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i) State - Part
Federative Republic of Brazil

ii) State, province or region
Minas Gerais

iii) Name of the asset
Pampulha Modern Ensemble

iv) Geographical Coordinates
UTM ZONE 23, Easthing: 606461, Northing: 7804553

v) Textual description of the delimitationof the candidate asset
Urban asset formed by the buildings and gardens of the Casino (now 
the Pampulha Art Museum), the BALL ROOM (now Center of Refer-
ence in Urbanism, Architecture and Design), of the YACHT GOLF CLUB 
(present Tennis Club), of SÃO FRANCISCO DE ASSIS CHURCH, of the 
RESIDENCE OF JUSCELINO KUBITSCHEK (now Kubitschek House) and 
water mirror and the boardwalk of the Lagoon in the stretch that articu-
lates them and confers the unit.

vi) Map A3 (folded)

vii) Criteria under which inscription is proposed

Criterion (i) - represent a masterpiece of human creative genius
The Pampulha Modern Ensemble presents itself as a seminal and ref-
erential moment of the cultural history of humanity. Due to its original 
qualities, it represents a moment of a new synthesis in the evolution of 

Executive 
Summary
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the world’s architecture, especially because the Ensemble materializes 
an integrated conjunction of several forms of artistic expression and 
cultural movements of character, at the same time, universal and local, 
consisting in true privileged laboratory in the Americas, in face of the 
challenge of the space to be constructed and the landscape to be oc-
cupied. They are, therefore, key elements in this regard:

•  The strong Ensemble perception revealed in relation to the land-
scape and with the assets built up, these also featuring great ex-
pressive relations and of architectural language among themselves;

•  The collective collaboration of several geniuses and artistic lan-
guages in the creation of an architectural ensemble, resulting 
in work in which the particular expressions contribute to make 
up the expressiveness of a coherent and harmonious whole: Ar-
chitect Oscar Niemeyer, landscape designer Roberto Burle Marx 
and painter Cândido Portinari, all internationally recognized, but 
in the early stage of their careers, among other important names 
of Brazilian art;

•  The precursory and innovative character of the experience, with 
several influences in the national architecture, as in Brasilia, and 
abroad, such as the Cathedral of Ronchamp, the Opera of Sidney, 
amongst others.

Criterion (ii) - exhibit an important interchange of human values, over a 
span of time or within a cultural area of the world, on the developments 
in architecture or technology, monumental arts, town planning or land-
scape design
The Pampulha Modern Ensemble is example of universal interaction 
which results in particular appropriations of this intercultural dialogue 

Pampulha Modern Ensemble  14
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and that then starts to influence architectural and cultural practices 
in many parts of the world. Pampulha’s importance lies not only in its 
architectural aspect, but refers to its own assertion of national identi-
ties in Latin America that, a few years after their libertarian movements 
and their constitution as independent nations, strongly sought to build 
(and find) their own distinct personalities of European countries that 
tutored them. The key elements in this regard are the following:

•   The adequacy between cultural identity and its materiality, notably 
in the international relation between the colonized countries and 
colonizers, at the time, searching for its own personalities;

•   The crossed changes in the advancement of arts and architecture 
which took place at the time of conception of Pampulha and sub-
sequently folded out into debates, disputes and reciprocal influ-
ences between the European and North American centers and the 
Latin American periphery, with lasting influences, as it is possible 
to be observed in the development of the work of Le Corbusier and, 
even in later decades, but still at the same time in the work of vari-
ous architects using the expressive possibilities of the curve.

•   Importance for the history of Architecture: innovation and preco-
cious overcoming of the Modern initial formularization, represent-
ed by the reaction to the mere constructive rationality, with the 
use of the curve as expression of the Brazilian landscape and the 
culture; to the strict functionalism, incorporating a tropical poetic, 
as a local response to European austerity of the time and to the 
needs of environmental character derived from the climate; valu-
ation of local vegetal species arranged in free geometric forms, as 
characteristic of valuation of our own landscape and biodiversity 
and in opposition to the French and English landscape features.

15 Executive Summary
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Criterion (iv) - be an outstanding example of a type of building, architec-
tural or technological Ensemble or landscape which illustrates a signifi-
cant stage in human history
The historic moment through which the Americas went through in the 
run-up period to the Pampulha’s works is marked by the liberation of 
countries from colonial rule (19th century), by the Constitution of their 
young republics and by the replacement of their internal relations of 
production, caused by the Crisis of 1929, which resulted in an incipi-
ent process of urbanization and, with it, greater inclusion of masses 
in forming a feeling of nation, allowing the search for creative and cul-
tural autonomy, driven by ample opportunities that the free territory 
provided to its artists. 
 In Brazil, the alignment of a Government that needed to justify its 
regime through the modernization of the country and the creation of 
a collective civic feeling and a visionary and enterprising Mayor of 
the first capital planned in the young Republic – Belo Horizonte – cre-
ated the adequate conditions for an urban-architectural project that 
definitely should be innovating. This is the scenary that enabled the 
Pampulha Modern Ensemble to propose a change in the direction of 
modern architecture and landscaping. What makes the Belo Horizonte 
Modern Ensemble exceptional is the innovating way which formal and 
technological resources of its repertoire were used and the strong ex-
pressiveness of the Ensemble generated therein. Thus, the Pampulha 
experience expresses the following grounds:

•  A homogenous Ensemble integrated with the local nature and the 
surrounding landscape;

•  The innovations regarding the curve on Architecture, linked to the 
idea of “free-form”;

Pampulha Modern Ensemble  16
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•  Technological innovations offered by the use of the plastic poten-
tial of concrete and appropriate to the stage of industrialization in 
the southern hemisphere;

•  Innovations with regards to landscaping, represented by the pre-
cocious ecological interest, appreciation of native flora and bo-
tanical compositions with strong plastic expressiveness;

•  The valuation of public space and of pre-existing landscape.

viii) Draft Statement of Outstanding Universal Value
The Pampulha Modern Ensemble (Belo Horizonte, Brazil) presents an 
important chapter in the world history of modern architecture. It rep-
resented and still represents also a new synthesis, in the Americas, of 
the precepts of the new architecture and new ways of living, announced 
from the first decades of the 20th century. It symbolizes in its materi-
ality, the universal interaction which resulted in particular appropria-
tions of an intercultural dialogue, merging traditions and local values 
to universal trends and, in return, influencing and changing the course 
of these trends worldwide. Historically embedded in a time where the 
young American nations sought the construction of their own identities, 
the Pampulha Modern Ensemble is the Brazilian answer to the ongoing 
international discussions. Through the strength of the Ensemble pro-
vided by the shapes of their buildings and the relationship established 
among them with the landscape, it inaugurates its own architectural 
language based on formal freedom, collage of references from multi-
ple sources, use of local nature and values, in addition to the reaction 
against strict functionalism. It expresses a contextual approach pio-
neered within the framework of modern architecture, in contrast to the 
indifference to the surrounding context that often featured it, consisting 
in reference and influencing the new paths of international architecture.

17 Executive Summary
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 Designed from a demand of public power, in 1940, as an Ensemble 
of buildings around an artificial urban lake aimed at being a center of 
leisure and culture, housing in new “Garden City” patterns and vec-
tor of city growth, the Modern Ensemble provided the conjunction of 
various forms of artistic expression in an integrated whole, where con-
structive technology and the specific language of each artistic modal-
ity (architecture, landscape, painting, sculpture, ceramics) integrate 
themselves relatively depending on the expressiveness of the whole. 
The meeting of some of the major Brazilian artists of the 20th century, 
such as Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx and Cândido Portinari 
contributed to this unique venture.
 The Pampulha Modern Ensemble has great significance for present 
and future generations of mankind, presenting itself as a live, healthy 
and authentic landmark in the World History of Architecture and Brazil-
ian and American Histories.

ix) Declaration of Authenticity
The Pampulha Modern Ensemble represents the materialization of a 
singular historical moment in History, linked to the construction of na-
tional Latin American identities, persisting as reference to the popu-
lation. Shapes, matter and conception of the monuments vigorously 
translate these exceptionalities and, by their strength and uniqueness, 
remain recognized by the communities in their various scales, tran-
scending beyond local and national scale. 
 In addition to the virtually unchanged physical presence of the Pam-
pulha Modern Ensemble since its construction, the documentation on 
the asset is rich. Both in specialized literature and in successive reports 
and indications that are repeatedly made on the Modern Ensemble, it is 
enhanced by the credibility and veracity of the sources, which, beyond 

Pampulha Modern Ensemble  18
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the general imaginarium, attest its significance. Its permanence and 
especially its insertion in urban life and in the Brazilian and world news 
contribute a lot for the maintenance of these cultural values. 
 Since it is a new neighborhood, the urban transformations that 
occurred in the surroundings of the Pampulha Modern Ensemble 
since the time of its construction happened as planned and do not 
pose a negative impact on the perception and preservation of the En-
semble. Thanks also to the continued efforts of environmental main-
tenance of the lagoon, repeated in the successive planning regula-
tions and in the guidelines for the heritage preservation entities in 
the country, the general situation of the surroundings is good, with a 
tendency to improvements.

x) Declaration of Integrity
The Pampulha Modern Ensemble is complete and intact. Complete by 
possessing all the elements needed to express the exceptional univer-
sal values defended, upon the maintenance of features and original 
materials that express their attributes, which were respected in the 
successive restorations that took place, as well as in the continuity of 
uses linked to culture, sports and recreation that motivated them. The 
current management of its spaces has privileged public activities that 
respect and contribute for the valorization of the buildings highlighted. 
On the scale of buildings considered in isolation, with the exception of 
the Yacht Club – today, object of joint plans between the public power 
and management of the Club – all of them have undergone restoration 
processes in the last fifteen years, when their conservation problems 
have been successively solved. 
 As for the impacts and actions necessary for the maintenance of 
its integrity, in the stretch from the Modern Ensemble, despite natural 

19 Executive Summary
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problems relating to the action of time and urbanization, from the point 
of view of the management, the asset is under control or with improve-
ment forecast for this control. Within the scope of the East stretch of 
the Lagoon – about 40% of the area around the water mirror - where 
the Modern Ensemble is, this control is suitable and sufficient for the 
perception and clear identification of the asset. 
 On the scale of the Ensemble, the water mirror articulates the five 
elements of the Modern Ensemble, which ensures its integrity. The per-
manence of such integrity is guaranteed by the urban control of the im-
mediate surroundings, performed by three instances of Heritage Pres-
ervation protection by the government (Federal, State and Municipal), 
besides the municipal legislations and environmental agencies.

xi) Requirements for protection and management
The Pampulha Modern Ensemble is protected as a national, state and 
municipal historic heritage, by the three federal government levels. 
In addition, according to the municipal planning regulations, the En-
semble is inserted in special protection zones. Due to its cultural and 
environmental importance, various programs and investments are 
planned for the region.
 The Management Plan of the asset aims to ensure the integration 
of the main public spheres responsible for the management of the as-
set and the compatibility between goals of boosting economic, cultural 
and tourist activities in the region, translated as goals of the Strategic 
Planning of the Municipality of Belo Horizonte.

Pampulha Modern Ensemble  20

FMG Dossier Pampulha Modern Ensemble   20 10/12/14   10:53



 The management plan operates in three dimensions:

•  The regulatory dimension through the revision and updating of the 
urban standards applicable;

•  The operational dimension through the implementation of the In-
tegrated Management Program of Pampulha Modern Ensemble, 
based on the creation of the Steering Committee of the Pampulha 
Modern Ensemble (formed by several managing entities and civil 
society) and, as its executive support and integrator, the Depart-
ment of the Pampulha Modern Ensemble, related to the City Hall 
of Belo Horizonte;

•  The evaluative dimension through the measurement of results of 
actions contained in the Matrix of Responsibilities and continu-
ous monitoring based on four indicators: public recognition of the 
candidate asset, the conditions for the enjoyment of its compo-
nent elements, the status of conservation of the asset and the 
control of threats to the context of landscape in which it operates.

xii) Contact name and information of local institution/agency 
Name: Jurema de Sousa Machado; 
Institution: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 
IPHAN  SEPS Quadra 713/913 Sul , Bloco D , Edifício IPHAN, 5º andar 
– Bairro Asa Sul. Brasília, DF. BRAZIL. CEP. 70.390-135

21 Executive Summary
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1.a. Country
Federative Republic of Brazil.

1.b. State
Minas Gerais.

1.c. Name of the asset
Pampulha Modern Ensemble.

1.d. Geographical coordinates
UTM ZONE 23, Easthing: 606461, Northing: 7804553.
IN GOOGLE MAPS: 19°51’09.4”S 43°58’32.0”W.

Identification 
of The Asset
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1.e. Maps and plans showing the delimitation of the candidate asset and the buffer zone

002: Map of the American continent with the location of Brazil
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003: Map of Brazil with the location of Minas Gerais
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004: Map of Minas Gerais with the location of Belo Horizonte
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005: Map of Belo Horizonte with the location of Pampulha

27 Nomination Dossier 
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006: Aerial view of Pampulha Lagoon and adjacencies with delimitation of the perimeter of the candidate asset
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1.e. Candidate asset 
The following are part of the Pampulha Modern Ensemble, object of the 
nomination:

•  the Casino (now the Pampulha Art Museum);
•  Ball Room (now the Center of Reference in 

Urbanism, Architecture and Design);
•  the Golf Yacht Club (now the Yacht Tennis Club);
•  the São Francisco De Assis Church;
• the Residence Of Juscelino Kubitschek (now Kubitschek House);
•  the water mirror and the boardwalk of the Lagoon in the 

stretch that articulates them and confers a unit.

008: Aerial view of Pampulha Lagoon with delimitation of the 
perimeter of the candidate asset and location of buildings
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009: Sketches of the Ensemble by Oscar Niemeyer
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010: Sketches of the Casino by Oscar Niemeyer
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014: Sketches of JK Residence by Oscar Niemeyer

011: Sketches of the Ball Room by Oscar Niemeyer
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012: Sketches of the Church by Oscar Niemeyer
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013: Sketches of the Yacht Club by Oscar Niemeyer
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1.e. Buffer Zone 
The demarcation of the Buffer Zone proposed herein 
is based on the Modern Ensemble protection insert-
ed in a specific urban landscape, understood as the 
materialization of a socioeconomic dynamics that 
is developed on the natural site, giving it meaning 
and content.
 So, factors of urban landscape that surround and 
provide unit to the Pampulha Modern Ensemble, pro-
vide the following elements:

•  The water mirror, which in addition to motivat-
ing element of location of Ensemble of build-
ings, is closely linked to the enjoyment of each 
of them, working also as an integrator of the 
Ensemble, since its conception.

•  The views from the monuments, lookouts and 
privileged observation points. In all these plac-
es it is always possible to view more than one 
of the five buildings that make up the Modern 
Ensemble. The sinuosity of the boardwalk of the 
lagoon allows admiration of buildings from dif-
ferent perspectives, always referenced by some 
other element of the Ensemble;

•  The urbanization of the boardwalk and the pos-
sibilities for admiration of the buildings and the 
gardens, also from strolls on foot, by bicycle, on 
a particular motor vehicle and public transpor-
tation, or even by boat;

•  The soft wavy relief that gives the landscape 
large visual range, delimited in the foreground 
by top surfaces and ridge lines that frame the 
Modern Ensemble and give it identity, in clear 
distinction with the rest of the city.

•  The horizontal pattern and low construction 
densities that characterize the occupation of 
surrounding areas and give homogeneity to 
urban landscape composed of volumes built in 
low altimetry, discontinuous, spaced and inter-
spersed by massive arboreal vegetation.

•  The predominance of single-family residential 
uses and activities of commerce and services 
traditionally linked to recreation, sports prac-
tices, tourism, leisure and culture, reinforcing 
the identity of the Modern Ensemble as historic, 
cultural, environmental and landscape heritage.

 The Buffer Zone is defined by a perimeter around 
the candidate asset and consists of nine buffer sub-
zones whose limits were defined in order to subsidize 
the Management Plan, from four grounds:

•  To ensure the landscape unit that characterizes 
and frames the architectural ensemble, which, 
since its creation, has been giving historical 
reference and unique personality, protecting 
the areas of greatest visual impairment (which 
are identified in the Preservation Plan of the 
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015: The Modern Ensemble and its relationship 
with the water mirror of the lagoon

018: Smooth relief surrounding of the Pampulha Lagoon

016: View of the Museum from the terrace of the Yacht Club 019: Occupation primarily horizontal of the Pampulha region

017: Boardwalk of the Pampulha Lagoon and bike lane 020: Relationship between the single-family 
residential use and cultural equipment
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Pampulha Modern Ensemble and the respective landscape studies, 
attached) and the amplitude of sights from strategic observation 
points situated in the “core zone” (monuments and observatories);

•  Represent homogeneous zones in terms of urban morphology, social 
appropriation and typologies of impacts, with their respective and 
differentiated responsibilities and the protection of the listed asset;

•  Present relations with the protection zones already adopted by 
three levels of asset protection that apply to the Ensemble: Federal 
(IPHAN - National Institute of Historic and Artistic Heritage - listing 
of the boardwalk), State (IEPHA/MG – State Institute of Historical 
and Artistic Heritage of Minas Gerais – listing of the boardwalk and 
surrounding protection perimeter) and Municipal (DIPC/BH – Cul-
tural Heritage Board Municipal of the Foundation of Culture of the 
Municipality of Belo Horizonte and Area of Special Guidelines ADE 
Pampulha1) which control various urban parameters, is always pre-
vailing the criterion for protection against direct threats to the vi-
sual integrity of the Candidate Asset (Core Zone). 

•  Ensure the control of public areas of collective use or public prop-
erty to enhance the enjoyment of the Modern Ensemble;

•  Ensure the maintenance of a cohesive environment, defined by the 
lagoon, waterfront and its immediate surroundings where residential 
typologies subject to special rules (indentation, low wall, garden), uses 
and equipment linked to leisure, tourism and culture are concentrated. 

 In the most immediate interface of the Candidate Asset (Core Zone) 
with the Buffer Zone there is the need for a more specific and immediate 
action to intervene in real estate in the vicinity of the monuments due to 
the presence of elements, in the same, that compromise or threaten the 
visual integrity of the Modern Ensemble. In the Management Plan, these 

1 –  ADE of Pampulha (Area of Special 

Guidelines of Pampulha): Defined by 

municipal Law, it meets specific interest 

in relation to cultural heritage, where 

there happens a superposition of 

parameters such as altimetry restriction, 

use, dismemberment and rememberment 

of lots and interventions in buildings of 

cultural interest, as per Municipal Law No. 

9037e and Municipal Decree No. 12,015.
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lots/buildings are delimited, in the field, and measures are proposed for 
the elimination of existing conflicts and, for vacant lots, defined project 
guidelines for a better insertion of new buildings.
 The proposition of the Buffer Zones linked to this application advanc-
es against existing ones in the sense that it integrates them in a shared 
management and proposes further measures. In the Management Plan 
developed for this application are detailed restrictions and other pro-
tective instruments already in force in accordance with the legislation.
 The Buffer Sub-zone 1 refers to the remaining stretch of shore-
line and the water mirror of the Pampulha Lagoon that morphologi-
cally and as far as landscape is concerned presents a perceptive 
autonomy with respect to the Modern Ensemble. This area already 
works today as the Buffer Zone, where the handling of mitigating the 
impacts caused by the negative effects of urbanization upstream 
the Pampulha Basin that persist even after the control mechanisms 
throughout all its extension. With regard to the boardwalk of the la-
goon, special mechanisms are applied there for management and 
protection to ensure its ambience and appropriation even controlling 
the impacts that may be caused by tourist activity. In this subzone it is 
included the territory of the Zoobotânica Foundation (where the City 
Zoo operates), especially for its importance in the composition of the 
landscape of the lake and control of views.
 The Buffer Sub-zone 2 is represented by São Luís neighborhood 
that sustains significant historical connection with the Pampulha 
Modern Ensemble, in so far as it supplemented the initial proposal of 
the Mayor Juscelino Kubitschek to establish a residential neighbor-
hood for the population of greater purchasing power, thus ennobling 
and populating the region. Here there was also the guidance to cre-
ate a “Garden City” where large lots (1,000 m2) could allow a green 
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022: Perimeters of listing of the Architectural and Urban Ensemble of Pampulha Boardwalk by IPHAN, 
surrounding perimeter to be listed by IEPHA and ADE of Pampulha (municipal protection)
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landscape and new ways of living. In fact, the São 
Luis neighborhood presents a rich collection of mod-
ern houses, in process of inventory by the municipal 
body of preservation of Cultural Heritage. For this 
area it is estimated the control of its landscape, as 
well as urban rates connected to uses and forms of 
occupation and soil permeability. In this Sub-zone 
are also included the following public spaces that 
will be receiving special control guidelines: Square 
Alberto Dalva Simão (designed by Roberto Burle 
Marx in 1973, in a rereading of his previous project 
from years 1940’s) and the wide sidewalks on the 
opposite bank of the lagoon.
 Buffer Sub-zone 3 is identified as the place of 
tourism and leisure large-sized equipment. -- Min-
eirão (Governor Magalhães Pinto Stadium), Minei-
rinho (Journalist Felipe Drummond Stadium) and 
CEU (University Sports Center), whose facilities 
were object of recent improvements. Such equip-
ment is incorporated into the landscape and histori-
cal vocation of Pampulha. Highlights are also the 
Guanabara Park, an amusement park founded in 
the decade of 1950’s, which also contributes to the 
consolidation of leisure character of the area. 
The three following areas correspond to lines of 
mountain range that, landscape-wise, segment and 
naturally delimit the urban stretch of the lagoon.
 The Buffer Sub-zone 4 is configured by part 
of the Bandeirantes Neighboorhood, whose latest 

occupation was in the early 1970’s, and whose 
characteristics are predominantly residential, with 
features similar to those of São Luis neighborhood 
(Buffer Sub-zone 2). In result of this similarity, the 
buffer functions of this area are the same as for 
Sub-zone 2. In this Sub-zone are also included the 
following public spaces that will receive special 
control guidelines: Dino Barbieri Square (adjacent 
to Church Square of Pampulha) and public and pri-
vate neighborhood of Residence Kubitschek.
 The extension from the Braúnas Neighborhood 
and surroundings configures the Buffer Sub-zone 
5, where large areas are still without definitive in-
stallment and with almost rural characteristics 
which causes such a region to be little compact and 
with low occupancy rate, differentiating itself from 
other stretches. Here it will also be exercised an im-
portant landscape and environmental control as to 
its urban development.
 The Buffer Sub-zone 6, is delimited to the North 
by Portugal Avenue and blocks physically attached 
to it. This Avenue runs on a top of the hill and the 
occupation along it has a commercial character. To 
this area it is proposed, beyond the control of occu-
pation, an additional supervision on the quality of 
new buildings, in view of the topography in slope that 
accentuates the volumes built. In this Sub-zone are 
also included the following public spaces that will be 
receiving special control guidelines:
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023: Aerial photo of the Ecological Park of Pampulha
Buffer Sub-zone 1

026: Some viewpoints on the Boardwalk of the Pampulha Lagoon: 
Monument dedicated to African Culture and Iemanjá. Buffer Sub-zone 1

024: Ecological Park of Pampulha at the pedestrian level
Buffer Sub-zone 1

027: Some viewpoints on the Boardwalk of the Pampulha Lagoon
Buffer Sub-zone 1

025: Viewpoint on the Boardwalk of the Pampulha Lagoon
Buffer Sub-zone 1

028: Aerial photo showing São Luís neighborhood
Buffer Sub-zone 2

51 Nomination Dossier 

FMG Dossier Pampulha Modern Ensemble   51 10/12/14   10:54



034: Aerial photo of the Bandeirantes neighborhood
Buffer Sub-zone 4

030: Alberto Dalva Simão Residence in São Luís neighborhood, 
designed by Oscar Niemeyer. Buffer Sub-zone 2

029: Modernist Residences in the São Luís neighborhood
Buffer Sub-zone 2

031: Urban Ambience of the São Luís neighborhood
Buffer Sub-zone 2

033: Aerial photo of Pampulha sports complex
Buffer Sub-zone 3

032: Aerial photo of Magalhães Pinto stadium, the “Mineirão
Buffer Sub-zone 3

035: Urban Ambience of the Bandeirantes neighborhood
Buffer Sub-zone 4
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036: Some clubs present in the Bandeirantes neighborhood
Buffer Sub-zone 4

037: Some clubs present in the Bandeirantes neighborhood
Buffer Sub-zone 4

038: Some clubs present in the Bandeirantes neighborhood
Buffer Sub-zone 4

039: Aerial photo of the Braúnas neighborhood
Buffer Sub-zone 5

040: Urban Ambience of Braúnas neighborhood
Buffer Sub-zone 5

041: Some sites and clubs in Braúnas neighborhood
Buffer Sub-zone 5
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042: Some sites and clubs in Braúnas neighborhood
Buffer Sub-zone 5

043: Aerial photo of the neighborhood
Buffer Sub-zone 6

044: Urban Ambience of the Braúnas neighborhood
Buffer Sub-zone 6
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1.f. Area of nominated property  
(ha) and proposed buffer zone (ha)
Summary table of areas consisting of:

1. Total area of the Buffer Zone = 1,128 ha
Areas of each of the buffer sub-zones:

•  Sub-zone 1 (remaining stretch of 
shoreline and water mirror) = 299 ha;

•  Sub-zone 2 (São Luís neighborhood) = 119 ha;
•  Sub-zone 3 (Mineirão, Mineirinho 

and CEU) = 122 ha;
•  Sub-zone 4 (Bandeirantes 

neighborhood) = 201 ha;
•  Sub-zone 5 (Braúnas and Garças 

neighborhoods) = 227 ha;
•  Sub-zone 6 (Av. Portugal and Jardim 

Atlântico neighborhood) = 160 ha.

2. Asset area (Core Zone) = 139 ha
Area of each of the proposed buildings:

•  Casino: 2,860m2 / 30,785 sqf;
•  Ball Room: 650m2 / 7,000 sqf;
•  Yacht Golf Club: 1,890m2 / 20,345 sqf;
•  São Francisco de Assis Church 458m2 / 4,930 sqf;
•  Kubitschek House: 650m2. (land: 3,200 m2) / 

7,000 sqf (plot: 34,440 sqf).

045: Photos of Av. Portugal
Buffer Sub-zone 6

046: Photos of Av. Portugal
Buffer Sub-zone 6
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Nomination Dossier 

Section 2
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2.a. Asset description

PAMPULHA IN AN ENSEMBLE

And it all started when I started the studies of Pampul-
ha - my first stage -disregarding deliberately the so praised 
straight angle and the rationalist architecture made of ruler 
and set square, to penetrate boldly in this world of curves and 
new shapes that reinforced concrete offers.

And it was on paper, while drawing these designs that 
I protested against this monotonous and repeated architec-
ture, so easy to prepare that multiplied itself quickly, from the 
United States to Japan.

And I did it with the resourcefulness that my double re-
quired, covering the Pampulha Church under various curves, 
and the marquise of the Ball Room to be developed, also in 
curves, by the shore of the small island. It was the protest 
intended that the environment in which lived extolled with its 
white beaches, its monumental mountains, its old baroque 
churches, and its beautiful tanned women.

Some, still stuck to the functional limitations at the time, 
tried to criticize Pampulha, but this had to do with such a cor-
rect and creative work that it justified the comment, already 
mentioned here, made by my French colleague, DeRoche: ‘ 
Pampulha was the great enthusiasm of my generation ‘. (NIE-
MEYER, 1998. p. 261-262)

 The Pampulha Modern Ensemble is conformed by a landscape 
situation that aggregates five articulated buildings around the water 
mirror of an artificial urban lake, as an integrated result of the cre-
ative genius of the main Brazilian names in Arts and Architecture of 
the 20th century. The Ensemble includes the Church of São Francisco 
de Assis, the Casino (now the Pampulha Art Museum), the Ball Room 
(now Center of Reference in Urbanism, Architecture and Design of 

Description
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Belo Horizonte) and the Yacht Golf Club (today Yacht Tennis Club), 
constructed between 1942 and 1943 almost simultaneously, and the 
residence of Juscelino Kubitschek (now Kubitschek House), built in 
1943. The original design completed a hotel, which was never built, 
but whose position also highlights its relationship with the others.
 The Modern Ensemble is designed so as to generate a “total work 
of art”, integrating the works of art to the buildings and the buildings to 
the landscape. By its shape, implantation and landscape treatment, the 
big water mirror of Lagoa da Pampulha works as an articulator of build-
ings, reinforcing visual relations that are established between them.
 Although each building in itself already presents special attributes 
that confers it a special place in the historiography of modern archi-
tecture, its meeting into a cohesive Ensemble and of strong identity, 
enhances the individual qualities and makes its creative and scenic 
force even more noticeable. 
 In the light of this, it becomes necessary, initially, a reflection on the 
Ensemble, before we proceed to the analysis of each work. 
 The first question to be addressed refers to the relationship be-
tween the Modern Ensemble and the Landscape. The water mirror 
is the result of the damming of several streams in a rural region on 
the outskirts of the Central Core of the City of Belo Horizonte, so a 
still virgin landscape that began to be changed by human action, 
but that kept its characteristics of large open and green spaces and, 
from then on, with a strong presence of the water element. The dam-
ming caused to arise, on local geography, a range of differentiated 
landscape situations, such as headlands, peninsulas, coves, islets, 
rugged flat margins, different relationships between vegetation and 
waters, curvilinear and organic perimeter. The scenic beauty of the 
Ensemble really seemed to propose a use more linked to leisure and 
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contemplation than that of agricultural belt that in 
principle was intended. 
 The vision of a public administrator committed to 
the future and artists with a strong nationalist feel-
ing and connected with international avant guarde 
meant that, after the first human intervention to cre-
ate the lake, another one was imposed, that of the 
artists, provided by the use of new environmental 
riches then emerged on the scene. 
 The urban proposal was integrated to the land-
scaped features in many ways. Firstly, it was presup-
posed the creation of anchors for the site through 
urban equipment of great power of attraction such 
as the Casino (the game and activities that comple-
mented it were, at the time, in Brazil, important el-
ements of fun and job generation) and a nautical 
club (to a town that was not by the seaside, it rep-
resented an important novelty, the “sea of Minas”) 
where, for a deeply religious society, could not miss 
the sacred landmark, a church. Secondly, it pro-
posed a territorial occupation with urban features 
also modern, incorporating the European Vanguards 
of “garden cities”, guaranteed by the resources of 
wealthier social classes that would have there a 

“country residence” or even the first housing, taking 
into account the consequent affirmation of the place 
as a residential neighborhood. Ensuring the viability 
and cohesion of these two axes, leisure and hous-
ing, was an urban design with large lots, low-density 049: Crossed view from one building to the others

047: Sketches by Oscar Niemeyer showing the four main buildings
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048: Aerial photo of the Ensemble
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and occupation, full of native vegetation associated with a tracing of 
routes, on the boardwalk of the lake, accompanied its sinuosity and re-
vealed its attributes, sometimes approaching it, at other times turning 
away from it to generate the sites to be occupied by the reference build-
ings. The synthesis between the functional and the organic that would 
come to characterize and distinguish the buildings that would rise 
there, therefore, already began to configure the first urban conception. 
 Similarly, the curvilinear morphology of the waterside would be an 
important inspiration for the buildings and gardens of the Modern En-
semble, as recognized subsequently by their own authors: Niemeyer 
used to say he was inspired by the mountains and by Brazilian women’s 
sensuality for his work and Burle Marx always sought the local element 
as the foundation of his conceptions. It was not, however, only the 
morphology that inspires the authors of Pampulha. The local topology 
brings strong indications as to the location of the buildings: the Casino, 
the main anchor, on a sharp and raised peninsula to merge in the midst 
of the waters; the Ball Room on an islet opposite to the lake, but not 
necessarily near it, due to its complementary function to the Casino; 
the nautical club positioned linearly along the waterside, in order to en-
hance the relationship among passers-by, leisure, sports and water vi-
sion; the church also on the peninsula, but in a triangular form, so as to 
generate a churchyard; the residence within the district, with privileged 
views of all equipment, to show how it would be nice to live in Pampulha. 
It also mattered that the interval among the buildings was long enough 
to animate a wide portion of the water mirror, but not so long that ripped 
the structure of the co-presence. Achieving this balance, guaranteed by 
the crossed views obtained from each of the referential buildings of the 
waterside, presents itself as one of the main virtues of the Ensemble. 
Here, Oscar Niemeyer also adopts a contextualized principle, unlike 

Pampulha Modern Ensemble  62

FMG Dossier Pampulha Modern Ensemble   62 10/12/14   10:55



the modern interventions which often deny its sur-
roundings or oppose to them. Niemeyer’s approach 
not only is careful to settle the buildings carefully in 
relation to views and topographical situations, but 
also to establish a formal dialogue with these situa-
tions, what reveals itself, for example, in the circular 
shape of the Casino restaurant.
 Finally, regarding the landscape, the chain of 
mountains that delimit the Modern Ensemble and 
give it a strong sense of unity are also close enough 
so as not to disperse the view, without, however, 
remove its most extensive urban dimension. The 
slopes that descend from this profile topographi-
cally higher are soft and full of vegetation, which 
also helps creating a strong sense of unity and the 
bucolic character observed on the site.
 The idea of the Ensemble, however, is not ex-
hausted in its relations with the landscape. There is 
also a design attitude and a formal coherence creat-
ing relationships among the buildings, gardens and 
works of art that, in spite of a wide variety of for-
mal solutions, creates a unit easily perceptible and 
generates integrated meanings which, due to their 
strength, remain through the ages.
 The design attitude reveals itself on the proposi-
tion of an eminently Brazilian architecture, simulta-
neously modern as to the ways of living and residing 
in the cities, innovative with respect to the interna-
tional architecture scenario - but, at the same time, 

050: Aerial photo of the entire lagoon

051: Photo of wide sidewalks and their gardens in 
São Luis neighborhood along the boardwalk
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referenced in the history of the country - and in the pursuit of a total 
work of art, where landscape, gardens, murals and sculptures would 
be incorporated. The meanings generated are recognized as a found-
ing moment of the country’s culture, associated with a feeling of na-
tional pride, by social recognition that there something innovative and 
transforming was being done. 
 The works of art are presented mostly as inseparable elements of 
buildings, integrating themselves to them and being even responsible 
for their full expression. Two trends of integrated works of art are in 
particular: the murals with the modern expression of Cândido Portinari 
in harmonic composition with the buildings and the tiling, responsible 
for the visual lightness of the sealing elements and by the connection 
with the Brazilian civic tradition. 
 The intensive research of architectural and structural solutions 
– explored differently in each building, shapes and materials – char-
acterizes the Ensemble. The constructive and formal vocabulary pro-
posed by Le Corbusier – flat slabs, glass panes, independent structur-
al framing, and freedom of composition of plans and facades – wasn’t 
there just explored, but was also challenged to find, in a climate and 
an environment so far strangers to the international style, creative 
solutions, in more freeform and adapted to the bucolic scenery. The 
volumes in freeform, glass panes, the independent “skeleton” and free 
plan, at the Casino; as well as the slab of the Ball Room, as if framing 
the lake, spreading over its view and creating the illusion that it’s em-
braced, are examples of this innovation and creativity with which their 
designers treated the formal problems, offering masterful solutions, 
including regarding the integration of arts and techniques, which have 
nuanced their own expressiveness in favor of an integrated reading. 
Such a view is confirmed by Carlos Eduardo Comas’s interpretation:
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The composition, material and significant differentia-
tion of the buildings at Pampulha is a blunt demonstration 

– because although territorially condensed - of the versatil-
ity of a limited number of elements and formal principles. 
The undeniable stylistic unity does not exclude the variety 
of singular manifestation, which legitimizes itself more by 
his correspondence with different nature programs than 
with characteristics of the situation. The singularity is en-
hanced, in the most extraordinary of programs, by the elec-
tion of a special structural system, which does not fit into 
the rule of the independent skeleton: declaration of wealth of 
technical means, but also of rationality to relate to relativize 
the rule against the multiple circumstances of the century.  
(COMAS: 2000)

 
 The public buildings were deployed in positions adjacent to the lake, 
between this and the perimetral avenue, aiming at emphasizing their re-
ciprocal relations and assigning them the desired highlight. Among the five 
works of the Pampulha Modern Ensemble, the only exception to this rule is 
the Residence Kubitschek (at the time of private property), which occupies 
one of the residential lots of the new neighborhood created to complement 
the Pampulha Project, simultaneously a new vector of growth of the city of 
Belo Horizonte and herald of new forms of urbanization and of new ways 
of living. The Residence destined for the Mayor himself that had designed 
and built the Modern Ensemble, presented itself as the example and in-
ducer of the desired occupation for the location, while the public build-
ings have the role of anchors, necessary for the attraction of the new site.
 The innovative proposed landscaping by Burle Marx is based on 
naturalistic treatment, with rich and harmonious chromatic richness, 
plastically recreating nature and using specimens of flora, which al-
though not strictly local native, are representative of the Brazilian plant 
wealth. Burle Marx also excels by intense dialogue promoted between 
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the buildings and vegetation, between the volume 
built and the “landscape volumetry”, marked by the 
use of regional flora species, with preference for low 
sized plants, in order to highlight each building. Rare 
in modern works in the rest of the world, this com-
munion between architecture and landscaping be-
came frequent in Brazil as of the Pampulha Gardens 
‘ designs. Burle Marx himself would design in the 
years to come emblematic and worldwide renowned 
gardens such as the Museum of Modern Art in Rio 
de Janeiro (1955), the Parque do Flamengo (Rio 
de Janeiro, 1961) and Monumental Axis of Brasília 
(1960). His work opened the doors for subsequent 
gardens of the modern movement after the Decade 
of 1940’s, on aspects related to the treatment of 
landscape as a work of art (such as, for example, the 
gardens of Carl Theodor Sorensen, Geoffrey Jellicoe 
and Carlo Scarpa) or with regard to the use of local 
specimens (as in some gardens of Luis Barragán).

052: Highlight of the Casino in the landscape, 1953 053: Aerial photo of the basin of Pampulha Lagoon
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055: Example of integration between works of art and buildings

054: Example of integration between gardens and buildings 056: Aerial view of the gardens of Burle Marx  
at the Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro
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057: Burle Marx’s Project for Grande Hotel of Barreiro in Araxá
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059: Burle Marx’s original design for the gardens of the Pampulha Church

058: Burle Marx’s Project for the Pampulha Grande Hotel
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062: Building seen from the lagoon
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THE BUILDINGS, GARDENS AND  
ART WORKS OF THE ENSEMBLE2 

The Casino, 1940 (now the Pampulha Art Museum);

…the genius of Niemeyer reached its culmination in 1942 when, 
at the age of thirty-five, he created his first masterpiece, the 
Casino of Pampulha 
(FRAMPTON, 1997: 311).

 The building of the Casino was the anchor of the entire Modern 
Ensemble, considering that this was the urban equipment which at the 
time, in Brazil, acted as the great attractor of visitors. At the time of 
launching the Pampulha project, the then Mayor Juscelino Kubitschek 
de Oliveira (who in 1957 was to become President of Brazil and founder 
of Brasilia) instituted a competition for the building. The winner of the 
competition had presented a building of traditional forms typical of the 
eclecticism in the late 19th century and early 20th century, which led to 
discontent in the Mayor who had imagined something more connected 
with the vanguards of the time. Thus, he canceled the competition and, 
by referral, invited the then young architect Oscar Niemeyer, who had 
worked with Le Corbusier on the project of the MESP building - Ministry 
of Education and Public Health in Rio de Janeiro (1936).
 In addition to his prominence in relation to the Ensemble, given by 
your deployment on higher ground, the Casino is the building which 
presents the clearest membership to Corbusian principles, with its in-
dependent structure in concrete, free plan and facades, modulated by 
the structure, which emerges as the formal expression of the building 
itself, also an important modern principle. For Kenneth Frampton, the 
Casino is the masterpiece of the architect:

2 –  In the absence of the original projects, the 

plants, sections and facades presented 

in the body of the dossier are based on 

the work MACEDO, Danilo Matoso. Da 

matéria à invenção: as obras de Oscar 

Niemeyer em Minas Gerais, 1938-1955. 

Brasília: Câmara dos Deputados, 2008, 

which makes their reconstitution as of the 

research of Foundation Oscar Niemeyer and 

publications in magazines years 40 and 50 

of the 20th century. The annexes present 

the surveys of the situations of the buildings 

immediately before their last restorations.

FMG Dossier Pampulha Modern Ensemble   71 10/12/14   10:56



Niemeyer reinterpreted here the Corbusian concept of 
a “promenade architecturale” on a spatial composition of re-
markable balance and vivacity. It was a narrative building in 
all aspects, from the cozy lounge of two-story high ceiling to 
bright ascending ramps toward the pavement of games; from 
elliptical corridors leading to the restaurant to the ingenious 
access to the backstage to the dance floor; in short, an ex-
plicit “promenade”. 
(FRAMPTON: 1992, apud MACEDO: 2008)

 The building sits on the more pointed and highest peninsula of the 
lake. In order to emphasize its importance, if placed at the end of the 
gardened path in elevation that leads to its entrance. 
 The promenade proposed by Burle Marx, which, in acclivity led to 
the gran finale of the Casino, is formed by herbaceous and shrub-dom-
inated mass - made to be seen in elevation and in sequence, since the 
arrival of the public street. In the midst of them, on a natural terrain 
depression lays the small lake, which features a new visual possibility, 
when seen from above.
 Its architectural composition is given from the dialogue of three 
blocks that reveal, from their shape and closure, the functions the shel-
ter them. The main block, from where you come in, is confirmed by pris-
matic regular volume of the Game Lounge, which is presented with a 
glass box to which is overlapped a constructed and clipped mass, with 
ramps internally connecting different levels. These great glass panes 
provide high visual integration between interior and exterior, showing, 
with the colonnade in the foreground, the independence of the “skel-
eton” in reinforced concrete with regard to sealing elements, strategy 
adopted to reveal its structural expression, so dear to the functional-
ism of the time. It explores, in its facade and its interior, the rhythm of 
regular intervals between the columns and the transparency of glass 
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– what becomes possible thanks to this independent 
“skeleton”. Masonry and glass form an Ensemble of 
rectangular squares of 5×6 meters, only broken in 
other volumes that make up the project, as well as 
on the marquee in free form at the entrance, invit-
ing the visitor to walk the promenade architecturale 
the building offers, reinterpreting this concept of Le 
Corbusier’s, according to FRAMPTON, “in a spatial 
composition of extraordinary vivacity and balance”.
 From the ground floor, one arrives at the Game 
Room and the night club through a sculptural ramp. 
It is highlighted, loose, on the large two-story high 
ceiling salon, this ramp is the main plastic element of 
the environment, articulating the access level to the 
building, the intermediate Ballroom and the mezza-
nine. This great Hall, main building space, has a wall 
lined with mirrors on the right, which hides parts of 
service (bathrooms and kitchen, the latter deacti-
vated) and reflects the landscape of the Lake, since 
the opposite face is entirely glazed. The remaining 
walls, including the railing of the ramp, are coated in 
onyx stone; the pillars, as well as the top of the rail-
ing of the ramp, of stainless steel plates. 
 The curvy and translucent body that houses the 
nightclub, called the grill-room, is associated with 
this volume through the intermediate level of the 
ramp. In this environment, the brises-soleil is located 
inside the Hall and are coated with leather uphol-
stery, also accumulating the function of acoustic 

063: Photo of the Casino seen from the lagoon in the 40’s

064: Arrival promenade with Casino in the background

062: Building seen from the lagoon

73 Nomination Dossier 

FMG Dossier Pampulha Modern Ensemble   73 10/12/14   10:56



060: Plans of the Cassino
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061: Sections and facades of the Casino
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070: Functional Diagram of the Casino
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065: Burle Marx’s Project for Casino’s garden
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066: Front facade of the Museum

067: Lateral facade of the Museum

068: Rear facade of the Museum

069: Photo of the facade from outside, showing the contrast between 
the columns and the external closing the integration with the outside

071: Photo of the main ramp

072: Photo of mirror wall
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073: Details of finishing materials: inoxidable steel parapets

074: Details of finishing materials: glass floor at the ball clue

075: Details of finishing materials: marble wall at the main saloon

076: Details of finishing materials: inoxidable 
steel columns and marble walls

077: Details of finishing materials: Ceramic Tiles
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hitters, in an unprecedented solution. In the meeting of the rectangular 
lounge Prism with the curved volume, it is highlighted the ingenious 
volumetric solution that resulted in the harmonious junction of dispa-
rate volumes, where a staircase surrounded by glazed surfaces is lo-
cated – “juxtaposition and interpenetration of volumes, at the same 
time fused and neatly individualized,” according to Yves Bruand (2005).
 The side volume attached to the rectangular one, are located in the 
service area and the bathrooms. Its second floor, originally occupied by 
the kitchen, currently is for the administrative area. 
 Some authors identify a classical matrix in the plastic treatment of 
the construction, demonstrated by its regulator tracing based on the 
golden ratio (volume of the facade corresponding to the mezzanine 
in relation to the whole of the facade) or on the relationship between 
height of the block of services and its pilotis, but mainly between the 
height of the restaurant and the blind wall that crowns it.
 Closing surfaces follow the pattern adopted for others buildings of 
the Ensemble, accentuating the contrast between opaque pieces, usu-
ally coated by porcelain pellets and glazed areas, which in the case of 
the Casino are basically of three types. The first is a system of narrow 
pivoting windows in width and with a ceiling height. The second are 
glass panes and strip windows with greater modulations of glass and 
the third type consisting of small rectangular windows open in masonry 
panes for service areas.
 The interior environments present a remarkable treatment due to 
the richness of the materials, indicators of the luxury required to the 
expression of the function. The lounge has floor coated in yellow mar-
ble imported from Argentina, columns, and top of the railing in stain-
less steel, top of the mezzanine and garrisons of ramps in Alabaster 
imported from Italy, complemented by polished Onyx and shiny steel 
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078: Photo of Internal restaurant hall 

079: Photo of Internal restaurant hall 

080: Photos of internal restaurant brises

columns. The division between the services and the 
salons is coated in rosy mirrors fastened with stain-
less steel claws, which generate pinkish reflections 
on the walls. The restaurant / theater space has a 
stage in peroba do campo, clad with joints in stain-
less steel folded sheets and dance floor on plates 
of etched glass on metal structure that holds also 
the glass lining also the halls below, both internally 
illuminated. The circular space seal is marked by 
the pace of internal brises-soleil which has also the 
function to attenuate internal reverberation.
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084: Sketches showing the classical proportions in the MAP
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085: Window panel closing surface

086: Granite closing surface

087: Closing surface with small windows

081: Picture of stairs outside of the Museum

082: Photo of stairs outside of the Museum

083: Photo service block, from outside
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088: Plans of the original design of the Casino
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093: Aerial photo of the gardens of the Ball Room
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Ball Room, 1940 (current Center of Reference 
in Urbanism, Architecture and Design)
The Ball Room was conceived as complementary and alternative urban 
equipment to the Casino: there would also be a restaurant, there would 
be dances and concerts, but aimed at an audience that wouldn’t be at-
tracted to the game, but only to the charms and life of the new region 
of Belo Horizonte. Perhaps to accentuate this distinction the Ball Room 
was conceived in a fairly different way. Unlike the Casino building, the 
Ball Room does not count on such noble and luxurious finishing materi-
als, standing out for its singleness, grace and simplicity. Also in relation 
to its landscape situation, it differs because it is settled on an exclusive 
island, close to the water mirror. The little “drum” of tile and glass pays 
reverence to the landscape, with its marquee in freeform that frames 
the view of the water mirror. The entire outdoor area offers itself to the 
street, in a purposefully way, less ceremonious than the Casino and it 
integrates through the Portuguese sidewalk pavement that can be seen 
on all the external area, before, along the entire front portion of the 
land, and after the bridge, reinforcing the public character of the space. 
 Because of the exiguity and functions destined for external areas, the 
gardens would have to share their space with the party. Its design is, therefore, 
minimalist, but it stands out the dialogue with the water, which circles the En-
semble. The richness of the conception takes place in this dialogue with the 
water in its various forms, as a frame for the water mirror, as the provocative 
nature of the site or even by transparency, in underwater and aquatic beds. 
 Their spatial organization is defined from two circumferences inter-
nally secants, which generate the main volume, ingenious solution that 
hides in the space between the two circles the environments of the kitch-
en and the toilets. From the cover slab of the inner space a winding mar-
quise exudes, which accompanies the limits of the island and frames the 

FMG Dossier Pampulha Modern Ensemble   87 10/12/14   10:57



water mirror visible in the background, generating a scenographic, sin-
gular, exterior space that reveres the landscape and that expresses well 
Niemeyer’s ideal of freeform. In the internal limit of the island, defined 
by the marquee that at one time separates and integrates water and 
soil, opens up the space also conducive to the ball, considering that on 
the edge of the marquee opposite the drum, there is also a small stage.
 The structural expression of the building is marked by lightness of the 
set, not only by the internal clearance (19,5 meters in diameter defeated by 
a concrete grid 40 cm high), but also by the integration between external 
pillars and marquise, forming a whole with each other and with the main 
block (with 3.5 meters wide, pillars at each 4 meters that support cross 
beams with final height corresponding to 40 cm from the internal grid).
 The Ball Room has two types of frames: a glass pane following the 
curve of the lounge and opening it to the marquise sunroom and a row 
of transoms making a strip window over the masonry also circular cor-
responding to the services. 
 The masonry is lined with tiles following the same pattern of the Ca-
sino and the Yacht Club, with continuous openings in scooped element 
(“cobogós”), which, up high, promotions ventilation simultaneously and 
the due protection of the support rooms and services. The use of new 
artifacts like the cobogó demonstrates the concern of the Brazilian mod-
ern architecture with the suitability to the climate, while the tile would 
refer to our traditions of Portuguese origin, but also quite “acclimated” 
to the extent that they also constitute a protection of walls against mois-
ture, also presented as an aesthetic option of Brazilian colonial architec-
ture, notably in coastal cities in Northeastern Brazil. The combination 
of both in the Ball Room is a good example of the link between tradi-
tion and future intended by architects linked to modern national move-
ment expressing a particularity of modern architecture in the tropics.
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089: Aerial view of the Ball Room
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091: Project relationships with the lagoon (lagoon framework)

092: Project relationships with the lagoon (lagoon framework)

094: Photo of the gardens of the Ball Room

095: Photo of the gardens of the Ball Room

096: Photo of the gardens of the Ball Room

090: Integration between the sidewalk pavement 
and that of the Ball Room island
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097: Marquee of the Ball Room
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101: Inside the house: exhibition area

102: Inside the house: Auditorium

103: Interior of the Ball Room in the 40’s

098: External area with stage in the background

099: Inside the house: exhibition area

100: Inside the house: exhibition area 
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107: Openings of the service sector

108: Tiles in the cloister of the convent of São Francisco in Salvador, Bahia

109: Tiles on the facade of colonial building in São Luís

104: Detail of the meeting of the marquee with the drum

105: Glass panel opening up to the veranda of the marquise

106: Meeting between the glass panel and the masonry coated with tiles

93 Nomination Dossier 

FMG Dossier Pampulha Modern Ensemble   93 10/12/14   10:57



110: Original project of Ball Room
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111: Plans and sections of Ball Room
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117: Photo of the ramp with the full facade
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Yacht Golf Club, 1940 (now Yacht Tennis Club)
The Yacht Golf Club, today Yacht Tennis Club, was conceived as the 
public leisure and sports equipment of the population. Its two pillars 
would be the golf (which never came to be deployed, becoming the area 
intended to it into a City Zoo of Belo Horizonte, also in Pampulha) and 
yachting, leveraging the nautical potential of the water mirror. In the six-
ties of the twentieth century, the Club would be privatized.
 The building is deployed on the shores of lake and thus it creates 
ties not only by the boathouse that houses the water on its pilotis, but 
also by presenting as a large vessel at its margins, intentionality re-
vealed by the deck as a bow and the vertical element that adorns it, 
like a sail mast. This building of sober lines also explores various ele-
ments of modern plastic vocabulary: ramps, glazed panes, brises-soleil, 
and “windows in tape”. It also features integrated works of art to archi-
tecture, by Cândido Portinari and Roberto Burle Marx (panel and land-
scaping), among others. 
 The architectural design program was that of a common club, fore-
seeing pools, sports courts, incorporating the lagoon for the practice of 
nautical sports such as rowing and sailing. The competitions were well 
disclosed in the press and certainly served as encouragement for the 
promotion of Pampulha as a sophisticated leisure space. 
 The Yacht Club’s gardens were designed in a consortium relation-
ship with the leisure and sports activities, although at the left of the 
headquarters, they had a more contemplative function. The composi-
tional strategy shows a predominance of linear masses along the wide 
terrain stretch, in order to suggest the limits between traffic routes and 
the club, but with visual permeability. There was also, in the median 
part of the terrain, a large garden of conviviality, in which it would be 
possible to see the other buildings and gardens of the Ensemble. In 
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the portions adjacent to the headquarters building, 
there opened visual perspectives to its fruition. Un-
fortunately nothing remains of its original implan-
tation, except for the documentation of the time, a 
source for a possible and required restoration.
 The architectural solution to shelter this pro-
gram is held through a prism of pure suspension 
from the floor, on pilotis, with partial occupancy on 
its ground floor, indented with relation to the upper 
block. What sets it apart from other conventional 
modern solutions is that the rectangular block fea-
tures a notable coverage, the “butterfly roof”, and 
has around it an uncovered platform, ample and 
light, which advances towards the waters, forming 
the boathouse, and above it the terrace, from where 
one has a beautiful view of the lagoon. With a sub-
tle “fold” on one end, part of the platform becomes 
a ramp, independent of the prism that defines the 
building and whose diagonal establishes harmonic 
composition with the design of the cover. Under the 
large top prism, the internal spaces are resolved in 

“free-forms”, so dear to the architect. 
 The large block houses, on the second floor, the 
social lounge, main internal environment of the 
project, which explores the variable ceiling height 
created by the cover. From this Ball Room, it is pos-
sible to enjoy the view of the lagoon, thanks to glass 
pane; ventilation protected from stronger insolation, 
by the brise-soleil; indoor-outdoor integration, since 

112: Aerial photo of Yacht Club

113: Photo from the lagoon in the 40’s

114: Photo of the Yacht Club seen from the lagoon, 
where one perceives the similarity with a boat
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the Hall extends visually to the roof-terrace. In this great environment, 
the screens “Scarecrow” by Cândido Portinari, and “Sport” by Roberto 
Burle Marx, integrate the architecture to conform the separations be-
tween internal environments. 
 The so-called “butterfly roof” or “butterfly wings”, coverage solution 
in which the two plans (waters) converge inside, collecting rainwater 
through a central trough, shows exemplarily the modern architectural 
search for convergence between plastic and formal, technical solution, 
through the adoption of only one constructive element that responds 
to all these demands, in clear contrast to eclecticism or academicism 
then in use. The solution originated at Errazuriz House, unbuilt design 
by Le Corbusier, but he was lionized as of the Pampulha project, with 
its adoption at the Yacht Club Hall. Such a solution has spread enough 
in Brazil from the mid-1940, forming several houses of the time, both in 

“popular” architecture as in standard constructive houses at a higher 
level. Proof of that was the preference of Mayor Kubitschek for this type 
of coverage, in the House that he commissioned to Niemeyer, today a 

“Museum-House” also component of the Ensemble. In Brazil, after its 
use in the Yacht Club, this coverage became widespread by architects 
such as the cariocas Sérgio Bernardes - acting in Rio de Janeiro - and 
Acácio Gil Borsói – who developed several projects in Recife and other 
cities in Northeastern Brazil. Affonso Eduardo Reidy also applied this 
solution in several of his projects, built in subsequent years: the Col-
lege of the Housing Development Pedregulho (1947-52), the Teatro 
Popular de Marechal Hermes (1950) and the house of Carmen Portinho 
(1950-52), all in the city of Rio de Janeiro.
 Also here it is possible to identify special regulating tracings, where 
the “blind gable along the entrance is a golden rectangle, and the di-
agonals of the “V” form triangles with the opposite vertex along the floor 
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116: Photo of Yacht Club building, from the pool

118: Detail of shapes which are under the upper volume

119: Detail of shapes which are under the upper volume (nowadays)

120: Photos of the interior of the Yacht Club Lounge

121: Photos of the interior of the Yacht Club Lounge

115: Photo of the bow deck, with “nautical” elements

Pampulha Modern Ensemble  100

FMG Dossier Pampulha Modern Ensemble   100 10/12/14   10:58



122: Photos of the interior of the Yacht Club Lounge-03

123: Photos of the interior of the Hall in the 40’s
 

125: Photo of the Yacht Club, with its butterfly roof

130: Application of Pampulha tiles on the Yacht

131: Wooden wainscoting (panel) and wall sconce 
from the Salon of the Yacht Club

132: Contrast between the wooden panel and 
aluminum panel in the Salon of the Yacht Club
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of the terrace and with the same height of 2.10 m of 
horizontal division of the pilotis”. (MACEDO, 2008)
 The structural expression of the building follows 
the modernist rhetoric of displacement of the pillars 
in relation to the facade to provide lightness to the 
volumes, lightness which, then obtained not only by 
this rhetorical trick, but also thanks to a series of 
structural details such as corbels, swings, narrow-
ing of beam profiles or the oval section of the pillars 
(30×60 cm).
 At the same time it protects the incidence of the 
sun, the brise-soleil, with mobile and fixed parts, is 
here explored as volume, undulated element on the fa-
cade turned to the pools, allowing also the view of the 
landscape and the passage to the side of the veranda.
 The solution of coatings is also appropriate to 
the expressiveness of form, being the blind gables, 
heavier elements, and volumetric lips, responsible 
for defining the prism, coated in granite, while the 

“loose” volumes, to gain autonomy, are worked in 
tiles, like those of the Casino and the Ball Room. 

128: Pilotis with the oval pillars and the ramp  
of entrance to the Salon of the Yacht Club
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127: Adequacy of the detail of meeting between pillar and beam of the Hennebique system to 
the building of the Yacht Club, according to Danilo Macedo apud FRAMPTON

The beam with variable section on the yacht, 
in order to stiffen its connection to the pillar

Beam-pillar joint, usual since 
Hennebique’s patent 

124: Sketches of the acoustic shell demolished, 
in Architecture d’aujourd ‘ hui

129: Sketches showing the operation of brises soleil 
at Yacht Club, in Architecture d’aujourd ‘ hui

126: Study of proportions and geometric relations on the 
facades of the Yacht Club designed by Danilo Macedo
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133: View of the São Francisco de Assis Church from the lagoon
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São Francisco de Assis Church, 1940
The church dedicated to São Francisco de Assis displays, with its inven-
tive and original architectural solution, several possible associations: 
the structure with the architecture, the architecture with the plastic 
arts and the modern movement with the baroque of Minas Gerais.
 Among the works of the Pampulha architectural ensemble, the 
Church – for the architectural historian Yves Bruand, the masterpiece 
of the Ensemble – is the one that best represents the marriage be-
tween architecture and structure: as its architectural elements gain 
shape with reinforced concrete in the structure itself, once completed 
the structure, would be present in architecture. In this project, the re-
inforced concrete was intensively exploited in its plastic and structur-
al capabilities. The structures in “shells” of concrete had been used, 
for some time, in various architectural programs – such as industrial 
warehouses and hangars - but it was in Pampulha that this solution 
was employed to compose a space intended for religious worship.
 The building is implemented in a wide peninsula, amidst a large gar-
den designed by Burle Marx, divided into two tracts of land by a tangent 
street to its facade, ornated by the tile panel of Cândido Portinari. This 
situation, together with the canonical rite to turn the door of the temples 
to the rising sun, explains the curious orientation of the Church, facing 
the lagoon and not the street. The glebe where the Church is located 
gets smaller vegetation in order to frame the Church and propose the 
lake, while the other glebe presents itself as a large park, with 107 spe-
cies, among trees (Ficus, quaresmeiras, mango trees, amongst others), 
shrubs and creepers. The surroundings of the Church celebrates the 
rose as theme (eleven species distributed in Amoeboids flowerbeds) 
that make references to the saints of Catholicism and the medieval 
symbols (as descriptive document). The gardens around the Church 
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135: Aerial view of the Church

were recovered while the others, upstream, only re-
main the trees of the original conception.
 The Church is composed of a sequence of five 
articulated “peels” with different heights, being the 
largest, independent and variable in section, which 
defines the nave. It fits in its smaller face, under an-
other dome, which houses the main altar. Between 
the two, thanks to the shape of this “fit”, an open-
ing casts light on the fresco in the background. The 
altar cover merges with the other three, smaller, 
which originally housed the Chapel of the Blessed 
Sacrament, to the left of the altar and the sacristy, 
on the opposite side. Numerous times, the architect 
attributed inspiration of the tracings to the curves 
present in Brazilian colonial churches.
 Of the chapels and colonial churches, the Tem-
ple of Pampulha extracts references from the tradi-
tional architectural program with churchyard cross, 
steeple, atrium, choir, nave, pulpit, wayside cross 
arch, main altar and sacristy, but reinterprets them 
in the light of the new possibilities brought by the 
modern movement and the creative convictions of 
Oscar Niemeyer, an atheist and communist, but 
endowed with a great feeling of the emotion of the 
sacred. To this correlation, so refers the architect 
Suzy de Melo, from Minas Gerais:

If the isolated wayside cross re-
minds us of the Chapel of Father Faria 
in Ouro Preto, the side Tower is peculiar 

136: Facade of the Church turned to the street

137: Facade of the Church turned to the lagoon
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to the churches and chapels of Diaman-
tina; it is a wise game of the most es-
sential characteristics of free and rich 
composition of spaces, in the best and 
purest interpretation of principles that 
can be recognized in the Baroque works 
of Minas. (MELLO, Suzy. Modern archi-
tecture in Minas Gerais”. In: Seminar on 
Minas culture 2, 1980. Belo Horizonte: 
Official Press, 1980, p. 47-48, apud 
CARSALADE, 2007)

 Access to the Church is by the forecourt be-
tween the Lake and the building, referenced by the 
isolated building cruise and the steeple, inverted 
pyramid trunk, closed on two sides and fitted with 
wooden trellis in the other two, hollowed. It is from 
this forecourt that the inclined marquee is offered, 
supported by slender iron columns in “V”, a modern 
novelty, but which has the function of connecting 
the main body of the temple to the Bell Tower and 
provide a transition between the outside and the in-
side that stretches in the atrium, under the choir. In 
this transition, over the marquee in the main portal, 
brises-soleil are used which refer to the lattice clo-
sures of baroque churches and that also work as 
sunscreens and filter of excess light, safeguarding 
the interior and providing silence. The main gate is, 
therefore, glazed only until the line height of brises, 
but enough to provide visual integration with the la-
goon, through which the nave is opened.138: Domes of the Church turned to the street
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134: Landscape Design by Burle Marx showing the set of the Church gardens
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139: Domes of the Church turned to the lagoon

140: Inner aspect of main dome of the Church

141: Inner aspect of the dome on the circulation of the sacristy

142: Photo of the junction of the larger dome with that of the altar

143: Lateral Chapel

146: Photo of the Church of Passagem de Mariana
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144: Niemeyer’s studies for the Church’s Project

145: Sketches of Niemeyer 147: Plan of the Church of São Francisco de Assis 
in São João D’El Rei, Minas Gerais, Brazil

148: Face of the Church turned to the lagoon, with the cross and the belfry
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149: Belfry and Marquee of the Church
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151: Atrium under the choir, with detail of the difference of column sections

152: The church choir

153: Brises of the facade

154: Frame of entrance and access stairway to the choir

155: View of the altar from the choir

162: Detail of the panel of Paulo Werneck’s tiles on the outside surface of the main dome

150: Columns of the marquee
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156: View of the nave from the altar

157: Picture of Church Secretary, current souvenir shop

158: Interior of the Church of Pilar in São João D’El Rei, Minas Gerais, Brazil: 
the presence of the idea of “total work of art” in the Baroque of Minas Gerais

159: Panel detail of Portinari’s tiles on the facade facing the street

160: Detail of the panel of Portinari’s tiles, on the divider of the baptistery

161: Detail of the panel of Portinari’s tiles, on the divider of the baptistery
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 The slope of the roof in parabolic shell toward the 
altar, both in plan and elevation, accentuate the effect 
of perspective and prepare the gaze to the altar major, 
closed by the great Panel of Cândido Portinari, This is 
valued by lighting that penetrates through the attic be-
tween the two coverages, which, in turn, also refers to 
our traditional wayside cross arch. On the left we have 
the sacristy that connects by circulation behind the al-
tar to a side chapel, today used as a receptive tourism. 
 The Baroque ideal of “total work of art” is here also 
rescued through the integration between space and 
works of art. From the facade turned to the street, we 
see a tile panel, more common, precisely on the Fran-
ciscan orders, in which Portinari portrays São Fran-
cisco repeatedly, always surrounded by animals, plus 
some other sacred figures, on a background in which 
fish and birds are repeated to form a mosaic. The inte-
gration of this pictorial to architectural work is such that 
it is difficult to imagine the Church receiving another 
treatment on that blind wall, whose ordinary function 
of mere sealing becomes valued by the support to the 
artistic panel. Across the small peninsula that houses 
the Church, spread the gardens designed by Burle Marx.
 The structural expression of the Church is architec-
ture itself, as it suited to modern taste. With the new 
possibilities offered by technology, Oscar Niemeyer 
designed a building recognized by vanguard and bold-
ness of shapes. Although the structure comes from 
the idea of in-shell structures, however, to get the 
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plastic and spatial effects intended, structural purity 
of these solutions had to undergo a series of contriv-
ances for the support of concentrated loads (such as 
the choir and dome support of the main altar). The cal-
culation solutions to obtain these effects are part of 
the ingenuity of its conception and the care to arrive 
at the desired curves intended by Niemeyer are due 
to engineer Joaquim Cardozo engineer, who, by solu-
tions like this, became one of the great names of en-
gineering related to technology of reinforced concrete.
 Many elements existing in the architectural 
composition of the Church of São Francisco de As-
sis allude to the traditions of Minas religious and 
Franciscan architecture. However, its unusual and 
innovative design ended up highlight references 
of religiosity and their sacred traditional elements, 
generating misunderstanding that caused the 
postponement of its consecration by the Catholic 
Church – and consequently its opening to the pub-
lic – for several years.

163: Integrated artwork to the Baptistry and the choir

164: Integrated artwork to the pulpit, altar, 
baseboard and pictures of the via cruces
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166: Structural design of Joaquim Cardozo
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167: Original design by Niemeyer - Top

165: Schematic section of the Church´s concrete roof proposed by restoration Works
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168: Original design by Niemeyer - Plan
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169: Original design by Niemeyer – Facades and Sections
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170: Original design by Niemeyer – Facades and Sections
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171: Plans, elevations and sections
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178: Main facade of Kubitschek House
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Residence of Juscelino Kubitschek,  
1943 (now Kubitschek House)
The Kubitschek family house, with its characteristic “butterfly roof”, 
was commissioned by JK to Oscar Niemeyer during the period of de-
ployment of the residential neighborhood. The Mayor wished his per-
sonal investment to serve as example to the wealthy families of Belo 
Horizonte, for them to also build their country houses in Pampulha. 
 Contemporary to other works of the architectural Ensemble, featur-
ing gardens of Burle Marx and, internally, with works by Alfredo Vol-
pi and Paulo Werneck, the house was settled on the ground of 2,800 
square meters with large frontal spacing and back yard with orchard 
and “pavilion pool”.
 In this broad piece of land, Burle Marx was given the opportunity 
to rejoice in a unique creation, almost fully recovered in the work of 
restoration of 2012. The gardens are differentiated in function of the 
portions of the land. The frontal part shelters a more scenic composi-
tion, with references to Pampulha itself, where a small miniature lake 
is presented as a catalyst element of the composition, and Diamantina, 
birthplace of the Mayor, represented by stone pavement that leads to 
the entrance to the house. The back of the house shelters the portions 
of the inner courtyard and pool, intermediated by an orchard. The patio, 
being intended for conviviality also renders the stone pavement and 
presents mainly works of art. From it the vegetation gains size up to the 
orchard to, again, go back to the low size, now favoring the creepers. 
There are altogether 110 species used in the garden.
 The very implantation of the house referred to a new way of living, 
where the house no longer put itself on street alignment, the yard was 
no longer intended to supply, but to leisure and the blocks correspond-
ed to prior sectoring. This sectoring, also a modernist novelty, derived 
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175: Niemeyer’s Sketches for the house

from the Corbusian “living machine” was presented 
as a way to preserve the intimacy of the residents: 
the social area is composed of living rooms, dining 
room and games area; the intimate area, with three 
bedrooms; and the service quarters, with kitchen, 
bathroom and accommodation for employees. The 
residence has only one floor, but explores the un-
evenness of the terrain, with environments in “half 
levels” between social and intimate areas. 
 The volumetric and spatial organization of the 
project is done through a U-shaped plan with cen-
tral courtyard, dominated by the main volume, par-
allel to the street, where stands out the “butterfly 
roof” and where are installed the noblest and social 
rooms, sheltered under a broad ceiling height that 
modulates the spaces and safeguards, in its differ-
ences of level, the semi-intimate place of the office.
 These essentially modern features are added, 
on the subsequent facade, characteristic elements 
of colonial architecture of Diamantina, birthplace 
of the client and first resident: windows with blue 
frames, trusses, stone substructure, roof with eaves 
and the main gable roof resulting from the butterfly 
roof in half wooden trunks. The resulting hybridism 
of these architectures – experienced shortly before 
by Niemeyer in the design of the hotel of Ouro Preto, 
which would remain under construction at least until 
1944 – is revealing of what would become later the 
expression of singularity of Brazilian modernism. 
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172: Aerial view of Kubistschek House

173: Landscaping of Burle Marx for the house  
of Edmundo Cavanellas, Petropolis, Brasil

174: Frontal garden of the Kubistschek House

 Currently a House-Museum, the residence still 
houses several pieces of furniture purchased for its 
own residence by the Kubitschek family, who lived 
there until 1945. From 1956, when the property was 
sold to a friend of Juscelino’s, the then President 
went back to visit it whenever he came to Belo Hori-
zonte. The property remained in the same family 
from 1956 to 2005, a fact that contributed to both 
the furniture and the house itself to remain pre-
served in its original forms and in good conservation 
conditions. Even in this private project, undertaken 
for the family of the then Mayor, the modern concern 
to integrate art and architecture is present: in addi-
tion to the gardens of Burle Marx, the property has 
a panel by Alfredo Volpi, especially designed for the 
space where it is still installed.

125 Nomination Dossier 

FMG Dossier Pampulha Modern Ensemble   125 10/12/14   10:59



176: Original design of the Kubitschek House
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177: Original design of the Kubitschek House
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178: Main facade of Kubitschek House

179: Detail of the gable with detail on round sticks 
and lining of the frame finish ceramic pellets

180: Photo of the interior and furniture

181: Photo of the interior and furniture

182: Photo of the interior and furniture

183: Photo of the interior and furniture
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184: Photo of the interior and furniture

185: Photo of the interior and furniture

186: Frames and substructure of stone in the internal courtyard

187: Frames and substructure of stone on the main access porch

188: Frames and substructure of stone near the exit to the internal yard
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2.b. History and development
In the years 1920, one argued strongly on issues of national identity and 
on how the country could modernize in order to maintain its cultural 
specificities. World War I, ended in 1918, contributed to questioning the 
European economic and political supremacy and doubted the belief in 
the superiority of their culture. Newspapers, magazines and manifests 
were published as answers to these questions. Most proposed a new way 
to define the country through research of the cultural roots of Brazilians.
 The debates won breath between February 13 and February 17, 1922 
when it happened, in São Paulo, the Modern Art Week, an event that 
marked definitely the desire to create a national art, which did not re-
produce exclusively European aesthetic standards. The modern Brazil-
ian movement did not refuse European culture, but argued that it were 
received in a critical manner and also that our artistic manifestations 
should be inspired by the popular culture of the country, in an attitude 
that would come to be known as “anthropophagy” in accordance with 
the “Anthropophagic Manifest” by writer Oswald de Andrade, who, among 
other things, advocated:

Against all importers of canned consciousness. The pal-
pable existence of life. And the pre-logical mentality for Mr. 
Lévy-Bruhl to study.

We want the Caraíba Revolution. Greater than the 
French Revolution. The unification of all effective revolts to-
wards man. Without us Europe would not even have its poor 
Declaration of human rights.

(…)
We were never catechized. What we did was Carnival. 

The Indian dressed as Senator of the Empire. Pretending to 
be Pitt. Or role-paying in Alencar’s operas full of good Portu-
guese feelings.

(…)
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Against the source Memory of the 
habit. Personal experience renewed.

We are concretists. The ideas 
take over, react, burn people in public 
squares. We suppress the ideas and 
the other paralyses. By screeplays. 
Believe in signs, believe in the instru-
ments and in the stars.

Against Goethe, the mother of the 
Gracchi, and the Court of King John VI.

Joy is the litmus test.
(…)
(Excerpts from “Anthropophagic 

Manifest” by Oswald de Andrade, 1928)

 Through the participation of architects Antonio 
Garcia Moya and Georg Przyrembel, neo-colonial ar-
chitecture occupied a prominent place in the Week 
of 1922. Until then, for the Brazilian modernists there 
was no contradiction between the neo-colonial archi-
tecture and the new aesthetic anti-academic one de-
fended in painting, in poetry, in song or in literature. 
In fact, when Mário de Andrade, one of the greatest 
exponents of the Brazilian literary modernism, ques-
tioned “who first expressed the idea Brazilian and 
modern in architecture?”, he himself replied: “São Pau-
lo with the colonial style” (apud AMARAL, 1970:140). 
Their defiance reflected a dispute between cariocas 
and paulistas for pioneering in setting up a modern 
project for the Brazilian nation. 
 Swiss Le Corbusier (born Charles-Edouard Jean-
neret-Gris), in 1914, had already created the Domino 

189: Neo-Colonial Project of Lucio Costa
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190: Nativist Essays of Niemeyer
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192: Modernist Houses: Warchavchik and Moya

Architectural design of residence. Antonio Garcia Moya. Spanish 
architetect that participated of “1922 week”, 1928. (NEDELKOV, 2002)

Architectural design of the residence of Gregori 
Warchavchik, S.P. 1927 (BRUAND, 2002. p. 65-66)

Frontal facade First floor plan

Ground planTerrace and varanda with ceramic roof
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House design, fundamental as modernist architectural and technical 
parameter. Since the beginning of his career, he had been researching 
what later became known as “The Five Points of New Architecture” – 
free plan, free facade, pilotis, terrace garden and strip windows – whose 
formulation was published in the French magazine “L’Esprit Nouveau”, 
in 1926. His ideas have spread around the world as canons of modern 
architecture. It was only in the late 30’s, however, especially from the 
reinterpretations of the ideas of Le Corbusier, that modern Brazilian 
architecture was constituted effectively. That is why it is said that, in 
Brazil, architecture was included relatively late in the modern move-
ment that had already attracted many Brazilian artists in the decade 
of the 20’s, mainly those linked to the intellectual elite. In the country, 
modernity would only gain broader popularity after 1929.
 Such conceptions marked deeply the initial formation of Oscar Nie-
meyer. Born in 1907, Niemeyer concluded his graduation at the Escola 
Nacional de Belas Artes (ENBA) in 1934 and soon began working in 
the Office of Lucio Costa. While taking part of the team in charge of 
designing the building for the Ministry of Education and Public Health 
(MESP), in Rio de Janeiro, Niemeyer would demonstrate for the first 
time while doing a monumental rereading of the characteristic ele-
ments developed by Le Corbusier, Adviser on that project.
 In turn, Roberto Burle Marx, born in 1909, would also be quite in-
fluenced by the ideals of the rescue of national identity and the Euro-
pean vanguards of art. According to his own statements, his contact 
with the wealth of Brazilian flora in the Berlin’s botanical gardens made 
him understand how important it would be to rescue native specimens 
in gardens, an attitude that he took as soon as he could, at 25 years, 
while working as a landscaper of the gardens in the city of Recife, in 
Northeastern Brazil, when he designed several public squares. On the 
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other hand, the plastic arts enchanted him, to the point of Lucio Costa 
dissuading him from continuing studying Architecture to dedicate him-
self to painting. These two aspects of his personality would match bril-
liantly in the gardens that he would later create. 
 In the plastic arts, the Brazilian modern movement at the time also 
sought national themes and worried about social issues that emerged 
with great force in this period. The murals served pretty well to the ideo-
logical rhetoric that fine arts would like to address, as had happened in 
the Mexican example. According to FABRIS (1996), this would have facil-
itated the “patriotic” referral that would characterize the work of Cândi-
do Portinari, born in 1903, and who had studied in Paris in the years from 
1929 to 1931, where he had been in contact with the artistic avant-gardes 
and especially with Pablo Picasso, who would influence him deeply.
 According to Frampton, there was an immediate transformation of 
those purist elements “in a native expression extremely sensual that 
it made eco, in its plastic exuberance, to Brazilian Baroque of the 18th 
century” (FRAMPTON, 1997:310). The initial trajectory of Oscar Nie-
meyer would still be marked by the participation in the World Exposi-
tion in New York, in 1939. The Brazilian Pavilion, designed along with 
Lucio Costa and Paul Lester Wiener, made the modern movement of 
Brazilian architecture to be recognized internationally, revealing Oscar 
Niemeyer’s talent to the world. 
 The moment so lived by Brazil favored the emergence of modern 
character productions, because art and architecture at the same time 
accompanied and drove the cultural and political transformation proj-
ects promoted by the Vargas Administration (1930-1945). Brazil, at that 
time, simultaneously longed for progress and perceived the obstacles 
to its development through the interpretations made by artists and in-
tellectuals of our colonial past. The Brazilian State was reorganizing 

135 Nomination Dossier 

FMG Dossier Pampulha Modern Ensemble   135 10/12/14   11:00



193: Photo of Oscar Niemeyer at ONU

194: Roberto Burle Marx

195: Gardens of Burle Marx in the building of MESP in Rio de Janeiro191: Cover of the catalogue of exhibition of  
the Modern Art Week and Poster of the exhibition

196: Cândido Portinari

197: Panel “Children’s Games”, 1944,  
by Cândido Portinari, in the building of MESP

198: Panel “Resurrection of Lazarus”, 1943
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199: Brazilian Pavilion at the New York World’s Fair of 
1939, design of Lucio Costa and Oscar Niemeyer

200: MESP Building, in Rio de Janeiro.. Project of Lucio Costa, 
Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, Oscar Niemeyer 
and, Ernani Vasconcellos, with consulting by Le Corbusier 201: Conception of the Grand Hotel of Ouro Preto

First 
proposal

Third 
proposal

Second 
proposal

Fourth 
proposal
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itself and tried to consolidate a new social reality, more complex, ur-
ban and industrial that could encourage the country’s insertion in the 
modernization route opened by the European civilization. In this regard, 
the Government played an active role in the consolidation of modern 
architecture in Brazil through the sponsorship of numerous works, such 
as the building of the Ministry of Education and Public Health (MESP), 
in Rio de Janeiro. Identified as a sign of progress and modernization, 
modern public buildings linked politicians and young architects, who 
found there the privileged place for the free production of innovative 
technical and aesthetic solutions.
 The relationship of modern architecture with the construction of a 
cultural identity to the Brazilian nation could not be established without 
noticing its intrinsic paradox. On the one hand, to forge a national spirit, 
the country needed to know and cherish its past. But on the other, to par-
ticipate in the modern civilization, it needed to fit into the rational stan-
dards of science, technology and politics. According to Frampton, the 
fact that not all cultures are capable to withstand and absorb the shock 
of modern civilization translates the paradox: “how to become modern 
and go back to the roots; how to revive an ancient and dormant civiliza-
tion and participate in the universal civilization?” (FRAMPTON, 1997:381). 
 The Brazilian modern movement managed to harmonize these ap-
parently paradoxical principles, experience that is reflected in the Pam-
pulha Modern Ensemble. On the one hand, the elements of modern 
architecture were established in Brazil under the influence of Le Cor-
busier, who visited the country in 1929, 1936 and 1962 and maintained 
a close relationship with the architects here. On the other hand, the 
Brazilian modern architecture developed its own language by incorpo-
rating elements characteristic of the colonial culture, considered by in-
tellectuals and artists of the time as a cornerstone in the construction 
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of a genuinely Brazilian identity. Therefore, if modern architecture in 
Europe had translated a moment of rupture with previous society, al-
lowing the birth of a “new spirit” anchored on industry and on the ma-
chine, the modern architecture in Brazil created a “language of its own 
and the unique characteristic to articulate dialectically the past and the 
future of the buildings” (CAVALCANTI, 1999:180).
 Constructive and functional elements of the past, such as the 
roofs, the beams, the balconies were incorporated by the new archi-
tecture. The tiling of the Portuguese-Brazilian tradition also became 
a significant reference. To deepen their knowledge and extract inspi-
ration from the elements of ancient buildings, the architects joined 
other modern artists in caravans that traveled through the historic cit-
ies of Minas Gerais, birthplace of Brazilian Baroque in the 18th century. 
Since 1924, travel grants had been awarded by the Brazilian Society 
of Fine Arts (SBBA) to young architects or architecture students who 
wished to visit the historic cities of Minas. The goal was to make up 
for the lack of studies on what should be considered an authentically 
Brazilian architecture (PINHEIRO, 2006). 
 The reinterpretation of the Corbusian elements by Oscar Niemeyer 
was performed in a unique way since the beginning of his professional 
career. To the internationally recognized icons of modern architecture, 
he knew how to incorporate representative elements of our colonial past, 
especially the “Barroco Mineiro”, translating with dexterity a repertoire 
already considered essentially Brazilian. Thus, its buildings brought to-
gether the brand of the future through the exploration of bold shapes 
and latest technologies, and expressed the local reality through the ap-
propriation of traditional references of Portuguese-Brazilian culture. 
 Efforts to insert Brazil in the modern design of civilization found place 
in Belo Horizonte, a city that at the time understood the architecture 
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as an element capable of promoting a modernization not only appar-
ent, but also at the institutions, in practices and values of society. The 
city had been one of the first experiences of urban planning in Brazil 
and built to be the capital of Minas Gerais, where before there was only 
one camp-like village. In the city, inaugurated in 1897, the experience of 
modernization began around 1940, when the local government helped 
promote a policy of appreciation of the region, at the same time it sought 
to integrate the country into modern order. It was at this time that Oscar 
Niemeyer was invited by the then Mayor of Belo Horizonte, Juscelino 
Kubitschek, to design the Ensemble of buildings on the boardwalk of the 
Lagoa da Pampulha, officially inaugurated in 1943. 
 The Pampulha construction continued the efforts started with the 
creation of Belo Horizonte to affirm the new position of Minas Gerais 
on the national scene in a modern and Republican way. In the same 
way that the new capital had overlapped the old Curral Del Rey, the 
Pampulha Modern Ensemble should replace the farms that resisted the 
modernizing momentum, in 1940. Mayor Juscelino Kubitschek held in 
the city developmental aspirations through an urban and architectural 
innovation. In fact, Belo Horizonte can be considered “the first attempt 
of Juscelino to give a shape to his political project – make sprout in Bra-
zil, and in the Latin American scenario, an urbanized industrial society, 
rooted on the utopia of a modernist city” (STARLING, 2002:33). 
 The actions undertaken in the city during the administrations of JK 
as Mayor and as Governor - the opening or extension of wide avenues, 
the paving of streets, the building of skyscrapers, the construction of 
schools and hospitals, etc. – they were all an attempt to build tangible 
works that could provide visibility to the Republican ideal that the politi-
cian had glimpsed for the city. The transformations introduced in Belo 
Horizonte during this period, therefore, can be interpreted as “a very 
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significant sign of his intention to open lines of integration between a Belo 
Horizonte always incorrigibly provincial and the cosmopolitan universal-
ism of the modern world” (STARLING, 2002:33).
 In this regard, it is worth mentioning that the Pampulha Modern En-
semble was one of the first major Brazilian projects to integrate in an 
exemplary way the values of national culture to modern European refer-
ences. In it, Oscar Niemeyer translated into architecture, in a pioneering 
way, questions about culture and national identity that had been dis-
cussed by Brazilian intellectuals since the Week of Modern Art, in 1922, 
and which also expressed their views in the political project that Mayor 
Juscelino Kubitschek had for Belo Horizonte. The Ensemble was, there-
fore, the architectural materialization of a wide discussion on the rela-
tionship of Brazilian national culture with the requirements of scientific, 
technical and political rationality of modern civilization, with repercus-
sions not only in architecture, but also in urbanism and landscaping.

“In the case of Pampulha, I’ve tried to do a different archi-
tecture. Until then, architecture did not understand nor repre-
sented well the reinforced concrete; it was stiff, as if it were 
made of steel structure. Concrete, in contrast, suggested new 
experiments and inventions. It was then that I tried to intro-
duce the curve in architecture.” (Oscar NIEMEYER)

 
The creation of a leisure center for Belo Horizonte around the artificial 
lake formed by a dam built in 1938 to ensure the supply of the mu-
nicipality was an idea that translated the interest to make this area a 
symbol of modernity and progress for the city.
 The area which houses the Modern Ensemble was part of an old 
farm, responsible for agricultural supply for the city of Belo Horizon-
te. This area was subdivided and urbanized in the decade of the 40’s, 
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202: Aerial view of the Pampulha in 1948

203: Postcard with the gardens of the 
Museu de Arte da Pampulha in the 60’s

204: Postcard with an aerial view of Pampulha in 1970

205: Postcard with an aerial view of Pampulha in 1970

206: Newly built Pampulha Dam in a photo from 1940

208: Art Museum of Pampulha in the 50’s
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207: Original plan of the city of Belo Horizonte, drawn up by engineer Aarão Reis in 1895

209: Photo of the Ball Room in the 40’s 210: Yacht Club Lounge in the 40’s
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giving rise to a modernizing venture that attracted the attention of vari-
ous intellectuals and artists from all over Brazil by promoting an inter-
action between architecture, arts and landscaping.
 In addition to incorporating the language of an international style, 
the Brazilian modern architecture also expressed significant changes 
in local cultural practices, with the indication of new forms of behavior 
and of sociability. So, as a symbol of the modern, the Pampulha En-
semble introduced new customs in the city. It was described at the time 
as “majestic assertion of progress” because it allowed Belo Horizonte 
practices that until then the city had not experienced (State of Minas 
Gerais, Belo Horizonte, December 12, 1941).
 The Pampulha Casino, for example, offered the city a luxurious 
leisure space and shows which attracted the elite of Belo Horizonte 
society. Its internal division established an environment of games and 
a dance floor, plus a restaurant. The Casino was started in 1942, even 
before the official opening of the complex. It kept its original use un-
til 1946, when games were banned in Brazil. In 1957, the building was 
transformed into the Art Museum of Pampulha, use that remains today.
 The Ball Room was designed to be a dancing restaurant of daily op-
eration, type of public leisure until then non-existent in Belo Horizonte. 
Designed to attract also the popular classes to the Pampulha, the Ball 
Room, as the Casino, started in 1942, before the official opening of the 
Ensemble. In 1954, due to the breaking of the dam, it was closed, with 
sporadic openings for some events. In 1986, it was reopened as annex 
to the Art Museum of Pampulha. In 1989, it was transferred to the pri-
vate sector, which turned it into a restaurant. In 1997, it returned to work 
as an attachment of the Pampulha Art Museum and, in 1998, it was in-
augurated as Cultural Space Ball Room. After undergoing restoration 
works in 2002, the Ball Room was inaugurated as a Reference Center of 
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Urbanism, Architecture and Design, proper use to the recognition and 
disclosure of its importance to modern Brazilian architecture.
 The Yacht Golf Club had as one of its functions to spread the prac-
tice of nautical sports in Belo Horizonte, such as rowing and sailing. Its 
members could enjoy these sports practices, carried out in the lagoon, 
in addition to the pools, courts and party halls. In 1961, the Club was 
sold to the private sector, and changed into the Yacht Tennis Club. 
 The São Francisco de Assis Church was the first Brazilian church 
built in patterns of modern architecture. The freedom with which Nie-
meyer appropriated himself of regional elements of religious culture 
was seen as extremely daring and innovative for his time. Far from 
the traditional sacred elements, it remained closed for several years 
and only its listing as a national monument by IPHAN in 1947, ensured 
its survival. Only in 1959, the small temple was finally consecrated by 
religious officials and open to the community.
 Kubitschek House was designed in 1943 to be the Villa (country 
house) of then Mayor Juscelino Kubitschek. Its leisure facilities includ-
ed a games room, swimming pool and a large social sector. The House 
was purchased in 1951 and had preserved the period furniture, being 
an important reference to know the ways of living and to live in a resi-
dence in an area with a vocation for leisure and entertainment in that 
period. In 2013, after careful restoration, the house was inaugurated 
again as a museum space. 
 Landscape proposals derived from experimental research done by 
Burle Marx in the project he had made for the Minas Gerais Government 
health resort of Araxá, where, thanks to the influence and participation 
of botanist Henrique Lahmeyer de Mello Barreto, had the opportunity 
to adopt an “ecological” approach, using specimens from Brazilian flo-
ra, especially in strong compositional power plant associations, in a 
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design evocative of the natural diversity of the State of Minas Gerais 
on 25 environments, as a reaction “to the monotony that as a rule is 
noticeable in most other [parks] existing in Brazil, derived from the use 
of a limited number of elements, mostly exotic, and that are repeated 
continuously with a standardized trait” (apud DOURADO, 2006). 
 Also part of the Ensemble designed for the Pampulha, were a hotel 
and a few parks like Parque Vereda, Praça Santa Rosa and the comple-
mentary space to the Yacht Golf Club, where the golf field would be lo-
cated itself, today Belo Horizonte Zoo, but that still houses the headquar-
ters of the Golf Club, designed by Oscar Niemeyer.
 Special reference should be made about these projects to Square 
Santa Rosa, today, Square Dalva Simão. Although it only had been 
achieved in 1973, with a different design from that of 1943, it keeps the 
same conception in the new version and is the flagship with regard to new 
ideas brought by the landscaper to the landscaping field. Regarded as 
a worthless area due to its aridity and the presence of rocks, it revealed 
itself to Burle Marx as assigned with large compositional possibilities. 
Using specimens adapted to desert environments, he created according 
to his own testimony, three large groups: the first, nearest to the lagoon, 
formed by a “pile of stones” and gardens of “succulent and of rigid leave 
plants”; the second, upstream the place to be, he created a “rock garden” 
with ferruginous rocks (reference to “Iron Quadrangle” where the capi-
tal of Minas Gerais lies) and with “bushes, small trees, trees of chicken 
coops and the woods of the region”; the third, circling a second place to 
be, formed by “granitic and gneissic rocks with their typical vegetation”. 
Burle Marx would intervene again in the same site in 1973, giving the 
place the current configuration of the square, not with the same solu-
tion, but with another that keeps the basic concepts of the first solution.
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211: São Francisco de Assis Church in 1949

212: Kubitschek House in the 50’s

 Another project that deserves reference, although 
it has not been completed, is the Pampulha Hotel, 
planned to have 100 bedrooms, four apartments, 
lounge, reading room, restaurant and cinema. His 
building did not go beyond rising of the pillars, probably 
due to lack of financial resources for the completion of 
the project. The columns were demolished in 1995 and 
today, on site, there are only the foundations. Anyway, 
the position of the land chosen for the hotel confirms 
the reasoning for the implantation adopted in other 
public buildings of the Modern Ensemble.
 In the early 50‘s, the Pampulha Ensemble as 
modern symbol of the city lived moments of insta-
bility with the permanence of the lack of authoriza-
tion for the operation of the São Francisco de Assis 
Church, with the closing of the Casino after the ban 
of the games and, mainly, with the rupture of the 
dam. In 1954, the municipal public power confirmed 
the leak of water from the Pampulha dam. A rupture 
was located in one of the plates of reinforced con-
crete of the barrier that prevented the flow of water. 
Several attempts to seal the rift were made without 
success, which led to the evacuation of the entire 
area around the lagoon to prevent a possible trag-
edy. Still, some areas of the city were flooded, caus-
ing the flooding of the lanes of the Pampulha airport, 
the loss of crops and animals, and the collapse of 
houses and interruption of light service. After several 
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studies undertaken by engineers hired by the City Hall, the reason for 
the breakup was found and the dam was rebuilt. 
 In 1984, there happened the state listing of the Ensemble and in 
1994, the federal listing of the remaining of the asset, which favored the 
conservation actions the recognition of its historical and cultural impor-
tance to the country. Municipal listing would occur only in 1994, since 
the municipal service of cultural heritage was only to be created in 1991.
 According to Niemeyer himself, “If the Ministry’s building designed 
by Le Corbusier was the basis of the modern movement in Brazil, it is to 
Pampulha - allow me say it - that we owe the beginning of our architec-
ture, turned to the freeform and creator that characterizes even today” 
(apud XAVIER, 1987:231). For Lucio Costa, Pampulha was a water di-
viding milestone of a “different direction” that would have inaugurated 
a “new era” in modern architecture (apud SEGAWA, 1998:96). In fact, 
the Pampulha Modern Ensemble has a seminal character due to mak-
ing Brazilian modern architecture known in the world and influence 
other productions – such as, for example, the construction of Brasília, 
by the end of the 50’s – due to its impact.
 In 1943, the same year of the official inauguration of the Pampulha 
Modern Ensemble, the exhibition Brazil Builds, held at the Museum of 
Modern Art in New York, gave great visibility to Brazilian modern ar-
chitecture and consolidated Oscar Niemeyer worldwide as the great 
exponent of this movement. The foreign point of view aired in interna-
tional publications of the period stressed that Brazil “dared to deviate 
from the easy and secure path “ that was being followed by interna-
tional modern architecture (GOODWIN, 1943:90), developing a path of 
its own, iconic for the world.
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 A considerable part of the specialized publications of the period was 
questioning “How could a developing country, newly joined in the era of 
industrialization, become so quickly a leader in the universe of modern ar-
chitecture?” (HARRIS, 1987:10-11). The explanation for such a successful 
participation of Brazil in the international scenario of modern architec-
ture is fundamentally a result of the incorporation of inventive original el-
ements of national culture, combined with the genius of Oscar Niemeyer. 
 In the Decade of the 40’s, the Brazilian production already was ad-
mired for its innovative character and, at the same time, unusual due to 
the place from where it emerged: “Some of the most expressive and suc-
cessful innovations in architecture take on a scale body that is impressive, 
in a subtropical country [sic] Portuguese-speaking that North Americans 
tend to ignore’’ (MOCK, 1943). American critics didn’t spare praise to Bra-
zilian architecture on display in New York. According to Deckker, the “new 
world of emotions” taken by Brazilians to the United States was regis-
tered in the headlines of the major newspapers: “The Brazil builds for the 
future”; “Brazil paves the way for modern architecture”, “ Brazil has much 
to offer us”, “ Brazil takes us to the modern architecture”; “ Brazil becomes 
ultramodern”; and “ Brazil builds for peace ‘” (DECKKER, 2001)
 For all that, the Pampulha Modern Ensemble is perceived as inaugural 
part of an eminently Brazilian architecture that is modern, but inspired on 
tradition; that is rational, but does not give up creative imagination; that is 
functional, but without the tyranny of the straight angle; that refuses orna-
ments, but is integrated with the plastic arts. Pampulha is one of the most 
successful experiences of world modern architecture, because it not only 
received its characteristic elements but also returned them to the world 
in recreated format, achieving a universal expression from the incorpo-
ration in the architecture of regional characteristics typically Brazilian.
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216: Project of Pampulha Grande Hotel
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217: Current aerial photo of the land for the Pampulha Hotel 218: Rupture of the Pampulha dam in 1954

215: Dalva Simão square today
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213: First Burle Marx project for Santa Rosa square, from 1943
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214: Project implemented by Burle Marx for Santa Rosa square (today Dalva Simão), from 1973.
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221: Cover of the exhibition catalog Latin American Architecture 
since 1945, organized by the MoMA in New York in 1955

219: Cover of the catalogue of the exhibition Brazil Builds. Architecture 
new and old (1652-1942), organized by the MoMA in New York in 1943

220: Pampulha in highlight in the catalog of the exhibition 
Brazil Builds. Architecture new and old (1652-1942), 
organized by the MoMA of New York in 1943
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222: Cover in highlight in the catalog of the exhibition Latin American 
Architecture since 1945, organized by the MoMA of New York in 1955

223: Brazil Goes Ultra Modern. Article published in the  
newspaper Press, Pittsburgh, January 31,1944. In: DECKKER, 
ZilahQuezado. Brazil Built: The Architecture of the Modern 
Movement in Brazil. London: Spon Press, 2001. 

224: Brazil Builds for Peace. Article published in the Citizen 
newspaper, Columbus, November 23, 1945. In: DECKKER, 
ZilahQuezado. Brazil Built: The Architecture of the Modern 
Movement in Brazil. London: Spon Press, 2001.
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3.1. Justification

3.1.a. Brief synthesis
The Pampulha Modern Ensemble (Belo Horizonte, Brazil) presents an 
important chapter in the world history of modern architecture. The 
Ensemble represented and still represents a new synthesis in the 
Americas, of new architecture precepts and the new forms of living 
announced from the first decades of the 20th century. The Ensemble 
symbolizes in its materiality, the universal interaction which resulted 
in special appropriations of an intercultural dialogue, merging tradi-
tions and local values with universal trends and, in return, influenc-
ing and changing the course of these worldwide trends. Historically 
inserted in a time where the young American Nations sought to build 
their identities, the Ensemble is the Brazilian response to the ongoing 
international discussions in progress during that time. Through the 
strength of the Ensemble provided by the shapes of their buildings and 
the relationship established between them and with the landscape, a 
own architectural language is inaugurated based on formal freedom, 
collage of references from multiple sources, use of local nature and 
values, in addition to the reaction against a strict functionalism. Thus, 
it expresses a pioneer contextual approach within the modern architec-
ture scope, in contrast to the indifference to the surrounding context 
that was often featured. 
 Designed from a demand of the public sector, in 1940, as an en-
semble of buildings around an artificial urban lake for leisure and 
culture, housing in new “garden city” patterns and the city’s develop-
ment vector, the Ensemble has provided the conjunction of various 
forms of artistic expressions in an integrated whole, where construc-
tive technology and the specific language of each artistic discipline 
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(architecture, landscaping, painting, sculpture, ceramics) were rela-
tivized depending on the expressiveness of the whole. 
 Some main Brazilian artists of the 20th Century contributed for this 
unique project, including the architect Oscar Niemeyer, the landscape 
architect Roberto Burle Marx and plastic artist Cândido Portinari.
 Several authors extol the qualities of Pampulha, starting by the 
warm reception given to the new Brazilian architecture, from the “Bra-
zil Builds” Exhibition (New York, 1943). Some buildings of the Ensem-
ble were mentioned in the book catalogue, simultaneously elaborated 
to its construction.
 For Jean-Louis COHEN,

During the post-war period, the discovery of buildings 
built in Brazil from 1940 opened new horizons for European 
and American architects, as well as for those who worked 
in Africa and the Middle East. The visibility of Brazilian ar-
chitecture beyond their national borders began in the “Brazil 
Builds Exhibition” (…) and was amplified by special figures 
published in the most important international magazines.

 The importance of Pampulha to Brazilian and world architecture is 
also recognized by national authors, such as Lauro Cavalcanti (2006: 
198), he believes that architecture “broke the consensual understand-
ing of architectural rationalism and demonstrated new possibilities for 
practice and junction between architecture and structure”. This is con-
firmed by Cohen in his analysis of the New York exhibition catalogue: 

The fascination of its forms resided in its fluency and el-
egance, but also in its daring technique, which gave extreme 
lightness to more complex structures, possible due to the 
articulation of two techniques developed for the use of rein-
forced concrete: structural concrete skeleton and shells. (…) 
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After the completion of Oscar Niemeyer buildings at Pampul-
ha and the Ministry of Education and Health in Rio de Janeiro 

– a project properly considered as owing more to the young 
Brazilians design than to Le Corbusier –, a whole generation 
of Architects has gained sudden prominence. 

 
 Also author Yves BRUAND (2005) highlighted its technological in-
novations and architectural possibilities due to the use of the rein-
forced concrete:

The Pampulha Ensemble is a remarkable demonstration 
of immense range of possibilities that this technique offers 
almost exclusively relegated to the processing of orthogo-
nal schemes. (…) It was not about a break, it was about an 
overcoming of too rigid principles; a species of challenge and 
opposition to the theories established (…), an affirmation of 
the imprescriptible rights of formal imagination, but also a 
profound logic in the decision to explore a modern material 
until the last consequences, valuing its ductility and sculp-
tural qualities inherent to it.

 The Pampulha Modern Ensemble has great significance for present 
and future generations of humanity, presenting itself as an landmark, 
which is also intact and authentic in the History of World architecture 
and History of Brazil and America. 
 The following are part of the Ensemble: the CASSINO (Pampulha 
Art Museum), CASA DO BAILE (Reference Center in Urbanism, Ar-
chitecture and Design), the IATE GOLFE CLUBE (now the Yacht Ten-
nis Club), SÃO FRANCISCO DE ASSIS CHURCH, the RESIDENCE OF 
JUSCELINO KUBITSCHEK (Kubitschek House), water mirror and the 
boardwalk of the Lagoon in the stretch that articulates them and con-
fers the unit.
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3.1.b. Criteria under which inscription is proposed 

(I) represent a masterpiece of human creative genius;
Key idea: masterpiece

In The Pampulha Modern Ensemble case, one can consider two mean-
ings for the term “masterpiece”: a “first” work in the milestone sense 
of a new architectural synthesis and “first” work in the sense of “great-
est work” due to its excellence and uniqueness. In fact, The Ensemble 
presents itself as a seminal reference moment of the architectural 
and cultural history of humanity; and due to its unique qualities, rep-
resents a moment of a new synthesis in the evolution of world archi-
tecture, especially because the Ensemble materializes an integrated 
conjunction of various forms of artistic expression (sculpture, painting, 
landscaping and architecture) and cultural movements which have, at 
the same time, universal and local character, such as the Brazilian 
modernist “Anthropophagy” and organicist and rationalist currents of 
the architecture, among others. 
 The key elements that underlie this thesis can be highlighted as 
follows:

 i.1. The strong perception of the ensemble was revealed on the follow-
ing elements: 

•  In natural and urban context, where the relation between land-
scape and buildings is so intense, as their locations and forms 
dialogue with strategic topological positions and the morphology 
of the natural space; 
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•  The strong binding between the components of the Ensemble, 
among the assets built up and the landscape, through its func-
tional bindings across the lake and the coast, either through the 
reciprocal sights and multiple perspectives that are created;

•  The common characteristics of the components, which also fea-
ture great expressive relations and architectural language among 
themselves and with the landscape, in addition to their uses re-
lated to leisure and enjoyment of the lake.

i.2. Collective and integrated collaboration of various innovative artists in 
their respective fields of activity, and which after Pampulha would be in-
ternationally recognized. Among these artists, there can be highlighted:

 •  Oscar Niemeyer (1907-2012): Architect recognized for his tal-
ent and originality and as a renewer of the modern architec-
tural language, Pritzker Architecture Prize (1988), author of the 
main public buildings in Brasília (1958, World Heritage) and ma-
jor monuments of world architecture, as the UN building in New 
York, USA (1939), University of Haifa, Israel (1964), Headquar-
ters of the French Communist Party in Paris, France (1965), Uni-
versity of Technological Sciences of Algiers, Algeria (1968), Le 
Havre Cultural Center, France (1972), Headquarters of Publisher 
Mondadori, Italy (1975), Stock Exchange at Bobigny (1978), Latin 
America Memorial in São Paulo, Brazil (1987), Headquarters of 
the newspaper l’Humanité, France (1988), Contemporaneum Art 
Museum in Niterói, Brazil (1991), Temporary Serpentine Gallery 
Pavilion, London, UK (2003), Oscar Niemeyer Cultural Center, in 
Avilés, Spain (2011), among many others.
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225: The French Communist Party in Paris

226: Latin American Memorial, in São Paulo

227: Museu de Arte Contemporânea de Niterói 
(Niterói Contemporary Art Museum)

228: Palácio do Itamaraty (Itamaraty Palace), in Brasilia. 
Landscaping by Burle Marx, and project by Niemeyer

229: Praça dos Cristais (Crystals Square), in Brasilia

230: Parque do Barreiro (Barreiro Park), in Araxá, Minas Gerais
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 •  Roberto Burle-Marx (1909-1974): Landscape architect and plastic 
artist, he is considered to be a renewer of the landscape field and 
one of the forerunners of ecological movements - this term did 
not exist back then, but after the creation this term was applied 
to his work for in situ recovery of native plant species. Author of 
several gardens that are international references such as: Recife 
Ecological park, Brazil (1937), Barreiro Park in Araxá, Brazil (1943), 
Garden Terrace of the Building of the Ministry of Education and 
Public health in Rio de Janeiro (1943), Generalissimo Francisco 
de Miranda Park in Venezuela Caracas, Venezuela (1950), Gar-
dens of the Campus of the University of Brazil (1953), Cavanelas 
Garden in Petrópolis (1954), Monumental Axis of Brasília (1960), 
Flamengo Park, in Rio de Janeiro, Brazil (1961), Embassy of Brazil 
in Washington (1968), Sidewalks of Copacabana, Rio de Janeiro 
(1970), Kuala Lumpur City Center (1973).

 •  Cândido Portinari (1903-1962) is considered as one of the great 
muralists worldwide, alongside the “big three” Mexicans José 
Clemente Orozco, David Alfaro Siqueros and Diego Rivera. His 
panel “War and Peace”, donated in 1952 by the Brazilian Govern-
ment to the UN headquarters in New York and exposed in its hall, 
in 1956, received the Guggenheim Award.

  Other nationally important artists: 

•  Alfredo Ceschiati (1918-1989), sculptor, draughtsman and teacher, 
became famous for his sculptures, many of them in bronze, spread 
over several cities in Brazil, the most notable are those located in 
Pampulha (bas-relief of the baptistery of the São Francisco de As-
sis Church/1943) and in Brasília (“Two Sisters”/”Angels”, 1966/1970 
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and “The Evangelists”/1968). He celebrated the 
female form in curvilinear movements, in a sen-
sitive circuit which conferred lightness and bal-
ance to the dense matter. Furthermore, in his 
works, the artist recalled the baroque elements 
of Minas Gerais within a formal simplification.

•  Alfredo Volpi (1896-1988), Italian-Brazilian 
painter, considered one of the most important 
of the second generation of Brazilian modern-
ism, self-taught, began painting in 1911 initially 
as a muralist. He celebrated themes related to 
the flags of “festas juninas” (popular June fes-
tival in Brazil) and related to urban landscapes, 
notably popular houses. 

•  Paulo Werneck (1907-1987). He is considered 
the greatest Brazilian mosaicist, also self-
taught, and was also a painter, illustrator and 
draftsman. He worked initially with the firm 
MMRoberto, one of the forerunners of modern 
architecture in Brazil, what made him drive his 
art from the beginning, for integration with the 
architecture, as he would demonstrate through-
out his career in various mosaics for buildings.

•  José Alves Pedrosa (1915 – 2002). Sculptor and 
draftsman, he began his career as a disciple 
of sculptor August Zamoyski, and later shared 
his studio with two other big names of Brazilian 
sculpture, Bruno Giorgi, Alfredo Ceschiatti. He 
was in the epicenter of the movement of modern 

232: The Le Corbusier`s do-mi-no structure

233: The Kaufmann House “The Waterfall House” 
(Fallingwater), Frank Lloyd Wright Project

231: The mural “War and Peace”, by Cândido Portinari
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renewal of Brazilian sculpture. After Pampulha, 
he enhanced his art by studying in Paris and Italy.

•  Augusto Zamoyski (1893-1970). He was Polish 
and had an international career, living in New 
York and Paris, in the 20’s. He was connected to 
the main modern movements of international 
sculpture renewal in Venice, Paris and Warsaw. 
He came to Brazil to get away from the second 
World War, where he performed various works 
of sculpture and formation of new national tal-
ent. He returned later to France, where he died.

i.3. Materialization of new architectural currents in a 
new place and free for experimentations. The large 
lake formed by the dam was as an unconstructed 
space, open to experimentation of new buildings, un-
like other places, where the conditioning to a historical 
landscape built earlier created limitations to greater 
creative freedom. The work created in Pampulha, ex-
ploiting new technologies available, merges function-
alism elements of Le Corbusier and organicity of Frank 
Lloyd Wright with the search for a national language, 
based on traditions and the novelty that the Brazil-
ian culture could provide for the international debate.

i.4. The integration of Brazilian architecture to new 
international architectural currents was already be-
ing held by the adherence of our cutting-edge ar-
chitects to new concepts and, in practice, with the 

234: Niemeyer’s sketches for the Ball Room

237: Ronchamp Church, designed by Le Corbusier
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project of the Ministry of Education and Public Health 
(1936-1945), where he initiated a great collaboration 
between Le Corbusier and the team commanded by 
Lúcio Costa, which integrated the young architect 
Oscar Niemeyer. Although the original sketch of Le 
Corbusier had received effective and defining contri-
butions from the Brazilian team, the new Brazilian ar-
chitecture gained autonomy and its own personality 
in Pampulha, becoming different to the architectural 
language practiced in the rest of the world.

i.5. Forerunner and prospective character of new pos-
sibilities for architecture, landscape architecture and 
urban design. The materialization of The Pampulha 
Modern Ensemble, while rescuing the expressive 
possibilities of the curve use, integrating them to the 
technological potential of reinforced concrete for ob-
taining “free forms” and the generation of the “archi-
tectural surprise” - terms systematically applied by 
Niemeyer in the definition of his work – opened space 
for new experiences, and many of them are inscribed 
on The World Heritage List, such as Brasília (1957-
1960 by Lúcio Costa and Niemeyer), Chapelle Notre-
Dame-de-Haut in Ronchamp (1950-1955, Le Corbusi-
er) and Sydney Opera House (1959-1973, Jorn Utzon). 

i.6. Integrated combination of different artistic languag-
es in the search for a “total work of art”. In The Pampulha 
Modern Ensemble, different artistic expressions do not 

238: Sidney Opera House Building in Australia

239: Igreja da Pampulha (São Francisco de Assis Church)

240: Catedral de Brasília (Brasilia Cathedral), Oscar Niemeyer’s Project
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present themselves as autonomous, as mere implantation of paintings or 
sculptures in a building previously built, or as a landscape which would only 
create an entourage to the architectural object. The search for a work that 
creates a dialogue between the arts is revealed in the use of tile and mu-
rals not only as decorative elements, but as a strategy to lighten the weight 
and presence of masonry masses and sealing cloths (reinforcing the au-
tonomy of structural elements), as well as creating a dialogue between 
architectural forms and pictorial space as an extension of the interiors.
 Therefore, the inspiring presence of Le Corbusier would be also 
present. Lucio Costa had translated a text written in French in his air-
ship trip to the Americas, in 1936, titled “The Architecture and The Fine 
Arts”, where he refuses the merely decorative art of the palaces, accus-
ing this art of “masking”, in favor of a polychrome integrated to architec-
tural forms and the creation of accurate spatial situations for statuary 
and painting. As it turns out, maybe it was The Pampulha Modern En-
semble, the more immediate test of the corbusian thesis. In this strand, 
Lucio Costa was not tired of condemning the separation of the Arts:

The idea that the painters and sculptors make of such a 
synthesis [of arts], is somewhat flawed to me; listening to them 
you sometimes imagine that architecture is as a kind of back-
ground or scenery expressly built for the valorization of the 
real masterpiece: or else, they aspire to a scenic merge of Arts, 
such as the Baroque Art, for example “. (COSTA, 1953, p. 2-3) 

 He sought to solve the synthesis problem by making a distinc-
tion between two concepts, the “architectural painting (or sculpture)”, 
aimed at highlighted large panels or spatial subdivisions in “sym-
phonic character” and the “camera painting”, merely decorative. In 
the case of Pampulha, “architectural” solution was sought to this new 
modern synthesis. Thus, Agnaldo Farias (2006) explained, taking as 
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235: Le Corbusier’s sketches for the building of MESP
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236: Niemeyer’s sketch about how to do architecture
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an example the inner panel of Portinari for the São 
Francisco de Assis Church:

From a triangular wall set by its 
own parabolic wall, a data that en-
sures the composition unit, the juxta-
position of geometric planes happens, 
which in addition to overlaps and suc-
cessive juxtapositions, have their co-
lours reduced in line with the groups 
of figures arranged above, below and 
around the image of the Saint; figures 
that are also losing definition until they 
achieve the substance of ethereal bod-
ies. (FARIAS, 2006, p. 154) 

 Or, still, about the external panel:

But the element that prevails in or-
der to unify the composition through 
movement are vigorous lines that mean-
der throughout its extent, tacking parts 
thereof, acting like a reverberation of the 
parabolic edges of the building. In this 
respect, there is no continuity solution 
and the Portinari panel proves to be per-
fectly integrated into the plastic dyna-
mism of Niemeyer’s architecture. Before 
that panel, we do not know if the cover 
of the Church is the starting point from 
which the movement of the released line 
or the sky is emanated, where the move-
ment finishes off until the silence. (FAR-
IAS, 2006, p. 154)

 In its turn, the landscaping participates in 
the space design as an extension of the interiors, 

242: External panel detail of Portinari in Pampulha Church

241: Facade of the Yacht Club, showing the use of tiles
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marking its transparency and through various other features such as a 
definer of open spaces for collective use (Casa do Baile), in the genera-
tion of promenades architecturales (Cassino) or in creating contempla-
tive spaces associated to leisure (Yacht Club), as mentioned earlier in 
the description of the Ensemble.

(ii) exhibit an important interchange of human values, over a 
span of time or within a cultural area of the world, on the devel-
opments in architecture or technology, monumental arts, town 
planning or landscape design
Key idea: Exchange of human values

 As discussed in the previous item, Pampulha is an example of univer-
sal interaction among cultures that result in particular appropriations of 
this intercultural dialogue and then influence architectural and cultural 
practices in many parts of the world, changing the course proposed ini-
tially by the modern avant-garde. However, the importance of the Pam-
pulha Modern Ensemble lies not only in its architectural aspect, but re-
fers to his own assertion of national identities in Latin America that, a few 
decades after their liberation movements and of their Constitution with 
independent Nations, sought strongly to build their own personalities 
which, also from the cultural point of view and the colonizing influence, 
distinguished them from European countries that have defended them. 

 The elements that underlie this thesis are:
 
ii.1. The construction of national identities in opposition to the Europe-
an colonizing element becomes an important goal for the new recently 
freed Latin American countries. 
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 For those who possessed strong pre-Hispanic civilizations, these be-
come their focus and model, as occurred in Mexico with the valorization 
of the Aztec heritage, in Peru and Venezuela and even in the South of 
the United States (Arizona, New Mexico and California) with the refer-
ence to the Pueblo Indians. In Brazil, where the Indian presence was less 
concentrated, national identity was constructed in the intellectual and 
popular media from the racial synthesis provided by conviviality of Eu-
ropean and indigenous and black ethnic groups. As historic moment of 
reference, it was distinguished the 18th-century colonial period in Minas 
Gerais, where the distance from the coastline deeply influenced by the 
Portuguese Metropolis and when, by the prohibition of installation of the 
Catholic Church and by the attraction of different ethnicities in search 
for a lot of gold, it was built a “Brazilian” civilization culminated by the 
revolutionary movement and liberator known as Inconfidência Mineira 

“(1789). The architects from the first decades of the 20th century un-
derstood that architecture and the arts produced then in Minas Gerais 
would have native and creative traits, recognized as a typical Brazilian 
art. The first essays of those new architects from the twentieth century, 
which formed part of the prominent figure of Lúcio Costa, identified the 
national architecture with the search for neo-colonial forms. Contact 
with the European modern movement, however, was to change that 
stance, but not before passing through the pursuit of an identification 
between the modern movement and the Brazilian colonial architecture, 
recognizing in this elements of that, such as an independent structure 
(at the colonial Minas: the autonomous structure of wood), the pilotis 
(in Minas case, the basement) and sun protection elements (the mux-
arabies, Arab heritage present in Minas mansions).
 Past this first moment of conciliation attempt between formal colo-
nial elements and European modernism, Brazilian architects realized that 
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the evocation of the traditions could be achieved not 
in a literal transposition, but in its rereading from the 
new possibilities brought by the modern movement 
and not only this, but also the translation of Brazilian 
personality traits and Brazilian landscape – such as 
freedom, the variety of nature, the elements of the 
landscape and the territorial extension - in architec-
tural shapes. Such an attitude was fundamental for 
the assimilation of a movement of foreign roots in a 
moment of nationalistic assertion, Pampulha being 
fundamental to this conciliation, in view of its osten-
sible difference of the modern canons and represent-
ing a reaction to functionalism and constructive ra-
tionality, important precepts of that movement. When 
one rebels against the straight angle (pointing to the 
curve as a feature of the landscape and of the Brazil-
ian people), against the shape totally derivative from 
the function (in the case of Brazil, trying to retrieve a 
more tropical poetics that was said to be absent from 
European austerity then) and through the valoriza-
tion of local vegetable specimens arranged in free-
forms (such as features of our own landscape) at that 
moment, it was created a vigorous, modern language, 
but consistent with the Brazilian way.
 The rescue of tradition, in the case of Pampulha, 
can be observed in various attitudes, such as:

•  The dialogue with the Baroque: : as we saw earlier, re-
lations with the Baroque are of different orders, which 

243: Museu Histórico Nacional (National Historical Museum), 
Rio de Janeiro, Archimedes Memória Project

244: Universidade Rural do Rio de Janeiro (Rural 
University of Rio de Janeiro), in Seropédica

245: Dom Pedro II school, in Belo Horizonte
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are not restricted to stylistic aspects, being more potent in their histori-
cal, symbolic and postural aspects. In their historical aspects we mean 
to say the identity with the colonial period within the country and here it 
should be remembered the presence of Aleijadinho, artist mulato author 
of masterpieces, considered our authentically national genius by its in-
novations and that although referenced to an array of her European won 
autonomy to build a very personal work. From the symbolic point of view, 
the colonial heritage from Minas meant the construction of the Brazilian 
nation, same motivation of the Brazilians from the early 20th century and 
the construction of a local architecture marked by constructive rational-
ity and adaptation to the site. From the postural point of view, both the 
18th-century man in Minas Gerais and the modern man in the first half of 
the 20th century, were committed to the same goal. The Brazilian nativist 
sentiment was referenced, therefore, in ways that it was understood as 
eminently national, so different from the 19th century eclecticism, this 
considered as copying and rereading of outdated styles through the his-
tory. Building typologies that had been similar in the tradition should be 
therefore studied and reinterpreted in a modern way.

•  The use of elements of colonial architecture: in this way, various archi-
tectural elements were rescued from that period to create this national 
feeling of historical continuity. The tiles and the muxarabies are the most 
evident in Pampulha. The technique of tiling, so developed in the Ibe-
rian peninsula by the Moors, arrived in Brazil by the Portuguese and here 
it was widely applied in several regions, notably in the colonial period. 
The Portuguese tradition works with tiles especially in shades of blue 
(considered more noble due to the technical difficulties and the Chinese 
tradition) and was associated with the historical narratives of religious 
themes, mostly history panels of moralizing background that represented 
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both allegories to virtues as Biblical themes and pas-
sages of the exemplary life of the Saints. This aspect 
makes the tile an important support for memory and 
tradition: the tile in its materiality, or as imagined ob-
ject, contains a collective and subjective universe of 
senses and meanings”. (CRISTELLI, 2012, p. 77). The 
Portuguese-Brazilian tradition has primary reference 
in characteristic elements of the Johannine period 
(the blue and the religious themes of great propor-
tions), which in turn refers to the Dutch masters, but 
differentiating from it on the basis of a more pictorial 
and less linear treatment, adapting the ideal scale 
of figures and shapes to the mesh of the tiles. The 
19th century, in Brazil, did not value so much the tile 
as the colonial period and it is only in the 20th cen-
tury, with the neo-colonial aspects that the tradition 
of blue and white comes back from the figurative and 
ornamental tile work. Said GOODWIN (1943, p. 90) 
that “Brazil’s modern architecture owes much of its 
particular slant to the imaginative use of its tiles”. In 
Pampulha three variants of lining were adopted, in 
the best tradition of the blue, to recall the life of the 
Saint and to create the place of memory (the bridge 
between past, present and future):

The first are the panels installed at 
the Ball Room, Casino and Yacht Club, 
consisting of 1×4 standard tiles, blue in 
color, low-glazing technique. The sec-
ond, two porcelain tiles in shades of 

246: Niemeyer’s sketches representing the brazilian women 

247: Niemeyer’s Sketches on the function of beauty
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blue on the outer surface of the dome of the Church, an ab-
stract composition with organic shapes, with intersecting ar-
eas of different shades. And finally a set composed of figura-
tive tiled panels in blue and white of Catholic iconography, on 
the back facade and in the interior – pulpit, choir and benches 

– the Church of São Francisco. Built facing the artificial lake, 
the Church has the back facade facing the street access; it 
is therefore from the back that we enter this visual universe, 
when we see the tile Panel and the representation of passag-
es from the life of the Saint. (CRISTELLI, 2012, p. 80)

 The pattern used in the Pampulha serial tiles is the reproduction of 
the tile found in the facade of the Church de Nossa Senhora do Carmo 
in Lapa, Rio de Janeiro (18th century).

•  Dialogue with the Brazilian building traditions, many of them of Por-
tuguese and colonial origin, like the formal and constructive simplic-
ity, the autonomous structure of wood and the independent seals in 

“armed clay”(in the words of Lúcio Costa), the possibility of “ebbing” in 
function of the largest dimensions of land, broad and generous roof, 
transitional verandaed areas, among others. 

•  The use of climate control techniques: One of those features that 
proved to be extremely important in the rescue of the building tradi-
tions in Brazil was the issue of dealing with the climate through solar 
attenuators (as muxarabies, in the colonial version and brises, in mod-
ern version), protection against the weather (protective eaves of the 
sensitive walls of clay), the possibilities for creating ventilated spaces 
(the muxarabies and the cobogós). Le Corbusier himself already point-
ed out the importance of native culture elements in architecture and 
in spite of his universal character, Brazilian modern architecture had 
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as a point of honor its efficient dialogue with our 
specific climatic conditions.

ii.2. The new architectural synthesis pproposal by 
Pampulha showed some new values which would be 
the object of attention and debates in the unfolding 
of history of architecture, which, though motivated 
by a modern formulation of European origin, here 
presented unusual and provocative modulations:

The power of synthesis, the ability 
to transfigure the architectural themes 
in archetypes, the gift to reveal the po-
etic content of simple shapes, albeit 
unusual, and the trend towards the re-
covery of external spaces with stand-
alone volumes related to each other…
(CAMPELLO, 2006, p. 163)

 Among these elements, as previously quoted and 
expressed in the quote of CAMPELLO, we have:

•  The use of the “freeform”, retrieving the sculptural 
potential of architecture and landscaping within 
their own expressive possibilities and collections 
with abstract art which was then presented. Os-
car Niemeyer’s curves, although the result of the 
author’s gestures and with great volume freedom 
not to be confused with the language of sculp-
ture and its own statute. The gardens of Burle 

248: Brises of ABI building (Brazilian Press Association), 
in Rio de Janeiro, MM Roberto´s project

249: House window of Xica da Silva in Diamantina, Minas Gerais, Brazil

251: Boardwalk of Avenida Atlântica, in Rio de 
Janeiro, designed by Burle Marx

177 Nomination Dossier 

FMG Dossier Pampulha Modern Ensemble   177 10/12/14   11:01



Marx, though often compared to artboards, are 
much more than that because they seem alive – 
because they transform over the years – and rep-
resent new and free ways of chromatic harmo-
nies and combination among specimens;

•  The idea of “architectural surprise”, a term coined 
by Oscar Niemeyer to differentiate itself from 
strict modernist functionalism, regarded by him 
as the limiter sensory experience that architec-
ture could promote. The quest for originality of 
spatial perception and creativity in the relation 
of architectural object with the place would be 
put as an important function of architecture 
and not just use troubleshooting and protection 
from the weather or even the mere constructive 
rationality. In this regard, so pronounced Oscar 
Niemeyer, in a fictional dialogue he created:

– What do you think of the Doges 
Palace?

– Very pretty.
– And its curvy columns?
– Gorgeous.
– But don’t you think they could be 

more simple and functional?
– I do.
– But what if they were simpler and 

functions, they would not create, with 
their curves, the splendid contrast that 
establish with a smooth and extensive 
wall that support them?

252: The architectural surprise in Brasília Cathedral

253: The marquee of the Ball Room

254: The Ball Room seen from the lagoon
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– That’s true.
– Then you have to accept that when a form creates beau-

ty it has a function, one of the most important in architecture.
(NIEMEYER, 1978, p. 53–54)

•  The strong link between architectural volumes and site, generating 
a mutual appreciation between the constructed object and the 
surrounding nature, which would contribute to the perception of 
autonomy of shape;

•  Creating unusual and iconic shapes, as quais exigiriam um apuro 
maior na elaboração artística da arquitetura, ao mesmo tempo 
em que permitiriam uma identificação mais espontânea e ime-
diata entre obra e fruidor.

ii.3. The crossed exchanges in the advancement of the arts and archi-
tecture which took place at the moment of conception of Pampulha 
and subsequently unfolded in debates, disputes and reciprocal influ-
ences, where, by their originality and pioneering spirit, the Pampulha 
Modern Ensemble influenced subsequent works of numerous archi-
tects in the Americas and Europe, including Le Corbusier himself. It is 
worth saying that it doesn’t mean in any way to establish hierarchy be-
tween those involved, but, instead, identify the possible of “two-way” 
dialogues, from which both parties advance. The echoes of the shows 
of Brazilian architecture published by the exhibition Brazil Builds in 
New York and by prestigious magazines like L’architecture d’aujourd ‘ 
hui (France), Architectural Review (England) and Domus (Italy), where 
Pampulha was featured, created great excitement amid he archi-
tectural world, as shown to us by this quote from Giedion about it: 256: Some logos that refer to Pampulha Church
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250: Sketches by Oscar Niemeyer demonstrating the use of freeform
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255: Sketches by Oscar Niemeyer
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It’s a fact of exceptional significance that our civilization 
no longer develops from a single center and creative works 
emerge in countries that otherwise would have remained as 
provinces, such as Finland and Brazil. (GIEDION, apud CAV-
ALCANTI, 2004, p. 56). 

 Situations like this serve as a basis for the finding of Lauro CAVAL-
CANTI (2004), shared by several authors of contemporary historiogra-
phy of architecture: 

I believe that the history of modern architecture in the 
years 40 and 50 cannot be written only on the basis of the Euro-
pean influence in the Americas. I think an approach considering 
a triangular dialogue can expand and bring new light to the un-
derstanding of North American, European and South American 
architecture. (CAVALCANTI, 2014, p. 59)

 According to Kenneth FRAMPTON (2004, p. 35), Le Corbusier’s 
time spent in Brazil may have been the happiest of his life, by visual-
izing that modernity could be held here on a grand scale, in tune with 
the climate, landscape and people’s lives. Although his essays in Bra-
zil were initiated in collaboration with Lucio Costa, Niemeyer, Portinari 
and Burle Marx, apart from other architects of the team, Pampulha was 
where first materialized concretely the French master’s ideas not only 
on a large scale, “climate, landscape and life of people”, but also with 
respect to its precepts and architectural novelties, as it is clear in the 
work of the Casino, which keeps close formal reference with Ville Sa-
voye, inclusive in its interior, where the use of ramps is the best exam-
ple. The same Kenneth Frampton already identifies that, even after the 
first contacts with Niemeyer and Costa, Corbusier was abandoning his 
obsession with golden ratio and straight angle in favor of “a freer, more 
asymmetrical composition, infiltrated by vegetation and the irregular 
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topography of the site” (p. 36), even being influenced 
by the “heroic Niemeyer’s dynamism” in his proposal 
for the Cité Mondiale in Geneva (1938). The initial 
dialogue of the masters is pretty clear in Pampulha, 
not only between Ville Savoye and the Casino, but 
also between the Yacht Tennis Club, the Residence 
Kubitschek and unbuilt Errazuris House in Chile. 
However, in Pampulha itself, Niemeyer rehearses 
his deviations and innovations regarding the work 
of the master in the Church and in the Ball Room. 
As for these innovations - “hedonistic,” according 
to Frampton – and encouraged also by the artistic 
freedom of Burle Marx, they present themselves as 
a freedom from the Corbusian“ethos of purism”.
 The years subsequent to Pampulha, the forties 
of the twentieth century, watched a fruitful period 
of mutual relationship and reciprocal influences 
between the two architects, as can be seen, for ex-
ample, in the design of the pupil for the aeronautical 
training center in São Jose dos Campos, in 1947 and 
the master’s project for the extension of La Rochelle-
La Pallice, 1946 (FRAMPTON, 2004, p. 47). Also in 
1947, there occurs the partnership between Le Cor-
busier and Oscar Niemeyer in the international com-
petition for the project of the United Nations Head-
quarters in New York. According to reports from Jean 
Petit, the organizers of the contest elect the work of 
Niemeyer as the basis of the definitive plan that in 
the end would be a merger with that of Le Corbusier. 

257: VilleSavoye, design by Le Corbusier in Poissy, France

258: Le Corbusier’s Project for the Errazuriz House, in Chile (not executed)

259: UN headquarters building in New York
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 While the independence of the pupil in relation to the master was 
being established in the following years, especially based on the 
curves and in the freedom that he had rehearsed in Pampulha, the 
master, with his exceptional particular talent was absorbing, in turn, 
the boldness of the pupil, which can be observed in his proposals for 
the Congressional Hall in Strasbourg, at the headquarters of Olivetti 
in Rho-Milan, both projects from the sixties.
 Another example that becomes important to mention is the project 
for the chapel of Notre Dame du Haut at Romchamp in France, which 
is perhaps one of the most eloquent examples of the fruitful exchange 
established between Corbusier and Niemeyer since the MESP project. 
In this respect, confirms Rodrigo Queiroz in his PhD thesis, entitled 
Oscar Niemeyer and Le Corbusier: meetings:

[…] Le Corbusier sketches the first designs for the Cha-
pel at Ronchamps in the same period when he is in contact 
with Niemeyer’s projects for the buildings at Pampulha, more 
precisely the Church of São Francisco de Assis. When coming 
into contact with the work of “attentive disciple”, Le Corbusier 
not only recognizes these examples an interpretation of his 
purist period, but envisions, in plastic dimension of the work 
of Niemeyer, a perspective for their future work.

Niemeyer acknowledges his share of importance in the 
feat of the ‘master’ and, when he adopts the Chapel of Ron-
champs as a reference project, he places himself in the posi-
tion of who corrects the exaggerations committed by one who 
ventured into the world of freeform. 

In post-Ronchamps temples, to slow down the sculptural 
gymnastics of the project of Le Corbusier, Niemeyer recovers 
the accuracy of the gesture in his own architecture. That is, 
the Brazilian architect adjusts the Corbusian freedom to his 
own parameters through a distinct process of reconversion. 

[…] the approximations between the projects of temples 
of both architects reaffirm the hypothesis of the existence of 
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a continuous dialogue between the works of Le Corbusier and 
Oscar Niemeyer. The traffic of influences between ‘master’ and 
‘disciple’ is a statement that illustrates the mere citation to the 
work of the ‘ other ‘. In none of the projects is it possible to ob-
serve literal transpositions of the other’s work. Architects incor-
porate the influence on the dimensions of the idea and desire.

 Reciprocal influences between Le Corbusier and Oscar Niemeyer were 
not, however, the only to be contemplated in the history of modern archi-
tecture. If Pampulha was “the beginning of everything”, as Niemeyer said 
referring to his own work, this beginning, at least nationally, may extend to 
the entire Brazilian modern architecture that has been done since then, in 
its specific language and location, but that, however, has spread all over the 
world. In the Brazilian scenario, there was a major influence in big names 
of our architecture, either with the first modern ones like Alfonso Reidy, the 
Roberto brothers or even those later one, such as Ruy Ohtake and Sergio 
Bernardes, with traces even in contemporary architects like minimalist 
architecture of Paulo Mendes da Rocha, also winner of the Pritzker Prize, 
which inherited from him the expressive capacity from simple elements.
 Internationally, the dialogue between Niemeyer’s work and Latin 
American’s is easily verifiable in Mexico through the similarity with the 
projects of Félix Candela (see the chapel opened in Palmira, of 1959 and 
the Church of Pampulha) and Pedro Rámirez Vasques (National Muse-
um of Anthropology and History in 1964 and the Museum of Modern 
Art in Caracas, Niemeyer’s work from 1959); or in Venezuela, with the 
work of Carlos Villanueva, especially the University Campus of Cara-
cas (1952-53), also a world heritage site. Historiography also registers 
several other entries, as the influences in the works of Wallace Harri-
son, Max Abramovitz and Philip Johnson in projects like Lincoln Center 
(1962-66), the garden of sculptures of the Museum of Modern Art (1953), 
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the Water Pavillion at the Glass House (1949) and 
the Albany Mall (1962-78), in addition to Mathew No-
wici, Eero Saarinen, Skidmore & Owings and, most 
recently, Zaha Hadid and Frank Gehry. 

 This way, Pampulha presents itself as a new syn-
thesis of architecture in its historical development and 
also with respect to other arts, presenting itself as 
seminal to the new experiences that would be made, 
in its field, from it, as evidenced by several authors and 
internationally recognized architects, in statements 
on the occasion of the death of its author in 2012:

“The reference to Niemeyer helped in the process of 
regaining creative freedom, of conjunction between 
tradition and modernity.”
Alvaro Siza

“The genius of Niemeyer reached its culmination in 
1942 when, at the age of thirty-five, he created his 
first masterpiece, the Casino of Pampulha.”
Kenneth Frampton

“The International Modern Movement was radical-
ly renovated by him in 1940, paved the way for a 
Third World architecture that freed itself from styles 
and the pressures derived from the metropolitan 
centers. It became the voice and the symbol of the 

260: National Museum of Anthropology in Mexico City, Pedro Ramírez 
Vázquez’s, Jorge Campuzano’s and Rafael Mijares’s project

261: Hotel Unique, in São Paulo, project by Ruy Ohtake

262: Temporary Pavilion of CSN, Sérgio Bernardes 1954 project
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young architects in Latin America, fighting for their 
cultural independence.”
Roberto Segre

“Niemeyer had the virtue of creating “a universal ar-
chitecture rooted, at the same time, in Brazilian cul-
ture and in their own creative principles”.”
Ricardo Legorreta

“I think his originality, his spatial sensitivity and his 
talent are absolutely unique and unsurpassed.” 
Zaha Hadid

“Oscar Niemeyer was one of the greatest modern mas-
ters, along with Frank Lloyd Wright and Le Corbusier. 
He was an artist and poet, and the concrete was his 
natural material, that allowed him to interpret his 
drawings and ideas that flowed freely. The last build-
ing designed by Niemeyer that I visited was his Ser-
pentine Gallery in Hyde Park, which, although small, 
is a seminal building. He conveys simplicity, opti-
mism and has beautiful proportions; makes us under-
stand how the modern buildings today are complex.”
Richard Rogers

“Many architects do experiments with forms, but 
Oscar took his work to a higher level - using all the 
advantages of the concrete to create beautiful fluid 

263: Heydar Aliyev Cultural Center, in Azerbaijan, Zaha Hadid’s project

264: Lincoln Center for the Performing Arts, in New York

267: Casino Marquee contrasting with the background volume
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forms. His importance for the 20th century architecture is huge. Our 
profession has lost a great voice.”
Brandon Haw, Partner of the Foster + Partners Office

“If we can deal with conflicting needs and build a building to work, live 
and play, then we have great architecture. Our moral obligation is to 
improve people’s lives. Niemeyer reminded us of that.”
Norman Foster

(iv) be an outstanding example of a type of building, 
architectural or technological Ensemble or landscape 
which illustrates a significant stage in human history
The passage from the late 19th century to the 20th century, especial-
ly its early decades, was a period of profound transformations in the 
Americas that saw their countries free themselves from colonial ruling 
in search for the constitution of their own republics, the struggle for re-
placement of oligarchical domains, the constitution of significant urban 
centers and, after the capitalist crisis of 1929, a transformation of the 
economic relations between central and peripheral countries that had 
to change their internal ways of production and work, in a process of 
greater inclusion of the masses, despite the dictatorial regimes that 
characterized the young nations. These issues will be developed in 
more detail in item 3.2 (Comparative Analysis), but it is worth placing 
them here so that it is better understood the melting pot in which were 
forged the modern innovations of Brazilian architecture in Pampulha.  
 The search for national identities, therefore, was going through 
several issues related to the affirmation of the very peoples and their 
cultural autonomy, the search for new economic possibilities indepen-
dent of colonial matrices, creating a sense of collective bond of their 
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populations, in addition to the possibilities generated by urbanization. 
In the Americas, with large territorial extensions to occupy and build, 
building shapes would have a freedom and a field of possibilities larg-
er than in Europe, with their cities already quite consolidated. 
 It is in this context that, in Brazil, Getúlio Vargas takes power in 
a dictatorship that would last 15 years, but who cares significantly 
with the replacement of traditional rural oligarchies, with the creation 
of a modern State, labor rights and workers’ protection and, for all 
this, by creating a feeling of nation. New architectural and artistic ex-
pressions that reflect a sense of vanguard and a dash of nationalism 
would be very welcome, aware that he was the President of symbolic 
force of culture. 
 Belo Horizonte was the first projected capital of the new Republic. 
It stood in Minas Gerais, birthplace of libertarian movements against 
the colonizer, and translated in its project, the positivist and scientific 
Republican precepts that promised a better world. Carrying the brand 
of modernity in its cradle and, despite the eclectic architecture that set-
tled there in the early years, it quickly adopted the new building forms, 
ranging from art-decó to protomodern in brief three decades. Mayor 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, appointed in 1940, represented very 
well the whole atmosphere of advancement and modernization and, as 
described earlier, showed this by rejecting the eclectic style design win-
ner of the Casino of Pampulha contest. He wanted the brand of moder-
nity to his new neighborhood that would open the city to the world and 
therefore discovered and invited young Oscar Niemeyer. The mission of 
the architect was, therefore, perfectly suited to the climate of the young 
American Nations and his commitment should be with the critical inno-
vation of European matrices, stimulated by the opportunity with which 
the modernizing Mayor entrusted him.
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 The specialized international literature and public opinion have 
said that Pampulha, really, presented news in the field of architecture 
and landscaping. Whereas many of the attributes evoked to justify this 
originality, such as the use of the curve in architecture and techno-
logical advancement of reinforced concrete, are not exclusive of Pam-
pulha, you might want to check these grounds for such a claim to be 
sustained. We said earlier that what makes the Ensemble exceptional 
is the innovative way in which these resources were used to the extent 
of saying a “Brazilian style” as one of the major chains of the modern 
movement. This innovation translates to:

 iv.1. The design posture to create a Ensemble language, rrevealing 
the possibility of renewal of architectural language in its application 
in different architectural typologies and from these with relation to the 
landscape and the diversity of nature forms;
 iv.2. The synthesis between the “functional” and “organic”: The in-
ternational debate of modern architecture of the early decades of the 
20th century seemed to polarize between solutions that would favor the 
way as result of the function - and hence a “rational” outcome where the 
straight angle and construction relevance as would be presented as the 
natural resource to meet the requirements of the building — and the so-
lutions that understood the shape could meet more spontaneously func-
tional requirements resulting in more free compositions and not founded 
on such a rigid geometry, but matrices inspired by nature’s beings like 
plants, organs or geographical formations. Anyway, either by rational or 
organic aspect architecture would exist to solve functional problems of 
man and his societies. The alternative proposed by Oscar Niemeyer in 
Pampulha inaugurated a new strand, almost a synthesis between the 
two previous ones, coined as a “materialistic plasticism” in the words 
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of Leonardo CASTRIOTA (2006) and was characterized by a new inte-
gration between landscape and buildings provided by an urban scale 
expanded and based pm urban innovations; a compositional freedom, 
anti-academic, based on collage and cross-references from various 
modern and traditional sources; a formal language based on freeforms, 
lush landscaping, tiles, bright colors, brises, cobogós, sloping facades, 
concrete domes and a new synthesis between art and architecture. 
 In addition, almost anticipating the debate that would only take 
place after the 60’s of the 20th century about the meaning in archi-
tecture, it is important also to emphasize the reach, in the Pampulha 
Modern Ensemble, of a compositional and typological unit at the same 
time diversified (without the ambiguity of meaning that are typically 
associated with modern buildings and which later would be one of the 
main criticisms of the post-modern movement) covering different func-
tions (Church, Ball Room, Casino and Club) in languages appropriate 
to each of these functions.
 iv.3. Innovations regarding the curve in Architecture and Landscap-
ing. Although the curve was already a present element in several 
works, most of the time it presented itself closed in volumes, with the 
freedom that would characterize Pampulha. Still, “freer” curves al-
ready appeared on modern architecture in the works of Frank Lloyd 
Wright and Mies Van der Rohe. But it’s in Pampulha, when Oscar Nie-
meyer inaugurates his personal language of the use of the curve, that 
it presents the following innovative features:

•  the use of polygonal curves of large radius;
•  the double geometry provided by the curve in contrast with straight 

surfaces; 
•  the interpenetration of curved and prismatic volumes. 
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 About this specific feature, that is how Carlos Eduardo Comas 
characterizes:

As Reyner Banham notes in Age of the Masters (1965), 
the novelty of the carioca school is the systematic and explicit 
claim of a style of contrasting geometries, a straight and regu-
lar, the other irregular and curved or angular. In other words, 
the freedom to make, as the case may be, a flower or crystal, 
flower and crystal, crystal in flower, flower in crystal. The char-
acterization of the place integrates the manifest of diversity 
in the unit, but it is not its fulcrum. Pampulha confirms - with 
bravery – that in the Brazilian modern architecture expres-
sion, the discipline comes first, the consciousness of the time 
comes later, the subaltern term is autochthonous. It is that 
the carioca school that defends it does not deal with adapting 
a vocabulary and syntax consolidated with the peculiarities 
of the country, but to expand them in disciplinary terms that 
ignore national borders. Question of verification and supple-
mentation, ripeness and maturity. (COMAS, 2006, p. 145)

 iv.4. The technological innovations offered by the use of the poten-
tial of the raw materials of their buildings: The plastic character of the 
concrete, the minimalist and economic solutions of constructive de-
tails appropriate to the stage of Brazilian industrialization and execu-
tive possibilities of the local workforce and some structural innovations 
used later in other works of Brazilian modernism such as the columns 
of the Palaces of Brasília (considered by André Malraux as “the great-
est invention since the Greek column”) or the supports in W of Condo-
minium JK, also by Niemeyer and also in Belo Horizonte.
 The technology of reinforced concrete found a promising field in Bra-
zil, adapted to our civil construction semi-artisanal market and take low 
value-added economy, exporter of primary base, where we didn’t have, for 
example, an industry that transformed iron ore mined in abundance here, 
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into metallic profiles for buildings: the most we could do was produce rods 
of iron (from 1921, with the Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira in Sabra, 
Minas Gerais). Thus, while the reinforced concrete had already come to 
Brazil in 1892, only after the second decade of the 20th century, the tech-
nology would gain prominence. For such, it contributes a lot not only the 
availability of deposits of limestone, but Brazilian creativity to develop ap-
propriate technologies to overcome the limitation of its producing market. 
We started with the fundamental reference from Santa Catarina’s Emilio 
Baumgart and then with the strong presence of Joaquim Cardozo, the arith-
metician engineer of Niemeyer’s works Pampulha. On the plasticity of rein-
forced concrete and with fundamental support of these creative arithmeti-
cians, Oscar Niemeyer can develop the modern ideal of “structural truth” 
here accompanied by one more attribute: beauty being generated by the 
structural truth itself. In this regard thus ruled Joaquim Cardozo himself:

In Pampulha Ensemble architect Oscar Niemeyer be-
gins to manifest his boundless strength of invention, all of it 
directed to the problem of structure: structure in its formal 
aspect and in its principles of balance. He seeks for the pu-
rification of the form by removing from the strange balance 
positions an emotional content which is, according to many 
people’s criteria, the main attribute of the ‘new beauty’.

[…]
Understanding, already at that time, that the organic 

constraints to which good architecture is subject does not 
define categorically its share; it rather, leaves it still subject, 
he reaches, leaving from those indispensable premises, a 
purer and simpler expression, easier to see, causing as well a 
movement of wonder and surprise.

That is how he is, from the beginning an artist of great 
speculative action with the purpose of releasing the architec-
tural form - at no loss, of course, of its functions linked to 
human life - from the so to speak ‘vulgar’ contingencies, and 
that give him some impurity from the aesthetic point of view.
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265: Sketches by Oscar Niemeyer
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266: Sketches by Oscar Niemeyer
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It should be pointed out, however, that in these Pampulha 
projects the idea of purified form rests no longer on that tra-
ditional geometric spirit but rather on that other more modern 
in challenge and opposition to the established theories, where 
the possibilities of new mathematical functions are investi-
gated that are not subordinate to those theories, introducing 
in the deductive thinking a sense of adventure and maybe 
even suggesting an order to fantasy. (CARDOZO, 1956, p. 35)

 Although attentive to the question of “structural truth”, at the same 
time, the “Brazilian way” would exercise a relativation of the rule and 
the technique before the multiple circumstances, such as the already 
mentioned liberalization of the economic OCDE of the “shells” to ex-
press UO typologies to incorporate plastic elements alien to its nature. 
The curved shells of concrete that were already being researched by 
Pierre Luigi Nervi, Roberto Maillart (Pavilion at the International Exhibi-
tion of Switzerland, 1939) and Auguste Peret (deposits for the docks of 
Casablanca, Morocco), start to have noble uses in several typologies, 
like in the Church, in a unprecedented manner in Pampulha.
 Also inserted in this framework of technological experimentations 
and adaptation to our civil construction industry, miter and construc-
tive solutions with new elements such as brises, large glass panels, ceil-
ing linings with recessed lighting, among others. The boldness of the 
proposals and corresponding solutions presented in Pampulha could 
only be fully realized with the subsequent technical development, some 
more than fifty years later, as the tightness of glass floor lamp under 
the marquee of the Church São Francisco de Assis, or the floating ex-
pansion joint in the same church that would prevent the detachment of 
the pellets (provided for in the original design of Joaquim CARDOZO, 
but only performed in the restoration of 2005).
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 iv.5. Innovations regarding landscaping, represented by the preco-
cious ecological interest, valorization of specimens not commonly used 
in the composition of scenarios and historic gardens, appreciation of na-
tional flora, in tune with the concerns of the nativist historic moment; gen-
eration of a compositional alternative between the English and French 
landscaping; the handling of large numbers of species; the apprecia-
tion of public space, collecting botanical and experimenting and, in the 
particular case of the Pampulha: environmental character, remarkable 
angles appreciation of landscape, vegetation association and rocks, 
aquatic vegetation and the already cited integration with other arts:

Burle Marx discovered the possibilities of tropical vegeta-
tion and its organization in ecological associations that repro-
duced the natural conditions; but did not use this vegetation 
with a botanical focus, but rather with formal criteria, inter-
preting the plastic advances of vanguards with the materials 
of the local landscape. (…) it had to do, according to Burle 
Marx’s writing, while explaining this analogy – “to use the 
natural topography as a composition surface and mineral and 
vegetal elements of nature as materials of plastic organiza-
tion.” (FARIELLO, 2008, p. 364)

It should be reinforced here the relationships between buildings and 
pre-existing landscape context, one of the key grounds that makes of 
Pampulha something more than a mere gathering of remarkable build-
ings. The sensitivity with which it is harmonized with the pre-existing 
nature and the landscape created from it also establishes a singular 
moment in architectural history, rarely seen in similar examples. 
 iv.6. Urban innovations represented by the extensive creation of 
new scenarios with deployment of buildings in dialogue with the con-
text to form an unusual landscape. The large empty spaces of Brazilian 

197 Nomination Dossier 

FMG Dossier Pampulha Modern Ensemble   197 10/12/14   11:01



landscape make it possible for the Brazilian archi-
tects and urban planners have the opportunity to 
experiment with urban sceneries and landscape as 
of a tabula rasa. These experiments have resulted in 
new cities like Belo Horizonte, Goiânia and Brasília, 
incorporating new scientific currents of their respec-
tive times. Pampulha is a notable example of this, 
both as to the new residential neighborhood there 
raised, which incorporated the principles of the “Gar-
den City”, and as to the scenario generated by the 
interaction between the main buildings and the water 
mirror. Oscar Niemeyer sought to implement these 
buildings in direct dialogue with the lagoon and also 
between themselves, taking advantage of the curves 
and ripples of the dam the inspiring location decks 
situations of buildings themselves and, by the simi-
larity between them through the running thread of 
lightness and the curves, the iconic presence, the vi-
sual relation that defined the clear idea of Ensemble. 
 Mayor Juscelino Kubitschek`s statement in his 
memoirs attest this with a lot of property:

In June 1940 - one month and a half 
after my tenure – the famous French 
urban planner, Professor Agache, was 
in Belo Horizonte at my invitation. I 
wanted him to see the Pampulha dam 

– a tourism nook that intended to build 
– and suggested a development plan 
that would allow its integration into the 
urban Ensemble (…)

268: Detail of brises soleil of the Yacht Club

269: Detail of the brises soleil of the Yacht Club.

Pampulha Modern Ensemble  198

FMG Dossier Pampulha Modern Ensemble   198 10/12/14   11:01



Professor Agache had suggested 
to build a satellite city there, to serve 
as the supply center of Belo Horizonte. I 
disagreed with the distinguished urban 
planner. What I had in mind was to capi-
talize, in benefit of Belo Horizonte, the 
beauty of that corner, with the forma-
tion of an artificial lake, surrounded by 
luxury residences, with entertainment 
houses that bent forward over the water.

I called the famous architect Oscar 
Niemeyer, who then started his profes-
sional activity, and I took him to the site 
in order to have an idea of the plan he 
intended to run. (…)

Oscar Niemeyer handed me, within 
the time limit set, the definitive project 
of Pampulha. It was an architectural 
ensemble, made up of four units. The 
Yacht Golf Club, the Casino, the Ball 
Room and the Church, being that the 
dam, to be built, would be surrounded 
by a great avenue eighteen km long.. I 
went to work and, in a short time, ev-
erything was completed. The Pampulha, 
considered together, represented at the 
time, a real artistic revolution. I built a 
dam, which holds 20 million cubic me-
ters of water, and decorated its banks, 
rising the four architectural units de-
signed by Niemeyer, all modern, new, 
not designed by any architect. After that 
, I called painter Cândido Portinari and 
sculptor Ceschiatti and commissioned 
them with the decoration of the little 
church of São Francisco (KUBITSCHEK, 
1975, p. 32-34)

270: Windows closing panels of Pampulha Church

271: Windows closing panels of Pampulha Church
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3.1.c. Declaration of Integrity
The integrity of the Pampulha Modern Ensemble proposed for recogni-
tion is verified considering that:
 3.1.c.1. It continues to be representative of the beginnings of mod-
ern architecture in Brazil by its forms, materials and creative freedom, 
which were fully maintained in successive restorations of the goods 
and by the urban planning regulations that ensured the maintenance 
of ‘green’ environment, low in volume and density and the relationship 
between the buildings of the Ensemble and the water mirror:
 The Casino went through at least three processes of restoration 
in the last 15 years, in which successively problems of conservation 
have been solved, basically derived from infiltrations. Its gardens were 
entirely recovered in 2013 and the management of its spaces have 
privileged artistic installations that respect their constructive nature 
(materials and ambiences) and dialogue with the building;
 São Francisco de Assis Church underwent an extensive restoration 
process in the year 2005 when its deterioration problems were resolved. 
Problems are still being faced related to infiltration in the expansion of 
the dilatation joints created, which are in the process of final solution. 
Its original gardens were also recovered. 
 The Ball Room, also restored twice in the last twenty years, including 
its gardens, solved its problems of conservation and kept the conception 
and original materials representing the attributes of Pampulha. Its change 
of use justifies the internal changes made (including by its own author), 
being reversible and quite consistent with the original formal structure; 
 The Yacht Tennis Club is the only monument that didn’t go through 
recent restorations. Its central problems are, externally, the construc-
tion of an annex on the opposite end of the land and the alteration 
of its original landscaping. Internally, the partial transformation of its 
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environments and the systematic lack of maintenance of constructive 
elements are the main points to be treated, liable to be resolved with 
relative easiness and justified by its new destination of private club, in 
a process of continuous expansion of members. Resolved the external 
issue - and considering the existence of the Master Plan for the ap-
proved building - the restoration of the headquarters building stands 
as one of the strategic initiatives of its recovery, since the de-charac-
terization is easily reversible, not having affected the perception of the 
asset and its primordial qualities. 
 JK residence was recently restored and reopened as a Museum in 2013. 
 3.1.c.2. Subsequent uses of buildings, despite different historical 
layers with their specific and particular determinants go on maintaining 
the same usage line turned to the entertainment and recreation that 
inspired their design, while its surroundings remains basically the pre-
ponderance of single-family residential use horizontal and an occupa-
tion characteristic of the precepts of the “Garden City”:
  The Casino became the Pampulha Art Museum and the art instal-
lations displayed there should necessarily dialogue with shapes and 
the integrity of the building. Oscar Niemeyer has designed an annex 
(in another court nearby) to meet the specific needs of a museum that 
eventually could not be absorbed by the characteristics of the existing 
heritage building;
 The Church of São Francisco has the management of the temple 
made by the Municipal Archdiocese, which avoids the more impactful 
religious services such as weddings or major celebrations;
 The Ball Room was adapted to its new functions of cultural centre. Its 
current uses and management ensure the integrity of the work safely;
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272: Gardens of Burle Marx in Pampulha.

273: Gardens of Burle Marx in Pampulha.
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276: Gardens of Burle Marx in Pampulha.
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 The Yacht Club remains an urban Club, as designed, with the only 
difference of having a private management. The improvement of its 
management is being the target of negotiations between the Board of 
the Club and the City Hall;
 The Kubitschek residence became a House-Museum, preserving in 
totum the furniture and the residential features of the time. Its manage-
ment is carried out by specific management linked to municipal public 
administration and ensures the maintenance of the integrity of the work.
 As for the impacts and external threats, there is a permanent atten-
tion on the part of public administrations involved, since the various 
elements that make up the Pampulha Modern Ensemble are protected 
by the Public Power being recognized as cultural heritage in Brazil. In 
this sense, the conservation of buildings is ensured through interven-
tions that are produced from heritage bodies that have been active in 
the area over the last thirty years, with greater effort, the latest action 
on the environmental problems that affect the lagoon, particularly in 
its western portion, outside therefore the area directly related to the 
Modern Ensemble. There is urban control of the immediate surround-
ing carried out by the existing three instances of government heritage 
in the country (Federal, State and Municipal), besides the municipal 
legislations and environmental agencies.
 The proposition of the Buffer Zone proposal for the Modern En-
semble is established precisely to prevent the most serious problems 
related to man-made and natural impacts, especially on the West side 
of the sector, further from the Ensemble itself, where the two main 
streams flow, which account for seventy percent of the waters of the 
lagoon and where most of its basin is located, in addition to the spe-
cific protection of the attributes of the surrounding landscape from the 
Ensemble. At this site, sediment containment works were conducted 
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works (on the lagoon arm between the Ecological Park and THE Zoo) 
and river water treatment (by the treatment station deployment), be-
sides the sewage network deployment (which is in the final stages) and 
lift station on its north face. The urban control strategy of the lagoon 
is defined by the Recovery Program of the Pampulha Basin / PROPAM, 
provided for by law and that, since its inception in 1998, has been car-
rying out actions across the basin (in consortium with the Municipality 
of Contagem, only other municipality in its Basin) and general recovery 
works of the lagoon. The deployment of the Ecological Park Promoter 
Francisco Lins do Rego, in 2003, known as Ecological Park of Pam-
pulha, provided a popular use greater the lagoon as public space and, 
physically, has contributed, as a dam, for its environmental control. 
The works of re-qualification of margins (deployment of sidewalks and 
bike lanes, rainwater drainage of streets, rotor implantation and road 
improvements), in addition to the recovery of the capacity of the spill-
way and dam reinforcement complemented its recovery. Other instru-
ments of urban planning regulations as Areas of Special Guidelines of 
Pampulha, Pampulha Basin and Trevo have helped in urban control of 
the region. The management of tourism and recreational use has been 
efficient in light of the limitations laid down in these instruments.
 This Ensemble of actions has contributed, therefore, to the preser-
vation of the integrity of the Modern Ensemble, although it needs per-
manent improvement with regard to aspects of maintenance and shared 
management. There are, therefore, strategies for its continuous control. 
 In short, it is considered that the proposed Ensemble for recogni-
tion and its immediate surroundings has proper dimension to express 
all necessary attributes to communicate its outstanding universal 
value, enough, therefore, to the perception of the cultural identity of 
the asset, either by its landscape autonomy, or its morphological and 
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typological inventiveness. On the other hand, the asset is under control 
or with forecast of control improvements, denoting strong concern of 
the public authorities over their sustainable management. 

 3.1.d. Declaration of Authenticity
The Pampulha Modern Ensemble represents the materialization of a 
singular historical moment in the history of world architecture and 
General history of the Americas, until today referencing this unique-
ness communities. As exposed above, the Ensemble has strong links 
with the world zeitgeist of consolidation of modern architecture in the 
world and especially in the Americas, continent in frank construction 
and, still for that reason, being heavily associated with the motions of 
modern training of national identities. Shapes, matter and design of 
the monuments that make up the Pampulha Modern Ensemble trans-
late these exceptionalities in a vigorous way and, by their strength 
and unity, are also widely recognized by communities in their different 
scales, from the local to the universal scale.
 In addition to the physical presence virtually unchanged of the En-
semble since its construction, there is abundant documentation on 
it, both on national and international specialized literature as to suc-
cessive reports and entries made repeatedly on the Ensemble, always 
reinforcing the credibility and veracity of the sources, beyond general 
imagination attesting to their significance. The insertion of the Modern 
Ensemble of Pampulha in urban life and in the Brazilian and world news 
an greatly contributed and continues to contribute to the maintenance 
of its cultural values. Urban transformations that have occurred since 
the time of its construction until the present days have happened more 
in is surrounding, but always in a far more distant manner, thanks to 
the continuous efforts of environmental maintenance of the lagoon, 
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reiterated in the successive urban planning regulations for the preser-
vation of heritage assets of the country.
 Thus, there is the authenticity of the proposed asset, considering that:

•  As to the shape and design, these remain the same, being still fairly 
legible the intentions and the original context of dialogue between 
the buildings and their cohesion by the presence of the water mir-
ror. Although the construction of the annex to the Yacht Club has 
interfered in its relationship with the other buildings, it is located 
in a spot that doesn’t cause negative impact on the Ensemble as 
a whole. In the case of each building in particular, the presence of 
original shape and drawings have been carefully searched in the 
restorations carried out in the last fifteen years;

•  As for the materials and substances, these have not been re-
placed, having been, in contrast, recovered in restorative inter-
ventions, with the concern including maintenance of technological 
experiments revealed in details of construction, just establishing 
some corrective actions. Recovery from the boardwalk of the la-
goon was discrete and suits its urban functions, maintaining the 
bucolic air and the scale in which it was conceived. The works of 
improvement of the lake conditions, such as the replacement of 
the spillway, were necessary and qualifying. The urban landscape 
around the stretch, object of recognition, kept its horizontal scale, 
low density built, predominantly residential use and the expressive 
presence of green areas;

•  As for the use and function these also follow the historical voca-
tion of the Ensemble, linked to leisure, tourism and the single-
family housing. The new urban facilities that were created in the 
surroundings (stadiums, clubs, parks) have strengthened this 
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vocation. Even changes in soil use and occupation in the region, 
which opened the possibility for non-residential uses require that 
these are intended only to services related to culture, leisure and 
tourism. In the case of the monuments, changes of use were com-
patible with the nature of the asset. The Church remains as a 
temple; the Club, though private, continues with its leisure club 
functions; the Casino, with the prohibition of games in Brazil in 
1946 became an art museum; the Ball Room became the Center 
of Reference in Architecture, Urbanism and Design of the city and 
the Residence JK in the Pampulha Museum/Memorial JK. Public 
property of all these goods (except the Club) has been ensuring its 
public use, as well as its ongoing maintenance;

•  As to the traditions, techniques and management systems, as 
exposed, have also been observed depending on the unique per-
sonality of the Modern Ensemble. Although the existing manage-
ment mechanisms need to be improved, such as land-use laws, 
asset trusteeship or deliberative councils over the region, they 
have worked with regard to monuments, needing to be improved 
regarding integration between managers. The various attempts of 
verticalization and transformation of uses in the surrounding have 
been constantly repelled by the community of Belo Horizonte and 
by successive public administrations. Another challenge present 
has to do with problems of contamination in sediments and sew-
age in the western part of the lagoon, adjacent to its main wa-
tercourses of contribution. For such, great effort has been made, 
although there are still steps to be taken. Works realized in the 
first years of the 21st century such as the reform of the boardwalk, 
the construction of the Ecological Park, of an effluent treatment 
station and the recovery of the lagoon, all supported by a constant 
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growth in urban control upstream the basin, has significantly im-
proved the environmental conditions of the site. 

 Finally, also regarding its authenticity, it is worth resuming by way 
of synthesis, some of the important concepts connected to the culture 
that the Ensemble materializes:

•  Pampulha is the icon of the city of Belo Horizonte, often represent-
ed by the undulated profile of the Church São Francisco de Assis;

•  The Modern Ensemble is configured as a symbol of the social trans-
formations of the Brazilian society, notably mining, as an example 
of a new modern forms of living and residing. The refusal to use the 
conservative project for the Casino that won the public competi-
tion and the consequent decision of hiring of vanguard, the early 
federal listing of the Church (only three years after its construction) 
and the constant clashes with the Catholic religious institutions of 
the capital attest to these important episodes of change in society;

•  The Ensemble is the landmark of the pillars of Brazilian modernity 
and of new insurgence national identity, represented by the se-
quence and unfolding of the Minas Baroque considered genuinely 

“Brazilian” by intellectuals; by landscaping which used the native 
flora integrated the ideas of valorization of what is national; and 
by the meeting between modernity and nativist thought that so 
worried American Nations at that time. 

 Finally, it should be remembered that the authenticity of the Pam-
pulha also reveals itself in the permanence of its relationship with the 
zeitgeist of the year of its creation and the references that all the time 
are make to it in the unfolding of history. Whether recent statements as 
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in the testimonials of contemporary architects, whether they are in the 
historical developments that followed, such as the creation of Brasilia, 
also a world heritage site, which would not exist in the manner in which 
it was conceived without Pampulha. In the words of Oscar Niemeyer, 
Pampulha was “where it all began” - and the maintenance of the spirit 
always “modern and “transforming” that marks the city of Belo Hori-
zonte since its inauguration, as opposed to the “old” Ouro Preto, owes 
a lot to Brazilian modernity, which has as one of its most notable repre-
sentations the Pampulha Modern Ensemble.

3.2. Comparative Analysis

Latin Americans of my generation met a rare destination 
that would suffice by itself to differentiate them from men of 
Europe: were born, grew up and matured as a function of re-
inforced concrete. While the man from Europe was born, grew 
and matured between secular stones, old buildings, only mag-
nified or anacronized for some shy architectural innovation. 

Alejo Carpentier

3.2.1. Introduction
The Pampulha Modern Ensemble jewelry from the guard period Bra-
zilian modern keeps your highlight so when analyzed together as if 
observed in isolation. Taken one by one, each building is capable to 
impress for different reasons: by a bold structural solution; by un-
precedented exploration of the plasticity of concrete; by its climate 
suitability; by the integration between architecture and Visual Arts. At 
the same time, the links established through the water mirror of the 
lagoon makes it clear that buildings form, from their conception, an 
Ensemble whose parts richly dialogue among themselves and with the 
surrounding landscape. This condition allows the Pampulha Modern 
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Ensemble to be compared both with other sets as well as individual 
assets, possessing notable features that, when compared with other 
icons of modern architecture, allow you to realize the importance of 
application proposed herein.
 The Pampulha Modern Ensemble, composed of a group of build-
ings with distinct uses that dialogue among themselves in a particular 
urban context, thus allows multiple interpretations and can therefore 
be inserted into various scopes of the World Heritage List according to 
the criteria or point of view adopted. To establish possible comparisons, 
one can be considered pertinent to Pampulha the following visions, sin-
gly or in combination:

•  As historically relevant architectural ensemble and establishing 
deep relationship with the landscape and context where it operates;

•  As a manifestation of Government initiative aimed at building na-
tional identity and the modernization of habits and customs;

•  As a work in which the integration between architecture and other 
arts stands out as a key factor;

•  As exploitation of technological possibilities as an expression of 
materiality and architectural plasticity;

•  As exemplary urban proposition and representative of the modern 
period of consolidation and urban expansion in Brazil;

•  As architectural heritage of modest and everyday scale, if consid-
ered each of the buildings in isolation;

•  As urban icon of the modern period, popularly and institutionally 
adopted as a symbol of the city where it is.
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3.2.2. Historical context
On the historic moment by which went through Latin America from 
the mid-30, with the stock market crash in New York in 1929 and the 
consequent international reorganization of capital, Latin American 
countries begin to envision the possibility of an unprecedented au-
tonomy in setting up their national identities, right after the liberation 
movements at the end of the previous century and Constitution of their 
newly established republics. So it begins the involvement of a wider 
population in a collective cultural movement until then restricted to 
intellectual and cultured elite. At this stage, marked by the pursuit of 
construction of national identities and autonomies, the participation 
of the population gains importance, as effectively one would notice in 
the movements of overcoming the remaining problems to the Great 
Depression of the 30’s. José Luis Romero confirms it, saying that “all 
of a sudden, it seemed that there were a lot more people, moving more, 
who cried more, who had more initiative; more people would abandon 
the passivity and showed who were willing to participate as if it were in 
collective life” (ROMERO, 1976 p. 319)
 The fragility of world order in which the Republican Latin America 
had entered since the independence processes started in the 19th cen-
tury would be proven by the collapse of the capitalist system from 1929. 
The crisis would have immediate repercussions throughout the whole 
continent, as alerted by Halperin DONGHI (1975, p. 299), “just after the 
crisis and even more just after the Second World War, is it that it will be 
possible to measure the consequences of these changes in peripheral 
countries”. According to Romero, the crisis would bring the continent 
consequences which pointed to more than one direction:
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The crisis of 1929 visibly unified the Latin American des-
tination. Each country needed to adjust relations with those 
abroad, bought from them and sold to them, and stick to the 
conditions the international market imposed on them: a de-
pressed market, in which the most powerful fought like beasts 
to save as much as they could of what they had, even at the 
expense of drowning in mud to his friends of yesterday. A era 
of scarcity was beginning that was present both in cities and 
in rural areas. The shortage could be hunger and death. But it 
was also the triggering motor of intense and varied changes. 
(ROMERO: 1976, p. 319)

 The abrupt drop in agricultural export prices observed then it is ac-
centuated by the reduction of the demand, which in conjunction with 
the forced reduction of industrial production loss cause a crisis both 
in the primary sector and secondary sector, leading to a deteriora-
tion in the terms of exchange of neo-colonial regime. Added to the 
public debt, in general very high, accumulated in recent decades with 
the external creditors and the obvious impossibility of accessing new 
borrowing, an economic and social crisis is soon established, then 
exploding to the political side. The series of political upheavals held 
in Latin America from 1930 is extensive and demonstrates how the 
agri-export structure of incipient industrialization built over the past 
decades would be severely shaken.
 Then emerge from these internal movements to the nations of the 
continent many of the governments that would be solid and endur-
ing, starting the construction of a modern Latin America, although 
not yet fully democratic. In general of populist slant and sometimes 
dictatorial, such governments would so quickly ascend to power by 
representing, at that moment, answers to the dissatisfaction that had 
been gradually manifesting throughout the twenties in the ideological, 
social and cultural spheres. Still primarily agrarian, Latin American 
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countries sought to establish initial conditions of national unity, politi-
cal and productive autonomy, factors that were even more poignant 
with the advent of economic depression. Carlos SAMBRICIO discusses 
changes observed in the mainland under such conditions:

We know that the 1929 economic crack forced to rethink 
economic policies in Latin America, in the same way that, after 
the Second World War, there was a second diversion: those 
two moments established guidelines with consequences not 
only in the economy but in the social structure, in that it of-
fers the great immigration from the countryside to the city. If in 
1929 – before the fall of the US market – the low in export prices 
forced the state bodies to intervene in the markets, the reac-
tivation meant the industrialization of sectors of consumption 
that already had an open space: sugar, meat, metals or oil re-
quired technological resources to their exploitation, with which 
industrialization spread from productive areas to domestic 
markets (mainly urban), where resided the potential mass of 
consumers. The cities – which in the past had been the object 
of streamlining of export economies – had become centers of 
consumption, industry promotion, in a few years becoming a 
unique transformation of same. The cities change and, above 
all, there was the rise of a new middle class that […] required 
both a proper mode of dressing as forms of leisure, political 
spaces or forms of characteristics relations, in the same way 
that a new concept of housing and city. (SAMBRICIO: 2013, p. 11)

 HOBSBAWM (2000, p. 299) points out that “the Great Depression 
destroyed the economic liberalism for half a century” and, more impor-
tantly, “forced Western Governments to give priority to the social consid-
erations over the economic ones in their State policies”. Effectively, it is 
from this moment that being specific and concrete concerns in Latin 
America with issues such as social security, labor legislation and con-
siderable investments in infrastructure, urban improvements, housing 
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plans and the creation of large urban facilities of leisure, sports and 
education. In this context, “intellectual and artistic Brazilian elites 
started to pay attention to their past and a national history, while the 
technical innovations introduced by industrial society were perceived as 
being capable of producing an aesthetics: aesthetics without borders of 
modern times.” Such State initiatives originate in many Latin American 
countries a particular form of association between their Governments 
and some of the most talented architects active at that time. This ex-
tended in general up to the decade of 1960, these partnerships would 
result in an Ensemble of architectures in which are inserted some of 
the most relevant achievements in the context of Latin America. Part 
of this phenomenon can be understood as placed properly by Sambri-
cio, to point out that in Europe:

The reconstruction, after the [first] war, eliminated the 
previous situation: If the debates between professionals re-
mained after clashes each country adopted a policy of its own, 
dismissing or ignoring the guidelines laid down by those who 
a few years before were their oracles. Somehow a cycle was 
closed. However the continuity with the debates in the 1930s 
in Europe would not take place in this continent, but in Latin 
America. (SAMBRICIO: 2013, p. 8)

 The reflections following the financial collapse of 1929 in Latin 
America, especially those that wound up positive result, as the activa-
tion of internal markets, the acceleration of industrialization and the 
attention dedicated to latent social demands, awoke to a certain ex-
tent, in these countries, the gleam in establishing an unprecedented 
autonomy since the European invasion in the 15th and 16th centuries. 
Throughout the Second World War, the commercial isolation of the 
axis countries and new dynamics of Latin American trade with Allies 
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promote a considerable accumulation of capital that intensifies even 
more such impression of autonomy.
 While in Europe the much criticized tabula rasa of modern urban-
ism sought to deal with the reconstruction of secular cities destroyed by 
wars, on the American continent it was a reality that was palpable. In 
the context of the changes promoted in Latin America as the reflection 
effects of the Great Depression, many of the new Governments invite 
architects identified with the production of new architecture to take part 
in the construction of national images intended to design both internally 
and externally their countries. Adrián Gorelik defines the specificity with 
which the experience of architecture illuminates the whole of avant-garde 
American experience, in a movement with local features of their own:

Because, if the Keynesian interventionism enshrines the 
Plan as ideology of post-crisis restructuring, the State which, 
for better or for worse, puts it into practice in Latin America 
is much more than the vanguard of capital, in the sense that 
it proposed it to the critique of ideology: can’t point to re-
composition of a great capital structurally absent, such as 
the avant-garde organizations’ dreams were performing in 
European countries. Here it was still about building on the 
‘empty’ the social, economic, cultural and territorial condi-
tions to make possible our emergency. […] From the thirties 
this State ambiguity reflects a modernism ready to dispute 
with the traditionalist sectors the place from which to build 
a tradition, producing this ‘paradoxical modernity of design-
ing for the future what it intended to rescue from the past ‘. 
[…] Differently from the European cases, architectural mod-
ernism is imposed quickly in some Latin American countries, 
because it can hit the most effective response to the demand 
that Ortega y Gasset formulated in 1930 in Argentina, orga-
nizing all the imaginary nationalist State: the time had come 
when Latin Americans substituted imports, also in culture. 
(GORELIK: 2005, pp. 28-29)
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 In America, most of the urban centers was then still in the full pro-
cess of growth and expansion, which would be intensified in the next 
few decades in a way that had never been seen before until then. In the 
National States in training in Central and South America, the required 
participation of Architects was so distinct that would take, according to 
Gorelik, a review of the very notion of Vanguard.

What would be left of the definition already canonical of 
avant-garde that Peter Bürger indicated, as destructive par 
excellence, if we questioned from the architecture, discipline 
whose meaning can only be rooted on construction? […] Ar-
chitecture erupts in the 30’s, when such assignment extends to 
other plans, especially to materials and territorial, and when it 
is adopted by the only actor who, assuming this need, offers the 
tools to put it into practice on a large scale: the interventionist 
State. […] Similarly, the new state that emerges from the crisis 
of 1930, is what consecrates the plan as ideology and as poetic 
modernization, either when in some cases one seeks to fore-
shadow a released society, and, in others, to serve an expand-
ing capitalism, or most of the time to consolidate and strengthen 
the traditional status quo, updating according to the new condi-
tions of the international market. (GORELIK: 2005, pp. 19-28)

 When it comes to close relations with architects with power, the 
cases of Lúcio Costa, Mário Pani and Carlos Raúl Villanueva are par-
ticularly notable, all born or trained in Europe and children of diplomats. 
Probably leaving from these diplomatic contacts, they engage naturally 
and almost immediately with the Governments of Brazil, Venezuela and 
Mexico respectively. It is also in these countries where it is most strongly 
noted the construction of State architectures of the highest quality. It is 
highlighted in these cases a predicament in the integration of the arts 
and architecture, particularly in Brazil, with the presence of intellectuals 
associated with culture occupying prominent public office positions.
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The architectural avant-garde not only will offer its Plan to 
the vanguard set, as a way of configuring the ordained mod-
ern world that it imagined or assumed, but will also introduce, 
by definition, the fundamental actor of avant-garde renova-
tion in Latin America: the State, privileged promoter of those 
contradictory impulses. (GORELIK: 2005, p. 15)

 The so-called “Vanguards of State” in Latin America do not settle on 
ideological grounds resulting from utopias and solid philosophical foun-
dations as occurred in the first decades of the 20th century in Europe. In 
the context of restructuring of international capital in the post-crisis pe-
riod of 1929, of urbanization and construction of appropriate identities 
to these new forms of national organization, the architecture and the 
new forms of artistic expression would be consolidated in Latin America 
under the approval of centralizing Governments as an ally in the final 
overcoming the old “Lords of the Land”, under the tutelage of whom 
power was established. This was the replacement of the rural structure 
for an urban organization that would identify better with these new cul-
tural proposals and hence could confer connection to the procedures of 
the new rulers. Therefore, they had nothing to do exactly with breaks in 
the sense of disputes, but to overcome the old, of replacement for new 

“modern” ways of constructing societies and nations compatible with 
the new world order. If, as suggested ROMERO, people were now on the 
streets, in Brazil, for example, it was as though the cultural and intellec-
tual elite of the week of 22 had, even if indirectly, arrived to power.

[…] In fact, how does one talk of vanguard if the main 
task that it assigned itself in Latin America was that of build-
ing a tradition? This task begins to formulate in the twenties, 
laying the groundwork for the actor, who soon will be able 
to put it into practice, the nationalist State benefactor that 
arises from the capitalist reorganization and post-crisis and 
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that has continuity in the developmental State of the fifties. 
[…] Because if architecture can be thought of as positive 
pole of the productive dialectic of the vanguard, Latin Amer-
ica – the South – can be thought of as one of the main posi-
tive poles in its spatial dialectic, one of the privileged places 
where construction, more than possible, seemed inevitable. 
(GORELIK: 2005, pp. 16-23)

The revolutionary ambition entrusted in future capabil-
ity of a social subject did not occur here - the working class 

– but the certainty to place itself at the service of a construc-
tive ambition of the State, the actor who ensured the success 
of the company, which excluded any doubt from the future. 
[…] The Latin American State played all the roles in which 
the imaginary European avant-garde was fragmented, play-
ing the part of enlightened financier and privileged historic 
actor, taking care of the works and satisfying widely the rep-
resentation on the subject – national, more than social – that 
they were targeted. (GORELIK: 2005, p. 52)

 In the Brazilian case, it occurred to the architects responsible for 
the modern construction of the new avant-garde State were, paradoxi-
cally, the same who promoted a revaluation of the assets of the local 
Baroque and colonial past, as confirmed by Lúcio Costa in an inter-
view, saying that “abroad, he who likes modern architecture dislikes 
tradition and vice versa. Here it was different – the modern and tradition 
walked side by side.”3

 When dealing with modern architecture promoted by the State in 
Brazil, two names stand out: the name of politician Juscelino Kubitschek 
and the name of architect Oscar Niemeyer. Presented by then Governor 
Benedito Valadares at the time of the construction of the Grande Hotel 
of Ouro Preto, the partnership between the two would be fruitful. Con-
vinced of the power demonstrated by the new architecture as political 
instrument, on at least three important occasions, Niemeyer would be 

3 –  Excerpt from interview of Jorge Czajkowski, 

Maria Cristina Burlamaqui and Ronaldo 

Brito, published originally in Arquitecture 

Magazine, in 1987 and reproduced here as of 

the book Encontros / Lúcio Costa, organized 

by Ana Luiza Nobre edited in 2010. pp 135.
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called JK to collaborate in the construction of their projects: In the early 
years of the 40’s, when Mayor of Belo Horizonte, they built Pampulha; 
to achieve the Government of the State of Minas Gerais, in 1951 they 
would release Governor Ensemble design Kubitschek, also in Belo Hori-
zonte; elected to the Presidency of the Republic, a decade later would 
rejoin to build, in the central highlands of Brazil, its new capital: Brasília, 
one of the most eloquent manifests of modern architecture worldwide 
and concrete realization of utopia advocated by modern urban theories.

3.2.3. Comparative Analysis
The Pampulha Modern Ensemble is an exemplary inaugural and par-
adigmatic of the historic movement described above. In conjunction 
with the building of MESP (Ministry of Education and Public Health), 
in Rio de Janeiro, and with the University Cities of UNAM (Universidad 
Nacional Autónoma de Mexico) in Mexico City and University City of 
UCV (Universidad Central de Venezuela), in Caracas, Pampulha rep-
resents one of the best examples of the work of the so-called “Van-
guards of State” noted in Latin America in the mid-twentieth century. 
Thus, it is so constituted, and not only for this reason, a clear gap in 
UNESCO World Heritage List, as one will seek to demonstrate below, 
from the various possible approaches mentioned above.
 Consisting of four buildings of public use – the Casino (now Museum), 
the Ball Room, the Church of São Francisco and the Yacht Club – and 
the Residence of JK, today transformed into a Museum, the Pampulha 
Modern Ensemble has amplified its relevance when analyzed from the 
point of view of the whole. Deployed at strategic points of the water mirror 
boardwalks formed by the Lagoa da Pampulha, such buildings Ensemble 
among themselves and with the surrounding landscape a deep relation-
ship synergy, marking at the same time the presence of each of them 
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and the surrounding countryside. Such richness and variety of situations 
created by dialogue between architecture and nature there established 
make the buildings and the context to enhance mutually, expanding its 
apparent scale and its importance in the history of world architecture. The 
synthesis between the functionality of buildings and organicity adopted 
in implementation and relationship with the context that is observed in 
the Ensemble Pampulha Modern Ensemble meant thus considerable 
contribution to the prevailing mentality in the middle of modern architec-
ture when of its construction, in the years of 1940. In contrast to the un-
derestimate to the context that characterized much of the architectural 
propositions at that moment, Pampulha can be considered a pioneering 
manifestation in establishing a profound interrelation between architec-
ture and context, one of the reasons that led to the high visibility given to 
the Ensemble almost immediately. Such findings highlight the originality 
of the Pampulha Modern Ensemble relative to other sets of the same era.
 When it comes to earlier works, it may be possible to compare it in 
originality with the Parc Güell, of Antoni Gaudí, inaugurated two de-
cades before, although Park Gaudí is much more striking by the inter-
vention carried out on the existing context by the architect than the es-
tablishment of a delicate relationship with this same context as there 
is in Pampulha. In terms of later works, the building of MAM (Museum 
of Modern Art) in Rio de Janeiro, designed by Affonso Eduardo Reidy 
and inaugurated 25 years later, perhaps keeps some resemblance to 
the Pampulha Museum, although in the carioca event it is an isolated 
building and its relationship to landscape is quite distinct from the mul-
tiplicity of situations observed in Pampulha. Quite similar to the situa-
tion observed in the implantation of the Pampulha Museum is that of the 
Sydney Opera House, designed by Jørn Utzon and constructed between 
1958 and 1973. Both buildings are deployed on promontories advancing 
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toward a water mirror in order to establish a position of prominence of 
the building and its relation with the image reflected in the water. As dis-
tinctions, it is remarkable the fact that the Sydney Opera House is not 
part of an Ensemble, in addition to being located in urban context much 
more dense and less bucolic than that of the Pampulha Modern Ensem-
ble. Finally, in terms of originality as far as projects are concerned - and 
kept all due distinctions of time and place - an example that maybe 
approaches the world impact caused by the emergence of Pampulha 
in mid 20th century, be the Parc de La Villette, Project in which Bernard 
Tschumi had recognized the validity of his strategy of urban organiza-
tion, in a park whose focus dislocates from nature to culture, in such a 
pertinent approach at the end of the 20th century, as that of Pampulha 
at the moment of its construction.
 As a manifestation of Government initiatives aimed at the con-
struction of national identities and modernization through the mobili-
zation of architects and artists to create works samples – phenomenon 
observed in several countries of Central and South America after 1930 
– Pampulha inserts itself into a group of works represented for exam-
ple by the Campus of the UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 
Mexico) and the University City of Caracas, both present on the World 
Heritage List. It can still be mentioned in parallel with the MESP Build-
ing (Ministry of Education and Public Health), in Rio de Janeiro – asset 
that is in the Brazilian Tentative List of World Heritage – being also all 
these works in which the integration between architecture and other 
arts stands out as a fundamental factor.
 The one that probably can be considered as the first important 
achievement of modern architecture in the Americas and first fruit of 
connection between Latin American Governments and the modern lo-
cal architects is the MESP - Ministry of Education and Public Health, 
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built in Rio de Janeiro between 1936 and 1945. Designed by Brazilian 
team coordinated by Lúcio Costa (composed by Affonso Eduardo Reidy, 
Carlos Leão, Ernani Vasconcellos, Jorge Machado Moreira and Oscar 
Niemeyer) and with the consulting of Le Corbusier. Such a building in-
augurated also the modern phase of the so-called “synthesis of the arts 
in architecture”, contributing largely to the recognition of the new Latin 
American architecture of the mid-20th century. Released in 1943 on the 
occasion of the exhibition Brazil Builds, organized by the MoMA of New 
York, both the MESP building and the Pampulha Ensemble reached 
worldwide repercussion and were influential throughout Latin America.
 In relation to the MESP building, Pampulha has in common the use of 
the new precepts of modern architecture - independent structure, free 
plant and autonomous seals, in addition to the most peculiar features 
of use of Portuguese tiles in panels integrated into the architecture, the 
use of local materials and the adoption of solar protection artifacts – the 
brise soleil. As an obvious distinction, in addition to the urban situation – 
central in the case of MESP and peripheral in Pampulha - the very scale 
and the use of the building, once MESP deals with a vertical building of 
institutional and office usage. For its dating and broad dissemination, 
one can consider that both works exercised great influence on subse-
quent performance not only of architects, but also of Latin American 
rulers, interested in achieving national unity and international visibility.
 We found relations with Pampulha also in the works of University 
Cities built for the campus of UNAM, in Mexico City and the UCV, in Ca-
racas, Venezuela. Generally speaking, the three works relate because 
they deal with government initiatives that had as purpose the construc-
tion of a modernity proper of the Latin American countries and have 
managed to achieve, each in their own way, mergers of the initial pre-
cepts of modern architecture with the cultures specific to each of the 
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three countries. Seminal work towards the integra-
tion of the arts in architecture and earlier to the cam-
puses of UNAM in Mexico and the UCV in Caracas, 
Pampulha still stands out for the unique performance 
of Brazilian artists, in contrast with the international-
ism present, for example, in the works of UCV, rein-
forcing the concrete possibility of a manifestation of 
a Brazilian character reach universal character, as, 
in fact, occurs in the Pampulha Modern Ensemble.
 As confirmed by Carlos Raúl VILLANUEVA in one 
of his writings collected in Textos Escogidos, pub-
lished in book form in 1980, the first achievements of 
modern Brazilian architecture, where Pampulha is in-
cluded were deeply influential in the Latin American 
architectural environment of that period:

From the Baroque tradition, the 
quickness with which the process of 
construction of the direct influence of 
Le Corbusier occurs, appears generous 
architecture, sharp in its decisions, of 
Brazil. This type of formal inflation that 
is presented to us with the Chronicles 
of contemporary Brazilian architecture, 
with its brilliance and monumental au-
dacity, could not have been otherwise 
in the climate (and I don’t mean just 
the cultural) of this gigantic country. I 
remember the wonderful performance 
and powerful influence among the Bra-
zilian architects of master Lúcio Costa, 
of Niemeyer’s immeasurable talent, the 
taste and balance of the works of the 

277: Panoramic photo of area of the UNAM Campus, in Mexico City, 
showing the Rectorate’s building to the left and the Library to the right 

278: Panoramic photo of part of the Campus of the UCV in Caracas, 
Venezuela, seen from the coverage of the Dean’s building
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so dearly remembered Affonso Reidy and I would like to dwell 
mainly on the splendid landscaped achievements of Roberto 
Burle Marx. His gardens and parks constitute, with green el-
ements, with trees and flowers, water and stone, with its so 
peculiar tiles, a new spatial ordering, and an essay of com-
posed space, ordered with an intention of sequence, visual or 
psychological conformation. […] I have here an example of 
real plastic synthesis achieved with new material, living mate-
rial and transient as the vegetation, in public service, namely, 
social, and surely pictorial and sculptural attributes. It’s hard 
to say to what extent the gardens and parks of Burle Marx are 
authentic architecture. In any case, we have to agree that they 
are spaces. Sometimes spaces in function of the architecture 
sometimes space in itself, closed: not with walls and ceilings, 
naturally, but with green, with trees and flowers, water and 
stone, and more than enclosed space that deal with composed 
space, ordered with an intention of visual sequence or psycho-
logical conformation. To anyone who has seen the sketches 
of the Brazilian landscape planner, there is no doubt that he 
works as a painter or sculptor. The determination of colors and 
selection of essences are in function of a preconceived design 
that is itself a pictorial work. As a result of the architecture – 
architecture, painting and sculpture themselves –, Burle Marx 
parks constitute one way to renew with new vocabulary, the 
ancient language of the synthesis of the arts. (Carlos Raúl VIL-
LANUEVA, 1965, apud. Aguedita COSS)

 
 Thus, it is possible to perceive the dialogue created between the 
three works in the sense of construction, of rediscovery, of modern iden-
tities then formation in Brazil, in Mexico and Venezuela. On that historic 
moment, those three countries were probably– having the Brazil been 
the pioneer - that achieved with better results to present local answers 
that go deeper into the research of modern architecture started in the 
1920’s in Europe, beyond neutrality and indifference to the site so often 
criticized in the early achievements of so-called “International Style”.
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 It is also important to perceive the greater re-
lationship with the urban and landscape context 
established by the Pampulha Modern Ensemble in 
relation to Mexican and Caracas campuses, since 
the retrenchment characteristic of University Cities 
from the mid-twentieth century, constituted as “Is-
lands” within the urban context and does not apply 
to Pampulha, for obvious reasons.
 When it comes to work not listed by UNESCO, 
the comparison is still possible, in similar geographi-
cal context, with the churches designed by architect 
Eladio Dieste in the cities of Atlantis and Durazno, 
both in Uruguay. Both in the Uruguayan cases as in 
Pampulha it is remarkable how these projects ex-
plore their own tectonic construction as much as 
plastic expression and resulting conformation of ar-
chitectural spaces, reaching a highly valued unit. Al-
though they are different by material type employed 
– concrete in Pampulha and parabolic structures of 
reinforced bricks in Dieste – the three works share 
among themselves the fact they represent consider-
able technological advances in contexts and times 
that have been held, being references to later works.
 The creation of Pampulha, in principles of the 
years of 1940, represents a historic moment in which 
the Latin American cities were in full growth, as well 
as their populations, largely from rural areas. At least 
since the first postwar period in Europe the question 
of urban planning and the possible ways of doing so 

280: Sidney Opera House Building in Australia, designed by Jørn Utzon

281:Parc de La Villette, in Paris, designed by Bernard Tschumi

279: Building of MAM,in Rio de Janeiro, project by Affonso Eduardo Reidy
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were at the center of discussions in political and architectural fields, al-
though there was always a temporary cooling in the old continent with 
the start of the Second War. In America, however, cities grew as never 
before and the modern urban models were widely adopted in various 
situations. In this sense, Pampulha can be addressed in comparison 
to Brasilia, representing these examples of expressions of the two ex-
tremes of modern urban proposals: Pampulha as neighborhood of Gar-
den City type and Brasilia as achieving the maximum of modern utopia 
of the Ville Radieuse type. Pampulha, ideal garden-city, is based on the 
occupation by single-family housing and large green areas in a neigh-
borhood equipped with recreational facilities and support, with low den-
sity and low height. Brasília, in turn, is characterized by sector zoning in 
uses, organization in great neighborhood units – the superblocks – and 
by the negation of the traditional street-runner due to the large green 
public spaces. As possible compromises between the two examples 
above, there could still be included in this list two others, both gifts from 
the World Heritage List. The first is the White City of Tel-Aviv, in Israel, 
planned between the decades of 1930 and 1950 by Sir Patrick Geddes, 
based on his modern organic planning principles. A second is the recon-
struction of Le Havre by Auguste Perret in the decades of 1940-50, which 
represented in its time and context, like Pampulha, not only a break-
through in the development of modern architecture and urban planning, 
but also the innovative exploitation of the potential of using reinforced 
concrete in an Ensemble built from the design of a single architect.
 In closest geographical context, other examples of contemporary de-
signs or urban expansions to Pampulha are still the landfill and creation 
of the Park of Flamengo, in Rio de Janeiro, with landscaped design by Ro-
berto Burle Marx and the expansion plans of Bogota, which for a period 
had the coordination of Le Corbusier and the Atelier staff of Rue de Sèvres.
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 With respect specifically to landscaping, a new conception of 
garden treatment proposed by Roberto Burle Marx remains unique 
in the world; although in non-formal aspects - ecological approach, 
appreciation of local flora – have influenced other landscapers in 
various parts of the world. However, in terms of its expression of 
genius and unique plasticity, the way he uses the plant specimens 
to create artistic compositions, there is no other work that can be 
compared; therefore requiring an international recognition, espe-
cially for being Pampulha the quintessential locus of originality. On 
the World Heritage List we have various examples of geometric gar-
dens, in the French tradition, such as Versailles or those in Aranjuez 
or English tradition, mimesis of nature, like the gardens of Carlton 
(Melbourne), but none with tropical characteristics that Burle Marx 
knew so well to express.
 As architectural example of modest and everyday scale, the build-
ings at Pampulha can be compared individually with the Schröderhuis 
by Gerrit Rietveld, with Luis Barragan’s House in Mexico City and with 
the Villa Tugendhat by Mies van Der Rohe in Brno. Although the Pam-
pulha Modern Ensemble, in establishing the relationship between 
buildings and the landscape in which they are located, acquires a 
range exactly urban, each of them, except for the Casino / Museum, 
have modest dimensions. Also apart from the Museum, anchor and 
first building designed for Pampulha, and JK House, the buildings of 
the Hall of the Yacht Club, the Church and the Ball Room have fairly 
simple programs, and may even be interpreted almost as thematic 
follies – sports, leisure and liturgical –, which somehow allowed cre-
ative and formal freedom that Oscar Niemeyer has so well known how 
exploit at the time. Carlos Eduardo COMAS, in the book the Pampul-
ha Church: restoration and reflections corroborate this interpretation:
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282: Details of tiles in the building of MESP

283: Details of tiles in the building of MESP

284: Brises soleil of the north facade of the 
MESP building, in Rio de Janeiro

285:Gardens of Burle Marx in MESP building

286: Campus of UCV in Caracas, Venezuela

287: Campus of UCV in Caracas, Venezuela
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288: Campus of UCV in Caracas, Venezuela

289: Campus of UCV in Caracas, Venezuela

290: Campus of UCV in Caracas, Venezuela

291: Campus of UCV in Caracas, Venezuela

292: Campus of UCV in Caracas, Venezuela

293: Campus of UCV in Caracas, Venezuela
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Niemeyer reworks the follies circuit with a panorama of 
housing types in various types of relationship with their land 
and their squares: cabin, boat and vila-belvedere, a house with 
internal courtyard and backyard that is multipliable unit of 
neighborhood-garden, the cottage and compact country house 
and loose in the Park, the Palace of rent and the small temple.

 In this sense, it seems pertinent the comparison of these buildings, 
for example, with the Schroderhuis by Rietveld or with the Villa Tugend-
hat by Mies, also these manifests not only artistic, but also historical 
and technological, all of them pointing to ways of life that sought to 
establish themselves on the moments and contexts in which they were 
conducted, distinguished among themselves, but in some ways analo-
gous. One could collate the JK House also with the House of Barragán 
in Mexico City, although, in the Mexican case, the dialectic approach to 
relationship between private villa and city and also the poetic treatment 
of the private spaces of everyday use say more of the personal lifestyle 
of Barragán than a model to be followed, closer to that of Adolph Loos’s 
raumplan than the free plan of Corbusier. Another aspect that strongly 
differentiates the Pampulha Modern Ensemble from such works is its 
public character, distinct both from intimate aspect from the Mexican 
master’s house and the private luxury characteristic of Mies’s project in 
Brno. Although also four of the five works at Pampulha show small scale, 
they do not surely reach the microscale of Rietveld’s work.
 As the last correlation with other small-scale works, you can still 
compare the Church of São Francisco at Pampulha with the little church 
of our Lady of Fátima, located at 308 South Superblock, in Brasilia. Also 
of simple scale, the Church of Brasilia is characterized largely by its bold 
structure and by its flooring tiles in shades of blue and white, in this 
case created by the artist Athos Bulcão with patterns of dove and star. 
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As distinctions, we can find in Pampulha greater plastic refinement and 
sophistication in design than in the small church of Brasília, which is 
easily understandable when you consider that, in the midst of building 
of a capital such work was inevitably relegated to a background of im-
portance, while in the five works Pampulha Modern Ensemble they were 
protagonists and largely responsible for the success of the initiative.
 References to two projects by Le Corbusier are still inevitable, in 
particular, although other more were possible: Villa Savoye, compared 
mainly with the building of the Casino and the Maison Errazuriz, un-
performed, as inspiration from the butterfly roofs that characterize the 
Yacht Club Lounge and the JK Hou, as Danilo Matoso MACEDO con-
firms in the book Field of Invention:

Despite the roof in butterfly wing having its precedent in 
the House Errazuriz by Le Corbusier, it is a consensus that it is a 
solution made famous by the Yacht Club and the Residence of 
JK on the shores of the lagoon. (MACEDO: 2008, p.246)

 As urban icon of the modern period, adopted popularly and institu-
tionally as a symbol of the city in which it sits, the buildings of Pampulha 
can be considered alongside with the Sydney Opera House of Jørn Ut-
zon, adopted as a symbol of that Australian city, similarly to what oc-
curs with Niemeyer’s Church in Belo Horizonte. The clear and innova-
tive lines of the Pampulha Church have been, since its construction and 
increasingly strongly, suitable not only as official representative symbol 
of the city of Belo Horizonte or in pieces of tourist disclosure but also 
disclosed popularly in numerous logos and icons which have a more 
vague relationship with the terms “Pampulha” or “Belo Horizonte”. In 
a way, you could say, without fear, that the curves of the Pampulha 
Church are today to Belo Horizonte as the Sugar Loaf (Pão de Açúcar) 
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294: Campus of UNAM in Mexico City

295: Campus of UNAM in Mexico City

296: Campus of UNAM in Mexico City

297: Campus of UNAM in Mexico City

298: Church designed by architect Eladio Dieste 
in the city of Atlantis, Uruguay

299: Church designed by architect Eladio Dieste 
in the city of Atlantis, Uruguay
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300: Church designed by architect Eladio Dieste 
in the city of Durazno, Uruguay

301: Church designed by architect Eladio Dieste 
in the city of Durazno, Uruguay

302: Aerial view showing the layout of São Luís neighborhood

303: White City of Tel-Aviv, urban project by 
Patrick Geddes, in early 1940´s

304:The reconstruction of Le Havre by Auguste Perret

305: Flamengo Park in Rio de Janeiro
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or the Corcovado Mountain to Rio de Janeiro or the Eiffel Tower to Paris: 
popular icons freely suitable and recognized by the entire population, no 
matter how coarse or simplistic graphical representation may be used.
 Although it may seem prosaic or a matter of minor importance, it is 
worth noting that such recognition and deep appropriation by the popu-
lation should not be taken lightly. Aside from all the arguments present-
ed here, the inscription of the Pampulha Modern Ensemble on the World 
Heritage List would not make any sense if the very inhabitants of Minas 
Gerais did not consider it effectively as their heritage, in the broadest 
sense of the term.

3.3. Outstanding Universal Value

3.3.a. Brief summary:
 The Pampulha Modern Ensemble (Belo Horizonte, Brazil) represents 
an important chapter in the world history of modern architecture. It rep-
resented and still represents also a new synthesis, in the Americas, of 
the precepts of the new architecture and new ways of living, announced 
from the first decades of the 20th century. It represents in its material-
ity, the universal interaction which resulted in private appropriations of 
an intercultural dialogue, merging traditions and local values to univer-
sal trends and, in return, influencing and changing the course of these 
trends worldwide. Historically embedded in a time when the young 
American nations sought the construction of their own identities, the 
Pampulha Modern Ensemble is the Brazilian answer to the ongoing in-
ternational discussions. Through the shapes of its buildings and the re-
lationship established between them and from these with the landscape, 
inaugurating its own architectural language based on formal freedom, 
collage of references from multiple sources, use of local nature and 
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values, in addition to a reaction against strict func-
tionalism. It thus expresses a contextual approach 
pioneered within the framework of modern architec-
ture, in contrast to the indifference to the surround-
ing context that often featured it, with great influ-
ence on the new paths of international architecture.
 Conceived from a demand of public power, in 
1940, as a cluster of buildings around an artificial ur-
ban lake aimed at being a hub of leisure and culture, 
housing in new patterns of “Garden City” and vec-
tor of city growth, the Modern Ensemble provided the 
conjunction of various forms of artistic expression in 
an integrated whole, where constructive technology 
and the specific language of each artistic modality 
(architecture, landscape, painting, sculpture, ceram-
ics) integrate and relativize themselves toward the 
expressiveness of the whole. The meeting of some of 
the major Brazilian artists of the 20th century, such 
as Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx and Cândido 
Portinari contributed to this unique venture.
 The Pampulha Modern Ensemble is therefore of 
great significance for present and future genera-
tions of mankind, presenting itself as a live, healthy 
and authentic landmark in the History of World Ar-
chitecture and Brazilian and American Histories.
 The Ensemble consists of: the CASINO (now the 
Pampulha Art Museum), the BALL ROOM (now Cen-
ter of Reference in Urbanism, Architecture and De-
sign), the YACHT GOLF CLUB (present Yacht Tennis 

306: Plans of Le Corbusier for expansion of Bogota, Colombia
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307: Schröderhuis, by Gerrit Rietveld, in Utrecht, The Netherlands

308: Schröderhuis, by Gerrit Rietveld, in Utrecht, The Netherlands

309:Luis Barragan’s House, in Mexico City

310: Villa Tugendhat by Mies van Der Rohe, in Brno

311: Villa Tugendhat by Mies van Der Rohe, in Brno
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312: Formal precedents of Pampulha, according to Carlos 
Eduardo Dias Comas - Gardens of Stourhead in England

313: Formal precedents of Pampulha, according to 
Carlos Eduardo Dias Comas - Maloca Curutus

314: Little Church of Our Lady of Fátima), in 
Brasilia, Oscar Niemeyer’s Project

315: Example of the raumplan from Adolf Loos inside the Steiner House

316: Villa Savoye, design by Le Corbusier in Poissy, France

317: Le Corbusier’s Project for the Errazuriz Maison in Chile (not executed)
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Club), the SÃO FRANCISCO DE ASSIS CHURCH, the RESIDENCE OF 
JUSCELINO KUBITSCHEK (now Kubitschek House) and the water mir-
ror and the boardwalk of the LAGOON in the stretch that articulates 
them and confers them unity. 

3.3.b. Criteria under which application was  
proposed (and justification for the application)

(i) represent a masterpiece of human creative genius;
Key idea: masterpiece

The Pampulha Modern Ensemble presents itself as a seminal and refer-
ential moment of the cultural history of mankind. For its original quali-
ties, it represents a moment of a new synthesis in the evolution of the 
world’s architecture, especially because the Ensemble materializes an 
integrated conjunction of several forms of artistic expression and cul-
tural movements of character, at the same time, universal and local, 
consisting in true privileged laboratory in the Americas, in face of the 
challenge of the space to be constructed and the landscape to be oc-
cupied. They are, therefore, key elements in this regard:

•  The strong perception of the Ensemble revealed in relation to the 
landscape and hence with the assets built up, these also fea-
turing great expressive relations and of architectural language 
among themselves;

•  The collective collaboration of several geniuses and artistic lan-
guages in the creation of an architectural ensemble, resulting 
in work in which the particular expressions contribute to make 
up the expressiveness of a coherent and harmonious whole: 
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Architect Oscar Niemeyer, landscape designer 
Roberto Burle Marx and painter Cândido Porti-
nari, all internationally recognized, but in the 
early stage of their careers, among other im-
portant names of Brazilian art;

•  The precursory and innovative character of the 
experience, with several influences on the na-
tional architecture, as in Brasilia, and Interna-
tional, such as the Cathedral of Ronchamp, the 
Opera of Sydney, amongst others.

Criterion (ii) - exhibit an important interchange of hu-
man values, over a span of time or within a cultural 
area of the world, on the developments in architec-
ture or technology, monumental arts, town planning 
or landscape design;
The Pampulha Modern Ensemble is example of uni-
versal interaction which results in particular ap-
propriations of this intercultural dialogue and that 
then starts to influence architectural and cultural 
practices in many parts of the world. Pampulha’s 
importance lies not only in its architectural aspect, 
but refers to its own assertion of national identities 
in Latin America that, a few years after their liber-
tarian movements and their constitution as inde-
pendent nations, sought strongly to build (and find) 
their own distinct personalities from the European 
countries that tutored them. They are, therefore, 
key elements in this regard:

319: The advertising use of urban icons, as the Pão de Açucar 
(Sugar Loaf), the Pampulha Church and Eiffel Tower

320: The advertising use of urban icons, as the Pão de Açucar 
(Sugar Loaf), the Pampulha Church and Eiffel Tower

318: The advertising use of urban icons, as the Pão de Açucar 
(Sugar Loaf), the Pampulha Church and Eiffel Tower
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•   The adequacy between cultural identity and its materiality, notably 
in the international relation between the colonized countries and 
colonizers, at the time, in the search for their own personalities;

•  The crossed exchanges in the advancement of the arts and archi-
tecture which took place at the time of conception of Pampulha 
and subsequently folded out into debates, disputes and recipro-
cal influences between the European and North American centers 
and the Latin American periphery, with lasting influences, as can 
be observed in the development of the work of Le Corbusier and, 
even in later decades, but still at the same time in the work of 
various architects using the expressive possibilities of the curve.

•  Importance for the history of Architecture: innovation and preco-
cious overcoming of the modern initial formularization, represent-
ed by the reaction to the mere constructive rationality, with the use 
of the curve as expression of the Brazilian landscape and culture; 
to the strict functionalism, incorporating a tropical poetical, as a lo-
cal response to European austerity of the time and to the needs of 
environmental character derived from the climate itself; valuation 
of local vegetal species arranged in free geometric forms, as char-
acteristic of valuation of our own landscape and biodiversity and in 
opposition to the French and English landscape tracings. 

Criterion (iv) - be an outstanding example of a type of building, architec-
tural or technological Ensemble or landscape which illustrates a signifi-
cant stage in human history.
The historic moment through which the Americas went through in the 
run-up period to the Pampulha’s work is marked by the liberation of 
countries from colonial rule (19th century), by the Constitution of their 
young republics and by the replacement of their internal relations of 
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production, caused by the crisis of 1929, which resulted an incipient 
process of urbanization and, with it, greater inclusion of masses in 
forming a feeling of nation, allowing the search for creative and cul-
tural autonomy, driven by ample opportunities that the free territory 
provided to its artists. 
 In Brazil, the alignment of a Government that needed to justify its 
regime through the modernization of the country and the creation of 
a collective civic feeling and a visionary and enterprising Mayor of the 
first capital designed in the young Republic – Belo Horizonte – cre-
ated the adequate conditions for an urban-architectural project that 
definitely should be innovating. This is the scenery that enabled the 
Pampulha Modern Ensemble to propose a change in the direction of 
modern architecture and landscaping. What makes the Ensemble of 
Belo Horizonte exceptional is the innovating way with which formal 
and technological resources of its repertoire were used and the strong 
expressiveness of the Ensemble generated therein. Thus, the Pampul-
ha experience expresses the following grounds:

 •  A homogenous Ensemble and integrated with local nature and 
the surrounding countryside;

 •  The innovations regarding the curve on Architecture, linked to 
the idea of “freeform”;

 •  Technological innovations offered by the use of the plastic po-
tential of concrete and appropriate to the stage of industrial-
ization in the southern hemisphere;

 •  Innovations with regard to landscaping, represented by the 
precocious ecological interest, appreciation of native flora 
and botanical compositions of strong plastic expressiveness;

 •  The valuation of public space and of pre-existing landscape. 
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3.3.c. Declaration of authenticity
The Pampulha Modern Ensemble represents the materialization of a 
singular historical moment in History, linked to the construction of na-
tional Latin American identities, persisting as reference to the popu-
lation. Shapes, matter and conception of the monuments vigorously 
translate these exceptionalities and, by their strength and uniqueness, 
remain recognized by the communities in their various scales, tran-
scending beyond local and national scale. 
 In addition to the virtually unchanged physical presence of the 
Pampulha Modern Ensemble since its construction, the documen-
tation on the asset is rich. Both in specialized literature and in the 
successive reports and indications that repeatedly are made on the 
Modern Ensemble, it is enhanced by the credibility and veracity of the 
sources, which, beyond the general imaginarium, attest to its signifi-
cance. Its permanence and, especially, its insertion in urban life and 
in the Brazilian and world news contribute a lot to the maintenance of 
these cultural values. 
 Because it is a new neighborhood, the urban transformations 
that occurred in the vicinity of the Pampulha Modern Ensemble since 
the time of its construction came as planned then and do not pose a 
negative impact on the perception and preservation of the Ensemble. 
Thanks also to the continued efforts of environmental maintenance of 
the lagoon, reiterated in the successive urban planning regulations 
and in the guidelines for the preservation of heritage entities in the 
country, the general situation of the surroundings is good, with a ten-
dency to improvements.
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3.3.d. Declaration of integrity
The Pampulha Modern Ensemble is complete and intact. Complete by 
possessing all the elements needed to express the exceptional univer-
sal values defended, in face of the maintenance of features and origi-
nal materials that express their attributes, which were respected in the 
successive restorations that took place there, as well as in the conti-
nuity of uses linked to culture, sports and recreation that motivated 
them. The current management of its spaces has privileged public ac-
tivities that respect and contribute to the valorization of the buildings 
highlighted. On the scale of buildings considered in isolation, with the 
exception of the Yacht Club – today, object of joint plans between the 
public power and direction of the Club – all of them have undergone 
restoration processes in the last fifteen years, when their conservation 
problems have been solved successively. 
 As for the impacts and actions necessary for the maintenance of 
its integrity, in the stretch from the Modern Ensemble, despite natural 
problems relating to the action of time and urbanization, from the point 
of view of management, the asset is under control or with improve-
ment forecast for this control. Within the scope of the East stretch of 
the Lagoon – about 40% of the area around the water mirror - where 
the Modern Ensemble sits, this control is suitable and sufficient to the 
perception and clear identification of the asset. 
 On the scale of the Ensemble, the water mirror articulates the five 
elements of the Modern Ensemble, which ensures its integrity. The per-
manence of such integrity is guaranteed by the urban control of the 
immediate surroundings, performed by three instances of government 
heritage preservation in the country (Federal, State and Municipal), be-
sides the municipal legislations and environmental agencies. 
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4. STATUS OF CONSERVATION AND  
FACTORS AFFECTING THE ENSEMBLE

4.a. Current conservation status
The analysis of the current status of conservation of the Ensemble is 
made for each of the buildings and their surrounding gardens and lake 
that articulates them and provides unity. 
 This section introduces the conservation status of each of the main 
components of construction and indicates the original materials and 
techniques that are still present, which comes to demonstrate the high 
degree of integrity and authenticity of the asset. Section 5 (Manage-
ment) and section 6 (Monitoring) present the actions necessary to en-
sure its preservation. 
 As for the lake, this section also presents its current status of pres-
ervation, while in Section 5 (Management) and in section 6 (Monitor-
ing), are given the necessary actions to ensure its preservation.  
 The attachments present the main actions carried out on the En-
semble, from its construction to the present day. 
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Casino (Art Museum of Pampulha)

COVER

Type Conservation Status Preservation Status

1. Waterproof concrete slab Good
Original maintained, waterproofing 
in new technology

OUTSIDE LINING

Floor Conservation Status Preservation Status

1. Portuguese stone
Courtyard

Good Redone partially as original

2. Interlock of concrete
Front access to the building

Good New technology

Wall

1. Tiles Reasonable/good Original kept

2. Granite Good Original kept

INNER LINING

Floor Conservation Status Preservation Status

1. Parquet
Catwalk, mezzanine ramp.

Good - reasonable Kept the original

2. Negrais yellow marble. 
Grand hall

Bad Kept the original

3. Carpet
Ramp, showroom, auditorium.

Good - reasonable Remade as original

4. Glass
Auditorium

Good - reasonable Kept the original

5. Grey granite
Multipurpose space, cafeteria, 
outdoor balcony.

Reasonable Kept the original

6. Ceramics
Administrative spaces

Bad New
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7. Wooden boards
Stage of the auditorium

Bad Remade as original

8. Marble 
Bathrooms

Reasonable New

Wall

1. Painting Good Remade as original

2. Alabaster
Grand hall

Good – Reasonable Kept the original

3. Mirror
Grand hall

Reasonable Kept the original

4. Wood
Auditorium

Reasonable Kept the original

Special details
Stainless steel details in 
columns and window sills

Good Kept the original

Ceiling

1. Painting Good Remade as original

Metal Frames

Type Conservation Status Preservation Status

1. Iron and glass Bad Kept the original

•  Administrative and services spaces had internal 
linings changed and are in good condition

•  Electrical installations: good condition
•  Sanitary facilities: Good condition
•  Security against fire: yes - fire extinguishers
•  Accessibility to the site: yes
•  Security cameras: yes
•  Are there attachments added to the original project? No
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INTEGRATED ASSETS

Type Status of Conservation

Sculpture bronze “Nude”– August Zamoiski Good

Sculpture stone “The Hug” – Alfredo Ceschiatti Good

Sculpture bronze “The Pampulha” – José Alves Pedrosa Good

GARDENS

Authorship Status of Conservation Status of Preservation

Burle Marx Good As original

321: Marble of the Grand Hall

•  Tourist facilities: coffee, parking, public toilets 
and souvenir shop

•  Last intervention (maintenance): 2012/2013
•  Prediction of next restoration: 2015/2016 (in-

cluding with construction of annex in bordering 
ground, on the other side of the street. This an-
nex aims to reduce impacts of temporary exhibi-
tions in the halls of the casino)
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322: Floor of the dance floor 

323:“Nude” sculpture by August Zamoiski 324:“The embrace” sculpture by Alfredo Ceschiati.

325:“A Pampulha” sculpture by José Alves Pedrosa 326: Architectural project for the new annex building
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Ball Room (Center of Reference in Urbanism, Architecture and Design) 

COVERAGE

Type Status of Conservation Status of Preservation

1. Concrete slab Good Kept the original

EXTERNAL LINING

Floor Status of Conservation Status of Preservation

1. Portuguese stone Good Reassembled as original

Wall

1. Tile Good Kept the original

INNER LINING

Floor Status of Conservation Status of Preservation

1. Parquet
Salon

Good
Kept the original and remade 
partially missing parts

2. Porcelain tile
Kitchen

Good New

3. Carpet
Auditorium

Good New

4. Marble
Cafeteria, bathrooms, sentry box

Good New

Wall

1. Painting Good Remade as original

Ceiling

1. Painting Good New plaster lining
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Metal Frames

Type Status of Conservation Status of Preservation

1. Iron and glass Good to reasonable Kept the original

GARDENS

Authorship Status of Conservation Status of Preservation

Burle Marx Good Reassembled as original

•  Electrical installations: good condition
•  Sanitary facilities: Good condition
•  Security against fire: yes - fire extinguishers
•  Accessibility to the site: yes - including bathroom 
•  Security cameras: yes
•  Are there attachments built to the original de-

sign? Yes - sentry box
•  New interventions: construction of auditorium, 

second project by oscar niemeyer in 2003
•  The modifications made in the original design 

are justified on the basis of its new and do not 
affect the reading of the asset, in addition to be-
ing reversible.

•  Integrated assets: no
•  Tourist facilities: public bathrooms
•  Last maintenance: 2013
•  Prediction of next restoration: there is none
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327: Plans showing the modifications to the original design

Pampulha Modern Ensemble  252

FMG Dossier Pampulha Modern Ensemble   252 10/12/14   11:03



329: Photo inside the Auditorium

330:External panel of the Auditorium

328:Photo of the volume of the Auditorium in the space of the House 
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Yacht Golf Club (Yacht Tennis Club) 

COVERAGE

Type Status of Conservation Status of Preservation

1. Concrete slab
(Inclined, central gutter)

Bad
De-characterized in part: new elements 
were built for the cover aiming at 
settling impermeabilization problems

EXTERNAL LINING

Floor Status of Conservation Status of Preservation

1. Portuguese stone cemented Good - reasonable Remade as original

Wall

1. Decorated tile Reasonable, needs recomposition Kept the original

2. Grey pellets Bad, needs recomposition Kept the original

INNER LINING

Floor Status of Conservation Status of Preservation

1. Parquet
Portinari lounge

Bad, needs recomposition Kept the original

2. Granite 
Balcony

Good Kept the original
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3. White marble
Bathrooms

Reasonable Kept the original

4. Carpet
Night club

Reasonable New

5. Ceramics
Kitchens and cloakrooms

Bad New

Wall

1. Painting Good Remade as original

2. Tile Bad New

3. Wainscoting Reasonable Kept the original

Ceiling

1. Painting Good Remade as original

Metal Frames

Type Status of Conservation Status of Preservation

1. Iron and glass Bad Kept the original
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 On the basis of its expanded use – since its privatization in 1961 - 
the Yacht Club underwent a series of reforms, both in the headquarters 
building, as in areas external to it. 
 In the headquarters building, the modifications were basically in inte-
rior environments, maintaining its original external reading. The ground 
level has been completely changed in its linings and functions, being 
the original boat garage partially closed to install wider dressing rooms.
 On the top level, in the light of the increased size of the parties, ar-
tistic panels were transferred from their original positions, the acoustic 
shell removed and access blocked to the circular staircase to transform 
the space in a unique lounge. The original lining of the pillars was cov-
ered by aluminum plates and a side ladder was created along the west 
facade Brise Soleils.
 The external area has been greatly modified in relation to the origi-
nal design, being the most significant changes the construction of the 
annex, the new walls and the change of the gardens of Burle Marx in 
the eastern part of the Club. 
 Three new buildings were built on the ground of the Club. 
 The first, with three floors, where currently there is the following 
occupation: 

•  The ground floor at the level of the lagoon: 
parking, sauna and stockroom; 

•  Second floor at the level of Otacílio Negrão 
de Lima Avenue: ballroom, with respective 
bathrooms and kitchen, and fitness facility; 

•  Third floor for sports courts. 
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 The second building, adjacent to the first, of two floors, presents 
itself more as a plateau, containing, at the lowest level (level of the 
lagoon) a bar and boat parking and on the upper level, the pool, bar 
and bathrooms. 
 The third building, better in architectural quality, presents itself as 
a large open balcony by the pool, with closed support adjacent block.
 The pool area has a good environmental and architectural qual-
ity even with new construction. On the other hand, the area occupied 
by the sports courts is deficient in terms of environmental quality and 
the new support equipment (water towers and kiosks) are out of place 
from the original building. Future actions provide for the environmental 
recovery of the external areas and new buildings more harmonic with 
the original Ensemble, as well as the restoration of the gardens of Burle 
Marx in the eastern portion of the Club.

•  Electrical installations: reasonable 
•  Sanitary facilities: Bad
•  Security against fire: reasonable - just fire extinguishers
•  Accessibility to the site: yes - there are no accessible bathrooms
•  Security cameras: yes
•  Are there attachments built to the original design? Yes
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331: Modifications to the original design of the building - ground floor
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332: Modifications to the original design of the building - upper floor
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INTEGRATED ASSETS

Type Status of Conservation Status of Preservation

Painting “The Sport” - Burle Marx Good Restored

Painting “The Clown” - Cândido Portinari Good Restored

GARDENS

Authorship Status of Conservation Status of Preservation

Burle Marx Reasonable
New there are records of the original 
design by burle-marx. But nothing to 
do with the current existing garden

•  There is on-site parking 
• Tourist facilities: precarious. Only through previ-
ously scheduled visits 

• Last restoration: there was none only the works 
of maintenance are recorded, without scientific 
criteria of restoration

• Prediction of next restoration: 2015
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333:Aerial view in the 40’s

334:Current aerial view 335:“The scarecrow” – Panel by Portinari

336:“The sport” – Panel by Burle Marx
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São Francisco De Assis Church 

COVERAGE

Type Status of Conservation Status of Preservation

1. Slab in concrete dome lined with pellets
Regular – loss of tightness 
of the sealing of joints

Remade as original design (the 
original work was carried out 
without all the joints proposed in 
the structural calculation proposals. 
The two oldest joints were opened 
in previous intervention, and 
regularized in the 90’s; only the 
third was opened in 2005.)

EXTERNAL LINING

Floor Status of Conservation Status of Preservation

1. Portuguese stones Good Reassembled as original

2. Black and white marble
Under the entrance marquee

Good Kept the original, restored

3. Glass Good

Remade as per original (during 
many years, the glass was non-
existent due to technical problems; 
it was finally incorporated into 
the restoration of 2004-05).

INNER LINING

Floor Status of Conservation Status of Preservation

1. Parquet
Secretary, sacristy

Reasonable Kept the original

2. Black and white marble
Nave.

Good Kept the original

3. Wooden board 
Internal circulation

Good Remade as original 
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4. White marble
Bathrooms

Reasonable New

Wall

1. Painting Reasonable Remade as original

2. Wooden plywood Bad - reasonable Kept the original

3. Tiles Bad New

Ceiling

1. Painting over slab Good Remade as original

2. Wooden plywood Bad - reasonable Kept the original

Metal Frames

Type Status of Conservation Status of Preservation

1. Iron and glass Good - reasonable Kept the original

1. Brises in iron and fibercement Good Kept the original

•  Electrical installations: good condition
•  Sanitary facilities: Good condition
•  Private bathrooms for employees
•  Security against fire: yes - fire extinguishers
•  Accessibility to the site: yes 
•  Security cameras: yes
•  Are there attachments built to the original design? No
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337: External panel by Portinari
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INTEGRATED ASSETS

Type Status of Conservation Status of Preservation

Tile panel - Back Facade – 
Cândido Portinari

Good Restored

Tile panel – Baptistry – Cândido Portinari Good Sanitized

Paintings of the Via Crucis 
- Cândido Portinari

Good Restored

Pelletized panel – Paulo Werneck Good Restored

Mural painting – Cândido Portinari Good Restored

Baptistery embossed “Temptation 
Of Eve” – Alfredo Ceschiatti

Good Yes -Sanitized

Small Bench With Tiles Good Sanitized

GARDENS

Authorship Status of Conservation Status of Preservation

Burle Marx

Bad
Note: garden maintenance 
is precarious. Features dried 
plants, junction box cover broken 
and trash in the gardens.

New restored with adaptations in 2005

•  There is on-site parking. 
•  Tourist facilities: there are no public bathrooms, 

nor coffee, but there is a gift shop
•  Last restoration: 2004/2005
•  Prediction of next restoration: 2015
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338: Internal Portinari panel

349: Portinari Tootstool356: São Francisco de Assis Church 2014 restoration
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339: Via Crucis by Portinari 341: Via Crucis by Portinari

340: Via Crucis by Portinari 342: Via Crucis by Portinari
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343: Panel by Paulo Werneck
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344: Baptistery tiles panel by Portinari
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345: Baptistery tiles panel by Portinari
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347: Baptistry Relief by Ceschiati

346: Baptistry Relief by Ceschiati
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348: Baptistry Relief by Ceschiati
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Juscelino Kubitschek Residence (Kubitschek House) 

COVERAGE

Type Status of Conservation Status of Preservation

1. Shingles of fibercement over slab Good Remade as original

EXTERNAL LINING

Floor Status of Conservation Status of Preservation

1. Portuguese stones by 
interspersing quartzite slabs

Good
Kept the original, reassembled 
in the missing parts

Wall

1. Ceramic pellet in yellow 
and white 2x2cm

Good
Kept the original, reassembled 
in the missing parts

INTERNAL LINING

Floor Status of Conservation Status of Preservation

1. Peroba parquet
Living rooms, bedrooms, hallways

Good Kept the original

2. Hexagonal white pellet
Kitchen

Good Kept the original

3. Ochre square tile
Entrance porch

Good Kept the original
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4. Hexagonal tile green
Garage exhibitions

Good Kept the original

5. White marble
New adapted bathrooms inside 
as per restoration project

Good
Again, this is about accessible 
restrooms for the public

Wall

1. Painting Good Remade as original

2. Tile
Wet areas

Good Kept the original

Ceiling

1. Painting Good Remade as original

Metal Frames

Type Status of Conservation Status of Preservation

1. Wood and glass Good Kept the original, restored 

2. Aluminium and glass Good Kept the original, restored
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•  Electrical installations: good condition
• Sanitary facilities: Good condition
• Security against fire: yes - fire extinguishers
• Accessibility to the site: yes – including bathroom
• Security cameras: yes
• Are there attachments added to the original project? No

 NOTE: The construction of an annex is ongoing and the reform of 
the residence’s swimming pool, in the back of the House, in a new de-
sign, suitable to new functions of the asset. On this site there will be a 
coffee shop and a technical reserve, in addition to the existing garden. 
The pool will have reduced depth and will become a water mirror.
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INTEGRATED ASSETS AND FURNITURE

Type Status of Conservation Status of Preservation

Tile panel - by Alfredo Volpi 
(see description in annex)

Good Kept the original, restored

Antique furniture (see 
description in annex)

Good Kept the original, restored

Pelletized panel – Paulo Werneck’s 
authorship (see description in annex)

Good Kept the original, restored

GARDENS

Authorship Status of Conservation Status of Preservation

Burle marx Good
The last restoration (2013) 
rearranged the gardens, removing/
reinserting species on site.

•  Tourist facilities: public bathrooms
•  Last restoration: 2013
•  Prediction of next restoration: end of construction of the annex: 2015
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351: Panel by Alfredo Volpi

352: Panel by Paulo Werneck

350: Sidewalks in Portuguese style
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353: Modifications to the original design

279 Nomination Dossier 

FMG Dossier Pampulha Modern Ensemble   279 10/12/14   11:03



Lagoon 
The waters that flow into the Lagoon are born and traverse a river ba-
sin with an area of approximately 96 km2 in the municipalities of Belo 
Horizonte and Contagem. Over the years and with urban expansion, 
environmental problems in the basin intensified, particularly by the oc-
cupation and misuses of the soil, and by the lack of basic sanitation 
infrastructure in the villages and slums existing on site. This resulted in 
difficulty to revert damages, such as the loss of about 20% the water 
mirror and 50% the volume of water of the Lagoon, in addition to dam-
ages to the quality of its waters and its tributaries, with negative im-
pacts for the fauna and the population. These damages, however, were 
concentrated in their western portion (Buffer Sub-zone 1), originally of 
little depth and closer to the main streams water feeders of the water 
mirror, while the core zone has remained preserved in function of the 
great depth of its waters (about 17 meters) and more distant from the 
main aquifer feeding.
 To revert this situation, in 1999, a term of cooperation between Belo 
Horizonte and Contagem was signed, which enabled the creation of the 
Communitarian Civil Association of Recovery of the Basin of Pampulha 
- Pampulha Consortium, and the elaboration of PROPAM - Program for 
the Recovery and Environmental Development of the Basin of Pampulha 

- instituted by Municipal Law 9.037/2005. This Program has the objec-
tive to manage in an integrated way, the environmental unit “Pampulha 
Hydrographic Basin”, with the support of the Consortium for the Recov-
ery of the Basin of Pampulha, and to implement a plan of interventions, 
with infrastructure work and actions of planning, monitoring and envi-
ronmental control, followed by an Environmental Education program.
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 To meet its objectives, PROPAM was conceived in three subprograms, 
namely: (1) Environmental Sanitation; (2) Recovery of the Lagoon; and 
(3) Environmental Planning and Management, as shown in Table 2. 
 This Program has the goal to improve the environmental quality 
of the basin of the Lagoon of Pampulha, through the preservation of 
springs, depollution of waters, improvement of the sanitary conditions 
and treatment of the degraded areas and under threat of erosion and 
floods, as well as the revitalization of this important space of leisure, 
culture and tourism. These actions also imply in excellent positive im-
pacts for the improvement of the quality of life of the population in the 
region, particularly that of low income, inhabitants of areas that lack 
sanitation and infrastructure services. Currently, the maintenance 
of environmental quality of the lagoon is also a fundamental condi-
tion for its harmony and integration with the landscape monuments of 
modern architecture installed in its environment. 
 To achieve the desired improvements, the 2014 Goal was proposed, 
which aims at improving the quality of water of Lagoa da Pampulha and 
the consequent revitalization of its basin. The investments made to date 
by PROPAM, in the area of the basin of the Pampulha, were targeted 
primarily to activities related to the organizational chart of table 3.
 It is noteworthy that actions directed by PROPAM are undertaken 
by various agencies of the City Hall of Belo Horizonte, as well as by ex-
ternal institutions to this Municipal Administration, with an emphasis 
on City Hall of Contagem and Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais - COPASA;
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354: Scheme of Lagoon treatment
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355: Organization chart of PROPAM

Figure 1.1 - Organization Chart of the intervention plan provided for PROPAM
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Figure 1.1 - Organization Chart of the intervention plan provided for PROPAM
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Main actions undertaken in the program:

 In the Environmental Sanitation Subprogram, as 
to the Watercourses: 

•  Treatment of valley funds through 
the deployment of interceptors of 
sanitary sewage and expansion of 
sewage networks and rainwater;

•  Paving of the roads in the areas of 
direct contribution of streams.

 In the Recovery of the Lagoon Subprogram re-
garding the Desilting of the Lagoon:

•  Construction of new spillway to ensure 
greater safety of the dam and allow 
flow control in times of floods;

•  Removal of sediments in the 
order of 1.5 million m3;

•  Maintenance by desilting in funnel 
channel installed on arrival of the streams 
Ressaca and Sarandi - 7,500 m3 removed 
in 2007 and 8,000 m3 in 2008;

•  Drainage infrastructure in the send-off area 
of dredged sediment of the Lagoon with 
Channeling of Stream Engenho Nogueira 
in the area of the Pampulha Airport;

•  Final disposal of sediments in the area 
of the Stream Engenho Nogueira.358: Aerial photo of the Ecological Park
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•  Dredging of 850,000 cubic meters of sediments until March 2015.

 As to the Recovery of the Island, Coves and the Boardwalk:

•  Implementation of the Park Promotor Francisco Lins do Rego;
•  Resurgence of Ilha dos Amores after the 

desilting of its surroundings;
•  Requalification of the cove that receives the 

streams Água Funda and Braúnas;
•  Revitalization of the waterfront and 

Otacílio Negrão de Lima Avenue;
•  Implementation of spring close to the dam;
•  Restoration of the Ball Room and the 

Church São Francisco de Assis;
•  Praça da Pampulha implementation.

 As for the Treatment of Diffuse Pollution:

•  Implementation of the Plan of Treatment of diffuse pollution in 
streams Ressaca and Sarandi, major tributaries of the Lagoon, 
through the process of Dissolved Air Flotation.

 In Environmental Management and Planning Subprogram, as for En-
vironmental Education it was held the implementation of the Environ-
mental Education program, with the following actions:

•  Realization of environmental perception circuits;
•  Aware “Pampulha Waters” that values, identifies and disseminates 

the literary and artistic production related to environmental preser-
vation, produced by students of the schools of the basin;
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357: Recovery works on the lake
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357: Recovery works on the lake

358: Aerial photo of the Ecological Park

359:Aerial photo of the Boardwalk of Pampulha Lagoon

360: Photo of Pampulha Square
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•  Project “Keepers of the Pampulha Springs”, an initiative of public 
recognition to owners of areas with preserved or recovered springs 
in the basin;

•  Training of multipliers in environmental education through work-
shops for educators and opinion makers;

•  Traveling exhibition in schools and institutions of the basin;
•  Several mobilizations and participation in events.

 As for the Environmental Monitoring:

•  Monitoring of water quality through collections in about forty points 
of the basin and in the Lagoon itself;

 With regard to actions of Planning and Control:

•  Delineation of the use and occupation of the soil through the 
regulation of Areas of Special Guidelines that comprise the Pam-
pulha basin;

•  Preparation of proposal for re-classification of water bodies;
•  Adequacy of the legal use of soil to environmental preservation 

in Contagem, seeking the revision of the Master Plan of the city;
•  Control of erosion focus and of disposals in the basin.
 

 As presented, the actions of PROPAM with continuous character 
with a Maintenance Plan that makes it possible that the water quality 
of Lagoa da Pampulha reaches the level of class 3, standard appropri-
ate to the landscape and the harmony of secondary contact recreation 
(practice of nautical sports and fishing). 
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4.b. Factors affecting the Ensemble

(i) Development and environmental pressures
Development and environmental pressures on the Pampulha Modern En-
semble can be typified in three blocks and which are considered together. 
 The first block relates to buildings and gardens in themselves and, 
on them are pointed to the following considerations:

•  The five buildings that make up the Ensemble are listed by the fed-
erative spheres of cultural heritage protection, causing any chang-
es have to be subjected to these instances and duly approved;

•  Of the five buildings that make up the Ensemble, three are pub-
lic property, of the City Hall of Belo Horizonte, therefore subject 
to strict public control and without commercial value. Changes in 
the use and characteristics in these spaces must also pass by the 
three federative spheres of cultural heritage protection, creating a 
cross-protection between possible disagreements over the desti-
nies of the buildings that may come to threaten them in any way;

•  São Francisco de Assis Church belongs to the Archdiocese of 
Belo Horizonte and therefore does not suffer with the pressure of 
changes of use or marketing. The greatest pressure on the integ-
rity of the asset is addressed to the manner in which it is used and 
with control of the number of believers or the practices carried out 
there. For the control of these factors there are, in addition to the 
supervision of the heritage, an internal instance of the Archdio-
cese that takes care of the heritage assets of the Archdiocese;

•  The Yacht Tennis Club is, of the five buildings, the only one whose 
property is strictly private. The pressure on space has already pre-
sented its effects in a short period of time where there was an 
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empty financial oversight and management. The actions taken in 
recent years by the Government and heritage bodies point to a 
reversal of actions harmful to the heritage and for indications of 
harmonic coexistence of the Club with the heritage significance. 
After one reverts the degradations that exist, other changes of use 
and features in these spaces must also go through the three fed-
erative spheres of cultural heritage protection;

•  Environmental pressures on the assets built up are minimal, since 
the climate of Belo Horizonte is quite mild. Of the climatic vari-
ables, we have that, with respect to temperature, no extreme vari-
ations occur between night/day and even between seasons; solar 
radiation, although strong, has its biggest vector in toppings – al-
ready designed for this protection and working well over the years 
(except in the Church, where the wide thermal variation on the fa-
cades of opposing solar guidelines caused the detachment of the 
inserts, problem corrected in 2004 restoration, see attachments) 
– while the radiation on the facades are protected by protection de-
vices especially designed for both (with some exceptions like the 
facades of the Casino) in its original version; There are no strong 
winds in the region and the problems related to moisture are veri-
fied more with regard to rainfall indices of November and Decem-
ber that require an efficient water drainage and waterproofing 
solutions (already fixed in all buildings and in the process of cor-
rection in the Church).

 In addition to the preservation and inspection agencies of its own 
city of Belo Horizonte, the legislation and the Executive branch of the 
Brazilian State still rely on a strong performance of public prosecutors 

Pampulha Modern Ensemble  292

FMG Dossier Pampulha Modern Ensemble   292 10/12/14   11:04



represented by specific sector of attention to cultural heritage within 
the frames of the Federal and State Public Ministry.
 The second block relates to pressures on the Lake, which can be 
understood through the following (listed in the Environmental Recovery 
and Development Program for the Pampulha Basin - PROPAM of the 
Basin of Pampulha, attached):
 With regard to environmental sanitation, resolved the issues of re-
covery of the dam and spillway (that regulates the floods), there are 
those related to sanitation and the remocL of solid wastes, although 
the latter cannot compromise the core zone of the asset, being treated 
in the Buffer Sub-zone 1.

•  With regard to the treatment of sewage, in addition to the links for 
lakeside real estate (close to 100% held), there is also a River Wa-
ter Treatment Plan to treat that drains directly released to tribu-
tary streams in the lagoon, with great efficiency;

•  To the question of waste solids and silting, we can identify two 
types of degradation: a passive volume – which has already spread 
to a given stretch of pond - and an active volume – which comes 
constantly to the lagoon through its main tributaries in its West 
portion. As for the passive, the accumulated volume for several 
years (about 800,000 m3) has been removed by a suction dredg-
ing process, with completion forecast for the year 2015. In order 
to avoid new scattering of solid waste in the lagoon, it is planned 
to remove the active volume dammed in the arms between the 
boardwalk and the dam formed by the Parque Ecológico, during 
those months without rain (May, June, July and August) until there 
are controlled intakes, which are decreasing year by year, thanks 
to a more efficient control of the urban basin.
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 Supporting and complementing the work of desilting and drain-
age connection of waters, the following actions are also provided for 
in PROPAM and in full swing, with presentation of positive results for 
many years: 

•  Integration between the City Halls of the constituent municipali-
ties of the basin (Belo Horizonte and Contagem) and of these with 
communities through the consortium of Pampulha Basin Recovery, 
active since the year 2000;

•  Broad environmental education work with users of the lagoon and 
schools in the region, with visits scheduled, campaigns, events on 
key dates and school tours;

•  Constant actions of environmental monitoring with regard to the 
quality of water (see section 6 - Monitoring);

•  Increased urban surveillance through Belo Horizonte City Hall 
(Pampulha Regional Administrations and Northwest) and of Con-
tagem City Hall;

•  Urban Planning actions through the municipalities of Belo Horizon-
te and Contagem.

 The third block relates to pressures of real estate dynamics on its 
buffer zone whose threats of loss of characterization of the Ensemble 
can be summarized by processes of population and construction den-
sification and verticalization, replacement of single-family residential 
uses and non-residential uses linked to sports and leisure activities, 
culture and tourism for multifamily residential uses, trade activities and 
various services of large attendance and metropolitan coverage.
 In the last decade, the real estate market underwent intensive 
transformations and broad valorization across Brazil, which reflected 
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more intensely in their cities as is the case in the Metropolitan Region 
of Belo Horizonte, RMBH. The Pampulha region was strongly inserted 
into this reasoning, where important investments in public works have 
been attracting and articulating with large private enterprises, cases 
of the Green Line, the Government Administrative City of the State of 
Minas Gerais in the Southeast region, expansion of Tancredo Neves 
International Airport in Confins, duplication of Antônio Carlos and Pe-
dro I avenues, BRT system deployment and Pampulha Station of Col-
lective Transportation (BHBus), among others.
 As a reflection of this dynamics, studies conducted in 2012 for the 
Pampulha Regional Plan show as a reflection a great amount of proj-
ects approved, demolition permits and replacement of uses granted by 
the city in the region, in addition to significant real-estate valuation.
 With regard to demographic dynamics, the region of Pampulha, in 
which the Modern Ensemble is inserted, showed a total population of 
226,229 inhabitants, corresponding to about 10% of the total popu-
lation of the Municipality of Belo Horizonte registered by the Census 
in 2010 (2,375,444 inhabitants), an annual rate of population growth 
of 1.4% per year, outpacing the municipal average during the period 
which was 0.59 percent. The population density in the region also 
grew around 37.30 inh/ha. to 44.34 inh/ha, although it remains below 
the municipal average of 71.67 inh/ha.
 It was noted, however, that the Census sectors that have lost popu-
lation or have grown less are concentrated on neighborhoods surround-
ing the Pampulha Lagoon: Jardim Atlântico, São Luis and Bandeirantes 
in a clear demonstration of the effectiveness of the instruments of ur-
ban planning regulations and protection of cultural heritage and land-
scape which focus on the buffer zone of the Candidate Asset.
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 However, the densification, verticalization, and diversification of 
uses of surrounding neighborhoods, located outside the protected area, 
have also resulted in an increase of cargo traffic and passenger traffic 
through the boardwalk of the Lagoon and through the main routes of 
the buffer zone, raising the noise pressure levels, air pollution and vi-
brations, as well as hinder the pedestrian crossings for access to monu-
ments in the Core Zone.
 The proposals for the revision of the Municipal Master Plan and its 
urban planning regulations into force, developed from the Regional 
Directors Plans and confirmed by the IV Conference of Urban Policy, 
completed in August 2014, with broad popular participation, integrate 
the new municipal zoning bill, in phase of development, which has 
as its main motivation the reduction of land utilization coefficients in 
force today, adapting them to the supportability of the administrative 
regions of the city. 
 Regarding the Pampulha, the parameters proposed for the buffer zone 
of the Candidate Asset reinforce the maintenance of current patterns of 
land use and occupation, through the altimetry control of buildings, high 
rates of permeability of soil and predominantly single-family residential 
use with low density, in addition to non-residential activities of low-im-
pact, targeted preferentially to the sports, culture, tourism and leisure.
 Regarding the proposals of structuring projects in regional scale 
with impacts on the asset, object of the nomination, still stand out the 
roadworks such as the Route 220 and circulation changes in arterial 
routes in order to reduce the passing traffic on the boardwalk and sur-
rounding neighborhoods on the edge of the Lagoon.
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(ii) Visit responsible within the world heritage sites 
The region of the Pampulha Modern Ensemble, extended to the rest of the 
Lagoon and lingering in urban areas considered in the Buffer Zone, is one 
of the main leisure areas of the city, being extensively used by the local 
population, by visitors from other districts and also by tourists, being quite 
possible the coexistence between the monuments and this collective own-
ership. Because of its dimensions, the region suits well these flows, and 
may even enhance its use to an even greater portion of the population and 
to a flow of cultural tourism much more intense. 
 In buildings, the responsible visit has the following features:

•  At the Casino, now the Pampulha Art Museum, the exhibitions are 
controlled in order to house a number of visitors appropriate to its 
enjoyment. The construction of an annex nearby aims at withdraw-
ing any impact of expository parts incompatible with the nature 
and the original building materials;

•  At the Ball Room, current Reference Center in Urbanism, Architec-
ture and Design, in the same way, the exhibitions and activities 
are controlled in order to house a number of visitors appropriate to 
its enjoyment. Its destination naturally selects a number of visitors 
interested in their specific theme;

•  The Yacht Tennis Club has a limited number of members that im-
pacts most the surrounding of the Headquarters than itself per se. 
With greater public parties being held in the annex building, the 
events that occur at the headquarters designed by Niemeyer are 
selected and of low impact. The cultural visitation to the building is 
considered as being inclusive, something to be encouraged;

297 Nomination Dossier 

FMG Dossier Pampulha Modern Ensemble   297 10/12/14   11:04



•  São Francisco de Assis Church controls everyday cultural visita-
tion, presenting a series of restrictions on the number of visitors 
simultaneously and photographs on the site. The celebrations 
held there are few in number and highly selected and limited by 
the Archdiocese, even by the indication of its sector of protection 
of cultural assets;

•  The Kubitschek House promotes exhibitions and guided visits in 
order to house a number of visitors appropriate to its enjoyment.

 In a general way, what can be confirmed is the need to expand the 
number of visitors in the monuments so as to enhance their social and 
cultural function.

(iii) Number of inhabitants within the asset and in its buffer zone
Within the asset = There is no residential use.
Within the buffer zone = 15,038 inhabitants (estimates as of IBGE Cen-
sus 2010)
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5. PROTECTION AND MANAGEMENT OF THE ASSET
Aspects regarding the protection and management of the Candidate 
Asset, as well as of its Buffer Zone, are organized in sequence, where 
information is presented about the situation of ownership of these ar-
eas, their legal protection, responsibility for their management, and 
plans and programs already developed for the perimeter concerned. 
The Management Plan of the Asset is also presented with the actions 
to be implemented to ensure the Outstanding Universal Value of Pam-
pulha Modern Ensemble, and the funding sources are indicated as well, 
the expertise of the technical staff involved with the Modern Ensemble, 
the existing infrastructure and the policies and programs related to its 
presentation and promotion.

5.a. Ownership
The Candidate Asset and its Buffer Zone are fully inserted into the Pam-
pulha Regional, one of the nine administrative units that integrates the 
Municipality of Belo Horizonte (see maps in item 1.e.). The chart below 
indicates the categories of ownership and those responsible for man-
aging the elements integrating the Pampulha Modern Ensemble.
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Ownership and management

ELEMENTS OF THE 
CANDIDATE ASSET

OWNERSHIP RESPONSIBLE 
FOR 
MANAGEMENTPublic Private

Casino (Pampulha Art Museum)

Municipal City Hall of 
Belo Horizonte (PBH)

-
Cultural Municipal 
Foundation (FMC)

Ball Room (Center of Reference in 
Urbanism, Architecture and Design)

Residence of Juscelino 
Kubitschek (JK House):

São Francisco de Assis Church -
The Catholic Church 
of Brazil

Archdiocese of 
Belo Horizonte

Yacht Tennis Club - Yacht Tennis Club

The Club's 
management bodies 
(Board of Directors, 
Deliberative Body 
and Audit Board)

Other areas of the core zone
Municipal City Hall of 
Belo Horizonte (PBH)

- Sector bodies of PBH

Buffer Zone

Municipal City Hall 
of Belo Horizonte 
(PBH): streets and 
public equipment

Several owners of 
residential and non-
residential buildings, 
vacant parcels and 
remaining undivided land 

Sector bodies of PBH, 
in the case of public 
areas and several 
owners, in the case 
of private areas
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5.b. Designation of Protection
The Pampulha Modern Ensemble is protected under 
the tutelage of three instances of the country’s gov-
ernment: federal, by IPHAN - Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (National Historical 
and Artistic Heritage Institute); the State, through 
the IEPHA-MG – Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais (State Institute 
of Historical and Artistic Heritage of Minas Gerais; 
and municipal, established by CDPCM-BH - Consel-
ho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município 
de Belo Horizonte (Regulatory Board of the Cultural 
Heritage of the Municipality of Belo Horizonte). In all 
of them, the protection is established through the le-
gal instrument of listing,4 which grants to the body 
which will hold the tutelage of the asset, the discre-
tionary power to assess and approve qualitatively in-
terventions in the protected asset, in addition to the 
simple compliance with restrictive urban parameters 
established by urban planning regulations. 
 The five buildings that make up the Core Zone, 
as well as their gardens are protected by the three 
aforementioned instances, and in the state and mu-
nicipal spheres, there was also the definition of a 
protection zone of the surroundings, whose perim-
eters are virtually coincident. 

4 –  The listing is the legal instrument for the 

protection of the heritage established 

through act of the Executive Power, which, 

through the instruments of classification 

(full, partial, joint protection of fixed and 

non fixed material assets), keep the right 

of ownership, but transfers the custody 

of the asset to a protection body of the 

heritage at the sphere of the government 

corresponding to the historical, cultural, 

architectural, artistic and/or landscape 

importance of the same. This means the 

need to obtain a Preliminary License to 

construct, change or modify the listed 

building, under penalty of the application 

of a fine, demolition, restoration of the 

asset, embargo or interdiction of the work.
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Protection of the candidate asset according to the three instances of the government

GOVERNMENT 
INSTANCE BODY RESPONSIBLE CULTURAL HERITAGE PROTECTION

Federal IPHAN

1947: listing of the São Francisco de Assis Church;
1997: listing the Architectural and Landscape Ensemble of 
Pampulha, including the São Francisco de Assis Church, 
the Casino, the Ball Room and the Yacht Tennis Club

State IEPHA

1984: listing of the Architectural and Landscape Ensemble 
of Pampulha, including the São Francisco de Assis Church, 
the Casino, the Ball Room and the Yacht Tennis Club 
2003: Surrounding perimeter and Protecting 
Guidelines of the Pampulha Ensemble 

Municipal CDPCM-BH
2003: listing of buildings with collective use and their 
integrated assets, including the São Francisco de Assis Church, 
the Casino, the Ball Room, the Yacht Tennis Club and JK home. 
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 The Buffer Zone is fully inserted into the Surroundings Perimeter 
and Protection Guidelines of the Pampulha Ensemble established by 
IEPHA in 2003. Both limits are coincident in most of its length, with the 
exception of stretches to the East and Southwest, of which some por-
tions of the surrounding area of IEPHA were not included, as previously 
presented in this dossier (item 1.e).
 With regard to urban planning regulations, the Municipal Law No. 
7165/1996 instituted the Master Plan of Belo Horizonte, whose lat-
est revision occurred in 2010 promoted the update of the Installment, 
Occupation and Land Use Law of Belo Horizonte (Municipal Law No 
7,166/1996) which defines the existing zoning in the city. For the Buf-
fer Zone of the Pampulha Modern Ensemble, that law and its revisions 
have established a restrictive zoning, on grounds of cultural and envi-
ronmental heritage existing there. Most of the blocks were delimited as 
Protection Zone 2 - ZP-2; the clubs and remaining ranches that occupy 
large areas, as Protection Zone 1 - ZP-1; the municipal parks, as Envi-
ronmental Preservation Zone - ZPAM. The blocks to the north of Avenida 
Portugal have more permissive zoning: Restricted Density Zone 2 - ZAR-
2 and Preferred Density Zone - ZAP. Areas that are home to the BHBUS 
Station Pampulha member of the collective transportation system of the 
municipality and the sports equipment of higher expression of the re-
gion: Centro Esportivo Universitário (University Sports Center) - CEU/
UFMG and the stadiums of Mineirão and Mineirinho were delimited as 
Large Equipment Zone - ZE, as shown in the map presented below. The 
urban parameters of these zoning categories are indicated in the chart 
below, with the exception of those relating to ZE, because they vary ac-
cording to the equipment to be installed.
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Urban Parameters in the Buffer Zone

Zoning
Quota of land 
by housing 
unit (m2/un)

Occupancy rate Permeability rate
Maximum 
height on the 
border (m)

M
or

e 
re

st
ri

ct
iv

e

ZPAM – 0,02 95% –

ZP-1 2.500 0,2 70% 5,0

ZP-2 1.000 0,5 30% 5,0

ZAR-2 45 –
10% if the land has the 
area smaller than or 
equal to 360 m2; 20% 
if the land has an area 
greater than 360 m2 (*)

5,0

ZAP 40 – 5,0

* If the land is inserted into the ADE of the Pampulha Basin, the minimum permeability rate is of 30% 
and cannot be replaced by the catchment tank and drainage of rain water.
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 The existence of another protective device in the municipality of 
Belo Horizonte is highlighted, which are Special Planning Guidelines’ 
Area - ADEs, focusing on zoning provided for in Law 7166/1996 and that 
determine specific intervention policies and urban parameters more 
restrictive to areas in which there is public interest in environmental 
protection and the preservation of cultural heritage and landscape. In 
the case of the candidate asset there are two ADEs on the Buffer Zone: 
ADE Pampulha Basin and ADE of Pampulha, regulated in 2005, through 
the Municipal Law no. 9037 and Municipal Decree no. 12015, mapped 
below, which instituted the Program for the Recovery and Environmen-
tal Development of the Basin of Pampulha - PROPAM.
 The ADE of Pampulha Basin, shown in the map below comprises the 
portion of the watershed of the Pampulha Lagoon in the municipality of 
Belo Horizonte, corresponding to 44% of the territory of this basin that 
covers also the neighboring municipality - Contagem. The basin com-
prises eight watercourses: Mergulhão, Tijuco, Ressaca, Sarandi, Água 
Funda, Braúna, Olhos d’ água and AABB streams. On the spot of the 
goals of environmental preservation of the Pampulha Lagoon, this ADE 
contains special parameters of soil permeability, prohibition of poten-
tially harmful uses causing impact on groundwater, as well as special 
guidelines for earthmoving and recovery of degraded areas or devoid 
of vegetation cover.
 The Pampulha ADE, indicated in the map below, already existed 
as a perimeter of protection since 1996 but only in 2005, it had regu-
lated the possibility of non-residential uses linked to leisure, tourism 
and culture activities on the boardwalk and in the collecting and arte-
rial paths, keeping unchanged patterns of use and occupation within 
the neighborhoods and surroundings of the listed assets. Furthermore, 
this regulation recommended the maximum altitude of 9 (nine) meters 
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364: Special Guidelines Area urban Legislation for Pampulha Region (ADE Pampulha) – allowed uses
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established by IEPHA for the buildings in the Surrounding Perimeter 
and Protection Guidelines of the Pampulha Ensemble, and instituted 
the following landscape preservation standards:

•  Mandatory front closure of parcels with elements that guarantee 
the visibility of the gardens from public places;

•  Gardening of the area bounded by minimum frontal clearance of 
the buildings and ban its use for parking of vehicles;

•  Submission for approval of CDPCM-BH for interventions in build-
ings listed in the inventory of Modernist Architecture of Belo 
Horizonte, in bordering parcels and in public spaces located on 
Avenida Otacílio Negrão de Lima. 

 Municipal Decree No. 13202/2008 sets forth the procedures for the 
settlement of establishments located in Pampulha ADE and that fit into 
the right to permanence of use foreseen in Law 9037/2005. As an in-
strument of participatory management of ADE of Pampulha, a Commit-
tee was instituted of this ADE – called FADE, collegial body composed 
of members of the municipal Executive Power and civil society, with the 
objective to monitor the implementation of activities provided for in leg-
islation, the continuity of non-conforming uses and interventions on the 
territory of the ADE, periodically evaluating their results.
 Also as a legal instrument of urban nature that focuses on the right 
of the application object, one has the Code of Postures – Municipal 
Law No. 8,616/2003, which comprises rules governing the use of public 
places in general. The use of sidewalks, the installation of urban fur-
niture, the exercise of commercial activities and provision of services 
in public places and the installation of strips and advertising post-
ers in public places are some of the items covered by this municipal 
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regulation. The designs of advertising devices in Pampulha ADE are 
also subordinate to the installation standards defined in Municipal 
Regulatory Resolution No. 109/2004 of CDPCM-BH.
 Also as regulatory instruments of the environment built of the region 
in which the asset is inserted, the Federal Ordinance No. 002/ISC4/1981 
of Aeronautics Military Staff- EMAER/Ministry of the Aeronautics ap-
proves the Specific Plan of the Protection Zone of the Pampulha Airport, 
through which are stipulated the maximum altitudes to be practiced in 
the buildings of the surroundings of this Airport, in order to ensure the 
control of vertical integration in this region.
 The Candidate Asset and its Buffer Zone also include all the envi-
ronmental legislation in force at the federal, State and municipal level 
concerning the protection and use of water resources, due to the pres-
ence of the Pampulha Lagoon.5

5.c. Means of implementing protective measures
Following the regulatory framework presented in item 5 b, the territory 
that makes up the Core Zone and its Buffer Zone is administered, at the 
public sphere, primarily by agencies of municipal stance even if state 
and federal agencies have jurisdiction over the area in certain sector 
policies, such as in environmental and cultural heritage protection, san-
itation and electric power distribution as shown in the following chart.

5 –  Among them, we highlight: the Federal 

Decree No. 24.643/1934; the Federal Law 

No. 9433/1997; Resolution No. 20/1986 of 

the National Council for the Environment 

– CONAMA; the Regulatory Resolution 

No. 10/1986 of the State Council of Minas 

Gerais Environmental Policy – COPAM
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Federal and State Agencies with Jurisdiction over the Candidate Asset 

INSTANCE AGENCY ASSIGNMENT INTERFACE WITH THE 
CANDIDATE ASSET

Federal

IPHAN - Instituto 
do Heritage 
Histórico e 
Artístico Nacional

Autarchy under the Ministry of Culture; 
it is responsible for the promotion and 
coordination of the Brazilian Cultural 
Heritage preservation; analyzes 
and approves intervention in assets 
and sets of national interest.

Analyzes and approves the asset 
and in part its buffer zone; advises 
the Belo Horizonte City Hall in 
the process of nomination of the 
Pampulha Modern Ensemble 
for the World Heritage List..

State

IEPHA-MG – 
Instituto Estadual 
do Heritage 
Histórico e Artístico 
de Minas Gerais

Foundation linked to the State 
Secretariat of Culture of Minas 
Gerais; it is responsible for research, 
protection and promotion of the 
process of preservation of the 
Cultural Heritage of Minas Gerais; 
analyzes and approves intervention 
in assets and sets of State interest.

Analyzes and approves interventions 
in the asset and in its buffer zone; 
advises the Belo Horizonte City 
Hall in the process of nomination 
of the Pampulha Modern Ensemble 
for the World Heritage List. 

COPASA-
Companhia de 
Saneamento de 
Minas Gerais

Sanitation services concessionaire 
of several municipalities in the 
State of Minas Gerais, including 
Belo Horizonte and Contagem. 

Responsible for the installation 
and maintenance of water supply 
networks, gatherer and interceptor of 
domestic effluents interceptor in the 
core zone and buffer zone; assists 
in the deployment of PROPAM.

CEMIG – 
Companhia 
Energética de 
Minas Gerais

Concessionaire of electric 
power of municipalities in the 
State of Minas Gerais

Responsible for the supply 
of electricity and public 
lighting departments in the 
core zone and buffer zone

Intermunicipal
Consórcio de 
Recuperação da 
Bacia da Pampulha

Legal entity of private law, non-profit, 
of social interest and with public 
supervision, aimed at the recovery 
and environmental protection of the 
watershed of Pampulha. It was created 
in 2000 and is made up of the city 
halls of Belo Horizonte and Contagem, 
by public and private companies, 
civil associations and individuals.

Assists in the deployment of 
PROPAM; maintains environmental 
mobilization and education 
actions on the territory of 
the Pampulha Basin.
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 The administrative structure of Belo Horizonte 
City Hall (PBH) organizes in direct management 
bodies, said subordinates (municipal departments, 
related agencies and associated municipal depart-
ments), and in indirect management bodies (foun-
dations, autarchies and joint stock societies), which 
are linked to those of the first group. The chart be-
low shows the agencies that form the administrative 
structure of PBH, highlighting those that participate 
directly in the current management of the Candi-
date Asset and in its Buffer Zone. In the following 
chart are indicated the attribution and the interface 
of these agencies with the Pampulha Modern En-
semble, as well as those of shared and participative 
management (forums and councils).
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365:Administration structure of the Belo Horizonte Municipality
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INSTANCE AGENCY ASSIGNMENT INTERFACE WITH THE CANDIDATE ASSET
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Executive Coordination of the Program 
BH Goals and Results (CBHMR)

Subordinate to the Mayor’s Office; responsible 
for structuring programs follow-up and tracking 
compliance with government goals.

Responsible for the implementation of Program Pampulha Alive (“Pampulha Viva”) – described in item 5d.

Municipal Environmental 
Secretary (SMMA)

Responsible for the policy and control of the municipality’s 
environmental quality. Home to COMAM.

Responsible for the implementation of PROPAM - described in item 5d, coordination of procedures 
for the licensing of environmental impact ventures in the core zone and buffer zone.

Deputy Municipal Secretary of 
Urban Planning (SMAPU)

Subject to the Municipal Development Secretariat 
(SMDE); responsible for Urban Policy at municipal 
level, including the formulation and revision of urban 
planning regulations and the development of urban 
planning and urban projects. Home to COMPUR.

Responsible for the implementation of urban plans and projects in the core zone and buffer zone; 
interface with the FADE – Committee of Special Guidelines Area of ADE Pampulha; coordination 
of licensing procedures for urban impact ventures in the core zone and buffer zone.

Deputy Municipal Secretary for 
international Relations (SMARI)

Subject to the Municipal Development Secretariat 
(SMDE); aims at the establishment of international 
relations, the planning and coordination of policies and 
actions for raising financial resources from multilateral 
organizations and foreign government agencies.

Advice on the application process of the Pampulha Modern Ensemble to the status of World Cultural Heritage.

Deputy Municipal Secretary for 
Urban Regulation (SMARU)

Subject to the Municipal Secretariat of Urban Services 
(SMSU); is responsible for the implementation 
of urban planning regulations and control.

Analysis of installment projects and projects for construction, reform and regulation of buildings 
in the core zone and buffer zone; interface with other instances and licensing agencies. 

Belo Horizonte City Guard (GMBH)
Subject to the Municipal Secretariat of Heritage Urban 
Security (SMSEG); is responsible for the safety of 
agencies, services and municipal instance heritage.

Security of monuments and public spaces of the Core Zone; patrolling of the sea shore and the Buffer Zone.

City department of Sports 
and Leisure (SMEL)

Implementation and development of projects, and sports and 
leisure programs addressed to the population of Belo Horizonte.

Develops activities and programs on the sea shore, squares and parks of the Core Zone and Buffer 
Zone, such as the “Academia a Céu Aberto”. On Sunday, the “Rua é Nossa” and “Caminhar”.

Secretariat of Municipal Regional 
Administration of Pampulha (SARMU-P)

Responsible, through the management of urban services 
and social services, for maintenance activities, control and 
monitoring of social and urban policies of Regional Pampulha.

Coordination of the FADE and implementation of the Program Pampulha Viva; revitalization and maintenance 
of public spaces, urban and posture surveillance and control, licensing of works and economic activities, animal 
control, implementation of recreation programs and sports of SMEL in the Core Zone and Buffer Zone.
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Cultural Municipal Foundation (FMC)

Linked to the Mayor's Office, plans and executes the 
municipal cultural policy. Has administrative and financial 
autonomy, ensured by contracts and agreements 
with other institutions. Houses the CDPCM-BH. 

Custody of protected assets at municipal level, responsible for the maintenance of those owned by the city 
(in the Core Zone: Museum of Art of Pampulha, Ball Room and Kubistchek House); considers and approves 
interventions in protected assets - Cultural Heritage Board (DIPM), which advises the CDPCM-BH;

Zoo-Botanic Foundation of 
Belo Horizonte (FZB-BH)

Linked to the Municipal Environment Secretariat 
(SMMA); is responsible for the administration of the Zoo, 
Botanical Garden and Ecological Park of Pampulha. 

Through the City Parks Foundation (FPM), the Recovery Program and Works in Parks – ProParque - is implementing 
improvements in the Zoo and in the Ecological Park of Pampulha (both located in the Buffer Zone).

Empresa Municipal de 
Turismo do Município de Belo 
Horizonte S.A. (BELOTUR)

Municipal public company linked to Municipal Secretariat 
of Development (SMDE); is responsible for the development 
and promotion of tourism in Belo Horizonte.

Management of the Tourist Service Center (CAT) Álvaro Hardy – Veveco, located near the Ball 
Room; development of interpretive signage, informational material about leisure and culture and 
tourist bus line Pampulha, among other actions provided for in Program Pampulha Viva.

Empresa de Transportes e Trânsito 
de Belo Horizonte S.A. (BHTRANS)

Linked to the Municipal Department of Urban Services 
(SMSU); plans and manages the municipal road 
systems, transportation, circulation and traffic; plans and 
implements actions and works under related programs 
(PlanMob-BH, BHBUS, MOVE, Pedala-BH, and VIURBS).

Accessibility to the region and to the monuments of the Core Zone; road system, public 
transportation, parking on public roads, road signage and prioritization on the sea shore and 
Buffer Zone, restrictions on the movement of cargo vehicles at the sea shore.

Urban Cleaning Superintendence (SLU)

Autarchy linked to Municipal Urban Services Department 
(SMSU); responsible for urban cleaning in the municipality. 
Renders recycling services, collection and disposal of 
household waste, construction waste recycling and composting. 

Urban cleaning and household solid waste collection in the Core Zone and Buffer Zone; 
interface with the lagoon desilting actions (SUDECAP) and activities focused on environmental 
education of the population of the Hydrographic Basin of Pampulha (PROPAM). 

Development Superintendence 
of the Capital (SUDECAP)

Autarchy linked to Municipal Works and Infrastructure 
Secretariat (SMOBI); responsible for the planning 
and execution of the works of urban infrastructure, 
equipment and municipal public services. Implements 
the Plan of Municipal Works in partnership with 
agencies from the Direct Administration. 

Municipal Sanitation Plan (improvements implementation in the collecting networks and sewer interceptor in the 
buffer zone -see PROPAM); Participatory Budgeting; execution of works of requalification of public spaces of the 
water shore, of drainage in the Buffer Zone and Lagoon desilting; monitoring of the water quality of the Lagoon.

Municipal Agencies with Jurisdiction over the Candidate Asset
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INSTANCE AGENCY ASSIGNMENT INTERFACE WITH THE CANDIDATE ASSET
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Executive Coordination of the Program 
BH Goals and Results (CBHMR)

Subordinate to the Mayor’s Office; responsible 
for structuring programs follow-up and tracking 
compliance with government goals.

Responsible for the implementation of Program Pampulha Alive (“Pampulha Viva”) – described in item 5d.

Municipal Environmental 
Secretary (SMMA)

Responsible for the policy and control of the municipality’s 
environmental quality. Home to COMAM.

Responsible for the implementation of PROPAM - described in item 5d, coordination of procedures 
for the licensing of environmental impact ventures in the core zone and buffer zone.

Deputy Municipal Secretary of 
Urban Planning (SMAPU)

Subject to the Municipal Development Secretariat 
(SMDE); responsible for Urban Policy at municipal 
level, including the formulation and revision of urban 
planning regulations and the development of urban 
planning and urban projects. Home to COMPUR.

Responsible for the implementation of urban plans and projects in the core zone and buffer zone; 
interface with the FADE – Committee of Special Guidelines Area of ADE Pampulha; coordination 
of licensing procedures for urban impact ventures in the core zone and buffer zone.

Deputy Municipal Secretary for 
international Relations (SMARI)

Subject to the Municipal Development Secretariat 
(SMDE); aims at the establishment of international 
relations, the planning and coordination of policies and 
actions for raising financial resources from multilateral 
organizations and foreign government agencies.

Advice on the application process of the Pampulha Modern Ensemble to the status of World Cultural Heritage.

Deputy Municipal Secretary for 
Urban Regulation (SMARU)

Subject to the Municipal Secretariat of Urban Services 
(SMSU); is responsible for the implementation 
of urban planning regulations and control.

Analysis of installment projects and projects for construction, reform and regulation of buildings 
in the core zone and buffer zone; interface with other instances and licensing agencies. 

Belo Horizonte City Guard (GMBH)
Subject to the Municipal Secretariat of Heritage Urban 
Security (SMSEG); is responsible for the safety of 
agencies, services and municipal instance heritage.

Security of monuments and public spaces of the Core Zone; patrolling of the sea shore and the Buffer Zone.

City department of Sports 
and Leisure (SMEL)

Implementation and development of projects, and sports and 
leisure programs addressed to the population of Belo Horizonte.

Develops activities and programs on the sea shore, squares and parks of the Core Zone and Buffer 
Zone, such as the “Academia a Céu Aberto”. On Sunday, the “Rua é Nossa” and “Caminhar”.

Secretariat of Municipal Regional 
Administration of Pampulha (SARMU-P)

Responsible, through the management of urban services 
and social services, for maintenance activities, control and 
monitoring of social and urban policies of Regional Pampulha.

Coordination of the FADE and implementation of the Program Pampulha Viva; revitalization and maintenance 
of public spaces, urban and posture surveillance and control, licensing of works and economic activities, animal 
control, implementation of recreation programs and sports of SMEL in the Core Zone and Buffer Zone.
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Cultural Municipal Foundation (FMC)

Linked to the Mayor's Office, plans and executes the 
municipal cultural policy. Has administrative and financial 
autonomy, ensured by contracts and agreements 
with other institutions. Houses the CDPCM-BH. 

Custody of protected assets at municipal level, responsible for the maintenance of those owned by the city 
(in the Core Zone: Museum of Art of Pampulha, Ball Room and Kubistchek House); considers and approves 
interventions in protected assets - Cultural Heritage Board (DIPM), which advises the CDPCM-BH;

Zoo-Botanic Foundation of 
Belo Horizonte (FZB-BH)

Linked to the Municipal Environment Secretariat 
(SMMA); is responsible for the administration of the Zoo, 
Botanical Garden and Ecological Park of Pampulha. 

Through the City Parks Foundation (FPM), the Recovery Program and Works in Parks – ProParque - is implementing 
improvements in the Zoo and in the Ecological Park of Pampulha (both located in the Buffer Zone).

Empresa Municipal de 
Turismo do Município de Belo 
Horizonte S.A. (BELOTUR)

Municipal public company linked to Municipal Secretariat 
of Development (SMDE); is responsible for the development 
and promotion of tourism in Belo Horizonte.

Management of the Tourist Service Center (CAT) Álvaro Hardy – Veveco, located near the Ball 
Room; development of interpretive signage, informational material about leisure and culture and 
tourist bus line Pampulha, among other actions provided for in Program Pampulha Viva.

Empresa de Transportes e Trânsito 
de Belo Horizonte S.A. (BHTRANS)

Linked to the Municipal Department of Urban Services 
(SMSU); plans and manages the municipal road 
systems, transportation, circulation and traffic; plans and 
implements actions and works under related programs 
(PlanMob-BH, BHBUS, MOVE, Pedala-BH, and VIURBS).

Accessibility to the region and to the monuments of the Core Zone; road system, public 
transportation, parking on public roads, road signage and prioritization on the sea shore and 
Buffer Zone, restrictions on the movement of cargo vehicles at the sea shore.

Urban Cleaning Superintendence (SLU)

Autarchy linked to Municipal Urban Services Department 
(SMSU); responsible for urban cleaning in the municipality. 
Renders recycling services, collection and disposal of 
household waste, construction waste recycling and composting. 

Urban cleaning and household solid waste collection in the Core Zone and Buffer Zone; 
interface with the lagoon desilting actions (SUDECAP) and activities focused on environmental 
education of the population of the Hydrographic Basin of Pampulha (PROPAM). 

Development Superintendence 
of the Capital (SUDECAP)

Autarchy linked to Municipal Works and Infrastructure 
Secretariat (SMOBI); responsible for the planning 
and execution of the works of urban infrastructure, 
equipment and municipal public services. Implements 
the Plan of Municipal Works in partnership with 
agencies from the Direct Administration. 

Municipal Sanitation Plan (improvements implementation in the collecting networks and sewer interceptor in the 
buffer zone -see PROPAM); Participatory Budgeting; execution of works of requalification of public spaces of the 
water shore, of drainage in the Buffer Zone and Lagoon desilting; monitoring of the water quality of the Lagoon.
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INSTANCE AGENCY ASSIGNMENT INTERFACE WITH THE 
CANDIDATE ASSET
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Municipal Council 
of Environment of 
the Municipality 
of Belo Horizonte 
(COMAM)

Linked to the Municipal Environment 
Secretariat (SMMA); is responsible 
for the formulation of the guidelines 
of the Municipal Environmental 
Policy; deliberates and issues 
environmental licenses for projects 
installed on the municipal territory. 

Analysis of environmental permits 
requests of licenses and for 
environmental impact projects 
requests in the Buffer Zone. 

Municipal Council 
of Urban Policy 
(COMPUR)

Linked to SMAPU; deliberates 
on the urban planning and 
management policies; deliberates 
and issues guidelines for residential 
projects, urban impact from the 
Neighborhood Impact Study - EIV.

Urban operations, omitted cases 
of urban law and urban licensing of 
impact ventures on the Buffer Zone.

Deliberative 
Council of the 
Cultural Heritage 
of the Municipality 
of Belo Horizonte 
(CDPCM-BH)

Linked to the FMC; responsible for 
the protection of the cultural heritage 
of the municipality; deliberates on 
the processes of protected areas, 
buildings and social practices and 
interventions in areas and municipal 
interest protected assets.

Analysis of intervention projects in the 
Core Zone and Buffer Zone, as well as 
throughout the ADE of Pampulha. 

ADE's Committee of 
Pampulha (FADE)

Collegial body for consultation and 
monitoring of the management 
of Pampulha ADE; assists in 
supervision and enforcement of Law 
9037/2005 (regulation of ADE). 

Discusses projects and interventions; 
grants permission to new uses and 
the continuation and/or expansion 
of nonconforming uses (Right of 
Residence) on Pampulha ADE. 
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 With regard specifically to the interventions in monuments, gar-
dens and waterside in the Core Zone, initial approval of projects in 
vacant parcels, reforms or regulations of buildings and/or activities in 
the Buffer Zone, the Deputy Municipal Secretary of Urban Regulation 
and Secretary of Regional Administration Pampulha exercise currently 
a central role in referral of processes for analysis and approval of heri-
tage agencies at the three instances of the government. It is also re-
sponsible for monitoring, granting of Certificate of Clearance and Oc-
cupancy of the works. The following flowcharts present, synthetically, 
how the process of approval of such interventions with interface of the 
main agencies involved currently work.
 The existence of several legal instruments of urban, environmental 
nature and heritage protection has contributed effectively and comple-
ment to the conservation of the Core Zone and its Buffer Zone, guaran-
teeing integrity and maintenance of attributes which grant them Out-
standing Universal Value.
 However, the large amount of agencies responsible for policies and 
sector actions acting on the Core Zone and Buffer Zone presents a po-
tential risk of misinformation and resulting fragmented decision-mak-
ing, which can often cause disjointed actions on the territory. Therefore, 
the Management Plan submitted under item 5.e, has been developed 
from the need to establish an institutional arrangement capable of 
promoting shared and integrated management of these actions and 
implements an instance with a capacity of articulation and coordina-
tion of various activities which focus on the Core Zone and Buffer Zone. 
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366: Present organization

366: Present organization
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CDPCM-BH 
 
 
 

Analyzes and debates 
about compliance with 
protection guidelines 

 
 

Issues favorable legal 
opinion for approval by 

SMARU 
 
 

Analyzes if project meets 
IEPHA protection 

guidelines  

 
 
 

*Note: Owner, lessee and/or author 

SIMPLIFIED CHART OF CURRENT APPROVAL PROCESS FOR MODIFICATION OR REGULARIZATION OF BUILDINGS OR ACTIVITIES IN BUFFER ZONE 
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SMARU 
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building/ irregular 
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Supervises and 
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in 

buildingss/activities 
in protected areas 

 
 

 
Supervises and 

assess irregularities 
in 

buildings/activities 
in protected areas 

Creates 
survey/regularization 
project/ restoration 
or request/business 
license renovation ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Submits 

regularization 
request for 

FADE's consent  

 
 
 

Gathers project 
approved by property 
entities DIPC/IEPHA 

 
 
 
 
 

Analyzes if 
project meets 
parameters of 

urban legislation 
and technical 

standards 

 
 
 

Makes proper 
corrections/ad

aptations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approves project 
and issues 

Construction 
Permit 

 
 
 

Carries out 
construction 
work as per 

approved project 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervises execution; issues "Baixa 

de Construção e Habite-se" (a 

certification that proves if a building 

was constructed according to laws 

and regulations of Belo Horizonte)/ 

Business License 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

END 

 
 

Analyzes if project 
meets protection 

guidelines of CDPCM-
BH 

 
 

DIPC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CDPCM - 

BH 
 
 
 
 
 

IEPHA 
 
 
 
 
 
 

FADE 

 
 
 
 

or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyzes and 
carries on in case 

of approval 

Issues favorable legal 
opinion for approval by 

SMARU 
 
 

Forwards for review 
by CDPCM-BH in 

case of divergences 
with guidelines of 

CDPCM-BH 
 
 
 

Analyzes and debates 
about compliance with 
protection guidelines 

 
 

Issues favorable legal 
opinion for approval by 

SMARU 
 

Analyzes if project 
meets IEPHA 

protection guidelines 

 
*Note 1: Owner, lessee and/or author 
**Note 2: In case of non-compliance by the previous activities with the Regularization Law of ADE Pampulha (2005), renovation of the Business License must be previously approved by FADE 
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5.d. Existing Plans related to the Municipality and 
Region in which the Candidate Asset is located 
Reflecting the complexity of the legislation and of public management 
on the Core Zone and Buffer Zone, there are several related plans to 
the territory in question. The chart below presents the main aspects of 
these plans.

366: Present organization

SIMPLIFIED CHART FOR THE INTERVENTION IN MONUMENTS, GARDENS AND BOARDWALKS WITHIN THE PERIMETER OF THE CANDIDATE ASSET 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interest 
Party* 

 
 
 

START 

 

Requests authorization 
for the intervention in 

public location in a 
protected area  

or 
Requests Basic 

Information and Letter 
of Protection Level on 
buildings protected by 

listing 

 
 
 

Develops and 
sends project to 

analysis 

 
 

Gathers project 
approved by 

property entities 
DIPC/IEPHA/IPHAN 

 
 

 
Makes proper 

corrections/adaptatio
ns 

 
 

Carries out 
construction 
work as per 

project 

 
 
 
 

SMARU 

 

   Issues Basic 
Information/ Letter of 
Protection Level, 
requiring approval by 
DIPC, IEPHA and 
IPHAN 

 
 

 
 

Analyzes if project 
meets urban 

legislation and 
technical standards 

 
 

 
 

Approves project 
and issues 

construction 
permit 

 
 
 
 

Supervises its execution,  
issues "Baixa e Habite-se" 
(a certification that proves 

if a building was 
constructed according to 
laws and regulations of 

Belo Horizonte) 

 
 
 

 
 
END 

 
 
 

SARMU-P 
 
 
 
 

DIPC/FMC 
 
 
 
 

CDPCM - BH 

 
 

 
 
 
 

     Analyzes, issues 
report and submits to 
approval by CDPCM-
BH 
 
 

Analyzes and 
debates about 

approval 

 
 
 
 
 
 
 
 

Follows up 
and 

supervises 
execution 

 
 
 

IEPHA 
      Analyzes and 
debates about 
approval 

  Follows-up and  
supervises 
execution 

 
 

IPHAN-MG 

 
 

Analyzes and 
debates about 
approval 

 
Follows up and 

supervises 
execution 

 
*Note: Public or private owner/lessee, sectorial agency or public service corporation in case of intervention in the location 

Informs and sends 
requirement of 
approval by DIPC, 
IEPHA and IPHAN 
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Existing Plans related to the Municipality and Region in which the Candidate Asset is located 

PLAN: DATE OF 
PREPARATION SCOPE RESPONSIBLE GEOGRAPHICAL

RANGE STATUS MAIN GOALS AND ACTIONS

Recovery program 
and Environmental 
Development of the Basin 
of Pampulha-PROPAM

2005
Recovery, environmental, urban and economic 
development of the hydrographic basin of Pampulha.

SMMA
Pampulha 
Hydrographic Basin

Under way

Organized into 3 sub-programs: Recovery sub-program 
of the Lagoon (dredging of sediments, revitalization of 
Waterside, water treatment of streams Ressaca and 
Sarandi); Sub-program of Environmental Sanitation 
(improvement of urban infrastructure, containment works 
of erosions, preservation of green areas); Sub-program 
of Environmental Planning and Management (prevention 
and control of pollution and land use, environmental 
education through the Environmental Education Center 
of PROPAM, institutional strengthening of SMMA).

Protection Plan of 
the Water Mirror

2013
Condition derived from the environmental licensing process of the 
works, ongoing since September/2013 desilting the lagoon.

SUDECAP
Core Zone and part 
of the Buffer Zone 

Under way

Wastewater treatment, depollution of the Lagoon, 
dredging, maintenance of water quality standards 
in Class 3 (according to Resolution No. 357/2005 
of CONAMA - National Environmental Council), 
which allows secondary contact recreation 
practices, such as fishing and navigation.

Preservation Plan of 
Pampulha Urban Set

2009
Diagnosis, general guidelines and proposals for 
recovery, control and enhancement of environmental and 
cultural heritage of the Urban Set of Pampulha. 

SMAPU
Candidate Asset 
and Buffer Zone

Under way
Proposals for the preservation and enhancement 
of the Urban Set of Pampulha.

Pampulha Regional 
Master Plan

2014
Definition of a quality urban structure for each of the nine regions 
of Belo Horizonte by means of the application of instruments 
of Urban Policy provided for in the Municipal Master Plan.

SMAPU Pampulha Regional
Completed 
(awaiting approval 
by the City Council)

Promotion of local development in a more egalitarian 
way, by means of better distribution of the benefits 
of urbanization in the municipal territory; indication 
of areas to be protected, emphasized, destined for 
the construction of social interest housing, etc.

Strategic Plan of the 
municipality of Belo 
Horizonte (BH Program 
Goals and Results)

2013
It gathers the priority and strategic projects for the city (around 40 
projects, called "Sustainers"); permanent evaluation of the results. 

SARMU-P
Municipality of 
Belo Horizonte

Under way

Sustainer Project called “Pampulha Viva”, under the 
responsibility of SARMU-P: monitoring of the actions 
envisaged for Pampulha, such as the Application to 
the status of World Cultural Heritage, the desanding 
and depollution of the Lagoon, the revitalization of the 
waterfront, gardens and architectural complex of buildings, 
landscape, cultural and artistic of modernist context.

Integrated Development 
Plan of Sustainable 
Tourism of Belo 
Horizonte (PDITS-BH)

2012

Technical tool of management, coordination and conduct 
of tourism policy decisions in support of the private sector, 
with the objective of improving the entrepreneurship 
capacity and access to the tourist market.

BELOTUR
Municipality of 
Belo Horizonte

Under way
Action plan, social and environmental impact 
assessment and investment matrix of the National 
Program of Tourism Development - Prodetur.

Master Plan of Urban 
Mobility of Belo Horizonte 
(PlanMob-BH)

2013

Diagnosis and proposals of physical and operational interventions, 
and public policies for public, individual transportation and non 
motorized, which should be conducted by PBH to meet the current 
and future needs of mobility of the population of Belo Horizonte.

BHTRANS
Municipality of 
Belo Horizonte 

Under way

Program “Pedala BH”: promotion of bicycle use in 
the city, through the deployment of a network of 
bike lanes. In 2014, the existing bike lane on the 
shoreline was revitalized and supplemented. 
Program of Road Structure of Belo Horizonte (VIURBS): 
deployment forecast Via 220, which will reduce the 
passing traffic on the boardwalk and the Buffer Zone.
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Existing Plans related to the Municipality and Region in which the Candidate Asset is located 

PLAN: DATE OF 
PREPARATION SCOPE RESPONSIBLE GEOGRAPHICAL

RANGE STATUS MAIN GOALS AND ACTIONS

Recovery program 
and Environmental 
Development of the Basin 
of Pampulha-PROPAM

2005
Recovery, environmental, urban and economic 
development of the hydrographic basin of Pampulha.

SMMA
Pampulha 
Hydrographic Basin

Under way

Organized into 3 sub-programs: Recovery sub-program 
of the Lagoon (dredging of sediments, revitalization of 
Waterside, water treatment of streams Ressaca and 
Sarandi); Sub-program of Environmental Sanitation 
(improvement of urban infrastructure, containment works 
of erosions, preservation of green areas); Sub-program 
of Environmental Planning and Management (prevention 
and control of pollution and land use, environmental 
education through the Environmental Education Center 
of PROPAM, institutional strengthening of SMMA).

Protection Plan of 
the Water Mirror

2013
Condition derived from the environmental licensing process of the 
works, ongoing since September/2013 desilting the lagoon.

SUDECAP
Core Zone and part 
of the Buffer Zone 

Under way

Wastewater treatment, depollution of the Lagoon, 
dredging, maintenance of water quality standards 
in Class 3 (according to Resolution No. 357/2005 
of CONAMA - National Environmental Council), 
which allows secondary contact recreation 
practices, such as fishing and navigation.

Preservation Plan of 
Pampulha Urban Set

2009
Diagnosis, general guidelines and proposals for 
recovery, control and enhancement of environmental and 
cultural heritage of the Urban Set of Pampulha. 

SMAPU
Candidate Asset 
and Buffer Zone

Under way
Proposals for the preservation and enhancement 
of the Urban Set of Pampulha.

Pampulha Regional 
Master Plan

2014
Definition of a quality urban structure for each of the nine regions 
of Belo Horizonte by means of the application of instruments 
of Urban Policy provided for in the Municipal Master Plan.

SMAPU Pampulha Regional
Completed 
(awaiting approval 
by the City Council)

Promotion of local development in a more egalitarian 
way, by means of better distribution of the benefits 
of urbanization in the municipal territory; indication 
of areas to be protected, emphasized, destined for 
the construction of social interest housing, etc.

Strategic Plan of the 
municipality of Belo 
Horizonte (BH Program 
Goals and Results)

2013
It gathers the priority and strategic projects for the city (around 40 
projects, called "Sustainers"); permanent evaluation of the results. 

SARMU-P
Municipality of 
Belo Horizonte

Under way

Sustainer Project called “Pampulha Viva”, under the 
responsibility of SARMU-P: monitoring of the actions 
envisaged for Pampulha, such as the Application to 
the status of World Cultural Heritage, the desanding 
and depollution of the Lagoon, the revitalization of the 
waterfront, gardens and architectural complex of buildings, 
landscape, cultural and artistic of modernist context.

Integrated Development 
Plan of Sustainable 
Tourism of Belo 
Horizonte (PDITS-BH)

2012

Technical tool of management, coordination and conduct 
of tourism policy decisions in support of the private sector, 
with the objective of improving the entrepreneurship 
capacity and access to the tourist market.

BELOTUR
Municipality of 
Belo Horizonte

Under way
Action plan, social and environmental impact 
assessment and investment matrix of the National 
Program of Tourism Development - Prodetur.

Master Plan of Urban 
Mobility of Belo Horizonte 
(PlanMob-BH)

2013

Diagnosis and proposals of physical and operational interventions, 
and public policies for public, individual transportation and non 
motorized, which should be conducted by PBH to meet the current 
and future needs of mobility of the population of Belo Horizonte.

BHTRANS
Municipality of 
Belo Horizonte 

Under way

Program “Pedala BH”: promotion of bicycle use in 
the city, through the deployment of a network of 
bike lanes. In 2014, the existing bike lane on the 
shoreline was revitalized and supplemented. 
Program of Road Structure of Belo Horizonte (VIURBS): 
deployment forecast Via 220, which will reduce the 
passing traffic on the boardwalk and the Buffer Zone.
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5.e. Asset Management Plan
After understanding that Pampulha Modern Ensemble is a historical, 
cultural, landscape and environmental heritage, this Management Plan 
was guided by principles of sustainability with guidelines, projects and 
actions turned to the search for balance between social and economic 
development, heritage and environmental conservation, articulated to 
ensure the recovery and conservation of their peculiar characteristics, 
translated into their Outstanding Universal Value.
 In this regard, its major aim is to ensure the compatibility between 
objectives to enhance the economic, tourist and cultural activities of 
the region, translated as goals of the Strategic Planning of the Munici-
pality of Belo Horizonte, and those recovery and conservation goals of 
the Core Zone, before also the limitations imposed by the infrastruc-
ture support capacity installed and environmental constraints present 
in its Buffer Zone.
 Considering the concurrent custody of the asset at three spheres 
of government: federal, state and municipal, and the large amount of 
sector bodies, collegiate, public and private entities already involved 
with its management, it was essential to base the development of this 
Plan according to principles of shared management and coordination 
of integrated actions, with a view to developing strategies to ensure 
their authenticity and integrity as of the following guidelines:

•  Increase levels of awareness and recognition of the general public 
about the importance of preserving this asset as an integral part of 
the history and identity of the city as well as a world heritage site;

•  Improve the planning and management of the different sector actions 
and conversation of the heritage focusing on the candidate asset;
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•  Implement the instruments of integrated planning and manage-
ment of the asset, involving the three levels of government, private 
sector and civil society;

•  Promote fundraising and the viability of investments for the fulfill-
ment of the objectives proposed herein.

 Shared management initiatives are structured according to three 
fundamental dimensions integrated and articulated with each other 
through the proposed institutional arrangement: the Normative Dimen-
sion, the Strategic Dimension and the Operational and the Evaluative 
Dimension, described below: 

•  Normative Dimension: It refers to legislation, guidelines and exist-
ing and administrative procedures and proposed in order to en-
sure the conservation of the asset and the elements that consti-
tute its Outstanding Universal Value. Due to the existence of the 
various protective instruments, regarding environmental, cultural 
heritage and urban land use, incident on the Pampulha Modern 
Ensemble and its buffer area, considering that this dimension is 
sufficiently envisaged, remaining the need for interinstitutional 
articulation in the implementation of the existing regulatory ap-
paratus, contemplated by the next dimension. 

•  Operational Dimension: directly linked to the normative dimension, 
it refers to the strategy for shared management of the actions of 
promotion and conservation of candidate asset, composed of In-
tegrated Management Program of the Pampulha Modern Ensemble, 
congregating supervisory actions, regularization, conservation 
and urban and environmental improvements, and an institu-
tional arrangement that gives executive support. The program, 
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presented as an attachment, incorporates all standards, guide-
lines and actions provided for existing planning instruments de-
scribed in item 5.d and provides the following activities:

•  Coordination of actions relating to the implementation and moni-
toring of the urban planning regulations in force, giving priority to 
real estate, irregular postures and activities in the surroundings of 
the monuments and stretches from the boardwalk of the Pampulha 
Lagoon that integrate the Core Zone;

•  Promotion of emergency actions of regularization in the priority ar-
eas and critical locations identified in the Buffer Zone pointed out at 
the Preservation Plan of Urban Set of Pampulha (attached – item 1.16 

- Integrated Management Program of Pampulha Modern Ensemble);
•  Development of special project guidelines for future interventions 

in vacant parcels and buildings located in the immediate surround-
ings of the Candidate Asset.

•  Articulation of the procedures of examination and approval of in-
terventions in the Candidate Asset from the adoption of common 
criteria by the Heritage Preservation agencies, which hold the tute-
lage of the asset in three government instances, emphasizing the 
discretionary character of the listing instrument as an opportunity 
of qualitative assessment of interventions, beyond simple compli-
ance with the parameters of the urban planning regulations;

 The proposed institutional arrangement envisages the establishment 
of two management instances, aimed at the general coordination, articu-
lating agencies between the three spheres of government and another, 
linked to the municipal government, of executive character, as follows:
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 •   Steering Committee of the Pampulha Modern Ensemble: to be cre-
ated from the embryo consisting of the Executive Commission of 
the “Program of Pampulha World Heritage Nomination” (FMC Or-
dinance No. 12/2013), and to be coordinated by IPHAN. It will have 
an articulation function, coordination and higher resolution, being 
composed by representatives of various agencies and entities with 
expertise and specific interests about the Pampulha Modern En-
semble with the following main objectives: 

 •  Propose the installation of a shared management structure estab-
lishing through the institution of internal regulations, assignments 
for stakeholders and their respective operation;

 •  Establish guidelines for the implementation of the actions pro-
posed in the Management Plan and their respective instruments of 
implementation;

 •  Support the implementation of the emergency actions, of immedi-
ate deployment, and those that will be object of priority projects 
envisaged for implementation;

 •  Contribute to the effectiveness of governmental actions necessary 
for safeguarding of the Pampulha Modern Ensemble;

 •  Promote articulation between public policies that focus on the 
Pampulha Modern Ensemble, especially for those in the State and 
Federal instances, through the compatibility of management in-
struments that focus on the areas of protection defined at the dif-
ferent levels of government;

 •  Manage along with public and private institutions fundraising and 
credits needed to finance the restoration and maintenance works 
of the Pampulha Modern Ensemble; 
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 The following organizational chart is presented of the proposed 
Committee and annexes the draft ordinance for its creation and its 
internal regulations.

•  Department of Pampulha Modern Ensemble: Destined for the ex-
ecutive coordination of the integrated management of the Pam-
pulha Modern Ensemble, at the local sphere. It was proposed as 
part of the structure of the Municipal Foundation of Culture-FMC, 
which is linked directly to the Office of the Mayor of Belo Horizonte. 
This new Department will integrate the current Board of Cultural 
Heritage - DIPC, today constituted of DPIRP - Department of Iden-
tification, Registration and Promotion and the DPGM - Department 
of Management and Monitoring. In the future, it is anticipated that 
DIPC is called Cultural Heritage Institute of Belo Horizonte. The De-
partment of Pampulha Modern Ensemble will have technical and 
administrative function of institutional articulation and advice to 
the Management Committee of the Pampulha Modern Ensemble. 
Its decision-making scope will be in municipal range, with the ex-
ception of those guaranteed by existing or future agreements with 
entities of state and federal spheres. However, as executive unit of 
technical assistance to the Management Committee, it shall for-
ward to this higher instance, all issues that depend on coordina-
tion with other governmental spheres. This Department will con-
sist of a division responsible for planning and fostering being up 
to the entity in charge the function of articulation and monitoring 
of interventions and projects of restoration and conservation of 
the Candidate Asset. The functions of monitoring and evaluation 
of results provided for in item 6, will be absorbed by the already 
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existing DPGM, as shown in the organizational chart below. It will 
have as main tasks:

•  Provide technical, administrative and legal advice to the Steering 
Committee of the Pampulha Modern Ensemble;

•  Coordinate and articulate actions, projects and interventions of 
the various public agencies as well as initiatives of the private sec-
tor initiatives related to the Candidate Asset;

•  Promote the integrated review and approval of interventions in 
the Candidate Asset by the three governmental instances of the 
heritage custody, linking them to the prior consent of the Steering 
Committee of the Pampulha Modern Ensemble;

•  Articulate institutional actions of promotion, financing and fund-
raising for the deployment and maintenance of conservation ac-
tions of the Candidate Asset;

•  Promote and monitor actions of training of multipliers for dissemi-
nation and understanding of the Candidate Asset;

•  Suggest policies and guidelines for actions that contribute to the 
sustainable and integrated development of the Candidate Asset; 

•  Mobilize public entities and owners of property and businesses 
of the Buffer Zone to reduce negative impacts in the landscape 
(removal of walls and inadequate structures, use of contrasting 
colors and materials, recomposition of arboreal masses, among 
others), prioritizing the sites identified as priorities in the Preser-
vation Plan of the Urban Pampulha Set;

•  Promote the implementation and integrated monitoring of proj-
ects of requalification of public spaces, urban mobility and sani-
tation works identified as priorities in the Preservation Plan of the 
Urban Pampulha Set;
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•  Create agenda with social communication actions, predicting events 
and heritage education programs focusing on the promotion of the 
Application of Pampulha as World Heritage and in the disclosure 
of the actions of this program, in conjunction with the agencies of 
Heritage in all three spheres of the government and participation 
of cultural equipment that are integrated to the Candidate Asset;

•  Contribute to the updating of the legislation on the Candidate As-
set, ensuring its dissemination and, consequently, facilitating its 
implementation;

•  Monitor and evaluate, by means of monitoring indicators, the sta-
tus of conservation and the improvement of fruition conditions of 
the Candidate Asset; 

•  Prepare semi-annual reports of analysis of indicators presented 
in item 6 below and detailed in the attached Monitoring Program;

•  Prepare annual reports assessing the Integrated Management 
Program of the Pampulha Modern Ensemble, making use of result 
indicators proposed by the Monitoring Program; 

•  Submit semi-annual and annual reports of monitoring and evalua-
tion of the conservation status of the Candidate Asset to the approv-
al of the Steering Committee of the Pampulha Modern Ensemble;

•  Advertise the results of the conservation actions through news 
bulletins and publications made available for wide access of the 
general public; 

•  Assessment Dimension: refers to the measurement of the re-
sults of actions contained in the Mat of Responsibilities (item 5 
f) and in the Integrated Management Program of the Pampulha 
Modern Ensemble (attached) through the indicators detailed in 
item 6, below. The variables chosen relate to the Outstanding 
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367: Pampulha Modern Ensemble Management Committee organization
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368: Pampulha Modern Ensemble Department organization

 
 
 
 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE PROPOSAL OF INSTITUTE FOR CULTURAL HERITAGE OF BELO HORIZONTE 
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Universal Value of the asset, and had their indicators constructed 
as of objective data and liable to periodical record by the very 
departments of the Municipal City Hall of Belo Horizonte, with the 
support of Georeferenced Urban Information System – SIURBE. 
The variables chosen were: public recognition of the Pampulha 
Modern Ensemble Candidate Asset, the conditions for the enjoy-
ment of the elements that conforms it (the water mirror, the en-
semble of monuments and the environmental conditions on the 
boardwalk in Core Zone), the status of conservation and control 
of threats to landscape context in which it operates (surroundings 
and buffer zone). These indicators will be analyzed and consoli-
dated by means of reports and semi-annual reports produced by 
the Steering Committee of the Pampulha Modern Ensemble and 
consolidated in the Annual Assessment Report of Conservation 
Status of the Asset, which should include suggestions for actions 
to overcome difficulties and improve the performance of protec-
tive and conservation measures of the asset. Both reports should 
be approved by the Steering Committee of the Pampulha Modern 
Ensemble, before their respective publications.
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5.f. Planned Activities, Sources  
and Levels of Funding
The following charts make up the Matrix of Responsibilities designed 
for the Pampulha Modern Ensemble. They contain the actions to be 
undertaken in the area of the Candidate Asset and in its buffer zone, 
intended both for the restoration/maintenance of the monuments, 
and for the requalification of surroundings areas seeking their recov-
ery. The activities to be developed were also listed in order to provide 
greater disclosure of the Core Zone and its Outstanding Universal Val-
ue by the general public.
 The actions are sorted into three distinct groups, namely: Actions 
Performed, Short-Term Actions, Medium-Term Actions and Ongoing 
Actions, which indicate the temporality of their execution. 
 Furthermore, they were systematized by performance area: Cul-
ture and Tourism, Environment and Urban Planning and Works, with 
definition of their current status, the date set for their completion or 
referral and the resources that will provide their development.
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Matrix of responsibilities - actions taken

AREA ACTION RESPONSIBLE 
PARTIES STATUS DATE 

RESOURCES 
IN THOUSAND 
(US DOLLARS) (*)

ORIGIN

C
ul

tu
re

 a
nd

 T
ou

ri
sm

Restoration of 
the Ball Room 

FMC Completed 2013

$11,535
Recurso 
Municipal

$88,096
Program 
support Adopt a 
Cultural Asset

Restoration 
and opening of 
Kubitschek House 

FMC Completed 2013 $175,197
Federal and 
Municipal 
Resource 

Installation of 
interpretative and 
indicative signage 
on the boardwalk 
of the lagoon 

BELOTUR Completed 2013

$216,535 Federal Resource

$26,378
Indicative

State and 
Municipal 
Resource

Restoration of 
the Burle Marx 
Gardens Ball Room 
and Art Museum 
of Pampulha 

FMC Completed 2014 $787,402
Support - 
Program Adopt 
an Asset

Landscape 
treatment of the 
boardwalk of the 
lagoon – 1st phase

SMMA/ SARMU-P Completed 2014 $118,110
Municipal 
Resource

(*) Dollar conversion value (11/10/2014) US$ 1 = R $ 2.54
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Matrix of responsibilities - short-term actions

AREA ACTION RESPONSIBLE 
PARTIES STATUS COMPLETION

RESOURCES IN 
THOUSAND 
(US DOLLARS) (*)

ORIGIN

Culture and tourism

Construction of the annex of the Kubitschek House FMC
Project completed, 
work in execution 

2015 $393,701
Support - Program Adopt 
a Cultural Asset

Conservation and maintenance of the São Francisco de 
Assis Church with return of the original furnishings 

SUDECAP / IPHAN; 
IEPHA-MG; FMC / PAC 
Cidades Históricas

Project approved 2015 $551,181
Federal resource and support – 
Program Adopt a Cultural Asset

Restoration of the Burle Marx gardens, illumination 
of monuments and maintenance

FMC Under way 2015 $787,402
Support - Program Adopt 
a Cultural Asset

Promotion of the Pampulha perception as world cultural 
Heritage (environmental and patrimonial education), among 
the population, the Municipal Guard and Military Police 

IPHAN; IEPHA/MG; FMC; 
SMED; SEE/MG; SMMA; 
SEDS/MG e SMSEG.

Being planned 2015 Under negotiation Under negotiation

Creation of event calendar, specific to Pampulha 
BELOTUR; FMC; SARMU-P;
Secretaria Estadual Turismo

Being planned 2015 Under negotiation Under negotiation

Installation of Tourist Service Center in the Square Dino Barbieri BELOTUR; SUDECAP Project Completed 2015 $135,827 Federal and Municipal Resource

Deployment of public transport in order to integrate the 
culture and leisure equipment at Pampulha with downtown

BELOTUR / BHtrans Under study 2015 Under negotiation Grant

Reformulation of information material on the 
culture and leisure equipment of Pampulha 

BELOTUR; FMC Under study 2015 Under negotiation Municipal Resource

Restructuring of the Center for Tourist Reference 
Álvaro Hardy (known as Redondo)

BELOTUR; FMC Under study 2015 Under negotiation Under negotiation

Development of Cultural and Touristic 
Development Plan for Pampulha 

BELOTUR; FMC Under study 2015 Under negotiation Under negotiation

Environment 

Revitalization of the water mirror of the lagoon SMMA; SUDECAP OBRAS Under way 2015 $11.811.024 Federal Resource 

Lagoon desilting SUDECAP, OBRAS Under way 2015

$23.444.882 Federal

$19.291.339 State-BDMG

Sewer collection and interception of the 
entire water basin of Pampulha 

COPASA Under way 2015 $40.157.480 State Resource

Implementation of the Handling Plan for the 
capybaras inhabiting the region of the Lagoon 

SMSA e Fundação 
Zoo-Botânica

Under way 2015 $71.654 Municipal Resource

Urban planning 
and construction

Connecting the squares of Church São Francisco 
de Assis and Dino Barbieri - expansion of 
sidewalks and restricting movement of cars 

SMAPU / SUDECAP Work under implementation 2015 $2.244.095
Municipal resource and 
international financing 

Implementation of mitigation measures of traffic in the 
lagoon, near the monuments and crosswalks. Improving the 
conditions of access to goods and movement of people 

BHtrans / SARMU-P Project in study 2015 Under negotiation Under negotiation

Requalification of the Mirante do Vertedouro SMAPU Project ready 2015 $2.244.095
Municipal resource and 
international financing 

(*) Dollar conversion value (11/10/2014) US$ 1 = R$ 2.54
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Matrix of responsibilities - short-term actions

AREA ACTION RESPONSIBLE 
PARTIES STATUS COMPLETION

RESOURCES IN 
THOUSAND 
(US DOLLARS) (*)

ORIGIN

Culture and tourism

Construction of the annex of the Kubitschek House FMC
Project completed, 
work in execution 

2015 $393,701
Support - Program Adopt 
a Cultural Asset

Conservation and maintenance of the São Francisco de 
Assis Church with return of the original furnishings 

SUDECAP / IPHAN; 
IEPHA-MG; FMC / PAC 
Cidades Históricas

Project approved 2015 $551,181
Federal resource and support – 
Program Adopt a Cultural Asset

Restoration of the Burle Marx gardens, illumination 
of monuments and maintenance

FMC Under way 2015 $787,402
Support - Program Adopt 
a Cultural Asset

Promotion of the Pampulha perception as world cultural 
Heritage (environmental and patrimonial education), among 
the population, the Municipal Guard and Military Police 

IPHAN; IEPHA/MG; FMC; 
SMED; SEE/MG; SMMA; 
SEDS/MG e SMSEG.

Being planned 2015 Under negotiation Under negotiation

Creation of event calendar, specific to Pampulha 
BELOTUR; FMC; SARMU-P;
Secretaria Estadual Turismo

Being planned 2015 Under negotiation Under negotiation

Installation of Tourist Service Center in the Square Dino Barbieri BELOTUR; SUDECAP Project Completed 2015 $135,827 Federal and Municipal Resource

Deployment of public transport in order to integrate the 
culture and leisure equipment at Pampulha with downtown

BELOTUR / BHtrans Under study 2015 Under negotiation Grant

Reformulation of information material on the 
culture and leisure equipment of Pampulha 

BELOTUR; FMC Under study 2015 Under negotiation Municipal Resource

Restructuring of the Center for Tourist Reference 
Álvaro Hardy (known as Redondo)

BELOTUR; FMC Under study 2015 Under negotiation Under negotiation

Development of Cultural and Touristic 
Development Plan for Pampulha 

BELOTUR; FMC Under study 2015 Under negotiation Under negotiation

Environment 

Revitalization of the water mirror of the lagoon SMMA; SUDECAP OBRAS Under way 2015 $11.811.024 Federal Resource 

Lagoon desilting SUDECAP, OBRAS Under way 2015

$23.444.882 Federal

$19.291.339 State-BDMG

Sewer collection and interception of the 
entire water basin of Pampulha 

COPASA Under way 2015 $40.157.480 State Resource

Implementation of the Handling Plan for the 
capybaras inhabiting the region of the Lagoon 

SMSA e Fundação 
Zoo-Botânica

Under way 2015 $71.654 Municipal Resource

Urban planning 
and construction

Connecting the squares of Church São Francisco 
de Assis and Dino Barbieri - expansion of 
sidewalks and restricting movement of cars 

SMAPU / SUDECAP Work under implementation 2015 $2.244.095
Municipal resource and 
international financing 

Implementation of mitigation measures of traffic in the 
lagoon, near the monuments and crosswalks. Improving the 
conditions of access to goods and movement of people 

BHtrans / SARMU-P Project in study 2015 Under negotiation Under negotiation

Requalification of the Mirante do Vertedouro SMAPU Project ready 2015 $2.244.095
Municipal resource and 
international financing 

(*) Dollar conversion value (11/10/2014) US$ 1 = R$ 2.54
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Matrix of responsibilities - medium-term actions

AREA ACTION RESPONSIBLE 
PARTIES STATUS COMPLETION

RESOURCES 
IN THOUSAND 
(US DOLLARS) (*)

ORIGIN

C
U

LT
U

R
E 

A
N

D
 T

O
U

R
IS

M Restoration 
of the MAP

SUDECAP / 
FMC / IPHAN
PAC Historic Towns

Project 
approved

2016 $1.598.425
Federal Resource 
Partnership PAC 
Historic Towns

Restoring 
the Yacht 
Tennis Club

IPHAN / IEPHA-MG
FMC-PBH

Under 
negotiation 

To be defined $3.149.606
Federal, Municipal 
and owner’s 
resources

Landscape 
treatment of 
the boardwalk 
of the lagoon 

– 2nd phase

SMMA / SARMU-P
Project 
in study

2016 Under negotiation Under negotiation

(*) Dollar conversion value (11/10/2014) US$ 1 = R$ 2.54
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Matrix of responsibilities - ongoing actions

AREA ACTION RESPONSIBLE 
PARTIES STATUS COMPLETION

RESOURCES 
IN THOUSAND 
(US DOLLARS) (*)

ORIGIN

En
vi

ro
nm

en
t

Environmental 
Monitoring 

SMMA/SARMU 
Pampulha and 
Northwest; Consortium 
of Pampulha 
Basin Recovery

Bidding 
completed

Permanent action $826.772 Federal

Support for the 
Environmental 
Control

SMMA/SARMU 
Pampulha and 
Northwest; Consortium 
of Pampulha 
Basin Recovery

Being defined Permanent action $1.000.000 Federal

Desanding; 
Maintenance

SMMA/SARMU 
Pampulha and 
Northwest; Consortium 
of Pampulha 
Basin Recovery

Bidding to 
be held at 
the end of 
the dredging 
Under way

Permanent action

$25.133.858 Federal

$7.409.449 Municipal

Monitoring of 
water quality

SMMA/SARMU 
Pampulha and 
Northwest; Consortium 
of Pampulha 
Basin Recovery

Bidding to 
be held

Permanent action

$1.181.102 Federal

$342.520 Municipal

Social 
mobilization and 
environmental 
education

SMMA/SARMU 
Pampulha and 
Northwest; Consortium 
of Pampulha 
Basin Recovery

Bidding to 
be held

Permanent action $1.043.307 Federal

C
ul

tu
re

 a
nd

 
to

ur
is

m

Keep space 
dedicated to the 
history of the 
Pampulha at the 
Kubistchek House

FMC Permanent Permanent action $78.740
Municipal 
Resource

(*) Dollar conversion value (11/10/2014) US$ 1 = R$ 2.54
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5.g. Sources of expertise and training in 
conservation and management techniques
In the country there are courses of recognized reputation in the area 
of Heritage Preservation, restoration, maintenance and heritage man-
agement, pointing out those of the States of Rio de Janeiro, Pernam-
buco, Bahia and Minas Gerais, with long tradition in this matter.
 In Rio de Janeiro, there are courses promoted by Lucio Costa Cen-
ter (CLC), created from an agreement signed between the Government 
of Brazil and UNESCO, in 2010. It is headquartered in the Gustavo Cap-
anema Palace.
 In the State of Pernambuco, there is the Center for Advanced Stud-
ies of Integrated Conservation -CECI, whose mission is to develop 
awareness, knowledge and social practice of integrated conservation 
of the cultural and environmental Heritage. This Center presents the 
Specialization Course on Conservation of Modern Architecture in Latin 
America organized along with the DOCOMOMO - PE, aiming to em-
power architects, engineers and builders to understand and intervene 
in buildings and modern urban sets. 
 The State of Minas Gerais, in turn, presents the undergraduate 
course of Centro de Conservação e Restauração da Universidade Fed-
eral de Minas Gerais (CECOR), linked to the College of Fine Arts and the 
Course of Specialization in Urban and Architectural Revitalization of the 
School of Architecture also at UFMG. In Ouro Preto, there are courses of 
Technology in Conservation and Restoration offered by Fundação de Arte 
de Ouro Preto (FAOP) and the Federal Institute of Minas Gerais – IFMG.
 In addition to these, shorter duration courses aiming at heritage 
protection, or manpower training in conservation and restoration of 
works of art are eventually carried out, in partnership with the IPHAN/
Ministry of Culture or even IEPHA. 
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 On the restoration of the gardens of Burle Marx, it should be men-
tioned the Site Roberto Burle Marx, donated by IPHAN in 1985, and 
listed by IPHAN in 2000, situated in Barra de Guaratiba, Rio de Janeiro, 
which preserves the experiences of master Landscaper, bringing to-
gether one of the most important collections of tropical and semi-tropi-
cal plants in the world, with more than 3,500 species, whose existence 
ensures the continuity of the restoration of existing gardens. Further-
more, the presence of professional in Belo Horizonte with great specific 
knowledge about the work of landscape gardener deserves mention, 
with technical publication on the topic. This professional has led in re-
cent years the restoration of the gardens of Pampulha Ensemble.
 Also worth of reference are the consulting companies that already 
act in Belo Horizonte in this sector and that, due to the accumulated ex-
perience, are today the holders of notorious know-how in the practices 
of restoration of cultural assets.
 Seeking to reinforce the existing knowledge, upgrading and train-
ing of professionals involved in the recovery and maintenance of the 
Candidate Asset, especially PBH sector agencies technicians who 
work in the regions and do not present training on heritage aspects 
and policies, it is envisaged the achievement of agreements between 
the heritage agencies - IPHAN, IEPHA, FMC, as well as universities and 
experts, in order to create routine training in conservation techniques 
and management of the monuments.
 This routine, initially there will have a higher frequency seeking ac-
tors’ leveling involved in the management and maintenance of the Pam-
pulha Modern Ensemble and may later start to happen once every year.
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5.h. Visitors’ facilities and infrastructure
Access to the Candidate Asset is much facilitated by its prime location 
near the intersection of avenues Antônio Carlos and Pedro I, important 
arterial routes of connection to downtown Belo Horizonte, which is con-
nected by several lines of mass transit and Bus Rapid Transit System 

- BRT with station located about 600 m from the Core Zone. In terms of 
airport infrastructure, the Candidate Asset is located 30 km from Tan-
credo Neves International Airport and 2 km from the Pampulha Airport, 
the latter restricted to domestic flights of regional coverage. Access to 
the boardwalk of the Pampulha Lagoon and, consequently, the Core 
Zone is done by a two-way street, paved and fitted with sidewalk, bike 
lane and hiking trail, linking the monuments and their gardens to look-
outs and other leisure equipment situated on the shores of the Lagoon.
 From the lookouts you can see the architectural set according to 
different angles of view (see Study of Pampulha Landscape and the 
views of the Set, attached - item 1.1.6 of the Integrated Management 
Program of the Pampulha Modern Ensemble). These sites present 
themselves as exclusively contemplative spaces, as in the cases of 
lookouts Niemeyer, Vertedouro, Jardim Atlântico, Santa Rosa, Iemanjá, 
São Luís, Bandeirantes and Barragem, both as recreational spaces, 
equipped with outdoor fitness equipment and benches, and in the case 
of the Lookouts of Mirantes do Sabiá, Bem-Te-Vi, Graças and Biguá, 
the latter located inside the core zone, from which you can see all five 
monuments together. Standardized buildings were installed on them 
currently used as public toilet, following the architectural language of 
modern inspiration that characterizes the Pampulha.
 The shoreline also features special lighting for pedestrians with un-
derground wiring and interpretative signage in Portuguese, English and 
Spanish, showing visitors the main features of the Pampulha Modern 
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369: Spill-way belverdere

370: Biguá Belvedere, at left the kiosk with toillets 
and right the facilities for physical exercises

371: Bycicle track at the lake border

372: Interpretative signalizing system for the Pampulha Modern Ensemble

373: Shared bikes at the lake border
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Ensemble: historical, urban and landscape Information. Some boards 
have barcode (QR Code), which allows access to the multimedia con-
tent through mobile devices. To facilitate the dislocation of tourists, the 
boards have distinct colors and are linked at six alternative routes of 
pedestrians distributed throughout the path of the shore line.
 In six of the Lagoon points (Mirante do Bem-Te-Vi, Mirante do Sabiá, 
Zoológico, Parque Ecológico, Praça Geralda da Mata Pimentel and on 
the corner of Av. Otacílio Negrão de Lima with Av. Novara in the Ban-
deirantes neighborhood) there are shared bicycle stations, installed by 
the Municipality.
  The inclusion of Pampulha in the itinerary of the city tourist buses, 
currently restricted to the Central Area, and to introduce, in the near 
future, infrastructure for water sports and boats to cross the lagoon.
 In terms of improving the mobility infrastructure, one foresees the 
deployment of parking areas and safe crossings for pedestrians in the 
vicinity of the monuments.
 Due to its character historically linked to leisure activities and tour-
ism and to the execution, in June 2014, in Belo Horizonte, of FIFA World 
Cup Games, the region had expanded the support infrastructure for 
visitors, relying on 18 hotels, 5 being located on the boardwalk of the 
Pampulha Lagoon. In the Buffer Area, there are about 35 bars, cafete-
rias and restaurants.
 Existing activities today in public use equipment that integrate the 
Candidate Asset are listed below:

•  Kubitschek House: administered by Municipal Culture Founda-
tion, it holdsa cultural facility, as a house museum, focused in re-
porting the story of the way of living in years 1940, 1950 and 1960, 
a unique period for the consolidation of Modern ideals in Minas 
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Gerais, and its manifestations in architecture, urbanism, in land-
scaping and in arts. It relies on permanent exhibits on the history 
of Pampulha, located in the former garage of the building, and the 
furniture and objects from the original spaces of the House. It is 
open for free public visitation from Tuesday to Sunday from 10 am 
to 5 pm, with guided tours for groups or individual tutoring. Ac-
cording to data from 09/2013 to 08/2014 made available by FMC, 
the Kubitschek House had 8,984 visitors.

•  São Francisco de Assis Church administered by the Roman Catho-
lic Archdiocese of Belo Horizonte, it maintains its original function as 
a religious temple, holding periodic masses (Tuesdays at 8 pm and 
Sundays at 9:30 am). Open for visitation from Tuesday to Saturday 
from 9 am to 5 pm and on Sunday from 99 am to 2 pm. Data from 
the Archdiocese of Belo Horizonte report 35,000 visitors in 2013.

•  Ball Room: Since when it was restored in 2002 it sheltersthe Cen-
ter of Reference of Urbanism, Architecture and Design, run by the 
Municipal Culture Foundation. The building features a 255 m2 hall, 
an auditorium of 53 seats with multimedia resources, administra-
tive support rooms, digital consultation servicewith the documen-
tary collections available to researchers and the general public. It 
receives temporary exhibitions, discloses publications, and con-
ducts seminars, meetings and other events related to the theme. 
The Ball Room remains open to free visitation from Tuesday to 
Sunday from 9 am to 6 pm, also accepting previous appointments, 
monitored visits of schools and groups presenting lectures on the 
history of Pampulha Modern Ensemble, focusing on the Ball Room. 
There are still technical visits turned to University audience and 
professionals of urbanism, architecture and design. In 2013, this 
asset was visited by 40,397 people.
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•  The Pampulha Art Museum: designed to shelter a casino, the 
building has acted as a Museum since 1957 and has a collection of 
approximately 1400 works of modern and contemporary art, with 
free public visitation from Tuesday to Sunday, from 9 am to 6:30 
pm. The Museum also promotes scheduled visits for schools and 
groups of tourists as well as technical visits aimed at students and 
professionals from the arts, architecture and related fields. It also 
relies on a library and the Center for Documentation and Research 
(CEDOC) that provide information concerning visual arts, history 
and the collection of the MAP as well as the Pampulha Modern 
Ensemble, with service to the public from Monday to Friday, from 
9 am to 12 pm and from 2 pm to 5 pm. The library has in its collec-
tion books and catalogs, in addition to videotapes, DVDs, journals 
and an electronic library. CEDOC-MAP has textual, iconographic, 
and media collection documents as well as the architectural proj-
ects of the Museum. On Mondays and Wednesdays of each month, 
nightly musical performances are held at popular prices, promoted 
by the project “Música no Museu” “- Music at the Museum”. There 
is a designated area for coffee and gift shop that is disabled and 
waits for bid for resumption of activities. During exhibition set-ups, 
the Pampulha Art Museum is closed to public visitation. Last year 
23,792 people visited the Museum, althoughit was closed for re-
pair works from February to June.
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5.i. Policies and programs related to the 
presentation and promotion of the asset
The Communication Plan to be adopted for the promotion of the Pam-
pulha Modern Ensemble as World Heritage:
 It is growing and extensive the aspiration for a world in which life 
quality is full for all citizens. Positioning yourself satisfactorily in this 
global scenario is a task that involves governments, companies, third 
sector entities and citizens.
 Quality of life means not only to guarantee universal access to ba-
sic services, but also the democratic assurance to leisure, consumption 
and cultural production, in addition to the spread of attitudes, practic-
es, behaviors, actions and policies that ensure the sustainability in its 
broadest sense, preserving the environment, promoting inclusion and 
social development. 
 It implies saying that never before have all been craving so much 
to “live well” in the environment chosen by each one, which goes far 
beyond to only accomplishing the desire for personal, professional or 
financial success.
 And this entire dynamic takes place, par excellence, in cities, which 
is where the lives of citizens effectively develop, at least, more intense-
ly. Thus, it is a great challenge for local governments, in particular, to 
create conditions to promote economic development with the purpose 
to really improve the quality of life of the inhabitants of their cities. 
Thus, more than just competitive positioning, it is necessary to distin-
guish yourself from the perspective of resident, in order to awaken the 
sense of identification, recognition, self-esteem and as a group, so that 
everyone gets involved in this project of building a city that is enjoyable 
and meets the aspirations of those who live there.
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It is crucial in this scenario that Belo Horizonte assumes the role toward 
maintaining its role as city with an ascending trajectory from an eco-
nomic point of view, recognized internationally, attractive for visitors 
and tourists, but sustainable and having as ultimate purpose the well-
being of its inhabitants. 
 And for that, you need the involvement of all its citizens. 
 It is in this context that the present Communication Plan is inserted, 
which has as its object the campaign for the inscription of the Pam-
pulha Modern Ensemble on theWorld Heritage List. In order to achieve 
this goal, integrated strategies and actions have been defined, with the 
use of various tools and means to achieve the objectives defined and 
the stakeholders. 
 It is expected that, in the process already triggered, the citizens un-
derstand and experience the importance of valuing and caring for the 
Cultural Heritage Preservation of the city, in particular of the Pampulha 
Modern Ensemble. This Cultural Heritage, while belonging to Belo Hori-
zonte, belongs to each of its residents and we hope also belongs to all 
mankind. It is also an element in consolidating the image of the Minas 
Gerais State capital, whether locally, nationally and internationally 
and, also, an attractive hub of tourism, cultural and business promo-
tion, among other things.
 It is further intended that citizens gain with the valorization of the 
sense of belonging, of elevation of self-esteem by recognizing them-
selves as members, more than just residents, of a modern city, devel-
oped, sustainable, and pleasant, with a prized culture and with public 
areas for leisure and contemplation. A city that strives to offer effective 
life quality for its inhabitants.
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 In this sense, the communication work has essential importance 
in this process by exercising the role of inductor of that feeling and 
the corresponding attitude on citizens from Belo Horizonte. To this end, 
this strategy and the first actions developed were initiated in the pre-
Application phase, scheduled to extend to the post-announcement pe-
riod, going through the steps of launching the nomination, presenting 
the dossier and evaluation, with the fundamental purpose of stimulat-
ing the city and each of its citizens to incorporate this project as if it 
were their own. 
 For such, tools are used for disclosure of the progress and all its 
offshoots, qualifying actions of the Pampulha Modern Ensemble, land-
scape and environmental recovery of the vicinity and of all interventions 
designed to revitalize and maintain the complex, among others. Thus, we 
seek to fulfill the purpose of keeping society informed by calling on it to 
participate, both with the performance by the media and by direct means. 
 There is also a key role in the direct participation of the residents 
of Belo Horizonte, through meetings, guided tours, neighborhood asso-
ciations’ action, class associations, municipal schools and universities, 
among others. 
 These are some examples of the strategies and actions that are 
detailed below in this communication plan. 
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 Problem of Communication
The need to intensify the perception of Belo Horizonte citizens as to the 
historical, cultural, economic, tourist and cultural importance of the heri-
tage that it has, in particular, the Pampulha Modern Ensemble.

 Objectives of the Communication - General 
•  To make the Belo Horizonte citizens understand the historical, cul-

tural, economic, tourist and cultural importance of the Heritage 
they have, allowing that perception beyond the territorial limits of 
the municipality;

•  Turn the residents of Belo Horizonte in multipliers of this perception;
•  Reference the Pampulha Modern Ensemble on the world map.

Objectives of the Communication - Specific
•  Build on the collective imagination of Belo Horizonte citizens the 

understanding and positive perception of the importance of hav-
ing the title of “Cultural Heritage of Mankind”;

•  Enhance the sense of pride and self-esteem of the citizens, inten-
sifying and valuing the feeling of belonging;

•  Design and consolidate the image of Belo Horizonte internation-
ally as attractive hub of tourism, business and culture from the 
international recognition of the Pampulha Modern Ensemble as 
World Heritage.
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Strategies and Actions 

Actions already held in the period from 2012 to 2014

STRATEGY ACTIONS RESPONSIBILITY

Provide visibility to 
the importance of the 
architectural, cultural and 
tourist circuit of Pampulha 
to the citizens of Belo 
Horizonte and cities in 
metropolitan region. 

Disclosure of the creation of the Commission for 
Monitoring and Management of the Program "Pampulha 
Application as Mankind Heritage" in the Official Daily 
Journal of the Municipality (December 2012).

Belo Horizonte City 
Hall (PBH) 

Implementation of Interpretative Signage of the 
boardwalk of the Lagoon of Pampulha, with 68 boards 
that allow tourists and residents to obtain information 
about the attractions and places of tourist interest 
of the Pampulha Modern Ensemble (May 2013). 

PBH/BELOTOUR 
Maintenance of Interpretive Signage from the 
boardwalk of the Lagoa da Pampulha (may 2014) 

Installation of 29 boards with trilingual information 
ON Otacílio Negrão de Lima Avenue, indicating 
the main tourist attractions in the region.

Performance of 10 actions of Regional Pampulha mobilization, 
to clarify the population about the places of selective 
collection, called “Voluntários da Pampulha” (Pampulha 
Volunteers) and to implement the “Pontos Limpos”, at places 
where the residents used to dispose of trash inappropriately 
in order to foster respect for the cultural, environmental 
and the preservation of public space heritage. 

PBH / Urban Cleaning 
Superintendence 

Action of communication addressed to the audience of the 
World Cup and tourist trade developing various actions 
related to urban cleaning in hotels, taxis, surrounding 
of the Mineirão Stadium and Fan Fest at Expominas.
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Actions already held in the period from 2012 to 2014

STRATEGY ACTIONS RESPONSIBILITY

Commemorative Events for the anniversary 
of 70 years of Pampulha:
1. 5/16/2013 -Commemorative Event for 70 years 
of Pampulha, on Dino Barbieri square, opposite the 
Church São Francisco de Assis, in Pampulha.
2. 7/26/2013 - Pampulha Art Museum.
3. 04/2014 - Exhibition “Pampulha”: Territory 
of Modernity”, at the KubitschekHouse.
4. 04/2014-Exhibition “Pampulha: World 
Heritage”, in the Ball Room.
5. 11/27 and 28/2013 – Seminar “A Casa em Debate 
Pampulha:World Heritage””- in the Ball Room.
6. 12/12/2013 – Aniversary of the city of Belo Horizonte 
(BH) - Signature of the cooperation agreement for 
Nomination of Pampulha as World Heritage
7. 07/0 to 8/1/2014 - Exposition “Pampulha - World 
Heritage “, at the Cultural Center Salgado Filho.
8. 10/7 to 31/2014 - Exposition “Pampulha – World 
Heritage, at the Cultural Center Vila Fátima

PBH/Municipal  
Cultural Foundation 

Performance of Pampulha Commemorative Campaign 
70 Years. The following ad/pub pieces were produced:
- Stamp celebrating 70 years of Pampulha;
- Kit of Postcards, with six postcards containing photos 
and callouts on points of cultural relevance in the region, 
presented in a cardboard box with the visual identity 
of the stamp celebrating 70 years of Pampulha;

- VT of 30”, aired on Rede Globo Television at State 
level and YouTube channels of PBH and partners.

Creation of Social Networks and Digital Channels 
for Pampulha Heritage of Mankind:

- Fan-page on Facebook Pampulha Heritage 
(Created on 02/15/2013 / There currently are 
633 followers / 711 Posts published);

- “Site BH Faz Cultura” – 7 registered events;
- Youtube - FMC Channel - Pampulha Video 70 
years – Published in October 2013;

- Twitter (account of the FMC), created in July 2013.

Dissemination in local vehicles of the Technical Cooperation 
Agreement Signature between the Municipal Foundation 
of Culture and the ABDIB – Brazilian Association of 
Infrastructure and Basic Industries (August 2014)

Disclosure of the Nomination in the event of 
celebration of a year of the Kubitschek House, with 
presentation of the Music Band of the Municipal 
Guard of Belo Horizonte (September 2014) 

PBH / Municipal Foundation 
of Culture / Municipal 
Secretariat of Urban 
and Asset Safety 

Sensitize authorities, 
businessmen and 
opinion makers on the 
importance of the title 
of World Heritage.

1.  Meetings with the Municipal Secretaries and authorities 
from the three governmental instances, placing the subject 
as a priority on the agenda of the discussions and political 
actions. (Continuous Action, initiated in January 2013) 

City Hall, IPHAN and IEPHA
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Actions foreseen in the Act of Presentation of the Nomination  
Dossier on the Day of the Foundation of the City of Belo Horizonte – December 2014

STRATEGY ACTIONS RESPONSIBILITY

Give visibility to the 
delivery of the Dossier

Remittance of invitations to selected mailing for the event 
of presentation of the Nomination Dossier of the Pampulha 
Modern Ensemble for inscription on the World Heritage List 
to be held on December 12, as part of the commemoration of 
the anniversary of the city, at the Pampulha Art Museum. 

PBH/Municipal  
Cultural Foundation

Brand launch of the Nomination of the Pampulha Modern 
Ensemble for inscription on the World Heritage List at 
the Pampulha Art Museum (December 12, 2014)

ASCOM-PBH / ASOCM-
FMC / ASCOM BELOTUR

Obliteration of the commemorative stamp in honor of Oscar 
Niemeyer at the Pampulha Art Museum (December 12, 2014) 

Disclosure of the logo of the nomination on the parts of 
activation (trestles, back-drop) of event "Volta Internacional 
da Pampulha” - the largest street race event of Minas 
Gerais, which receives an audience of 12 thousand people 
each year, and is also nationally broadcast by TV Globo.

Disclosure of announcement of Nomination of the Pampulha 
Modern Ensemble for inscription on the World Heritage List 
in Belo Horizonte, Tour Guide Edition December 2014.

Disclosure of announcement of Nomination of the 
Pampulha Modern Ensemble for inscription on the 
World Heritage List in printed communications, radio, 
television and digital vehicles of Belo Horizonte. 

Remittance of journalistic material for the entire national 
media (TV, radio, newspapers and digital media). 

Disclosure of sticker 15" on electronic 
panels in the city of Belo Horizonte. 
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Actions to be carried out in the period 2015 - 2016  
(nomination evaluation period)

STRATEGY ACTIONS RESPONSIBILITY

Sensitize and mobilize 
managers (officials, 
secretaries, directors 
and other top functions) 
of the agencies and 
entities responsible 
for the application of 
Pampulha aiming to 
disseminate information, 
unify speech and image.

Meetings with all the Municipal secretaries and authorities 
from the three governmental instances, placing the subject 
as a priority on the agenda of the discussions and political 
actions. (Continuous Action, initiated in January 2013)

- City Hall, IPHAN and IEPHA

Meetings with all the communication advisors of 
partner entities to discuss and draw the modus 
operandi, suggestions of agendas, referrals, ongoing 
actions and evaluation of the progress of the plan. 
(Continuous Action, initiated in January 2014)

- City Hall, IPHAN and IEPHA

Mobilize the internal public, 
in a wide and unrestricted 
way, of agencies and 
entities responsible 
for the application of 
Pampulha aiming to 
disseminate information, 
unify speech and image.

Use of internal communication tools of Belo Horizonte 
City Hall and other partners: marketing email, electronic 
bulletins, mural news, computer screensavers, warnings 
on paychecks, and other media that are relevant.

ASCOM-PBH/ ASOCM-
FMC/ ASCOM BELOTUR/ 
Municipal Human 
Resources/ ASCOMs of 
various bodies involved.

Workshops, courses and training with:
a)  Public Agents who act in the Pampulha Region 

(administrative sphere in neighborhoods that make up the 
region of Pampulha (servers of the Municipal Administration 
Regional Pampulha, posture inspectors, attendants of 
Support Centers for Tourists – CAT s-servers of cultural 
equipment, education and health professionals).

b)  Cultural Heritage Preservation Municipal, especially 
those who respond for keeping the region of Pampulha.

ASCOM-PBH / 
ASCOM BELOTUR

Develop, implement 
and collect data from 
recall of institutional 
campaign Nomination 
of the Pampulha Modern 
Ensemble for inscription 
on the World Heritage List

Reformulation of the informational materials of 
cultural and sport equipment in the region. 

ASCOM- PBH/ ASOCM-
FMC/ ASCOM BELOTUR /
ASCOMS of the several 
entities involved.

Preparation of articles of opinion, signed by 
notable people about the application. 

Continuous update of the Fan-page Pampulha Cultural 
Heritage of Mankind and fan-pages of the partners.

Creation of short videos about the history of the 
Pampulha, produced by Web TV from Belo Horizonte City 
Hall to disclosure the web channels of partners involved 
in the application and their respective fan-pages. 

Remittance of positive Agendas on actions taken for 
recovery of the Lagoon to local and national media. 
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Actions to be carried out in the period 2015 - 2016  
(nomination evaluation period) - cont.

STRATEGY ACTIONS RESPONSIBILITY

Production of photographic contest with broad 
dissemination of the winning photo. 

Production and distribution of the Pampulha trilingual Guides. 

Production and affixation of stickers of the application 
in dumpsters, popcorn carts, coconut, and other 
peddlers on the shore line of Pampulha. 

Dissemination of advertisements and remittance of releases 
regularly in newspapers of the region’s neighborhoods. 

Installation of Totems for tourist information on cultural 
and tourist equipment on Pampulha’s shore line, as 
per technical guidelines by IPHAN/UNESCO 

Design of playful materials about the Pampulha 
Modern Ensemble, for various audiences 
(3D Games, puzzles, card album). 

Production and distribution of posters for all 
the public facilities of the shore line.

Production and installation of works sidings (plots) 
for the works of the region of Pampulha.

Production and installation of bus back to be installed 
on lines that cover the region of Pampulha. 

Negotiation with Minas Gerais Arena, sustainer of the Mineirão 
Stadium, for dissemination of logo of the application and 
information in the Stadium’s locutions during soccer matches.

Involve citizens in the 
work developed for the 
application of the Pampulha 
Modern Ensemble.

Sector meetings with Municipal Councils (Culture, 
Citizenship, Social Assistance, of Children and Adolescents, 
Education, Environment, Urban Mobility, among others) 
Comforças - Commissions of Follow-up and Inspection of 
the Execution of the Participatory Budget, in order to inform 
and sensitize the community of the surroundings and the 
city about the importance of the title of World Heritage.

ASCOM . -PBH/ ASOCM-
FMC / ASCOM BELOTUR 
ASCOM of the Deputy 
Municipal Secretariat of 
Shared Management/ 
ASCOMs of various 
bodies involved.

Sector meetings with Community Associations, 
Neighborhood Associations, in order to inform and 
sensitize the surrounding and the city community to 
the importance of the title of World Heritage.

Meetings with religious leaders (churches, parishes, temples, 
etc.) in order to inform and sensitize the surrounding and the 
city community to the importance of the title of World Heritage.
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Actions to be carried out in the period 2015 - 2016 
(nomination evaluation period) - cont.

STRATEGY ACTIONS RESPONSIBILITY

Perform guided visits periodically in special bus of the 
Municipal Environment Secretariat with opinion formers 
(tourism, architecture students, journalists, travel agents) 
in order to inform stakeholders of progress of actions. 

ASCOM . -PBH/ ASOCM-
FMC /ASCOM BELOTUR 
ASCOM of Municipal 
Environmental Secretariat

Involvement of municipal and State schools to insert 
the subject of cultural Heritage and the application as 
indicative of works to be developed in the classroom. 

ASCOM-PBH /
ASOCM- FMC/ 
ASCOM of Municipal 
and State Departments 
of Education. 

Launch of Tourist Itineraries in the Pampulha region:
– Pampulha Landmark of Modernism and Beginning of Niemeyer
  From Tradition to Contemporary

– The Museums 
– Religious
– Soccer
– Green /a closer look (a look at the parks)

ASCOM BELOTUR

Production and distribution of a booklet explaining 
the application for all groups involved. 

ASCOM-PBH / ASOCM-
FMC / ASCOM BELOTUR

Create partner networks 
information multipliers

Mobilization meetings and involvement with universities 
and scholars (department heads) of Architecture 
and Urbanism, Tourism, History, Communication and 
International Relations of the local universities for the 
theme to be inserted into the classroom discussions. 

ASCOM- PBH/ ASOCM-
FMC/ ASCOM BELOTUR /
ASCOMs of the several 
entities involved.

Mobilization meetings and involvement with the architects 
and urbanists and entities (IAB – Institute of Architects 
of Brazil, CAU - Council of Architecture and Urbanism, 
FIEMG – Federation of Industries of Minas Gerais, SICEPOT 

-Heavy Construction Industry Union of Minas Gerais, 
Construction and Real Estate Companies, among others)

ASCOM . -PBH/ ASOCM-
FMC / ASCOM BELOTUR 
ASCOM of the Deputy 
Municipal Secretariat of 
Urban Planning/ ASCOMs 
of various bodies involved.

Mobilization meetings and involvement with class entities of the 
commercial sector (FECOMÉRCIO, SESC, SESI, SENAC, AMIS)

ASCOM- PBH/ ASOCM-
FMC/ ASCOM BELOTUR 
/ ASCOMs of the several 
entities involved.
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Actions to be carried out in the period 2015 - 2016 
(nomination evaluation period) - cont.

STRATEGY ACTIONS RESPONSIBILITY

Mobilization meetings and involvement with Social and 
Recreational Clubs in the region of Pampulha (PIC, AABB, Clube 
da Caixa, Clube Belo Horizonte, UFMG’s Sports Center).

Involve the tourist trade 
of Belo Horizonte in the 
actions of communication 
of the nomination

Mobilization meetings and involvement with hotels of the 
capital and metropolitan area, restaurants, travel agencies, 
ABRASEL - Brazilian Association of Bars and Restaurants, 
ABIH – Brazilian Association of Industries of Hotels, Convention 
& Visitors Bureau, Minas Gerais Airports Superintendence. BELOTUR
Articulation of support and partnership with the tourist trade 
for dissemination of announcements, videos and stickers 
of institutional campaign of Pampulha Cultural Heritage of 
Mankind in the communication vehicles of trade and associates. 

Inform and sensitize 
the press seeking 
membership and empathy 
to the nomination

Visits to the newsrooms and editorials of the main 
communication vehicles of Belo Horizonte and region.

ASCOM-PBH
Production of specific agendas for the 
press specialized in tourism.

Remittance of material to in-flight magazines 
of airlines bound for Belo Horizonte. 

ASCOM BELOTUR

Guide programs of University TVs (UNI-BH, PUC TV, 
TVC, NEWTON PAIVA, UFMG) and UFMG Radio. 

ASCOM-PBH
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Post announcement Action Strategies

STRATEGY ACTIONS RESPONSIBILITY

Solemnizing the ad giving 
broad dissemination 
of receipt of title

Performance of Press Conference with leading 
authorities and partners involved in the 
achievement of the Pampulha nomination.

All entities involved.

Event in commemoration of the conquest of 
the title, directed to the entire city

All entities involved.

Creation of Special Commemorative Stamp. Post Office 

Creation of commemorative stamp for all parts to be 
produced and disseminated in the city of Belo Horizonte in 
the period (stationery, announcements, digital media etc.) 

All entities involved.

Production of souvenirs/gifts for distribution and sale in 
the public facilities of the boardwalk of the Pampulha, 
airport, bus station, Tourist Information Centers, etc. 

BELOTUR 

Plot and install adhesive on the landing area 
of Confins International Airport. 

BELOTUR 
Ad serving in national and international magazines of 
architecture and urbanism, culture and tourism.

Implement Tourist Bus Line for the region of Pampulha. 

Implement maintenance 
mechanisms and evaluation 
of the results obtained 
with the disclosure

Public opinion survey to measure the feeling of 
belonging of self-esteem of the citizen. 

All entities involved.

Keep sending positive agendas to the communication 
vehicles of the partner entities in order to clarify the 
sightseeing, cultural, economic, educational opportunities, 
which the city receives through the title of WorldHeritage 

All entities involved.

Monitoring, evaluation and maintenance 
of the World Heritage title 

All entities involved.
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This Communication Plan includes proposals to enhance and promote the 
nomination of Pampulha Modern Ensemble and subsequently considered 
obtaining the title, its recognition, by means of instruments and strategic 
actions and integrated communication. In this way, it seeks to meet the 
need of information from internal and external audiences, based on the 
consolidation of its positive image and strengthening of its credibility, as 
mentioned.
 The project is subject to adjustment and new opportunities and ac-
tions can be incorporated during its implementation.
 The implementation of the plan, as well as monitoring and evalua-
tion of the actions proposed, shall be in charge of Social Communication 
offices of the bodies involved in the application, under the executive co-
ordination of Social Communication Assistance of Belo Horizonte. Such 
implementation will be under the general supervision of the Steering 
Committee of the Pampulha Modern Ensemble, to be created.

5.j. Level and expertise of the team
We present the following three charts with the listing of employees 
located in the entities of Heritage, who currently share custody of the 
area under study, beginning by the structure of IPHAN - Regional Su-
perintendence of Minas Gerais followed by IEPHA-MG, and, finally, 
that of the Municipal Foundation of Culture.
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IPHAN-MG – superintendence of the institute  
of national historical and artistic heritage
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Lato 
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Technical Coordination 34 2 15 8 6 3 –

Administrative Coordination 10 –  – – 4 6 –

Superintendent 1  1  – – –  – –

Head of Cabinet 3  – – 1 2 – –

Proxy 3  – – 2 1 – –

Total 51 3 15 11 13 9 –
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IEPHA – State Institute of Historical and Artistic Heritage
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Articulation Assistance and 
institutional Partnerships

1 – – – 1 – –

Social Communication Assistance 5 – – 1 3 1 –

Office of Strategic Programs 1 – – 1 – – –

Sectional Audit 2 – – – 2 – –

Head of Cabinet 6 – – 2 2 2 –

Board of Conservation and Restoration 7 – 1 – 3 3 –

Board of Planning, Management and Finance 1 – – – 1 – –

Board of Promotion 3 – – – 2 1 –

Protection and Memory Board 2 – – – 1 1 –

Preventive Action Management 6 – 1 1 2 2 –

Accounting and Finance Management 5 – – – 4 1 –

Documentation and Information Management 6 2 – 1 1 2 –

Artistic Elements Management 7 – – 2 4 1 –

Identification Management 6 – 2 2 2 – –

Bidding Management, Contracts 
and Agreements

7 – – – 3 4 –

Logistics and Maintenance Management 8 – – – 3 4 1

Institutional Modernization Management 4 – – – 2 2 –

Material Heritage Management 7 – 1 4 2 – –

Planning and Budget Management 2 – – – 2 – –

Management of Projects and Works 9 – 1 6 1 1

Human resources management 5 – – 2 1 1 1

Material Heritage Management 4 – – 2 1 1 –

Municipal Cooperation Management 9 – – 3 5 1 –

Broadcast management 5 – 1 2 2 – –

Presidency 1 – – – 1 – –

Proxy 3 – – – 2 1 –

Total 122 2 7 29 52 29 3
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FMC – Municipal Cultural Foundation 
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Presidency - CAB-FMC 10 1 1 5 3  –

Media Advisory - ASCOM-FMC 12 – – 11 1  –

Legal Counsel - ASJUR-FMC 3  –  – 3  –  –

Board of Planning and Cultural Projects - DIPPC-FMC 32  – 1 25 6  –

Board of Cultural Action - DIAC-FMC 47  – 1 35 7 4

Financial Administrative Board -DIAFIN-FMC 38  – – 25 11 2

DIPM-FMC 66  – 9 45 10 2

Board of Public Records of the City of 
BELO HORIZONTE-APCBH-FMC

20  – 3 14 3 0

Board of Libraries and Cultural Centers - DIBCC-FMC 85  – 6 59 16 4

Cultural Heritage Board 18  – 5 10 3 0

DIPM-FMC 331 1 26 232 60 12
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 Also in this item are shown charts with the tech-
nical resources of the Ministry of Regional and Mu-
nicipal Administration of Pampulha and Deputy Mu-
nicipal Secretariat of Urban Regulation, because 
these secretariats participate directly in the super-
visory actions, as well as in project approval and 
authorization of permanence or introduction of new 
uses in the perimeters defined for the Pampulha 
Modern Ensemble and its buffer zone.
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SARMU – PAMPULHA
Secretariat of Municipal Regional Administration of Pampulha
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Secretary and Office 18 – 1 – 13 4 –

Deputy Secretary and Office 12 – – – 4 8 –

Regional Manager of 
Administration and Finance

22 – – – 7 7 8

Regional Maintenance Management 27 – 3 – 9 7 8

Regional Management of Urban Cleaning 69 – – – 3 9 57

Regional Manager of Licensing 
and Integrated Supervision

24 – – – 19 5 –

Regional Education Management 27 – 1 – 24 2 –

District Health Management 1372 1 17 222 382 683 67

Regional Manager of Social Policies 99 1 6 – 67 20 5

Regional Manager of Social Media 1 – – – 1 – –

Regional Management of 
Participatory Budgeting

1 – 1 – – – –

Regional Citizen Service Management 2 – 1 – 1 – –

Regional HR management 14 – – – 6 8 –

TOTAL 1688 2 30 222 536 753 145
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Deputy Municipal Urban Regulation – SMARU
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Municipal Secretary and Cabinet 11 – – 2 9 – –

Management of Procedure Technical Analysis 6 – – 2 4 – –

Management of Registry and Urban Information 34 – 1 15 11 5 2

Urban Licensing Management 67 0 7 15 34 10 1

Urban Control Management 41 – – 33 8 –

Special Programs Management 13 – 2 5 4 2 –

Service Management and Provision 
of Services to the Citizen

24 1 1 8 10 4 –

Financial Administrative Management 12 – – – 3 9 –

Management of Support to 
the Cabinet Activities

1 – – – 1 –

TOTAL 209 1 11 47 109 38 3
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6. MONITORING
The proposed monitoring was developed with the goal of measuring 
and monitoring selected indicators to assess the status of conserva-
tion of the Candidate Asset and to reorient the actions set out in the 
Matrix of Responsibilities and the Integrated Management Program of 
the Pampulha Modern Ensemble.

6.a. Key indicators for measuring the status of conservation
The key indicators chosen to monitor the evolution of the conservation 
status of the asset and to guarantee valorization and maintenance of 
its Outstanding Universal Value are identified in the chart below, with an 
indication of the frequency of collections and respective responsibilities.
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Indicators of Conservation of the Outstanding Universal Value of the Asset

VARIABLE INDICATOR PERIODICITY RESPONSIBILITY FOR 
DATA GENERATION

1.  Public recognition 
of the asset

In the city and 
region in the State, 
in the country and 
internationally

Amount of visitors in 
monuments, listing 
local tourists from other 
parts of the State, from 
Brazil and abroad 

Daily

PBH/FMC (Board 
of Museological 
Policies) / Yacht Club 
and Archdiocese of 
Belo Horizonte

Set of monuments

Amount of people who 
visit more than one 
of the monuments 
on the same day

PBH/FMC (Board 
of Museological 
Policies) / Yacht Club 
and Archdiocese of 
Belo Horizonte

2.  Conditions for 
enjoyment of 
the elements 
that comprise 
the Asset

Water mirror
Water quality index of 
the Pampulha Lagoon

Quarterly
PBH/SMMA (Environmental 
Monitoring Management/
PROPAM)

Environmental 
conditions on the 
boardwalk and 
surroundings of 
the monuments 
(atmospheric and 
noise pollution, 
vibration)

Passing traffic on 
the stretch from the 
boardwalk of the 
Lagoon inserted into 
the Core Zone

Quarterly PBH/BHTRANS

3.  Status of 
conservation of 
monuments

Buildings and 
works of art

Percentage of 
conservation using the 
existing form data for 
drafting of the Technical 
Report of Evaluation 

Annual
PBH/FMC/DIPC 
(Executive Board of World 
Cultural Heritage)

Gardens

Percentage of 
conservation using the 
existing form data for 
drafting of the Technical 
Report of Evaluation

Biannual
PBH/FMC/DIPC (Board 
of Cultural Heritage)

4.  Threats to 
landscape 

In the neighborhood 
closest to the 
monuments

Ratio of irregularities 
fined and regularized 
in the surrounding 
real estate

Biannual
PBH/FMC/DIPC (Board 
of Cultural Heritage) 
and SMARU

In the Buffer Zone

Ratio of irregularities 
fined and regularized 
in the surrounding 
real estate

Biannual
PBH/FMC/DIPC (Board 
of Cultural Heritage) 
and SMARU

Amount of employees and public managers, 
directly involved with activities in the Core 
Zone and Buffer Zone, who participated in 
lectures and training courses and updating 
of knowledge in the area of conservation 
and cultural heritage management

Annual
PBH/FMC (Board of 
Museological Policies)
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6.b. Administrative measures for monitoring the asset
The results of the Monitoring reported in semiannual reports are ob-
jective instruments of follow-up of the asset and subsidize the reori-
entation of administrative, inspection and articulation actions of the 
several players involved in the conservation of the Candidate Asset.
 The Department of Pampulha Modern Ensemble and in future the 
Cultural Heritage Institute of Belo Horizonte, will be responsible for 
referrals to the competent bodies for the necessary actions, inform-
ing and referring always to the Steering Committee of the Pampulha 
Modern Ensemble the need for articulations of greater magnitude and 
scope for the necessary arrangements.
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6.c. Results of previous reporting exercises
With regard to the results of monitoring of the Candidate Asset, al-
ready made in prior years, there can be highlighted those that integrate 
the following instruments:

•   Heritage conservation reports of the Pampulha Modern Ensemble 
made since 1998 for the annual applications for participation in the 
transfers of ICMS Cultural6 of the Government of the State of Minas 
Gerais;

•   PROPAM’s monitoring reports conducted quarterly since (2005) 
and which have shown progressive improvement of water quality of 
the Pampulha Lagoon, especially over the last 6 months, depend-
ing on the sanitation works deployed in the basin as part of invest-
ments linked to the FIFA World Cup 2014;

•   Reports of the Program “Pampulha VIVA”, which integrates Pam-
pulha BH Goals and Results, reporting the progress of recovery and 
conservation interventions in the Candidate Asset and in its Buffer 
Area. The deployment works of interceptors on the left bank of the 
Pampulha Lagoon, implementation of lighting and extension of the 
bike lane on the shore, recovery of gardens near the monuments, 
requalification of Dino Barbieri Square are some of these improve-
ments, already detailed in the matrix presented in item 5.f.

6 –  (Law No. 12.040/95), replaced by State 

Law 13803/00, aims at promoting changes 

in the distribution of the quota-part of the 

ICMS, considering the inclusion of six criteria 

(tourism, sports, headquarter municipalities 

of penitentiary establishments, water 

resources, solidarity ICMS and minimum 

per capita). Thus, of all ICMS transferred 

to the municipalities, on an annual basis, 

1% is distributed to those who preserve 

their Cultural Heritage, in accordance with 

punctuation criteria defined by IEPHA.
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NON-EXCLUSIVE 
RIGHTS 
ASSIGNMENT 

CONTACT OF THE 
COPYRIGHT HOLDER

COPYRIGHT 
HOLDER

PHOTOGRAPHER/
DIRECTOR OF VÍDEO/ 
SKETCHES AUTHOR

DATE OF 
PHOTOGRAPH/ 
IMAGE

CAPTION FORMAT ID #

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30220-
290; Tel: +55 31 3281 5739; 
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014 Core zone + buffer zone Printed material 001

Public Domain 
(Wikimedia 
Commons)

– Unidentified Unidentified November, 2008
Map of the American continent 
with the location of Brazil.

Printed material 002

No – Unidentified Unidentified Unidentified
Map of Brazil with the location 
of Minas Gerais.

Printed material 003

Public Domain 
(Wikimedia 
Commons)

– Public Domain Darlan P. de Campos August 16, 2006
Map of Minas Gerais with the 
location of Belo Horizonte.

Printed material 004

No – Unidentified
Unidentified + Pedro 
Morais Edition

March, 2008
Map of Belo Horizonte with the 
location of Pampulha.

Printed material 005

No – Google Earth Google Earth Unidentified
Aerial view of Pampulha Lagoon and 
adjacencies with delimitation of the 
perimeter of the candidate asset

Printed material 006

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739; E-mail: 
simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Map of Pampulha Lagoon and 
adjacencies with delimitation of the 
perimeter of the candidate asset

Printed material 007

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739; E-mail: 
simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Aerial view of Pampulha Lagoon with 
delimitation of the perimeter of the 
candidate asset and location of buildings

Printed material 008

7. DOCUMENTATION

7.a. Inventory of photographs and audio visual authorization forms
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COPYRIGHT 
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Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30220-
290; Tel: +55 31 3281 5739; 
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014 Core zone + buffer zone Printed material 001

Public Domain 
(Wikimedia 
Commons)

– Unidentified Unidentified November, 2008
Map of the American continent 
with the location of Brazil.

Printed material 002

No – Unidentified Unidentified Unidentified
Map of Brazil with the location 
of Minas Gerais.

Printed material 003

Public Domain 
(Wikimedia 
Commons)

– Public Domain Darlan P. de Campos August 16, 2006
Map of Minas Gerais with the 
location of Belo Horizonte.

Printed material 004

No – Unidentified
Unidentified + Pedro 
Morais Edition

March, 2008
Map of Belo Horizonte with the 
location of Pampulha.

Printed material 005

No – Google Earth Google Earth Unidentified
Aerial view of Pampulha Lagoon and 
adjacencies with delimitation of the 
perimeter of the candidate asset

Printed material 006

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739; E-mail: 
simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Map of Pampulha Lagoon and 
adjacencies with delimitation of the 
perimeter of the candidate asset

Printed material 007

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739; E-mail: 
simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Aerial view of Pampulha Lagoon with 
delimitation of the perimeter of the 
candidate asset and location of buildings

Printed material 008
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NON-EXCLUSIVE 
RIGHTS 
ASSIGNMENT 

CONTACT OF THE 
COPYRIGHT HOLDER

COPYRIGHT 
HOLDER

PHOTOGRAPHER/
DIRECTOR OF VÍDEO/ 
SKETCHES AUTHOR

DATE OF 
PHOTOGRAPH/ 
IMAGE

CAPTION FORMAT ID #

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified
Sketches of the Ensemble 
by Oscar Niemeyer

Printed material 009

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified Sketches of the Casino by Oscar Niemeyer Printed material 010

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified
Sketches of the Ball Room 
by Oscar Niemeyer

Printed material 011

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified Sketches of the Church by Oscar Niemeyer Printed material 012

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified
Sketches of the Yacht Club 
by Oscar Niemeyer

Printed material 013

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified
Sketches of Kubitschek House 
by Oscar Niemeyer

Printed material 014

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
The Modern Ensemble and its relationship 
with the water mirror of the lagoon

Printed material 015

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais 2014
View of the Museum from the 
terrace of the Yacht Club

Printed material 016

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Boardwalk of the Pampulha 
Lagoon and bike lane

Printed material 017

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Smooth relief surrounding of 
the Pampulha Lagoon

Printed material 018

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Occupation primarily horizontal 
of the Pampulha region 

Printed material 019

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Relationship between the single-family 
residential use and cultural equipment

Printed material 020
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No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified
Sketches of the Ensemble 
by Oscar Niemeyer

Printed material 009

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified Sketches of the Casino by Oscar Niemeyer Printed material 010

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified
Sketches of the Ball Room 
by Oscar Niemeyer

Printed material 011

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified Sketches of the Church by Oscar Niemeyer Printed material 012

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified
Sketches of the Yacht Club 
by Oscar Niemeyer

Printed material 013

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified
Sketches of Kubitschek House 
by Oscar Niemeyer

Printed material 014

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
The Modern Ensemble and its relationship 
with the water mirror of the lagoon

Printed material 015

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais 2014
View of the Museum from the 
terrace of the Yacht Club

Printed material 016

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Boardwalk of the Pampulha 
Lagoon and bike lane

Printed material 017

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Smooth relief surrounding of 
the Pampulha Lagoon

Printed material 018

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Occupation primarily horizontal 
of the Pampulha region 

Printed material 019

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Relationship between the single-family 
residential use and cultural equipment

Printed material 020
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Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739; E-mail: 
simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014 Definition of buffer sub-zones Printed material 021

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739; E-mail: 
simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014

Perimeters of listing of the Architectural 
and Urban Ensemble of Pampulha 
Boardwalk by IPHAN, surrounding 
perimeter to be listed by IEPHA and ADE 
of Pampulha (municipal protection).

Printed material 022

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo of the Ecological Park 
of Pampulha. Buffer-zone 1

Printed material 023

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Ecological Park of Pampulha at the 
pedestrian level. Buffer-zone 1 

Printed material 024

Yes

Adress: Alameda Antonio Carlos Jobim, 
169, Nova Lima – MG, Cep: 34000-000;
Tel: +55 31 9973 7818;
Email: flavio.carsalade@gmail.com

Flavio Carsalade Flavio Carsalade 2007
Viewpoint on the Boardwalk of the 
Pampulha Lagoon. Buffer-zone 1

Printed material 025

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Some viewpoints on the Boardwalk of the 
Pampulha Lagoon: Monument dedicated to 
African Culture and Iemanjá. Buffer-zone 1

Printed material 026

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Some viewpoints on the Boardwalk of 
the Pampulha Lagoon. Buffer-zone 1

Printed material 027

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo showing São Luís 
neighborhood. Buffer-zone 2

Printed material 028

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739; E-mail: 
simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2010
Modernist residence in São Luís 
neighborhood. Buffer-zone 2

Printed material 029

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Alberto Dalva Simão Residence in 
São Luís neighborhood, designed by 
Oscar Niemeyer. Buffer sub-zone 2

Printed material 030

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Urban ambience of São Luís neighborhood Printed material 031
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Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739; E-mail: 
simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014 Definition of buffer sub-zones Printed material 021

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739; E-mail: 
simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014

Perimeters of listing of the Architectural 
and Urban Ensemble of Pampulha 
Boardwalk by IPHAN, surrounding 
perimeter to be listed by IEPHA and ADE 
of Pampulha (municipal protection).

Printed material 022

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo of the Ecological Park 
of Pampulha. Buffer-zone 1

Printed material 023

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Ecological Park of Pampulha at the 
pedestrian level. Buffer-zone 1 

Printed material 024

Yes

Adress: Alameda Antonio Carlos Jobim, 
169, Nova Lima – MG, Cep: 34000-000;
Tel: +55 31 9973 7818;
Email: flavio.carsalade@gmail.com

Flavio Carsalade Flavio Carsalade 2007
Viewpoint on the Boardwalk of the 
Pampulha Lagoon. Buffer-zone 1

Printed material 025

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Some viewpoints on the Boardwalk of the 
Pampulha Lagoon: Monument dedicated to 
African Culture and Iemanjá. Buffer-zone 1

Printed material 026

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Some viewpoints on the Boardwalk of 
the Pampulha Lagoon. Buffer-zone 1

Printed material 027

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo showing São Luís 
neighborhood. Buffer-zone 2

Printed material 028

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739; E-mail: 
simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2010
Modernist residence in São Luís 
neighborhood. Buffer-zone 2

Printed material 029

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Alberto Dalva Simão Residence in 
São Luís neighborhood, designed by 
Oscar Niemeyer. Buffer sub-zone 2

Printed material 030

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Urban ambience of São Luís neighborhood Printed material 031
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Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo of Magalhães Pinto stadium, 
the “Mineirão”. Buffer –zone 3

Printed material 032

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo of Pampulha sports 
complex. Buffer –zone 3

Printed material 033

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo of Bandeirantes 
neighborhood. Buffer sub-zone 4

Printed material 034

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Urban Ambience of Bandeirantes 
neighborhood. Buffer sub-zone 4 

Printed material 035

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Some clubs present in Bandeirantes 
neighborhood. Buffer sub-zone 4

Printed material 036, 037, 038

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo of Braúnas 
neighborhood. Buffer sub-zone 5

Printed material 039

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Urban Ambience of Braúnas 
neighborhood. Buffer sub-zone 5

Printed material 040

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Some sites and clubs in Braúnas 
neighborhood. Buffer sub-zone 5

Printed material 041, 042

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo of the neighborhood. 
Buffer sub-zone 6

Printed material 043

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Urban ambience of the 
neighborhood. Buffer sub-zone 6

Printed material 044

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photos of Av. Portugal. Buffer sub-zone 6 Printed material 045, 046

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer

Oscar Niemeyer Unidentified
Sketches by Oscar Niemeyer 
showing the four main buildings

Printed material 047
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Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo of Magalhães Pinto stadium, 
the “Mineirão”. Buffer –zone 3

Printed material 032

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo of Pampulha sports 
complex. Buffer –zone 3

Printed material 033

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo of Bandeirantes 
neighborhood. Buffer sub-zone 4

Printed material 034

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Urban Ambience of Bandeirantes 
neighborhood. Buffer sub-zone 4 

Printed material 035

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Some clubs present in Bandeirantes 
neighborhood. Buffer sub-zone 4

Printed material 036, 037, 038

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo of Braúnas 
neighborhood. Buffer sub-zone 5

Printed material 039

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Urban Ambience of Braúnas 
neighborhood. Buffer sub-zone 5

Printed material 040

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Some sites and clubs in Braúnas 
neighborhood. Buffer sub-zone 5

Printed material 041, 042

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo of the neighborhood. 
Buffer sub-zone 6

Printed material 043

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Urban ambience of the 
neighborhood. Buffer sub-zone 6

Printed material 044

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photos of Av. Portugal. Buffer sub-zone 6 Printed material 045, 046

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer

Oscar Niemeyer Unidentified
Sketches by Oscar Niemeyer 
showing the four main buildings

Printed material 047
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Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Aerial photo of the ensemble. Printed material 048

Yes

Endereço: SQN 107, bloco F, ap.303 – Asa 
Norte, Brasília – DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Crossed view from one 
building to the others

Printed material 049

Não – Google Earth Google Earth Unidentified Aerial photo of the entire lagoon. Printed material 050

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Photo of wide sidewalks and their 
gardens in São Luis neighborhood 
along the boardwalk

Printed material 051

Yes

Endereço: Av. Prudente de Morais, 
nº 202 – Cidade Jardim,
Belo Horizonte – MG; Cep: 30.380-000;
Telefone: +55 31 3277 8573;
Email: contato@amigosdomhab.com.br

Museu Histórico 
Abílio Barreto

Unidentified 1953 Highlight of the Casino in the landscape. Printed material 052

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo of the basin of 
Pampulha Lagoon

Printed material 053

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Example of integration between 
gardens and buildings

Printed material 054

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Example of integration between 
works of art and buildings

Printed material 055

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Alicia Nijdam Alicia Nijdam March, 2008
Aerial view of the gardens of Burle Marx at 
the Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro

Printed material 056

Yes

Adress: Rua Alice, 29 – Laranjeiras, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP: 22241-020;
Tel: +55 21 2558 3048;
E-mail: escritorio@burlemarx.com.br

Burle Marx & 
Cia. Ltda.

Unidentified Unidentified
Burle Marx’s Project for Grande 
Hotel of Barreiro in Araxá.

Printed material 057

Yes

Adress: Rua Alice, 29 – Laranjeiras, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP: 22241-020;
Tel: +55 21 2558 3048;
E-mail: escritorio@burlemarx.com.br

Burle Marx & 
Cia. Ltda.

Unidentified Unidentified
Burle Marx’s Project for the 
Pampulha Grande Hotel.

Printed material 058

Yes

Adress: Rua Alice, 29 – Laranjeiras, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP: 22241-020;
Tel: +55 21 2558 3048;
E-mail: escritorio@burlemarx.com.br

Burle Marx & 
Cia. Ltda.

Unidentified Unidentified
Burle Marx's original design for the 
gardens of Pampulha Church.

Printed material 059
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Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Aerial photo of the ensemble. Printed material 048

Yes

Endereço: SQN 107, bloco F, ap.303 – Asa 
Norte, Brasília – DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Crossed view from one 
building to the others

Printed material 049

Não – Google Earth Google Earth Unidentified Aerial photo of the entire lagoon. Printed material 050

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Photo of wide sidewalks and their 
gardens in São Luis neighborhood 
along the boardwalk

Printed material 051

Yes

Endereço: Av. Prudente de Morais, 
nº 202 – Cidade Jardim,
Belo Horizonte – MG; Cep: 30.380-000;
Telefone: +55 31 3277 8573;
Email: contato@amigosdomhab.com.br

Museu Histórico 
Abílio Barreto

Unidentified 1953 Highlight of the Casino in the landscape. Printed material 052

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo of the basin of 
Pampulha Lagoon

Printed material 053

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Example of integration between 
gardens and buildings

Printed material 054

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Example of integration between 
works of art and buildings

Printed material 055

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Alicia Nijdam Alicia Nijdam March, 2008
Aerial view of the gardens of Burle Marx at 
the Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro

Printed material 056

Yes

Adress: Rua Alice, 29 – Laranjeiras, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP: 22241-020;
Tel: +55 21 2558 3048;
E-mail: escritorio@burlemarx.com.br

Burle Marx & 
Cia. Ltda.

Unidentified Unidentified
Burle Marx’s Project for Grande 
Hotel of Barreiro in Araxá.

Printed material 057

Yes

Adress: Rua Alice, 29 – Laranjeiras, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP: 22241-020;
Tel: +55 21 2558 3048;
E-mail: escritorio@burlemarx.com.br

Burle Marx & 
Cia. Ltda.

Unidentified Unidentified
Burle Marx’s Project for the 
Pampulha Grande Hotel.

Printed material 058

Yes

Adress: Rua Alice, 29 – Laranjeiras, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP: 22241-020;
Tel: +55 21 2558 3048;
E-mail: escritorio@burlemarx.com.br

Burle Marx & 
Cia. Ltda.

Unidentified Unidentified
Burle Marx's original design for the 
gardens of Pampulha Church.

Printed material 059
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Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Plans of the Cassino. Printed material 060

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Sections and facades of the Cassino. Printed material 061

Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Alexandre Borim Unidentified Building seen from the lagoon. Printed material 062

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: MACEDO, 
2008 Apud 
UNDERWOOD, 1994

Danilo Matoso Macedo 2003
Photo of the Casino seen from 
the lagoon in the 40’s.

Printed material 063

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Arrival promenade with Casino 
in the background

Printed material 064

Yes

Adress: Rua Alice, 29 – Laranjeiras, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP: 22241-020;
Tel: +55 21 2558 3048;
E-mail: escritorio@burlemarx.com.br

Burle Marx & 
Cia. Ltda.

Burle Marx 1940´s years Burle Marx’s Project for Casino’s garden. Printed material 065

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Front facade of the Museum Printed material 066

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Lateral facade of the Museum Printed material 067

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Rear facade of the Museum Printed material 068

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014

Photo of the facade from outside, 
showing the contrast between the 
columns and the external closing 
the integration with the outside.

Printed material 069

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Functional Diagram of the Casino Printed material 070
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Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Plans of the Cassino. Printed material 060

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Sections and facades of the Cassino. Printed material 061

Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Alexandre Borim Unidentified Building seen from the lagoon. Printed material 062

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: MACEDO, 
2008 Apud 
UNDERWOOD, 1994

Danilo Matoso Macedo 2003
Photo of the Casino seen from 
the lagoon in the 40’s.

Printed material 063

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Arrival promenade with Casino 
in the background

Printed material 064

Yes

Adress: Rua Alice, 29 – Laranjeiras, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP: 22241-020;
Tel: +55 21 2558 3048;
E-mail: escritorio@burlemarx.com.br

Burle Marx & 
Cia. Ltda.

Burle Marx 1940´s years Burle Marx’s Project for Casino’s garden. Printed material 065

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Front facade of the Museum Printed material 066

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Lateral facade of the Museum Printed material 067

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Rear facade of the Museum Printed material 068

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014

Photo of the facade from outside, 
showing the contrast between the 
columns and the external closing 
the integration with the outside.

Printed material 069

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Functional Diagram of the Casino Printed material 070
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Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of main ramp Printed material 071

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais October, 2014 Picture of mirrors wall Printed material 072

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Details of finishing materials: 
inoxidable steel parapets

Printed material 073

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Details of finishing materials: 
glass floor at the ball clue.

Printed material 074

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Details of finishing materials: 
marble wall at the main saloon.

Printed material 075

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Details of finishing materials: inoxidable 
steel columns and marble walls.

Printed material 076

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Details of finishing materials: Ceramic Tiles. Printed material 077

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Photo of Internal restaurant hall Printed material 078

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Photo of Internal restaurant hall Printed material 079

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photos of internal restaurant brises Printed material 080

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of stairs outside of the Museum Printed material 081

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of stairs outside of the Museum Printed material 082
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RIGHTS 
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Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of main ramp Printed material 071

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais October, 2014 Picture of mirrors wall Printed material 072

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Details of finishing materials: 
inoxidable steel parapets

Printed material 073

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Details of finishing materials: 
glass floor at the ball clue.

Printed material 074

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Details of finishing materials: 
marble wall at the main saloon.

Printed material 075

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Details of finishing materials: inoxidable 
steel columns and marble walls.

Printed material 076

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Details of finishing materials: Ceramic Tiles. Printed material 077

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Photo of Internal restaurant hall Printed material 078

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Photo of Internal restaurant hall Printed material 079

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photos of internal restaurant brises Printed material 080

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of stairs outside of the Museum Printed material 081

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of stairs outside of the Museum Printed material 082
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NON-EXCLUSIVE 
RIGHTS 
ASSIGNMENT 
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Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Photo service block, from outside. Printed material 083

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Sketches showing the classical 
proportions in the MAP.

Printed material 084

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Window panel closing surface Printed material 085

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Granite closing surface. Printed material 086

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Closing surface with small windows Printed material 087

No – Oscar Niemeyer Source: PAPADAKI, 1950 1950´s years Plans of the original design of the Casino. Printed material 088

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Aerial view of the Ball Room Printed material 089

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Integration between the sidewalk pavement 
and that of the Ball Room island

Printed material 090

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais October, 2014
Project relationships with the 
lagoon (lagoon framework) 

Printed material 091

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Project relationships with the 
lagoon (lagoon framework) 

Printed material 092

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Aerial photo of the gardens of the Ball Room Printed material 093

Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Alexandre Borim 2013 Photo of the gardens of the Ball Room Printed material 094
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Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Photo service block, from outside. Printed material 083

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Sketches showing the classical 
proportions in the MAP.

Printed material 084

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Window panel closing surface Printed material 085

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Granite closing surface. Printed material 086

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Closing surface with small windows Printed material 087

No – Oscar Niemeyer Source: PAPADAKI, 1950 1950´s years Plans of the original design of the Casino. Printed material 088

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Aerial view of the Ball Room Printed material 089

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Integration between the sidewalk pavement 
and that of the Ball Room island

Printed material 090

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais October, 2014
Project relationships with the 
lagoon (lagoon framework) 

Printed material 091

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Project relationships with the 
lagoon (lagoon framework) 

Printed material 092

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Aerial photo of the gardens of the Ball Room Printed material 093

Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Alexandre Borim 2013 Photo of the gardens of the Ball Room Printed material 094
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Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Alexandre Borim 2013 Photo of the gardens of the Ball Room Printed material 095

Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Alexandre Borim 2013 Photo of the gardens of the Ball Room Printed material 096

Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Carol Bel 2013 Marquee of the Ball Room Printed material 097

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 External area with stage in the background. Printed material 098

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Inside the house: exhibition area Printed material 099

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Inside the house: exhibition area Printed material 100

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Inside the house: exhibition area Printed material 101

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Inside the house: Auditorium Printed material 102

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Oscar Niemeyer Fonte: PAPADAKI, 1950 1950’s years Interior the Ball Room in the 40’s. Printed material 103

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Detail of the meeting of the 
marquee with the drum

Printed material 104

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Glass pane opening up to the 
veranda of the marquise

Printed material 105
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Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Alexandre Borim 2013 Photo of the gardens of the Ball Room Printed material 095

Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Alexandre Borim 2013 Photo of the gardens of the Ball Room Printed material 096

Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Carol Bel 2013 Marquee of the Ball Room Printed material 097

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 External area with stage in the background. Printed material 098

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Inside the house: exhibition area Printed material 099

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Inside the house: exhibition area Printed material 100

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Inside the house: exhibition area Printed material 101

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Inside the house: Auditorium Printed material 102

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Oscar Niemeyer Fonte: PAPADAKI, 1950 1950’s years Interior the Ball Room in the 40’s. Printed material 103

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Detail of the meeting of the 
marquee with the drum

Printed material 104

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Glass pane opening up to the 
veranda of the marquise

Printed material 105
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Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Meeting between the glass pane and 
the masonry coated with tiles

Printed material 106

Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Alexandre Borim 2013 Openings of the service sector Printed material 107

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais December, 2006
Tiles in the cloister of the convent of 
São Francisco in Salvador, Bahia.

Printed material 108

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Tiles on the facade of colonial 
building in São Luís do Maranhão.

Printed material 109

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Oscar Niemeyer Source: GOODWIN, 1943. 1950’s years Original project of Ball Room. Printed material 110

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Plans and sections of Ball Room Printed material 111

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Aerial photo of Yacht Club. Printed material 112

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: 
UNDERWOOD, 1950

–  1940’s years Photo from the lagoon in the 40’s. Printed material 113

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Photo of the Yacht Club seen from 
the lagoon, where one perceives 
the similarity with a boat

Printed material 114

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais October, 2014
Photo of the bow deck, with 
“nautical” elements 

Printed material 115

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of Yacht Club building, from the pool Printed material 116

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Photo of the ramp with the facade. Printed material 117
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Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Meeting between the glass pane and 
the masonry coated with tiles

Printed material 106

Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Alexandre Borim 2013 Openings of the service sector Printed material 107

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais December, 2006
Tiles in the cloister of the convent of 
São Francisco in Salvador, Bahia.

Printed material 108

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Tiles on the facade of colonial 
building in São Luís do Maranhão.

Printed material 109

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Oscar Niemeyer Source: GOODWIN, 1943. 1950’s years Original project of Ball Room. Printed material 110

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Plans and sections of Ball Room Printed material 111

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Aerial photo of Yacht Club. Printed material 112

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: 
UNDERWOOD, 1950

–  1940’s years Photo from the lagoon in the 40’s. Printed material 113

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Photo of the Yacht Club seen from 
the lagoon, where one perceives 
the similarity with a boat

Printed material 114

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais October, 2014
Photo of the bow deck, with 
“nautical” elements 

Printed material 115

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of Yacht Club building, from the pool Printed material 116

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Photo of the ramp with the facade. Printed material 117
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Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Detail of shapes which are 
under the upper volume.

Printed material 118

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Detail of shapes which are under 
the upper volume (nowadays).

Printed material 119

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Photos of the interior of the 
Yacht Club Lounge

Printed material 120

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Photos of the interior of the 
Yacht Club Lounge

Printed material 121

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Photos of the interior of the 
Yacht Club Lounge

Printed material 122

No –
Source: 
UNDERWOOD, 1950

– 1940’s years Photos of the interior of the Hall in the 40’s. Printed material 123

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Sketches of the acoustic shell demolished, 
in Architecture d'aujourd ' hui

Printed material 124

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Photo of the Yacht Club, 
with its butterfly roof

Printed material 125

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Study of proportions and geometric 
relations on the facades of the Yacht 
Club designed by Danilo Macedo

Printed material 126

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo
ApudFRAMPTON, 
1997

Danilo Matoso Macedo 2003

Adequacy of the detail of meeting between 
pillar and beam of the Hennebique system 
to the building of the Yacht Club, according 
to Danilo Macedo apud FRAMPTON

Printed material 127

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Pilotis with the oval pillars and the ramp of 
entrance to the Salon of the Yacht Club

Printed material 128

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Sketches showing the operation 
of brises soleil at Yacht Club, in 
Architecture d'aujourd'hui

Printed material 129
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Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Detail of shapes which are 
under the upper volume.

Printed material 118

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Detail of shapes which are under 
the upper volume (nowadays).

Printed material 119

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Photos of the interior of the 
Yacht Club Lounge

Printed material 120

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Photos of the interior of the 
Yacht Club Lounge

Printed material 121

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Photos of the interior of the 
Yacht Club Lounge

Printed material 122

No –
Source: 
UNDERWOOD, 1950

– 1940’s years Photos of the interior of the Hall in the 40’s. Printed material 123

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Sketches of the acoustic shell demolished, 
in Architecture d'aujourd ' hui

Printed material 124

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Photo of the Yacht Club, 
with its butterfly roof

Printed material 125

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Study of proportions and geometric 
relations on the facades of the Yacht 
Club designed by Danilo Macedo

Printed material 126

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo
ApudFRAMPTON, 
1997

Danilo Matoso Macedo 2003

Adequacy of the detail of meeting between 
pillar and beam of the Hennebique system 
to the building of the Yacht Club, according 
to Danilo Macedo apud FRAMPTON

Printed material 127

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Pilotis with the oval pillars and the ramp of 
entrance to the Salon of the Yacht Club

Printed material 128

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Sketches showing the operation 
of brises soleil at Yacht Club, in 
Architecture d'aujourd'hui

Printed material 129
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Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Application of Pampulha tiles on the Yacht Printed material 130

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Wooden wainscoting (panel) and wall 
sconce from the Salon of the Yacht Club

Printed material 131

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Contrast between the wooden 
panel and aluminum panel in 
the Salon of the Yacht Club

Printed material 132

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
View of the São Francisco de 
Assis Church from the lagoon

Printed material 133

Yes

Adress: Rua Alice, 29 – Laranjeiras, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP: 22241-020;
Tel: +55 21 2558 3048;
E-mail: escritorio@burlemarx.com.br

Burle Marx & 
Cia. Ltda.

Não identificado. Unidentified
Landscape Design by Burle Marx showing 
the set of the Church gardens.

Printed material 134

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Aerial view of the Church. Printed material 135

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Facade of the Church turned to the street. Printed material 136

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Facade of the Church turned to the lagoon. Printed material 137

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Domes of the Church turned to the street Printed material 138

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Domes of the Church turned to the lagoon Printed material 139

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Inner aspect of main dome of the Church Printed material 140

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Inner aspect of the dome on the 
circulation of the sacristy

Printed material 141
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Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Application of Pampulha tiles on the Yacht Printed material 130

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Wooden wainscoting (panel) and wall 
sconce from the Salon of the Yacht Club

Printed material 131

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Contrast between the wooden 
panel and aluminum panel in 
the Salon of the Yacht Club

Printed material 132

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
View of the São Francisco de 
Assis Church from the lagoon

Printed material 133

Yes

Adress: Rua Alice, 29 – Laranjeiras, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP: 22241-020;
Tel: +55 21 2558 3048;
E-mail: escritorio@burlemarx.com.br

Burle Marx & 
Cia. Ltda.

Não identificado. Unidentified
Landscape Design by Burle Marx showing 
the set of the Church gardens.

Printed material 134

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Aerial view of the Church. Printed material 135

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Facade of the Church turned to the street. Printed material 136

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Facade of the Church turned to the lagoon. Printed material 137

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Domes of the Church turned to the street Printed material 138

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Domes of the Church turned to the lagoon Printed material 139

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Inner aspect of main dome of the Church Printed material 140

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Inner aspect of the dome on the 
circulation of the sacristy

Printed material 141
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Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Photo of the junction of the larger 
dome with that of the altar

Printed material 142

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Lateral chapel Printed material 143

No – Oscar Niemeyer
Source: Danilo 
Matoso Macedo

1940’s years Niemeyer’s studies for the Church’s Project Printed material 144

No – Oscar Niemeyer
Source:
Danilo Matoso Macedo

2003 Sketches of Niemeyer. Printed material 145

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais November, 2014 Photo of Church of Passagem de Mariana Printed material 146

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais Unidentified
Plan of the Church of São 
Francisco de Assis in São João 
D'el Rei, Minas Gerais, Brazil.

Printed material 147

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Face of the Church turned to the 
lagoon, with the cross and the belfry.

Printed material 148

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Belfry and Marquee of the Church. Printed material 149

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Columns of the marquee. Printed material 150

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Atrium under the Choir, with detail 
of difference of columns section 

Printed material 151

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 The church choir. Printed material 152

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Brises of the facade Printed material 153
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Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Photo of the junction of the larger 
dome with that of the altar

Printed material 142

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Lateral chapel Printed material 143

No – Oscar Niemeyer
Source: Danilo 
Matoso Macedo

1940’s years Niemeyer’s studies for the Church’s Project Printed material 144

No – Oscar Niemeyer
Source:
Danilo Matoso Macedo

2003 Sketches of Niemeyer. Printed material 145

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais November, 2014 Photo of Church of Passagem de Mariana Printed material 146

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais Unidentified
Plan of the Church of São 
Francisco de Assis in São João 
D'el Rei, Minas Gerais, Brazil.

Printed material 147

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Face of the Church turned to the 
lagoon, with the cross and the belfry.

Printed material 148

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Belfry and Marquee of the Church. Printed material 149

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Columns of the marquee. Printed material 150

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Atrium under the Choir, with detail 
of difference of columns section 

Printed material 151

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 The church choir. Printed material 152

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Brises of the facade Printed material 153
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Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Frame of entrance and access 
stairway to the choir.

Printed material 154

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 View of the altar from the choir. Printed material 155

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 View of the nave from the altar. Printed material 156

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Picture of Church Secretary, 
current souvenir shop.

Printed material 157

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014

Interior of the Church of Pilar in São 
João D'el Rei, Minas Gerais, Brazil: the 
presence of the idea of "total work of 
art" in the Baroque of Minas Gerais.

Printed material 158

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais October, 2014
Panel detail of Portinari’s tiles on 
the facade facing the street.

Printed material 159

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Detail of the panel of Portinari’s tiles, 
on the divider of the baptistery

Printed material 160

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Detail of the panel of Portinari’s tiles, 
on the divider of the baptistery

Printed material 161

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Detail of the panel of Paul Werneck’s tiles 
on the outside surface of the main dome.

Printed material 162

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Integrated artwork to the 
Baptistry and the choir.

Printed material 163

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Integrated artwork to the pulpit, altar, 
baseboard and pictures of the via crucis.

Printed material 164

No

Adress: Rua Santa Alexandrina, 
336 – Rio Comprido, Rio de Janeiro 
– RJ, Cep: 20261-232;
Tel: +55 21 2293 0087

Fundação Roberto 
Marinho Ltda.

Fundação Roberto Marinho 2006
Schematic section of the Church’s concrete 
roof proposed by restoration works.

Printed material 165
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Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Frame of entrance and access 
stairway to the choir.

Printed material 154

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 View of the altar from the choir. Printed material 155

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 View of the nave from the altar. Printed material 156

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Picture of Church Secretary, 
current souvenir shop.

Printed material 157

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014

Interior of the Church of Pilar in São 
João D'el Rei, Minas Gerais, Brazil: the 
presence of the idea of "total work of 
art" in the Baroque of Minas Gerais.

Printed material 158

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais October, 2014
Panel detail of Portinari’s tiles on 
the facade facing the street.

Printed material 159

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Detail of the panel of Portinari’s tiles, 
on the divider of the baptistery

Printed material 160

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Detail of the panel of Portinari’s tiles, 
on the divider of the baptistery

Printed material 161

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Detail of the panel of Paul Werneck’s tiles 
on the outside surface of the main dome.

Printed material 162

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Integrated artwork to the 
Baptistry and the choir.

Printed material 163

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Integrated artwork to the pulpit, altar, 
baseboard and pictures of the via crucis.

Printed material 164

No

Adress: Rua Santa Alexandrina, 
336 – Rio Comprido, Rio de Janeiro 
– RJ, Cep: 20261-232;
Tel: +55 21 2293 0087

Fundação Roberto 
Marinho Ltda.

Fundação Roberto Marinho 2006
Schematic section of the Church’s concrete 
roof proposed by restoration works.

Printed material 165
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No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Joaquim Cardozo 2003 Structural design of Joaquim Cardozo. Printed material 166

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Oscar Niemeyer 2003 Original design by Niemeyer - Top. Printed material 167

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Oscar Niemeyer 2003 Original design by Niemeyer - Plan. Printed material 168

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Oscar Niemeyer 2003
Original design by Niemeyer – 
Facades and Sections-01.

Printed material 169

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Oscar Niemeyer 2003
Original design by Niemeyer – 
Facades and Sections-02.

Printed material 170

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Plans, elevations and sections. Printed material 171

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Aerial view of Kubitschek House. Printed material 172

No – Source: Internet Não identificado. Unidentified
Landscaping by Burle Marx for Edmund 
Cavanellas’s house, Petropolis, Brazil

Printed material 173

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Front garden of Kubitschek House. Printed material 174

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Oscar Niemeyer 2003 Niemeyer's sketches for the House. Printed material 175

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Oscar Niemeyer 2003
Original design of Kubitschek 
House, in MACEDO.

Printed material 176, 177

Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Rafael Teixeira 2013 Main facade of Kubitschek House. Printed material 178
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No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Joaquim Cardozo 2003 Structural design of Joaquim Cardozo. Printed material 166

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Oscar Niemeyer 2003 Original design by Niemeyer - Top. Printed material 167

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Oscar Niemeyer 2003 Original design by Niemeyer - Plan. Printed material 168

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Oscar Niemeyer 2003
Original design by Niemeyer – 
Facades and Sections-01.

Printed material 169

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Oscar Niemeyer 2003
Original design by Niemeyer – 
Facades and Sections-02.

Printed material 170

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Plans, elevations and sections. Printed material 171

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Aerial view of Kubitschek House. Printed material 172

No – Source: Internet Não identificado. Unidentified
Landscaping by Burle Marx for Edmund 
Cavanellas’s house, Petropolis, Brazil

Printed material 173

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Front garden of Kubitschek House. Printed material 174

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Oscar Niemeyer 2003 Niemeyer's sketches for the House. Printed material 175

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Oscar Niemeyer 2003
Original design of Kubitschek 
House, in MACEDO.

Printed material 176, 177

Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Rafael Teixeira 2013 Main facade of Kubitschek House. Printed material 178
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Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Carol Bel 2013
Detail of the gable with detail 
on round sticks and ceramic 
pallets in cladding frame.

Printed material 179

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of the interior and furniture Printed material 180

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of the interior and furniture Printed material 181

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of the interior and furniture Printed material 182

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of the interior and furniture Printed material 183

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of the interior and furniture Printed material 184

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of the interior and furniture Printed material 185

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Frames and baldrame of stone 
in the inner courtyard.

Printed material 186

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Frames and baldrame of stone 
in main access porch.

Printed material 187

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Frames and baldrame of stone 
in the inner courtyard.

Printed material 188

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Lucio Costa 1924 Neo-colonial project of Lúcio Costa. Printed material 189

No –
Source: PAPADAKI, 
1950 and 
GOODWIN, 1950

Oscar Niemeyer 1930´s years Nativist Essays Niemeyer. Printed material 190
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Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Carol Bel 2013
Detail of the gable with detail 
on round sticks and ceramic 
pallets in cladding frame.

Printed material 179

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of the interior and furniture Printed material 180

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of the interior and furniture Printed material 181

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of the interior and furniture Printed material 182

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of the interior and furniture Printed material 183

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of the interior and furniture Printed material 184

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of the interior and furniture Printed material 185

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Frames and baldrame of stone 
in the inner courtyard.

Printed material 186

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Frames and baldrame of stone 
in main access porch.

Printed material 187

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Frames and baldrame of stone 
in the inner courtyard.

Printed material 188

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Lucio Costa 1924 Neo-colonial project of Lúcio Costa. Printed material 189

No –
Source: PAPADAKI, 
1950 and 
GOODWIN, 1950

Oscar Niemeyer 1930´s years Nativist Essays Niemeyer. Printed material 190
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No – Unidentified Unidentified Unidentified
Cover of the exhibition catalog from the 
Modern Art Week and Exhibition Poster.

Printed material 191

No –
Sources: NEDELKOV, 
2002 and 
BRUAND, 2002.

Antonio Garcia Moya and 
Gregori Warchavchik

2003 Modernist houses: Warchavchik and Moya. Printed material 192

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Unidentified Unidentified Photo by Oscar Niemeyer at the UN. Printed material 193

No – Source: Internet Unidentified Unidentified Roberto Burle Marx. Printed material 194

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais December, 2012
Gardens of Burle Marx in building 
of MESP, in Rio de Janeiro.

Printed material 195

No – Source: Internet Unidentified Unidentified Cândido Portinari. Printed material 196

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais December, 2012
Panel "Children's Games", 1944, by 
Cândido Portinari, in MESP building.

Printed material 197

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Panel "Resurrection of Lazarus", 
1943, by Cândido Portinari.

Printed material 198

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Brazilian Pavilion at the New York 
World Exposition of 1939, design by 
Lúcio Costa and Oscar Niemeyer.

Printed material 199

No – Source: Internet Unidentified Unidentified

MESP building in Rio de Janeiro. Project 
of Lúcio Costa, Affonso Eduardo Reidy, 
Carlos Leão, Jorge Moreira, Oscar 
Niemeyer and Ernani Vasconcellos 
, with Le Corbusier consulting.

Printed material 200

No –
Source: IPHAN 
/ DID / Noronha 
Santos Archive.

Oscar Niemeyer 1938 Design of the Grand Hotel of Ouro Preto. Printed material 201

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1948 Aerial view of the Pampulha, in 1948. Printed material 202

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1960´s years
Postcard with the gardens of 
the Art Museum of Pampulha 
in the decade of 1960.

Printed material 203

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1970´s years
Postcard with an aerial view of 
Pampulha in the 1970-01

Printed material 204
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No – Unidentified Unidentified Unidentified
Cover of the exhibition catalog from the 
Modern Art Week and Exhibition Poster.

Printed material 191

No –
Sources: NEDELKOV, 
2002 and 
BRUAND, 2002.

Antonio Garcia Moya and 
Gregori Warchavchik

2003 Modernist houses: Warchavchik and Moya. Printed material 192

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Unidentified Unidentified Photo by Oscar Niemeyer at the UN. Printed material 193

No – Source: Internet Unidentified Unidentified Roberto Burle Marx. Printed material 194

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais December, 2012
Gardens of Burle Marx in building 
of MESP, in Rio de Janeiro.

Printed material 195

No – Source: Internet Unidentified Unidentified Cândido Portinari. Printed material 196

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais December, 2012
Panel "Children's Games", 1944, by 
Cândido Portinari, in MESP building.

Printed material 197

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Panel "Resurrection of Lazarus", 
1943, by Cândido Portinari.

Printed material 198

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Brazilian Pavilion at the New York 
World Exposition of 1939, design by 
Lúcio Costa and Oscar Niemeyer.

Printed material 199

No – Source: Internet Unidentified Unidentified

MESP building in Rio de Janeiro. Project 
of Lúcio Costa, Affonso Eduardo Reidy, 
Carlos Leão, Jorge Moreira, Oscar 
Niemeyer and Ernani Vasconcellos 
, with Le Corbusier consulting.

Printed material 200

No –
Source: IPHAN 
/ DID / Noronha 
Santos Archive.

Oscar Niemeyer 1938 Design of the Grand Hotel of Ouro Preto. Printed material 201

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1948 Aerial view of the Pampulha, in 1948. Printed material 202

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1960´s years
Postcard with the gardens of 
the Art Museum of Pampulha 
in the decade of 1960.

Printed material 203

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1970´s years
Postcard with an aerial view of 
Pampulha in the 1970-01

Printed material 204
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Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1970´s years
Postcard with an aerial view 
of Pampulha in 1970-02

Printed material 205

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1940
The Pampulha dam, newly 
constructed in 1940 photo.

Printed material 206

Public Domain 
(Wikimedia 
Commons)

 –
Comissão 
Construtora de 
Belo Horizonte

Comissão Construtora 
de Belo Horizonte

1895
Original plan of the city of Belo Horizonte, 
drawn up by engineer Aarão Reis in 1895.

Printed material 207

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1950´s years
Mseu de Arte da Pampulha 
in the decade of 1950.

Printed material 208

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: GOODWIN, 
1950.

Danilo Matoso Macedo 1950´s years
Photo of the Ball Room in the 
40’s, in GOODWIN.

Printed material 209

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1940´s years Yacht Club Lounge in the 40’s. Printed material 210

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1949 São Francisco de Assis Church in 1949. Printed material 211

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified Unidentified Kubitschek House in the 50’s. Printed material 212

Yes

Adress: Rua Alice, 29 – Laranjeiras, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP: 22241-020;
Tel: +55 21 2558 3048;
E-mail: escritorio@burlemarx.com.br

Burle Marx & 
Cia. Ltda.

Burle Marx 1940´s years
First Burle Marx project for Santa 
Rosa square, from 1943.

Printed material 213

Yes

Adress: Rua Alice, 29 – Laranjeiras, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP: 22241-020;
Tel: +55 21 2558 3048;
E-mail: escritorio@burlemarx.com.br

Burle Marx & 
Cia. Ltda.

Burle Marx 1970´s years
Project implemented by Burle Marx 
for Santa Rosa square (today 
Dalva Simão), from 1973.

Printed material 214

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Dalva Simão Square today. Printed material 215

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

 – Oscar Niemeyer 1940´s years Project of Grande Hotel da Pampulha. Printed material 216
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Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1970´s years
Postcard with an aerial view 
of Pampulha in 1970-02

Printed material 205

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1940
The Pampulha dam, newly 
constructed in 1940 photo.

Printed material 206

Public Domain 
(Wikimedia 
Commons)

 –
Comissão 
Construtora de 
Belo Horizonte

Comissão Construtora 
de Belo Horizonte

1895
Original plan of the city of Belo Horizonte, 
drawn up by engineer Aarão Reis in 1895.

Printed material 207

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1950´s years
Mseu de Arte da Pampulha 
in the decade of 1950.

Printed material 208

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: GOODWIN, 
1950.

Danilo Matoso Macedo 1950´s years
Photo of the Ball Room in the 
40’s, in GOODWIN.

Printed material 209

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1940´s years Yacht Club Lounge in the 40’s. Printed material 210

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1949 São Francisco de Assis Church in 1949. Printed material 211

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified Unidentified Kubitschek House in the 50’s. Printed material 212

Yes

Adress: Rua Alice, 29 – Laranjeiras, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP: 22241-020;
Tel: +55 21 2558 3048;
E-mail: escritorio@burlemarx.com.br

Burle Marx & 
Cia. Ltda.

Burle Marx 1940´s years
First Burle Marx project for Santa 
Rosa square, from 1943.

Printed material 213

Yes

Adress: Rua Alice, 29 – Laranjeiras, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP: 22241-020;
Tel: +55 21 2558 3048;
E-mail: escritorio@burlemarx.com.br

Burle Marx & 
Cia. Ltda.

Burle Marx 1970´s years
Project implemented by Burle Marx 
for Santa Rosa square (today 
Dalva Simão), from 1973.

Printed material 214

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Dalva Simão Square today. Printed material 215

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

 – Oscar Niemeyer 1940´s years Project of Grande Hotel da Pampulha. Printed material 216
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Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Current aerial photo of the land 
for the Pampulha Hotel.

Printed material 217

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1954 Rupture of the Pampulha dam in 1954. Printed material 218

No

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais
Photo of the book, 
shot in March 2014

Cover of the catalogue of the exhibition 
Brazil Builds. Architecture new and 
old (1652-1942), organized by the 
MoMA of New York in 1943.

Printed material 219

No

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais
Photo of the book, 
shot in March 2014

Pampulha featured in the catalog of 
the exhibition Brazil Builds.Architecture 
new and old (1652-1942), organized 
by the MoMA of New York in 1943.

Printed material 220

No

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais
Photo of the book, 
shot in March 2014

Cover of the exhibition catalog Latin 
American Architecturesince1945, organized 
by the MoMA of New York in 1955.

Printed material 221

No

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais
Photo of the book, 
shot in March 2014

Pampulha in highlight in the 
exhibition catalog Latin American 
Architecture since 1945, organized 
by the MoMA of New York in 1955.

Printed material 222

No –
Source: 
DECKKER, 2011

– 1944

Brazil Goes Ultra Modern. Article 
published in the newspaper Press, 
Pittsburgh, January 31, 1944. In: 
DECKKER, Zilah Quezado. Brazil Built: 
The Architecture of the Modern Movement 
in Brazil. London: Spon Press, 2001. 

Printed material 223

No –
Source: 
DECKKER, 2011

– 1945

Brazil Builds for Peace. Article published 
in newspaper Citizen, Columbus, 
November 23, 1945. In: DECKKER, 
Zilah Quezado. Brazil Built: The 
Architecture of the Modern Movement 
in Brazil. London: Spon Press, 2001.

Printed material 224

No – Source: Internet Unidentified Unidentified The French Communist Party in Paris. Printed material 225

No – Source: Internet Unidentified April, 2006 Latin America Memorial, in São Paulo. Printed material 226

No – Source: Internet Unidentified February, 2005
Museu de Arte Contemporânea de Niterói 
(Niterói Contemporary Art Museum).

Printed material 227

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Palácio do Itamaraty (Itamaraty 
Palace), in Brasilia. Landscaping by 
Burle Marx, and project by Niemeyer.

Printed material 228

Yes (Wikimedia 
Commons)

–
Guillermo Arévalo 
Aucahuasi

Guillermo Arévalo 
Aucahuasi

October, 2010
Praça dos Cristais (Crystals 
Square), in Brasilia.

Printed material 229
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Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Current aerial photo of the land 
for the Pampulha Hotel.

Printed material 217

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1954 Rupture of the Pampulha dam in 1954. Printed material 218

No

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais
Photo of the book, 
shot in March 2014

Cover of the catalogue of the exhibition 
Brazil Builds. Architecture new and 
old (1652-1942), organized by the 
MoMA of New York in 1943.

Printed material 219

No

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais
Photo of the book, 
shot in March 2014

Pampulha featured in the catalog of 
the exhibition Brazil Builds.Architecture 
new and old (1652-1942), organized 
by the MoMA of New York in 1943.

Printed material 220

No

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais
Photo of the book, 
shot in March 2014

Cover of the exhibition catalog Latin 
American Architecturesince1945, organized 
by the MoMA of New York in 1955.

Printed material 221

No

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais
Photo of the book, 
shot in March 2014

Pampulha in highlight in the 
exhibition catalog Latin American 
Architecture since 1945, organized 
by the MoMA of New York in 1955.

Printed material 222

No –
Source: 
DECKKER, 2011

– 1944

Brazil Goes Ultra Modern. Article 
published in the newspaper Press, 
Pittsburgh, January 31, 1944. In: 
DECKKER, Zilah Quezado. Brazil Built: 
The Architecture of the Modern Movement 
in Brazil. London: Spon Press, 2001. 

Printed material 223

No –
Source: 
DECKKER, 2011

– 1945

Brazil Builds for Peace. Article published 
in newspaper Citizen, Columbus, 
November 23, 1945. In: DECKKER, 
Zilah Quezado. Brazil Built: The 
Architecture of the Modern Movement 
in Brazil. London: Spon Press, 2001.

Printed material 224

No – Source: Internet Unidentified Unidentified The French Communist Party in Paris. Printed material 225

No – Source: Internet Unidentified April, 2006 Latin America Memorial, in São Paulo. Printed material 226

No – Source: Internet Unidentified February, 2005
Museu de Arte Contemporânea de Niterói 
(Niterói Contemporary Art Museum).

Printed material 227

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Palácio do Itamaraty (Itamaraty 
Palace), in Brasilia. Landscaping by 
Burle Marx, and project by Niemeyer.

Printed material 228

Yes (Wikimedia 
Commons)

–
Guillermo Arévalo 
Aucahuasi

Guillermo Arévalo 
Aucahuasi

October, 2010
Praça dos Cristais (Crystals 
Square), in Brasilia.

Printed material 229
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NON-EXCLUSIVE 
RIGHTS 
ASSIGNMENT 

CONTACT OF THE 
COPYRIGHT HOLDER

COPYRIGHT 
HOLDER

PHOTOGRAPHER/
DIRECTOR OF VÍDEO/ 
SKETCHES AUTHOR

DATE OF 
PHOTOGRAPH/ 
IMAGE

CAPTION FORMAT ID #

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Parque do Barreiro (Barreiro Park), 
in Araxá, Minas Gerais.

Printed material 230

Public Domain 
(Wikimedia 
Commons)

–
André Melo / 
Ministério da Cultura 
(Ministry of Culture)

André Melo / Ministério da 
Cultura (Ministry of Culture)

December, 2010
The mural "War and Peace", 
by Cândido Portinari.

Printed material 231

No – – Le Corbusier Circa 1930 The Le Corbusier`s do-mi-no structure. Printed material 232

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
The Kaufmann House "The Waterfall House" 
(Fallingwater), Frank Lloyd Wright Project.

Printed material 233

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified Niemeyer's sketches for the Ball Room. Printed material 234

No – Source: Internet Le Corbusier 1937
Le Corbusier's sketches for 
the building of MESP.

Printed material 235

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Oscar Niemeyer 1955
Niemeyer's sketch about how 
to do architecture.

Printed material 236

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Ronchamp Church, designed 
by Le Corbusier.

Printed material 237

No – Source: Internet Unidentified Unidentified Sidney Opera House Building in Australia. Printed material 238

Yes 

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Igreja da Pampulha (São 
Francisco de Assis Church).

Printed material 239

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Javier Gil Javier Gil September, 2006
Catedral de Brasília (Brasilia Cathedral), 
Oscar Niemeyer’s project.

Printed material 240

Yes 

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Facade of the Yachzt Club, 
showing the use of tiles.

Printed material 241

Yes 

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
External panel detail of Portinari 
in Pampulha Church.

Printed material 242

Public Domain 
(Wikimedia 
Commons)

–
Carlos Luis M. 
C. da Cruz

Carlos Luis M. C. da Cruz 2005
Museu Histórico Nacional (National 
Historical Museum), Rio de Janeiro, 
Archimedes Memória project.

Printed material 243

Public Domain 
(Wikimedia 
Commons)

– Source: Internet Unidentified 2006
Universidade Rural do Rio de Janeiro (Rural 
University of Rio de Janeiro), in Seropédica.

Printed material 244

No – Source: Internet Unidentified March, 2003 Dom Pedro II school, in Belo Horizonte. Printed material 245
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NON-EXCLUSIVE 
RIGHTS 
ASSIGNMENT 

CONTACT OF THE 
COPYRIGHT HOLDER

COPYRIGHT 
HOLDER

PHOTOGRAPHER/
DIRECTOR OF VÍDEO/ 
SKETCHES AUTHOR

DATE OF 
PHOTOGRAPH/ 
IMAGE

CAPTION FORMAT ID #

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Parque do Barreiro (Barreiro Park), 
in Araxá, Minas Gerais.

Printed material 230

Public Domain 
(Wikimedia 
Commons)

–
André Melo / 
Ministério da Cultura 
(Ministry of Culture)

André Melo / Ministério da 
Cultura (Ministry of Culture)

December, 2010
The mural "War and Peace", 
by Cândido Portinari.

Printed material 231

No – – Le Corbusier Circa 1930 The Le Corbusier`s do-mi-no structure. Printed material 232

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
The Kaufmann House "The Waterfall House" 
(Fallingwater), Frank Lloyd Wright Project.

Printed material 233

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified Niemeyer's sketches for the Ball Room. Printed material 234

No – Source: Internet Le Corbusier 1937
Le Corbusier's sketches for 
the building of MESP.

Printed material 235

No

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Source: Danilo 
Matoso Macedo

Oscar Niemeyer 1955
Niemeyer's sketch about how 
to do architecture.

Printed material 236

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Ronchamp Church, designed 
by Le Corbusier.

Printed material 237

No – Source: Internet Unidentified Unidentified Sidney Opera House Building in Australia. Printed material 238

Yes 

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Igreja da Pampulha (São 
Francisco de Assis Church).

Printed material 239

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Javier Gil Javier Gil September, 2006
Catedral de Brasília (Brasilia Cathedral), 
Oscar Niemeyer’s project.

Printed material 240

Yes 

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Facade of the Yachzt Club, 
showing the use of tiles.

Printed material 241

Yes 

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
External panel detail of Portinari 
in Pampulha Church.

Printed material 242

Public Domain 
(Wikimedia 
Commons)

–
Carlos Luis M. 
C. da Cruz

Carlos Luis M. C. da Cruz 2005
Museu Histórico Nacional (National 
Historical Museum), Rio de Janeiro, 
Archimedes Memória project.

Printed material 243

Public Domain 
(Wikimedia 
Commons)

– Source: Internet Unidentified 2006
Universidade Rural do Rio de Janeiro (Rural 
University of Rio de Janeiro), in Seropédica.

Printed material 244

No – Source: Internet Unidentified March, 2003 Dom Pedro II school, in Belo Horizonte. Printed material 245
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NON-EXCLUSIVE 
RIGHTS 
ASSIGNMENT 

CONTACT OF THE 
COPYRIGHT HOLDER

COPYRIGHT 
HOLDER

PHOTOGRAPHER/
DIRECTOR OF VÍDEO/ 
SKETCHES AUTHOR

DATE OF 
PHOTOGRAPH/ 
IMAGE

CAPTION FORMAT ID #

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified
Niemeyer's sketches representing 
the brazilian women.

Printed material 246

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified
Niemeyer's sketches on the 
function of beauty.

Printed material 247

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Brises of ABI building (Brazilian 
Press Association), in Rio de 
Janeiro, MM Roberto´s project.

Printed material 248

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
House window of Xica da Silva in 
Diamantina, Minas Gerais, Brazil.

Printed material 249

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified
Sketches by Oscar Niemeyer 
demonstrating the use of freeform.

Printed material 250

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Boardwalk of Avenida Atlântica, in Rio 
de Janeiro, designed by Burle Marx.

Printed material 251

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Eduardo Deboni Eduardo Deboni July, 2008
The architectural surprise 
in Brasília Cathedral.

Printed material 252

Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Alexandre Borim 2013 The marquee of the Ball Room. Printed material 253

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Casa do Baile (The Ball Room) 
seen from the lagoon.

Printed material 254

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer

Oscar Niemeyer Unidentified Sketches by Oscar Niemeyer: Printed material 255

No – Source: Internet Unidentified Unidentified Some logos that refer to Pampulha Church. Printed material 256

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais July, 2012
VilleSavoye, design by Le 
Corbusier in Poissy, France.

Printed material 257

No – Source: Internet Le Corbusier 1930´s years
Le Corbusier's Project for the Errazuriz 
House, in Chile (not executed)

Printed material 258

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais October, 2014 U.N. headquarters building in New York Printed material 259
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NON-EXCLUSIVE 
RIGHTS 
ASSIGNMENT 

CONTACT OF THE 
COPYRIGHT HOLDER

COPYRIGHT 
HOLDER

PHOTOGRAPHER/
DIRECTOR OF VÍDEO/ 
SKETCHES AUTHOR

DATE OF 
PHOTOGRAPH/ 
IMAGE

CAPTION FORMAT ID #

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified
Niemeyer's sketches representing 
the brazilian women.

Printed material 246

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified
Niemeyer's sketches on the 
function of beauty.

Printed material 247

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Brises of ABI building (Brazilian 
Press Association), in Rio de 
Janeiro, MM Roberto´s project.

Printed material 248

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
House window of Xica da Silva in 
Diamantina, Minas Gerais, Brazil.

Printed material 249

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer 

Oscar Niemeyer Unidentified
Sketches by Oscar Niemeyer 
demonstrating the use of freeform.

Printed material 250

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Boardwalk of Avenida Atlântica, in Rio 
de Janeiro, designed by Burle Marx.

Printed material 251

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Eduardo Deboni Eduardo Deboni July, 2008
The architectural surprise 
in Brasília Cathedral.

Printed material 252

Yes

Adress: Rua Grão Pará, 85 - apto 
1301, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, Cep: 30150-340; 
Tel: +55 31 3241 5594;
E-mail: contato@memoriaarquitetura.com.br

Memória Arquitetura Alexandre Borim 2013 The marquee of the Ball Room. Printed material 253

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Casa do Baile (The Ball Room) 
seen from the lagoon.

Printed material 254

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer

Oscar Niemeyer Unidentified Sketches by Oscar Niemeyer: Printed material 255

No – Source: Internet Unidentified Unidentified Some logos that refer to Pampulha Church. Printed material 256

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais July, 2012
VilleSavoye, design by Le 
Corbusier in Poissy, France.

Printed material 257

No – Source: Internet Le Corbusier 1930´s years
Le Corbusier's Project for the Errazuriz 
House, in Chile (not executed)

Printed material 258

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais October, 2014 U.N. headquarters building in New York Printed material 259
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NON-EXCLUSIVE 
RIGHTS 
ASSIGNMENT 

CONTACT OF THE 
COPYRIGHT HOLDER

COPYRIGHT 
HOLDER

PHOTOGRAPHER/
DIRECTOR OF VÍDEO/ 
SKETCHES AUTHOR

DATE OF 
PHOTOGRAPH/ 
IMAGE

CAPTION FORMAT ID #

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais November, 2013
National Museum of Anthropology in Mexico 
City, Pedro Ramírez Vázquez's, Jorge 
Campuzano’s and Rafael Mijares’s project.

Printed material 260

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Hotel Unique, in São Paulo, 
project by Ruy Ohtake.

Printed material 261

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Temporary Pavilion of CSN, Sérgio 
Bernardes 1954 project.

Printed material 262

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Heydar Aliyev Cultural Center, in 
Azerbaijan, Zaha Hadid’s project.

Printed material 263

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Nils Olander Nils Olander June, 2007
Lincoln Center for the Performing 
Arts, in New York.

Printed material 264

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer

Oscar Niemeyer Unidentified Sketches by Oscar Niemeyer. Printed material 265

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer

Oscar Niemeyer Unidentified Sketches by Oscar Niemeyer. Printed material 266

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Casino Marquee contrasting 
with background volume.

Printed material 267

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Detail of the brises soleil of the Yacht Club. Printed material 268, 269

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Windows closing panels of 
Pampulha Church.

Printed material 270, 271

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Gardens of Burle Marx in Pampulha. Printed material 272, 273, 274, 
275, 276

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais November, 2013

Panoramic photo of area of the UNAM 
Campus, in Mexico City, showing 
the Rectorate's building to the left 
and the Library to the right.

Printed material 277

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais March, 2013
Panoramic photo of part of the Campus 
of the UCV in Caracas, Venezuela, seen 
from the top of the Dean’s building.

Printed material 278

Yes (Wikimedia 
Commons)

–
Halley Pacheco 
de Oliveira

Halley Pacheco de Oliveira April, 2003
Building of MAM,in Rio de Janeiro, 
project by Affonso Eduardo Reidy.

Printed material 279
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COPYRIGHT 
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PHOTOGRAPHER/
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SKETCHES AUTHOR
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PHOTOGRAPH/ 
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CAPTION FORMAT ID #

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais November, 2013
National Museum of Anthropology in Mexico 
City, Pedro Ramírez Vázquez's, Jorge 
Campuzano’s and Rafael Mijares’s project.

Printed material 260

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Hotel Unique, in São Paulo, 
project by Ruy Ohtake.

Printed material 261

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Temporary Pavilion of CSN, Sérgio 
Bernardes 1954 project.

Printed material 262

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Heydar Aliyev Cultural Center, in 
Azerbaijan, Zaha Hadid’s project.

Printed material 263

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Nils Olander Nils Olander June, 2007
Lincoln Center for the Performing 
Arts, in New York.

Printed material 264

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer

Oscar Niemeyer Unidentified Sketches by Oscar Niemeyer. Printed material 265

No

Adress: Rua Conde Lages, 25 - Rio 
de Janeiro - RJ, Cep: 22610-210;
Tel/Fax: +55 21 2509 1844;
E-mail: fundacao@niemeyer.org.br

Fundação Oscar 
Niemeyer

Oscar Niemeyer Unidentified Sketches by Oscar Niemeyer. Printed material 266

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Casino Marquee contrasting 
with background volume.

Printed material 267

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003 Detail of the brises soleil of the Yacht Club. Printed material 268, 269

Yes

Adress: SQN 107, bloco F, ap.303 - Asa 
Norte, Brasília - DF, Cep: 70743-060;
Tel: +55 61 9333 1311;
E-mail: danilo@mgs.arq.br

Danilo Matoso 
Macedo

Danilo Matoso Macedo 2003
Windows closing panels of 
Pampulha Church.

Printed material 270, 271

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Gardens of Burle Marx in Pampulha. Printed material 272, 273, 274, 
275, 276

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais November, 2013

Panoramic photo of area of the UNAM 
Campus, in Mexico City, showing 
the Rectorate's building to the left 
and the Library to the right.

Printed material 277

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais March, 2013
Panoramic photo of part of the Campus 
of the UCV in Caracas, Venezuela, seen 
from the top of the Dean’s building.

Printed material 278

Yes (Wikimedia 
Commons)

–
Halley Pacheco 
de Oliveira

Halley Pacheco de Oliveira April, 2003
Building of MAM,in Rio de Janeiro, 
project by Affonso Eduardo Reidy.

Printed material 279
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RIGHTS 
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COPYRIGHT 
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PHOTOGRAPHER/
DIRECTOR OF VÍDEO/ 
SKETCHES AUTHOR
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CAPTION FORMAT ID #

Yes (Wikimedia 
Commons)

– David Iliff David Iliff December, 2008
Sidney Opera House Building in 
Australia, designed by Jørn Utzon.

Printed material 280

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Marko Kudjerski Marko Kudjerski September, 2012
Parc de La Villette, in Paris, 
designed by Bernard Tschumi.

Printed material 281

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais December, 2012 Details of tiles in the building of MESP. Printed material 282, 283

Yes (Wikimedia 
Commons)

– ABM Images ABM Images March, 2004
Brises soleil of the north facade of the 
MESP building, in Rio de Janeiro.

Printed material 284

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais December, 2012 Gardens of Burle Marx in MESP building. Printed material 285

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais March, 2013 Campus of UCV in Caracas, Venezuela Printed material

286, 287, 
288, 289, 
290, 291, 
292, 293

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais November, 2013 Campus of UNAM in Mexico City. Printed material 294, 295, 
296, 297

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Nicolas Barriola Nicolas Barriola May, 2011
Church designed by architect Eladio 
Dieste in the city of Atlantis, Uruguay.

Printed material 298

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Church designed by architect Eladio 
Dieste in the city of Atlantis, Uruguay.

Printed material 299

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Nicolas Barriola Nicolas Barriola June, 2011
Church designed by architect Eladio 
Dieste in the city of Durazno, Uruguay.

Printed material 300

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Andrea Sellanes Andrea Sellanes August, 2006
Church designed by architect Eladio 
Dieste in the city of Durazno, Uruguay.

Printed material 301

No – Google Earth Google Earth 2014
Aerial view showing the layout 
of São Luís neighborhood.

Printed material 302

Public Domain 
(Wikimedia 
Commons)

– Library of Congress G.Eric / Edith Matson Between 1940 and 1946
White City of Tel-Aviv, urban project 
by Patrick Geddes, in early 1940´s.

Printed material 303

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Erik Levilly Erik Levilly July, 2006
The reconstruction of Le Havre 
by Auguste Perret.

Printed material 304

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Rodrigo Soldon Rodrigo Soldon October, 2009 Aterro do Flamengo Park, in Rio de Janeiro. Printed material 305

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Plans of Le Corbusier for expansion 
of Bogota, Colombia.

Printed material 306

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Hay Kranen Hay Kranen April, 2010
Schröderhuis, by Gerrit Rietveld, 
in Utrecht, The Netherlands.

Printed material 307, 308
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PHOTOGRAPHER/
DIRECTOR OF VÍDEO/ 
SKETCHES AUTHOR
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PHOTOGRAPH/ 
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Yes (Wikimedia 
Commons)

– David Iliff David Iliff December, 2008
Sidney Opera House Building in 
Australia, designed by Jørn Utzon.

Printed material 280

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Marko Kudjerski Marko Kudjerski September, 2012
Parc de La Villette, in Paris, 
designed by Bernard Tschumi.

Printed material 281

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais December, 2012 Details of tiles in the building of MESP. Printed material 282, 283

Yes (Wikimedia 
Commons)

– ABM Images ABM Images March, 2004
Brises soleil of the north facade of the 
MESP building, in Rio de Janeiro.

Printed material 284

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais December, 2012 Gardens of Burle Marx in MESP building. Printed material 285

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais March, 2013 Campus of UCV in Caracas, Venezuela Printed material

286, 287, 
288, 289, 
290, 291, 
292, 293

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais November, 2013 Campus of UNAM in Mexico City. Printed material 294, 295, 
296, 297

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Nicolas Barriola Nicolas Barriola May, 2011
Church designed by architect Eladio 
Dieste in the city of Atlantis, Uruguay.

Printed material 298

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Church designed by architect Eladio 
Dieste in the city of Atlantis, Uruguay.

Printed material 299

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Nicolas Barriola Nicolas Barriola June, 2011
Church designed by architect Eladio 
Dieste in the city of Durazno, Uruguay.

Printed material 300

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Andrea Sellanes Andrea Sellanes August, 2006
Church designed by architect Eladio 
Dieste in the city of Durazno, Uruguay.

Printed material 301

No – Google Earth Google Earth 2014
Aerial view showing the layout 
of São Luís neighborhood.

Printed material 302

Public Domain 
(Wikimedia 
Commons)

– Library of Congress G.Eric / Edith Matson Between 1940 and 1946
White City of Tel-Aviv, urban project 
by Patrick Geddes, in early 1940´s.

Printed material 303

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Erik Levilly Erik Levilly July, 2006
The reconstruction of Le Havre 
by Auguste Perret.

Printed material 304

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Rodrigo Soldon Rodrigo Soldon October, 2009 Aterro do Flamengo Park, in Rio de Janeiro. Printed material 305

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Plans of Le Corbusier for expansion 
of Bogota, Colombia.

Printed material 306

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Hay Kranen Hay Kranen April, 2010
Schröderhuis, by Gerrit Rietveld, 
in Utrecht, The Netherlands.

Printed material 307, 308
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NON-EXCLUSIVE 
RIGHTS 
ASSIGNMENT 

CONTACT OF THE 
COPYRIGHT HOLDER

COPYRIGHT 
HOLDER

PHOTOGRAPHER/
DIRECTOR OF VÍDEO/ 
SKETCHES AUTHOR

DATE OF 
PHOTOGRAPH/ 
IMAGE

CAPTION FORMAT ID #

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais November, 2013 Luis Barragan's House, in Mexico City. Printed material 309

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Ben Skála Ben Skála June, 2009
Villa Tugendhat, project by Mies 
van Der Rohe, in Brno.

Printed material 310

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Lehotsky Lehotsky December, 2012
Villa Tugendhat, project by Mies 
van Der Rohe, in Brno.

Printed material 311

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Formal precedents of Pampulha, 
according to Carlos Eduardo Dias Comas 
- Gardens of Stourhead in England.

Printed material 312

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Formal precedents of Pampulha, 
according to Carlos Eduardo Dias 
Comas - Maloca Curutus.

Printed material 313

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima 
(Little Church of Our Lady of Fátima), 
in Brasilia, Oscar Niemeyer’s Project.

Printed material 314

Yes (Wikimedia 
Commons)

–
Marcela Hernandez 
Moreira

Marcela Hernandez Moreira May, 2013
Example of the raumplan from Adolf 
Loos inside the Steiner House.

Printed material 315

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais July, 2012
Villa Savoye, design by Le 
Corbusier in Poissy, France

Printed material 316

No – Source: Internet Le Corbusier 1930´s years
Le Corbusier's Project for the Errazuriz 
Maison in Chile (not executed)

Printed material 317

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
The advertising use of urban icons, as 
the Pão de Açucar(Sugar Loaf), the 
Pampulha Church and Eiffel Tower

Printed material 318, 319, 320

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Marble of the Grand Hall. Printed material 321

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Floor of the dance floor. Printed material 322

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 “Nude” sculpture by August Zamoiski. Printed material 323

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
“The embrace” sculpture by 
Alfredo Ceschiati.

Printed material 324
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COPYRIGHT 
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DIRECTOR OF VÍDEO/ 
SKETCHES AUTHOR
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PHOTOGRAPH/ 
IMAGE

CAPTION FORMAT ID #

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais November, 2013 Luis Barragan's House, in Mexico City. Printed material 309

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Ben Skála Ben Skála June, 2009
Villa Tugendhat, project by Mies 
van Der Rohe, in Brno.

Printed material 310

Yes (Wikimedia 
Commons)

– Lehotsky Lehotsky December, 2012
Villa Tugendhat, project by Mies 
van Der Rohe, in Brno.

Printed material 311

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Formal precedents of Pampulha, 
according to Carlos Eduardo Dias Comas 
- Gardens of Stourhead in England.

Printed material 312

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Formal precedents of Pampulha, 
according to Carlos Eduardo Dias 
Comas - Maloca Curutus.

Printed material 313

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima 
(Little Church of Our Lady of Fátima), 
in Brasilia, Oscar Niemeyer’s Project.

Printed material 314

Yes (Wikimedia 
Commons)

–
Marcela Hernandez 
Moreira

Marcela Hernandez Moreira May, 2013
Example of the raumplan from Adolf 
Loos inside the Steiner House.

Printed material 315

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais July, 2012
Villa Savoye, design by Le 
Corbusier in Poissy, France

Printed material 316

No – Source: Internet Le Corbusier 1930´s years
Le Corbusier's Project for the Errazuriz 
Maison in Chile (not executed)

Printed material 317

No – Source: Internet Unidentified Unidentified
The advertising use of urban icons, as 
the Pão de Açucar(Sugar Loaf), the 
Pampulha Church and Eiffel Tower

Printed material 318, 319, 320

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Marble of the Grand Hall. Printed material 321

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Floor of the dance floor. Printed material 322

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 “Nude” sculpture by August Zamoiski. Printed material 323

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
“The embrace” sculpture by 
Alfredo Ceschiati.

Printed material 324
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RIGHTS 
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PHOTOGRAPH/ 
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CAPTION FORMAT ID #

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
“A Pampulha” sculpture by 
José Alves Pedrosa.

Printed material 325

No – Source: Internet Horizontes Arquitetura 2014
Architectural project for the 
new annex building.

Printed material 326

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais 2014
Plans showing the modifications 
to the original design.

Printed material 327

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Photo of the volume of the Auditorium 
in the space of the House.

Printed material 328

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo inside the Auditorium. Printed material 329

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 External panel of the Auditorium. Printed material 330

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais 2014
Modifications to the original design 
of the building - ground floor.

Printed material 331

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais 2014
Modifications to the original design 
of the building - upper floor.

Printed material 332

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1940´s years Aerial view in the 40’s. Printed material 333

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Current aerial view. Printed material 334

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 “The scarecrow” – Panel by Portinari Printed material 335

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 “The sport” – Panel by Burle Marx Printed material 336
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Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
“A Pampulha” sculpture by 
José Alves Pedrosa.

Printed material 325

No – Source: Internet Horizontes Arquitetura 2014
Architectural project for the 
new annex building.

Printed material 326

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais 2014
Plans showing the modifications 
to the original design.

Printed material 327

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Photo of the volume of the Auditorium 
in the space of the House.

Printed material 328

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo inside the Auditorium. Printed material 329

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 External panel of the Auditorium. Printed material 330

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais 2014
Modifications to the original design 
of the building - ground floor.

Printed material 331

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais 2014
Modifications to the original design 
of the building - upper floor.

Printed material 332

Yes

Adress: Rua Itambé, 227 - Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30150-150;
Tel: +55 31 3277 4603;
E-mail: apcbh@pbh.gov.br

Arquivo Público 
da Cidade de 
Belo Horizonte

Unidentified 1940´s years Aerial view in the 40’s. Printed material 333

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Current aerial view. Printed material 334

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 “The scarecrow” – Panel by Portinari Printed material 335

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 “The sport” – Panel by Burle Marx Printed material 336
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Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais October, 2014 External Portinari panel. Printed material 337

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Internal Portinari panel. Printed material 338

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Via Crucis by Portinari. Printed material 339, 340, 
341, 342

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Panel by Paulo Werneck. Printed material 343

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Baptistery tiles panel by Portinari Printed material 344, 345

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014  Baptistry Relief by Ceschiati. Printed material 346, 347, 348

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Portinari Tootstool. Printed material 349

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Sidewalks in portuguese stone. Printed material 350

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Alfredo Volpi panel Printed material 351

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Panel by Paulo Werneck. Printed material 352

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais 2014 Modifications to the original design. Printed material 353

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014 Scheme of Lagoon treatment. Printed material 354
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Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais October, 2014 External Portinari panel. Printed material 337

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Internal Portinari panel. Printed material 338

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Via Crucis by Portinari. Printed material 339, 340, 
341, 342

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Panel by Paulo Werneck. Printed material 343

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Baptistery tiles panel by Portinari Printed material 344, 345

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014  Baptistry Relief by Ceschiati. Printed material 346, 347, 348

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Portinari Tootstool. Printed material 349

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Sidewalks in portuguese stone. Printed material 350

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Alfredo Volpi panel Printed material 351

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Panel by Paulo Werneck. Printed material 352

Yes

Adress: Rua Tomé de Souza, 815 – 2ª andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30140-131;
Tel: +55 31 8888 2340;
E-mail: pedromorais.arquiteto@gmail.com

Pedro Morais Pedro Morais 2014 Modifications to the original design. Printed material 353

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014 Scheme of Lagoon treatment. Printed material 354
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RIGHTS 
ASSIGNMENT 
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PHOTOGRAPHER/
DIRECTOR OF VÍDEO/ 
SKETCHES AUTHOR

DATE OF 
PHOTOGRAPH/ 
IMAGE
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No –

Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente 
da Prefeitura de 
Belo Horizonte

– 2014 Organization chart of PROPAM. Printed material 355

No

Adress: Rua Santa Alexandrina, 
336 – Rio Comprido, Rio de Janeiro 
– RJ, Cep: 20261-232;
Tel: +55 21 2293 0087

Fundação Roberto 
Marinho

– 2004 / 2005
São Francisco de Assis Church 
2014 restoration.

Printed material 356

Yes

Adress: Av. Afonso Pena, 4.000 - 6º andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30130-009; 
Tel: +55 31 3277 5192;
E-mail: webercoutinho@pbh.gov.br

Weber Coutinho Weber Coutinho 2002 - 2014 Recovery works on the lake. Printed material 357

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Aerial photo of the Ecological Park Printed material 358

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo of the Boardwalk 
of Pampulha Lagoon

Printed material 359

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of Pampulha Square. Printed material 360

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Zonning map (Parcelling, ocupation 
and use of thge land legislation)

Printed material 361

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Special Guidelines Area 
urban Legislation (ADE)

Printed material 362

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Special Guidelines Area urban 
Legislation for Pampulha Basin (ADE 
Bacia da Pampulha) - restrictions

Printed material 363

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Special Guidelines Area urban 
Legislation for Pampulha Region 
(ADE Pampulha) – allowed uses

Printed material 364

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Administration structure of the 
Belo Horizonte Municipality

Printed material 365

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014 Present organization Printed material 366
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No –

Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente 
da Prefeitura de 
Belo Horizonte

– 2014 Organization chart of PROPAM. Printed material 355

No

Adress: Rua Santa Alexandrina, 
336 – Rio Comprido, Rio de Janeiro 
– RJ, Cep: 20261-232;
Tel: +55 21 2293 0087

Fundação Roberto 
Marinho

– 2004 / 2005
São Francisco de Assis Church 
2014 restoration.

Printed material 356

Yes

Adress: Av. Afonso Pena, 4.000 - 6º andar, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30130-009; 
Tel: +55 31 3277 5192;
E-mail: webercoutinho@pbh.gov.br

Weber Coutinho Weber Coutinho 2002 - 2014 Recovery works on the lake. Printed material 357

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Aerial photo of the Ecological Park Printed material 358

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014
Aerial photo of the Boardwalk 
of Pampulha Lagoon

Printed material 359

Yes

Adress: Rua Oliveira, 330 - apto 103, 
Belo Horizonte - MG, Cep: 30310-150; 
Tel: +55 31 9115 9098; 
E-mail: marciliogazzinelli@gmail.com

Marcilio Gazzinelli Marcilio Gazzinelli October, 2014 Photo of Pampulha Square. Printed material 360

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Zonning map (Parcelling, ocupation 
and use of thge land legislation)

Printed material 361

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Special Guidelines Area 
urban Legislation (ADE)

Printed material 362

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Special Guidelines Area urban 
Legislation for Pampulha Basin (ADE 
Bacia da Pampulha) - restrictions

Printed material 363

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Special Guidelines Area urban 
Legislation for Pampulha Region 
(ADE Pampulha) – allowed uses

Printed material 364

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Administration structure of the 
Belo Horizonte Municipality

Printed material 365

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014 Present organization Printed material 366
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Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Pampulha Modern Ensemble 
Management Committee organization

Printed material 367

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Pampulha Modern Ensemble 
Department organization

Printed material 368

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014 Spill-way belverdere Printed material 369

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Biguá Belvedere, at left the kiosk 
with toillets and right the facilities 
for physical exercises 

Printed material 370

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014 Bycicle track at the lake border Printed material 371

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Interpretative signalizing system for 
the Pampulha Modern Ensemble 

Printed material 372

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014 Shared bikes at the lake border Printed material 373
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Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Pampulha Modern Ensemble 
Management Committee organization

Printed material 367

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Pampulha Modern Ensemble 
Department organization

Printed material 368

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014 Spill-way belverdere Printed material 369

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Biguá Belvedere, at left the kiosk 
with toillets and right the facilities 
for physical exercises 

Printed material 370

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014 Bycicle track at the lake border Printed material 371

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014
Interpretative signalizing system for 
the Pampulha Modern Ensemble 

Printed material 372

Yes

Adress: Rua Angustura, 210 - Serra, Belo 
Horizonte - MG, Cep: 30220-290;
Tel: +55 31 3281 5739;  
E-mail: simone@praxisbh.com.br

Praxis Projetos 
e Consultoria

Praxis Projetos e 
Consultoria

2014 Shared bikes at the lake border Printed material 373
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7.a. Authorization Forms
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AUTHORIZATION 

1- I, FLAVIO DE LEMOS CARSALADE, the undersigned, hereby grant 
free of charge to UNESCO the non-exclusive right for the legal term 
of copyright to reproduce and use in accordance with the terms of 
paragraph 2 of the present authorization throughout the world the 
photograph(s) and/or slide(s) described in paragraph 4. 
 

2- I understand that the photograph (s) and/or slide(s) described on 
paragraph 4 of the present authorization will be used by Unesco to 
disseminate information on the sites protected under the World 
Heritage Convention in the following ways: 
 
a) Unesco publications; 
b) Co-editions with private publishing houses for World Heritage 

publications: a percentage of the profits will be given to the 
World Heritage Fund; 

c) Postcards  - to be sold at the site protected under the World 
Heritage Convention (profits, if any, will be divided between the 
services in question and the World Heritage Fund); 

d) Slides series – to be sold to schools, libraries, other institutions 
and eventually at the sites (profits, if any, will go to the World 
Heritage Fund); 

e) Exhibitions, etc. 
 

3- I also understand that I shall be free to grant the same rights to any 
other eventual user but without any prejudice to the rights granted 
to Unesco. 
 

4- The list of photograph(s) and/or slide(s) for which the authorization 
is given is attached. 
 

5- All the photographs and/or slides will be duly credited. The 
photographer’s moral rights will be respected.  
 

6- I hereby declare and certify that I am duly authorized to grant the 
rights mentioned in paragraph 1 of the present authorization. 
 

7- I hereby undertake to indemnify Unesco, and to hold it harmless of 
any responsibility, for any damages resulting from any violation of 
the certification mentioned under paragraph 6 of the present 
authorization. 
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8- Any difference or disputes which may arise from the exercise of the 
rights granted to Unesco will be settled in a friendly way. Reference 
to courts or arbitration is excluded. 

 

Belo Horizonte, 07/11/2014 

 

_____________________________________________ 
FLAVIO DE LEMOS CARSALADE 
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AUTHORIZATION 

1- I, Memória Arquitetura Ltda, here represented by the managing partner Patrícia 

Soares Pereira the undersigned, hereby grant free of charge to UNESCO the non-

exclusive right for the legal term of copyright to reproduce and use in accordance 

with the terms of paragraph 2 of the present authorization throughout the world 

the photograph(s) and/or slide(s) described in paragraph 4. 

 

2- I understand that the photograph (s) and/or slide(s) described on paragraph 4 of 

the present authorization will be used by Unesco to disseminate information on 

the sites protected under the World Heritage Convention in the following ways: 

 

a) Unesco publications; 

b) Co-editions with private publishing houses for World Heritage publications: a 

percentage of the profits will be given to the World Heritage Fund; 

c) Postcards  - to be sold at the site protected under the World Heritage 

Convention (profits, if any, will be divided between the services in question 

and the World Heritage Fund); 

d) Slides series – to be sold to schools, libraries, other institutions and 

eventually at the sites (profits, if any, will go to the World Heritage Fund); 

e) Exhibitions, etc. 

 

3- I also understand that I shall be free to grant the same rights to any other 

eventual user but without any prejudice to the rights granted to Unesco. 

 

4- The list of photograph(s) and/or slide(s) for which the authorization is given is 

attached. 

 

5- All the photographs and/or slides will be duly credited. The photographer’s moral 

rights will be respected.  

 

6- I hereby declare and certify that I am duly authorized to grant the rights 

mentioned in paragraph 1 of the present authorization. 

 

7- I hereby undertake to indemnify Unesco, and to hold it harmless of any 

responsibility, for any damages resulting from any violation of the certification 

mentioned under paragraph 6 of the present authorization. 

 

8- Any difference or disputes which may arise from the exercise of the rights 

granted to Unesco will be settled in a friendly way. Reference to courts or 

arbitration is excluded. 

 

 

Belo Horizonte, 07/11/2014  
 

 
Patrícia Soares Pereira 

Managing Partner 
RG: M-7.711.589/SSP-MG 

CPF: 035.745.586-00  

Memória Arquitetura LTDA 
CNPJ: 05.400.061/0001-60 
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7.b. Texts Relating To Protective Designation, Copies Of Man-
agement Plans Of The Assets Or Documented Management 
Systems And Summaries Of Other Plans Relevant To The Asset
As Indicated In Item 5. B That Deals With The Designation Of The Protec-
tion Of The Asset, The Pampulha Modern Ensemble Has Protection From 
The Three Spheres Of Government Of The Country; Federal, State And 
Municipal. 

Below, Summaries That Present The Main Points Of These Legal Protec-
tion Expedients.

Federal Listing - IPHAN - National 
Institute Of Historical And Artistic Heritage 

The “Urban And Architectural Ensemble Of Pampulha Boardwalk” Was 
Listed By The Instituto Do National Institute Of Historical And Artistic 
Heritage - Iphan, Of The Ministry Of Culture On 12/7/1994 Under Pro-
cess No. 1314-T-94. It Was Registered Under Number 115 In The Book Of 
Archaeological, Ethnographic And Landscape Listing Of Iphan, Having 
Been Included In The Perimeter Of The Listing, There Described, The Ca-
sino (Now The Pampulha Art Museum); The Building Of The Yacht Tennis 
Club; The Building Of The Ball Room; The Building Of The House Of Ku-
bitschek; And The Own Headquarters Of The Former Golf Club, Current 
Zoo-Botanical Foundation. The Listings Include The Gardens And Inte-
grated Assets Of The Buildings And Also The Movable Property Described 
As Inventoried In The Court Documents.
 Under Number 545 There Is Also The Inscription Of This Set In The 
Book Of Historic Listing, Including The Casino (Now The Pampulha Art 
Museum), Yacht Tennis Club, Ball Room, House Of Kubitschek And The 
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Former Headquarters Of The Golf Club. Under Number 609 There Is The 
Inscription Of This Set In The Book Of Fine Arts Listing, Including The 
Casino (Now The Pampulha Art Museum), Yacht Tennis Club, Ball Room, 
House Of Kubitschek And The Former Headquarters Of The Golf Club.
 The Initial Protection Was Held With The Inventories Of Each Cultural 
Asset, As Established In The Constitution Of Brazil. Then It Was Prepared The 
Listing Dossier By Iphan Which Presents As An Attachment, A Visiting Re-
port With Suggestions Of Intervention Guidelines For Each Cultural Asset.
 It Should Be Noted That Before The Listing Of The Urban And Ar-
chitectural Ensemble Of The Pampulha Boardwalk, The São Francisco 
De Assis Chapel And Its Works Of Art Had Been Listed By The National 
Institute Of Historical And Artistic Heritage - Iphan, Of The Ministry Of 
Culture On 12/1/1947, Under The Process No. 373-T And Registration 
No. 312 Of The Listing Book Of Fine Arts, Sheets 65. 

State Listing - IEPHA-Mg – State Institute Of Historical 
And Artistic Heritage Of Minas Gerais

The State Institute Of Historical And Artistic Heritage Of Minas Gerais – 
Iepha/Mg, Through Decree No. 23,646, Listed On 6/26/1984 The “Pam-
pulha Architectural And Landscape Ensemble”, Composed Of The São 
Francisco De Assis Church, The Casino (Now The Pampulha Art Mu-
seum), The Ball Room, The Initial Building Of The Yacht Tennis Club, 
The Lagoon And The Margins Delimited By Av. Otacilio Negrão De Lima.
 The Initial Protection Was Held With The Inventories Of Each Cul-
tural Asset, As Established In The Constitution Of Brazil. Then It Was 
Performed The Dossier Of The Set.
 In Addition To The Decree Of Listing Of The Set, Iepha/Mg Present-
ed Subsequently, Guidelines For The Use And Occupation Of The Soil, 
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Visual Pollution, Road And Traffic System And Measures To Avoid The 
Decharacterization Of The Listed Heritage.

Municipal Listing - CDPCM/Bh - Deliberative Council Of 
Cultural Heritage Of The Municipality Of Belo Horizonte 

The Process Of Municipal Listing, No. 01-118.070-99-04, Was Opened In 
1999. The Interim Listing Was Held With The Deliberation 086/2003, In 
Meeting Of Cdpcm/Bh Held On August 12, 2003. At That Meeting, Cd-
pcm/Bh Defined The Protection Of “Urban Pampulha Lagoon Ensemble 
And Vicinity/Buildings Of Collective Use And Their Integrated Goods”, 
Including The São Francisco De Assis Church, The Casino (Now The 
Pampulha Art Museum), The Ball Room, The Kubitschek House, The 
Yacht Tennis Club, The Pampulha Yacht Club, The Headquarters Of The 
Zoo-Botanical Foundation, The Building Of The Deanery Of Ufmg, The 
Governor Magalhães Pinto Stadium And The Journalist Felipe Drumond 
Stadium. It Was Considered Included In The Temporary Protection All 
The Integrated Assets, Listed As An Attachment To This Decision.
 The Initial Protection Was Held With The Inventories Of Each Cultur-
al Asset. Then The Listing Dossier Was Prepared, In Which Are Pointed 
Intervention Guidelines To Be Followed, Namely, Restoration Actions To 
Be Implemented For Each Cultural Asset Protected.
 On October 14, 2003 It Was Deliberated The Definitive Listing Of 
The Ensemble, As Per Deliberation No. 106/2003, Published In The Of-
ficial Daily Gazette Of The City - Dom, Of October 21, 2003. The Listings 
Were Registered In The Book Of Historical Listing And In The Book Of 
Archeological, Ethnographic And Landscape Listing.
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Summary

CDPCM/BH IEPHA/MG IPHAN

Year of Designation 
of Protection 2003 1984 1994

Legislative act 
of protection 
designation

Deliberation No. 106/2003, 
published in the DOM 
of October 21, 2003.

Decree No. 23.646, 
of June 26, 1984

Process No. 373-T and 
registration No. 312 in the 
Listings Book of Fine Arts, 
sheets 65. Specific listing 
of São Francisco de Assis 
Chapel and all works of art 
listed on December 1, 1947.
Process No. 1314-T-94 of 
December 7, 1994, that 
listed the set of buildings 
of Oscar Niemeyer.

Summary of the 
Document

Process comprised by the 
listing dossier having 186 
pages with description, 
photographs and plans of 
each property and material 
attached, documents 
and deliberations.

Process comprised by the 
listing dossier, having 230 
pages with historical text, 
description of assets, plans 
and photographs, and 
additional documentation.

Dossier of listing of 
São Francisco de Assis 
Chapel, with 55 pages.
 Dossier of listing of the 
Modernist Ensemble 
with 113 pages – 
Modernist Ensemble.

Main legal provisions 

Delimitation of 
surrounding area.
Intervention guidelines 
for the restoration of each 
cultural asset with technical 
recommendation.

Delimitation of surrounding 
area. In addition to the 
Decree of Listing of the 
Ensemble, IEPHA/MG’s 
annex presented, guidelines 
for the use and occupation 
of the soil, visual pollution, 
road and traffic system to 
avoid the decharacterization 
of the listed heritage.

Delimitation of surrounding 
area. Report of visits held 
in the period of protection, 
with suggestions of 
intervention guidelines 
for each cultural asset.
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7.c. Form And Date Of Most Recent  
Records Or Inventory Of The Asset
As Shown In Items 5 B, On The Designation Of Asset Protection, And In 
Item 7.B About The Texts Related To The Designation Of Asset Protec-
tion, Pampulha Modern Ensemble Has Inventories, Records And Files 
Made For The Protection Of Cultural Heritage As Documents Of Approv-
al Of Listings Made.

Approval Of Federal Listing - IPHAN - Instituto Do 
Patrimônio Histórico E Artístico Nacional

Ordinance No. 188 Of October 20, 1997.  
The Minister Of State For Culture, In The Use Of The Powers That The 
Law 6.292 Confers To Him, Of December 15, 1975, And With A View To 
The Manifestation Of Cultural Heritage Advisory Board At Its 10Th Meet-
ing, Held On August 27, 1996, Decides To:

 I – Approve, For The Purposes Of Decree-Law No. 25, Of November 
30, 1937, The Listing Of Pampulha Architectural And Landscape Ensem-
ble, With Corresponding Area To The Polygonal Of Listing Described At 
Sheets 197 And 198 Of Process No. 1.341-T-94, Especially The Works 
Constituted By The Casino Buildings, Current Art Museum Of Belo Hori-
zonte, Yacht Tennis Club, Ball Room, House That Belonged To Juscelino 
Kubitschek And Former Headquarters Of The Golf Club, Current Head-
quarters Of Zoo-Botanic Foundation, In Belo Horizonte, Mg. The Listings 
Include The Gardens And Integrated Assets Of The Buildings And Also 
The Movable Property Inventoried In The Same Court Documents. 
 Ii – This Ordinance Shall Enter Into Force On The Date Of Its Publica-
tion, Repealed The Provisions To The Contrary. 
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State Listing - IEPHA-MG – State Institute Of 
Historical And Artistic Heritage Of Minas Gerais
Summary Of Decree No. 23.646, Of June 26, 1984
Approves The Listing Of Pampulha Architectural And Landscape En-
semble, In Belo Horizonte.
 The Governor Of The State Of Minas Gerais, In The Use Of Attribu-
tion Which Confers To Him Article 76, Item X, Of The Constitution Of 
The State, And In View Of The Provisions Of Article 3, Paragraph 1, Of 
Law No. 5,775, Of September 30, 1971, Combined With Article 5 And Its 
Sole Paragraph Of By-Laws Created By Decree No. 14,374, Of March 10, 
1972, And
Whereas The Pampulha Architectural And Landscape Ensemble Rep-
resents The Hallmark Of Modern Brazilian Architecture And Its Impor-
tance Transcends The Borders Of The State And The Country;
Whereas The Favorable Opinion Issued By The Board Of Trustees Of 
The State Institute Of Historical And Artistic Heritage - Iepha/Mg,

   Art. 1St - The Listing Held By The State Institute Of Historical And Ar-
tistic Heritage - Iepha / Mg Of Pampulha Architectural And Landscaping 
Ensemble, In Belo Horizonte Is Approved, Consisting Of São Francisco 
De Assis Church, The Buildings Of The Casino (Current Art Museum), 
The Ball Room And The Initial Building Of The Yacht Tennis Club, With 
Its Gardens, Statuaries And Ornamental, Artistic And Complementary 
Elements Related In The Respective Process, Including The Lagoon And 
Delimited Margins By Avenida Otacílio Negrão De Lima. 
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Municipal Listing - CDPCM/Bh - Deliberative Council Of 
Cultural Heritage Of The Municipality Of Belo Horizonte 

Summary Of Listing Registration Certificate Of November 5, 2014.
The Director Of Cultural Heritage Of The Municipal Cultural Foundation, 
As Powers Conferred To Him By Decree No. 13,188, Of April 28, 2008, 
CERTIFIES That, In Reviewing The Book Of Historical Listing, Established 
By Municipal Law Number Three Thousand Eight Hundred And Two, Of 
July 6, One Thousand Nine Hundred And Eighty-Four, It Is Registered 
Therein, On Sheets One Hundred And Ninety-Three, One Hundred And 
Ninety-Four, One Hundred And Ninety-Five, One Hundred And Ninety-
Six And One Hundred And Ninety-Seven; Roman Inscription Number: 
One Hundred And Sixty-Six; Process Number: 01.118070.99.04; Cultural 
Asset: Urban Ensemble Of Pampulha Lagoon And Vicinities - Collec-
tive Use Buildings And Their Integrated Assets; Nature Of The Cultural 
Asset: Civil And Religious Architecture; Location: Pampulha; Property: 
Public And Private; Character Of Listing: Consent; Deliberations: No. 
106/2003 And No. 116/2003, Of October 14, 2003; Publication: October 
21, 2003-”Official Daily Gazette Of The Municipality”; Description: São 
Francisco De Assis Church, The Casino, The Ball Room, The Yacht Ten-
nis Club, The Country House Of Juscelino Kubitschek, Zoo-Botanical 
Foundation Headquarters, The Mineirão - Stadium-Governor Magalhães 
Pinto, The Mineirinho = Stadium Journalist Felipe Drummond, Of The 
Rectory Of The Federal University Of Minas Gerais, The Pampulha Yacht 
Club - Pic. The Water Mirror And The Boardwalk Of Pampulha Lagoon. 
 Note. This Cultural Asset Is Also Registered Under Number Lvii, 
Sheets 90, 91, 92, 93, 94 And 95 Of The Book Of Archaeological, Ethno-
graphic And Landscape Listing, Under Number Xxx, Sheets, 11, 12, 13, 
14 And 15, Of The Book Of Fine Arts Listing And Under The Number Ix, 
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Sheets 4, 5, 6, 7 And 8 Of The Book The Listing Of Applied Arts; (A) Gina 
Beatriz Rende / Secretary-General Of The Council; Maria Celina Pinto 
Albano / Chairman Of The Board. And, For Being True, I, Carlos Hen-
rique Bicalho, On Behalf Of The Directorate Of Cultural Heritage / Mu-
nicipal Cultural Foundation, Draft This Certificate, Which Will Be Dated 
And Signed By Me. Belo Horizonte, November 5, 2014.
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7.d. Address Of Where Inventory,  
Records, And Files Are Located.
Copies Of The Listing Processes Are Preserved In The Archives Of The 
Institutions Of Federal Cultural Heritage Protection, National Institute 
Of Historical And Artistic Heritage - Iphan/Belo Horizonte; Statewide, 
Institute Of Historical And Artistic Heritage Of Minas Gerais - Iepha 
And Municipal, Directorate Of Cultural Heritage Board Of The Munici-
pal Cultural Foundation Of Belo Horizonte. Copies Of This Registration 
Process On The World Heritage List Shall Be Preserved In The Archives 
Of The Iphan (Brasília And Belo Horizonte) And In The Municipal Gov-
ernment (Belo Horizonte).
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Instituto Do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - IPHAN Brasília
Address: Seps Quadra 713/913 Sul , Bloco D 
, Edifício Iphan, 5º Andar – Bairro Asa Sul. 
Brasilia/Federal District
Brasil – Cep: 70.390-135
Tel.: 55 61 2024-5500 / 2024-5502
Fax: 55 61 2024-5514

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN Belo Horizonte
Superintendência Regional Do 
Iphan Em Minas Gerais 
Address: Rua Januária, Nº 130, Bairro Centro
Belo Horizonte/Minas Gerais
Brasil – Cep: 30.110-055
Tel.: 55 31 3222 2440 / 3222 3051
Fax: 55 31 3213 4426

Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais – IEPHA
Address: Rua Dos Aimorés, Nº 1.697, Bairro Lourdes
Belo Horizonte/Minas Gerais
Brasil – Cep: 30140-071
Tel.: 55 31 3235 2800

Fundação Municipal de Cultura do 
Município de Belo Horizonte
Address: Rua Da Bahia, Nº 888, 
13° Andar – Bairro Centro
Belo Horizonte/Minas Gerais
Brasil – Cep: 30.160-011
Tel : 55 31 3277 4675
Fax: 55 31 3277 4630

Diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação 
Municipal da Cultura de Belo Horizonte
Address: Rua Professor Estevão 
Pinto, Nº 601, Bairro Serra
Belo Horizonte/Minas Gerais 
Brasil – Cep: 30220-060
Tel.: 55 31 3277 5011 / 3277 5217
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8. CONTACT INFORMATION  
OF RESPONSIBLE AUTHORITIES

8.a. Prepared By
Fundação Municipal De Cultura Do Município De Belo Horizonte
Name: Leônidas José De Oliveira
Title: President Of The Municipal Cultural Foundation
Address: Rua Da Bahia 888, 13° Andar – Bairro Centro
Belo Horizonte/ Minas Gerais
Brasil – Cep: 30.160–011
Tel: 55 31 3277 4675
Fax: 55 31 3277 4630
E-Mail: Presidencia.Fmc@Pbh.Gov.Br / Gab.Fmc@Pbh.Gov.Br

8.b. Official Local Institution/Agency
Instituto Do Patrimônio Histórico E Artístico Nacional – Iphan
Name: Jurema De Souza Machado
Title: President
Address: Seps Quadra 713/913 Sul , Bloco D , Edifício Iphan, 5º Andar – 
Bairro Asa Sul
Brasília / Distrito Federal
Brasil – Cep: 70.390–135
Tel: 55 61 2024-5500 / 55 61 2024-5502
Fax: 55 61 2024-5514
E-Mail: Gabinete@Iphan.Gov.Br
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8.c. Other Local Institutions
Instituto Do Patrimônio Histórico E Artístico Nacional – Iphan
Superintendência Regional Do Iphan Em Minas Gerais
Name: Michele Abreu Arroyo
Title: Superintendent
Address: Rua Januária, Nº 130, Bairro Centro
Belo Horizonte/ Minas Gerais
Brasil – Cep: 30.110–055
Tel: 55 31 3222 2440 / 55 31 3222 3051
Fax: 55 31 3213 4426
E-Mail: Gabinete.Mg@Iphan.Gov.Br / Michele.Arroyo@Iphan.Gov.Br

8.d. Official Web Address
Http://Bhfazcultura.Pbh.Gov.Br
Https://Www.Facebook.Com/Pampulhapatrimoniodahumanidade
Contact Name: Leônidas José De Oliveira
E-Mail: Presidencia.Fmc@Pbh.Gov.Br / Gab.Fmc@Pbh.Gov.Br
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9. SIGNATURE ON BEHALF OF THE STATE-PART

___________________________, _____________________ 2014.

_______________________________
Jurema Machado
National Institute of the Historic and Artistic Heritage - IPHAN
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Annex 1

Illustrated timeline



 
DATA 

OSCAR 
NIEMEYER 

BRASIL MUNDO 
 

1900   

Frank Lloyd Wright 
começa a projetar, 

nos Estados 
Unidos, as Prairie 

Houses 

1907 Nascimento de 
Oscar Niemeyer 	    

1908   

Início do 
movimento 

artístico cubista, 
com Pablo Picasso 
e George Braque 

1909   

Publicação do 
Manifesto 

Futurista, por 
Filippo Marinetti 

1914   
Le Corbusier 

projeta a Casa 
Domino 

1915   

Início do 
movimento 

Dadaísta nos 
Estados Unidos e 

na Europa 

1919   
Walter Gropius 

funda a Bauhaus  

1920  
Exposição da 

artista plástica 
Zina Aita, em BH 

 

1921   

Erich Mendelsohn 
cria a Torre 
Einstein, na 
Alemanha 

1922  

Semana de Arte 
Moderna, em 

São Paulo 
Exposição 

Internacional 
Comemorativa do 

Centenário da 
Independência do 

Brasil, RJ 
Lançamento da 

revista 
modernista 
Klaxon, SP 

 

1924  

Lançamento do 
“Manifesto da 
poesia pau-
brasil”, por 
Oswald de 
Andrade 

A “Caravana 
Modernista” 
chega a Belo 

Horizonte  

 

1925  

O arquiteto russo 
Gregori 

Warchavchik, 
radicado em São 
Paulo, publica o 
“Manifesto pela 

Arquitetura 
Funcional” 

Exposição 
Internacional de 

Artes Decorativas 
e Industriais 
Modernas 

Destaque para o 
pavilhão Espirit 
Nouveau, de Le 

Corbusier 

1926  

Gilberto Freyre 
publica o 

“Manifesto 
Regionalista”, no 

Recife 

Le Corbusier 
publica “Cinco 
Pontos de Nova 

Arquitetura” 

     



 

1927  

Primeira casa 
modernista do 

Brasil, projetada 
por Gregori 

Warchavchik, SP 
Suplemento 

literário “Leite 
Criôlo”, em BH 

Revista 
modernista 
“Verde”, em 

Cataguases (MG) 
1º Salão de Belas 

Artes da 
Prefeitura de BH 

 

 

1928  

 “Manifesto 
Antropófago”, de 

Oswald de Andrade 
“Macunaíma, o 

herói sem nenhum 
caráter”, de Mário 

de Andrade 
“A Revista”, 
dirigida por 

Carlos 
Drummond de 

Andrade e 
Martins de 
Almeida 

 
 
 
 

 
Le Corbusier cria 
a Villa Savoye, na 

França 

1929 

Matricula-se na 
Escola Nacional de 
Belas Artes, no Rio 

de Janeiro 

Le Corbusier chega 
ao Brasil 

 

1930  

IV Congresso Pan-
americano de 
Arquitetura, RJ 

Fundação da Escola 
de Arquitetura da 

UFMG 
Primeira casa 

modernista do Rio 
de Janeiro, 

projetada por 
Gregori 

Warchavchik 

 

1931  

38ª Exposição 
Geral de Belas 

Artes, promovida 
por Lúcio Costa  

Reforma curricular 
do curso de 

Arquitetura da 
Escola de Belas 

Artes RJ 
Albergue da Boa 

Vontade, primeiro 
edifício moderno 
de uso público, 
projetado por 

Affonso Eduardo 
Reidy e Gérson 

Pinheiro 

Início do 
movimento 

dadaísta nos 
Estados Unidos e 

na Europa 

1932  

Fundação da 
Sociedade Pró-Arte 

Moderna, SP 
Fundação do Clube 

dos Artistas 
Modernos, SP 

Inauguração MoMa 
Exposição The 

International Style: 
Architecture Since 

1922 

     



 

1934 

Conclusão da 
Graduação na 

Escola Nacional de 
Belas Artes (RJ) 

Diploma-se 
engenheiro-

arquiteto 

Lúcio Costa publica 
o texto “Razões da 
Nova Arquitetura” 

 

 

 

1935 

Início do trabalho 
no escritório de 
Lúcio Costa e 
Carlos Leão 

Edifício da 
Associação 
Brasileira de 

Imprensa (ABI), 
Marcelo e Milton 

Roberto, RJ  
Escola Alberto 

Torres, projetada 
por Luiz Nunes, 

em Recife 

 

 

 

1936 

Participação no 
projeto do edifício 
do Ministério da 

Educação e Saúde 
(atual edifício 

Gustavo 
Capanema) 

Le Corbusier é 
contratado para 

dar assessoria ao 
projeto do prédio 

do MES, RJ 
Realização do 1º 

Salão de Arte 
Moderna do Bar 

Brasil, no porão do 
Cine Brasil, BH 

 

 

 

1937 

Obra do Berço 
(berçário de uma 

instituição 
filantrópica), RJ  
Primeiro projeto 

individual 
finalizado 

Criação do SPHAN 
(Serviço do 
Patrimônio 
Histórico e 

Artístico Nacional) 

 

 

 1938 Grande Hotel de 
Ouro Preto (MG) 

  
 

 

1939 

Com Lúcio Costa, 
participa do 

projeto 
colaborativo do 

Pavilhão 
Brasileiro na Feira 

Mundial de NY 

 

Realização da 
Feira Mundial de 
Nova York, com 

viés futurista 
 

Villa Mairea, 
Noormarkku, 

Finlândia, Alvar 
Aalto 

 

 

1940 

Niemeyer é 
apresentado a JK 
por Rodrigo Melo 
Franco, diretor do 

SPHAN, e é 
convidado a 

projetar para o 
espaço da orla da 

Lagoa da 
Pampulha 

  

 

 
1941 

Residência de 
Pedro Aleixo, em 
Belo Horizonte 

  
 

 

1943 

A exposição Brazil 
Builds, realizada no 
MoMa, dá grande 

visibilidade à 
arquitetura 
brasileira e 

consolida Oscar 
Niemeyer 

mundialmente 
como o grande 
expoente desse 

movimento 
Residência de JK, 

em BH 

Inauguração oficial 
do Conjunto 

Arquitetônico da 
Pampulha, 

considerado o 
verdadeiro marco 

do início da 
produção 

arquitetônica 
modernista 
brasileira 

O MoMa inaugura 
a exposição Brazil 

Builds, com 
registros da 

arquitetura barroca 
e da chamada 

“nova arquitetura” 
 

Publicação da 
Revista europeia 

“The Studio”, com 
artigos sobre a 

cultura brasileira  

 

 

1944  

Exposição de Arte 
Moderna de Belo 

Horizonte 
 

Fundação do 
Instituto de Belas 
Artes, coordenado 
pelo artista Alberto 
da Veiga Guignard, 
em Belo Horizonte 

Revista “The 
Architectural 

Review”, 
ressaltando a 

relação entre a 
arquitetura 

brasileira com a 
paisagem Destaca 

as obras da 
Pampulha, o 

paisagismo de 
Burle Marx, as 

obras dos irmãos 
Roberto 

 

 1945 Filia-se ao Partido 
Comunista 

  
 



Brasileiro 

 

1946 

É convidado a dar 
aulas na 

Universidade Yale, 
nos Estados 

Unidos, mas não 
obtém visto de 

entrada devido a 
sua filiação ao 

Partido Comunista. 
Colégio 

Cataguases, em 
Cataguases (MG) 

 

 
 
 
 

Bakar House, 
dormitório do 
MIT, nos EUA, 

Alvar Aalto 

 

 

1947 

Sede das Nações 
Unidas, em Nova 

York 
 

Residência de 
Burton G. 

Tremaine, em 
Montecito, 
Califórnia 

Affonso Eduardo 
Reidy projeta o 

Conjunto 
Residencial Prefeito 
Mendes de Moraes, 

conhecido como 
Edifício 

Pedregulho, RJ 
 

A Igreja de São 
Francisco de Assis 

é tombada pelo 
Instituto do 
Patrimônio 
Histórico e 

Artístico Nacional 
(IPHAN) 

Publicação da 
revista francesa 
“L’Architecture 
d’Aujourd’hui” 

 

 

1948  

Olavo Redig de 
Campos projeta a 

casa do 
embaixador Walter 
Moreira Salles, no 

Rio de Janeiro, 
considerada um 

autêntico palacete 
moderno 

 

 

 
1949  

Lina Bo Bardi 
projeta a famosa 

Casa de Vidro, em 
São Paulo 

 

 

 

1950 

Consolida seu 
reconhecimento 

internacional com 
a publicação do 
livro The work of 

Oscar Niemeyer, de 
Stamo Papadaki, 

nos Estados Unidos 
 

Clube em 
Diamantina (MG) 

 

 
 
 
 

Capela de 
Ronchamp, na 

França, 
Le Corbusier 

 

 

1951 

Edifício Copan, em 
São Paulo, 

encomendado para 
o IV Centenário da 

cidade, 
comemorado em 
1954. O edifício é 
a maior estrutura 

de concreto 
armado do Brasil e 
um dos símbolos 
da cidade de São 

Paulo 
 

Conjunto do 
Parque Ibirapuera, 

em São Paulo 
(Marquise, Palácio 

da Agricultura, 
Palácio das 

Exposições, Palácio 
dos Estados) 

 
Conjunto Juscelino 

Kubitschek, em 
Belo Horizonte 

 
Hotel Tijuco, em 
Diamantina (MG) 

  

 



 

1952   

Publicação da 
revista 

“L’Architecture 
d’Aujourd’hui” 
apresentando a 
inauguração de 

Brasília 

 

 

1953 

É escolhido para o 
cargo de reitor da 
Escola de Design 

da Universidade de 
Havard, mas não 

assume o cargo em 
razão de suas 

posições políticas 

  

 

 

1954 

Faz sua primeira 
viagem à Europa e 

participa do 
projeto para a 

reconstrução de 
Berlim 

 
Escola Estadual 
Professora Júlia 
Kubitschek, em 
Diamantina (MG 

 
Biblioteca Pública 
Estadual Luiz de 
Bessa, em Belo 

Horizonte 
 

Escola Estadual 
Governador Milton 
Campos, em Belo 

Horizonte 
 

Museu de Arte 
Moderna de 
Caracas, na 
Venezuela 

Affonso Eduardo 
Reidy projeta o 
Museu de Arte 

Moderna, no Rio de 
Janeiro 

 

 

 

1955 

Lança a revista 
“Módulo”, 

especializada em 
arte e arquitetura. 
Circulou até 1987. 
Edifício Niemeyer, 
em Belo Horizonte. 

 

 
Edifício 

residencial em 
Moçambique, 

Pancho Guedes 
 
 

Felix Candela 

 

 

1956 

Publicação do livro 
Oscar Niemeyer: 

works in progress, 
de Stamo Papadaki, 
nos Estados Unidos 

 
Elaboração dos 
projetos para os 
prédios públicos 

da cidade de 
Brasília, 

inaugurada por 
Juscelino 

Kubitschek em 
1960 

Flávio de Carvalho 
publica uma série 
de artigos sobre 

arquitetura e 
urbanismo no 
“Diário de São 

Paulo” 

 

 

 

1957 

Organiza o 
concurso público 
para escolher o 

plano urbanístico 
para a construção 
de Brasília, cujo 

vencedor foi Lúcio 
Costa 

 
Inicia o projeto das 

obras de Brasília 

Marcos Konder 
Netto e Hélio Ribas 
Marinho projetam 
o “Monumento aos 
Mortos da Segunda 
Guerra Mundial”, 
no Rio de Janeiro, 

no qual foi 
empregado, pela 
primeira vez no 

Brasil, o concreto 
aparente 

 

 

 
1958 

Igrejinha Nossa 
Senhora de Fátima, 

em Brasília 
 

 
Felix Candela 

 



 

1960 

Edifício Itatiaia, em 
Campinas (SP). 

 
Cine Brasília, em 

Brasília 

 

Publicação da 
revista 

“L’Architecture 
d’Aujourd’hui” com 
uma primeira parte 
dedicada à Brasília 

e outra 
concentrada na 

produção de Rio de 
Janeiro e São Paulo 

 
Publicação da 

revista “Zodiac – 
Rapporto Brasile” 

 

 

1962 

É nomeado 
coordenador da 

Escola de 
Arquitetura da 

Universidade de 
Brasília 

  

 

 1963 Prêmio Lenin da 
Paz 

  
 

 

1964 

Exílio em Paris 
devido ao Golpe 

Militar. 
Desenvolvimento 

de projetos na 
África, Europa, 
Oriente Médio e 
Estados Unidos 

 
Sede do Partido 

Comunista 
Francês, em Paris 

 
Universidade de 
Haifa, em Israel. 

 

Publicação da 
revista 

“Aujourd’hui art 
et Architecture” 

mostrando a 
arquitetura de 

Brasília no 
contexto da arte 

brasileira 

 

 
1965 

Exposição de seus 
projetos no Museu 

do Louvre, em 
Paris 

  

 

 

1966 

Seu projeto para o 
Aeroporto de 

Brasília é recusado 
pelo Governo 

Militar 
 

Teatro Nacional 
Cláudio Santoro, 

em Brasília 

 

 
 
 

Residência em 
Moçambique, 

Pancho Guedes. 

 

 
1968 

Sede da editora 
Mondadori, em 

Milão. 

Lina Bo Bardi 
projeta o Museu de 
Arte de São Paulo 

(MASP). 

 

 

 

1969 

Edifício da 
Universidade 
Mentouri de 

Constantine (UMC), 
em Constantine, na 

Argélia 

  

 

 

1971   

 
Finlandia Hall, 

Finlândia. 
Alvar Aalto. 

 

 

 1972 Centro Cultural Le 
Havre, na França. 

  
 

 

1974 

Universidade de 
Ciência e 

Tecnologia Houari-
Boumediene, em 
Argel, na Argélia 

  

 

 

1975 

Escola Politécnica 
de Arquitetura e 
Urbanismo, em 

Argel, na Argélia 
 

Sala Omnisport, 
em Argel, na 

Argélia 

 

 
 
The Atheneum, 

nos EUA, 
Richard Meier. 

 

 
1976 

Pestana Casino 
Park, em Funchal, 

Portugal 
  

 

 
1978 

Bolsa de Trabalho 
de Bobigny, na 

França 
  

 



 

1980 

Exposição sobre 
sua obra no Centro 
Nacional de Arte e 
Cultura Georges 
Pompidou, em 

Paris 

  

 

 

1984 
Memorial da 

Cabanagem, Belém 
do Pará 

Tombamento 
Estadual do 
Conjunto 

Arquitetônico da 
Pampulha. 

 

 

 

1985 

Retorna ao Brasil 
após o fim da 

Ditadura Militar. 
 

Faz o projeto dos 
Centros Integrados 

de Educação 
Pública (CIEPS), no 

Rio de Janeiro 

  

 

 

1986 

Casa do Cantador, 
em Ceilândia, no 
Distrito Federal. 

Homenagem 
moderna a 

comunidade 
nordestina 

  

 

 

1987 

Sede do jornal 
L’Humanité, em 
Saint-Denis, na 

França 
 

Memorial da 
América Latina, em 

São Paulo 

  

 

 
1988 

Ganhador do 
Pritzker 

Architecture Prize 
(Estados Unidos) 

  

 

 
1991 

Museu de Arte 
Contemporânea de 

Niterói (RJ) 
  

 

 

1994  

Tombamento 
Federal do 
Conjunto 

Arquitetônico da 
Pampulha. 

 

Quartel de 
bombeiros, na 

Alemanha, 
Zaha Hadid. 

 

 
1996 

Ganhador do Leão 
de Ouro da Bienal 

de Veneza. 
 

Igreja de Santa 
Maria, em 
Portugal, 

Alvaro Siza. 

 

 

1998 

Ganhador da 
Medalha de Ouro 
do Royal Institute 

of British 
Architects 

 

 

Casa 
Neugebauer, na 

Flórida, EUA, 
Richard Meier. 

 

 

1999 

Realiza sua 
primeira exposição 

de esculturas no 
Museu de Arte 

Contemporânea, 
em Niterói (RJ) 

 
Exposição “Oscar 

Niemeyer 90 anos” 
em Brasília, Rio de 
Janeiro e Buenos 

Aires 
 

Complexo Cultural 
República, em 

Brasília. 

  

 

 

2000 

Memorial 500 Anos 
do Brasil, em São 

Vicente (SP). 
 

Centro 
Administrativo, em 

Goiânia 

  

 



 

2001 

Museu Oscar 
Niemeyer, em 

Curitiba. 
 

Ordem da 
Solidariedade de 

Cuba 
 

Prêmio Unesco na 
categoria Cultura. 

 
Arquiteto do 

Século, do Instituto 
de Arquitetos do 

Brasil 
 

Exposição “Oscar 
Niemeyer 90 anos” 

é realizada em 
Lisboa 

  

 

 

2002 

Auditório do 
Parque Ibirapuera, 

em São Paulo 
 

Exposição “Oscar 
Niemeyer 90 anos” 

é realizada em 
Paris 

  

 

 
2003 

Pavilhão da 
Serpentine Gallery, 

em Londres 
 

Igreja do Jubileu, 
na Itália,  

Richard Meier. 

 

 
2004 

Lança o livro 
“Minha Arquitetura, 

Oscar Niemeyer 
1937-2003” 

  

 

 
2005 

Complexo da Usina 
de Itaipu, em Foz 

do Iguaçu (PR) 
  

 

 

2006 

Centro Cultural 
Principado de 
Astúrias, na 

Espanha 
 

Centro Cultural 
Oscar Niemeyer, 

em Goiânia 

 

 
Centro Maggie, 

no Hospital 
Victoria, na 

Escócia, 
Zaha Hadid. 

 

 

2007 

Universidade de 
Ciências e 

Tecnologia da 
Informação de 

Havana, em Cuba 
 

Ganhador da 
Ordem da Legião 
Honrosa (França). 

  

 

 

2008 

Lança a revista 
“Nosso Caminho”. 

 
Sede da Ordem dos 

Advogados do 
Brasil, em Brasília. 

  

 

 
2010 

Cidade 
Administrativa de 
Minas Gerais, em 
Belo Horizonte. 

 

 

A casa do Porto, 
em Portugal, 
Alvaro Siza. 

 

 
2011 

Centro Cultural 
Oscar Niemeyer, 

em Avilés, na 
Espanha 

 

Centro Aquático 
de Londres, no 
Reino Unido, 
Zara Hadid. 

 

 

2012 

Morte de Oscar 
Niemeyer 

 
Torre de TV 
Digital, em 

Sobradinho (DF) 
 

Museu Popular da 
Paraíba, em 

Campina Grande 
 

Teatro Municipal 
de Uberlândia (MG) 

  

 

 
2013   

Quartel dos 
bombeiros, em 

Portugal, 
Alvaro Siza. 

 



Annex 2

Acronyms



ACRONYMS 

 

ADE - Área de Diretrizes Especiais (Special Guidelines Area) 

BELOTUR - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Municipal Tourism 

Company of Belo Horizonte) 

BHBus - Plano de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo de Belo 

Horizonte (Restructuring Plan of the CollectiveTransport System of Belo Horizonte) 

CEU - Centro Esportivo Universitário (University Sports Center) 

COPASA- Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Sanitation Company of Minas 

Gerais) 

DIPC/BH – Diretoria do Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de Cultura do 

Município de Belo Horizonte (Board of Cultural Heritage of Municipal Culture 

Foundation of Belo Horizonte) 

EBN - Escola Nacional de Belas Artes (National School of Fine Arts) 

FRM – Fundação Roberto Marinho (Roberto Marinho Foundation) 

IEPHA/MG – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 

(State Institute of Historical and Artistic Heritage of Minas Gerais) 

IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (National Historical and 

Artistic Heritage Institute) 

JK – Juscelino Kubitschek 

MAM - Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (Museum of Modern Art of Rio de 

Janeiro) 

MAP – Museu de Arte da Pampulha (Pampulha Art Museum) 

MESP - Ministério de Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro (Ministry of 

Education and Public Health in Rio de Janeiro) 

PROPAM- Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da 

Pampulha (Environmental Recovery and Development Program for the Pampulha 

Basin) 

SBBA - Sociedade Brasileira de Belas Artes (Brazilian Society of Fine Arts) 

UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México 

UNC - Universidad Central de Venezuela 

 



Annex 3

Maps



MAPS WITH INDICATION OF THE LIMITS OF THE CANDIDATE ASSET AND 

BUFFER ZONE 

 

This annex presents the following maps prepared based on geographic 

information under the form of vectors, incorporated in GIS (Geographic Information 

System) and made available by the Belo Horizonte City Hall (PBH, 2011): 

(i.1) Limit of the Candidate Asset (Core Zone) in scale 1:6.000; 

(i.2) Limit of Candidate Asset (Core Zone), of the Buffer Zone and six subzones 

that compose it in scale 1:10.000. 
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 CASSINO (PAMPULHA ART MUSEUM) 





















BALL ROOM (CENTER OF REFERENCE IN URBANISM, ARCHITECTURE AND 

DESIGN) 
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SÃO FRANCISCO DE ASSIS CHURCH 

 











RESIDENCE OF JUSCELINO KUBITSCHECK (KUBITSCHECK HOUSE) 
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List of Casa 
Kubitschek 
integrated assets



LISTA DE BENS INTEGRADOS DA CASA KUBITSCHEK 

 

01. Mosaico em pastilhas cerâmicas com formas abstratas amebóides, autoria de 

Paulo Werneck. 

02. Mobiliário incluindo 02 banquetas pé palito, 06 poltronas e 01 sofá, em tons fortes 

como o roxo, vermelho cinza e camurça. Mesa de centro com estampa “Guernica”  

03. Mobiliário incluindo 01 buffet, 01 mesa de jantar, 10 poltronas pé palito, 01 carrinho 

porta-garrafas (bar), 01 relógio de mesa, painel em madeira, aparador em Lioz polido, 

quadros. 

04. Mobiliário da sala de jogos: 4 cadeiras de braço bumerangue (presumível Zanine 

Caldas) estofamento em curvim verde e branco, mesa de bilhar com tacos e lousa, um 

bar e três bancos, duas luminárias pendentes de quatro lâmpadas salmão e braço 

circular. 

05. Mobiliário dos quartos mescla peças  modernas e tradicionais tais como a 

cabeceira mais lobulada ao gosto chippandale, relevos e o dossel na cama de casal, 

com o pé inclinado chamado “pé palito”, mesas de cabeceira, aparador baixo com pé 

metálico, camas de solteiro com cabeceira e cômoda, camas de solteiro sem 

cabeceira e guarda-roupas, cadeira com estofamento de xenil. 

06. Mesa redonda de centro, de peroba do campo, com tampo de vidro. 

07. 05 cinzeiros de pé com haste delgada, prato e puxador. Cinzeiros nas cores 

branca(03), vermelha(01) e cor-de- rosa(01). 01 cinzeiro de pé em latão e esmalte cor-

de-vinho. 

08. Mesa, cadeiras e banco em madeira pintada, forro representando desenhos 

geométricos, executado utilizando recortes em feltro. 

09. Poltrona em peças de madeira calandrada e pés metálicos. 

10. Mesa de canto de forma irregular, em madeira e chapa de laminado melamínico, 

com pés em madeira pintada de preto. 

11. Mesa de canto de forma irregular, em madeira e chapa de laminado melamínico, 

com pés em madeira pintada de preto. 

12. Divã estofado em veludo na cor esmeralda. Mesa de centro em peroba do campo 

com pés palito. 

13. Poltrona do tipo bergère estofada em veludo na cor esmeralda, pés palito pintados 

de preto. 

14. Tocheiro de pé em latão dourado. 

15. Cadeira giratória, em madeira com assento e encosto estofados. Biombo em 

madeira revestida em couro e tachas. 

16. Mesa de telefone, em madeira de peroba do campo. 

17. Estante de livros em madeira, com pé metálico e cache-pot  lateral em vidro. 



18. Escrivaninha em madeira e cadeira em madeira com assento em palhinha. 

19. Penteadeira em madeira com gavetas. Atualmente encontra-se na circulação de 

acesso dos quartos. Foto de Juscelino com dedicatória a Juracy Guerra. 

20. Mesa, cadeiras em madeira pintada e estofamento, forro representando desenhos 

geométricos, executado utilizando recortes em feltro. 

21. Bandeja de pé, em madeira pintada. 

22. Livro em homenagem a Joubert Guerra. 

23. Certificados e condecorações a Joubert Guerra. 

24. 2 bancos e quatro cadeiras em ripas de madeira do pavilhão da piscina. 

25. Cômoda com duas portas de abrir e puxadores em metal. 

26. Mural de azulejos representando tema nacionalista. 

27. Mesa, cadeiras e banco em madeira pintada, forro representando desenhos 

geométricos, executado utilizando recortes em feltro. 
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BACKGROUND OF RESTORATIONS 

 

The documents attached present a brief back ground of the restoration and 

conservation works of the buildings which are part of the Ensemble. Other small-scale 

conservation actions took place in addition to the actions pointed out here. 

 

Casino 

1957-59: Adaptation for the new use of Museum of Art of Pampulha 

1992: Restoration of the Burle Marx Gardens 

1995-96: Reconfiguration of the Museum's spaces and restoration of damaged parts 

2004: Waterproofing of Roofing 

2008: Restoration of the Burle Marx Gardens 

 

Ball Room 

1985: Adaptation for small museum 

1989: Adaptation for restaurant 

1995: General restoration of the building and gardens 

2000: Restoration and adaptation to Centro de Referência em Urbanismo, Arquitetura 

e Design (Urbanism, Architecture and Design Reference Center) and restoration of the 

gardens. 

 

Yacht Club 

80s: Reforms in the headquarters building for expansion of the party hall and 

transformation of the boat storage garage into dressings rooms 

1984: Construction of the annex 

 

São Francisco de Assis Church 

1980: General recovery of the roofing and structure works 

1990-91: Recovery of the roofing and general restoration, including artistic elements  

2003: General Restoration with definitive solution for the roofing problems 

 

JK Residence 

2008-09: General restoration for adaptation to Museum 

2013: Restoration of front gardens 

 



Cassino/MAP 

Construção: 1942/43 

Uso original: Cassino 

 

1ª intervenção/restauração: 1957/59 

Uso: Adaptação para Museu  

Serviços Executados:  

 Reconstrução da marquise da entrada; 

 Recolocação das partes do revestimento soltas; 

 Raspagem e pintura de tetos e paredes; 

 Recolocação do assoalho e reconstituição das partes apodrecidas; 

 Adaptação da antiga cozinha para biblioteca e arquivo; 

 Adaptação da sala do pavimento superior para secretaria e direção do museu; 

 Substituição da parte elétrica; 

 Impermeabilização do lago do jardim; 

 Restauração do antigo grill da “Boate Pampulha”, transformando-o em auditório 

para 200 lugares. 

 

2ª intervenção/restauração: 1995/96 

Uso: Museu 

Serviços executados: 

 Recuperação das fachadas; 

 Criação do Espaço Multimídia; 

 Impermeabilização da cobertura; 

 Criação da reserva técnica; 

 Recuperação das áreas desgastadas. 

 

Construção de Acréscimo: prevista para início 2015 

 

Paisagismo: 

1ª intervenção - restauração:  1992 

Autoria:   Laura Mourão conforme orientação de Burle Marx 

 

2ª intervenção - revitalização: 2008 

Autoria:   Escritório Burle Marx 

 

 



Casa do Baile 

Construção: 1942/43 

Uso original: Restaurante 

 

1ª intervenção – reforma: 1985 

Autoria: Oscar Niemeyer com museografia de Pierre Catel 

Serviços executados: 

 Demolição das alvenarias internas para adaptação de restaurante em museu; 

 Nova instalação elétrica;  

 Nova instalação hidrosanitária; 

 Instalação de telefonia; 

 Instalação de ar condicionado; 

 Instalação de alarme; 

 Restauração dos azulejos da fachada; 

 Raspagem, calafetação e synteko do piso de taco; 

 Recuperação da pavimentação externa; 

 Impermeabilização da cobertura; 

 Recuperação das esquadrias; 

 Pintura geral; 

 Recuperação dos jardins. 

 

2ª intervenção – reforma: 1989 

Autoria: José Eustáquio Favato 

Serviços executados:  

 Alterações internas em todos os banheiros, depósitos, cozinha e restaurante. 

 Depósitos ampliados para acomodar equipamentos de ar condicionados; 

 Criação de adega/escritório em parte da antiga da cozinha; 

 Um dos banheiros transformado em vestiário; 

 Alteração do layout da cozinha; 

 Criação no local do tablado da orquestra, um bar/buffet e uma parede curva 

para instalação do caixa; 

 Forma alteradas as aberturas de portas internas com o fechamento das duas 

portas do depósitos e nova abertura de mais uma porta para os banheiros. 

Estas últimas foram escondidas atrás de uma nova parede curvilínea paralela à 

existente, criando-se um hall para os banheiros destinados ao público. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de reforma – José Eustáquio Favato 

3ª intervenção – reforma: 1995 

Serviços executados: 

 Reforma dos banheiros com alteração do layout interno do feminino com 

colocação de lavatório no hall criado pela reforma de 1989; 

 Pintura segundo especificação do IEPHA; 

 Gradeamento de 0,50m em volta da parte da casa; 

 Portão móvel na entrada da casa com fechamento noturno; 

 Prospecção, calafetação e enceramento do piso de taco; 

 Novo piso de pedra portuguesa da área externa; 

 

4ª intervenção – restauração e adaptação para novo uso – Centro de Referência 

de Arquitetura: 2000 

Autoria: Álvaro Hardy e Mariza Coelho 

Serviços executados: 

 Criação de uma sala de conferências em parte do hall com fechamento em 

vidro e drywall, sendo que esta recebeu desenhos feitos in loco por Oscar 

Niemeyer; 

 Demolição das intervenções não originais feitas na reforma anterior; 

 Recomposição de todos os revestimentos; 

 Readequação da área de apoio, criando local para recepção/copa, 

administração, biblioteca e banheiros- inclusive acessível. 

 



 O compartimento de ar condicionado teve as dimensões reduzidas 

aproximando-se ao desenho original e retorna à função de depósito para 

material de limpeza; 

  No anexo (original) foi alterado o layout dos aparelhos sanitários, a instalação 

de chuveiro e a colocação de novos revestimentos. 

 Nova instalação elétrica, hidro sanitária e de ar condicionado; 

 Recuperação das esquadrias existentes; 

 Criação de guarita na entrada; 

 Colocação de forro curvo com trilhos que possibilitam o deslocamento das 

luminárias, conforme a necessidade. 

 

Paisagismo: 

1ª intervenção – reforma: 1995 

 

2ª intervenção - restauração: 2000 

Autoria: Ricardo Lanna 

 

  



Iate Tênis Clube 

Construção:1943 

Uso original: clube náutico 

 

1ª intervenção – reforma década de 80   

 fechamento da garagem de barcos e ampliação dos vestiários:  

 

2ª intervenção – construção de anexo: 1984 

Autoria: Jessé Guimarães Brito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisagismo: 

Descaracterização do paisagismo original ao longo do tempo. 

 

 

 

ACRÉSCIMO ORIGINAL 



Igreja São Francisco de Assis 

Construção: 1943 

Uso original: religioso 

 

1ª intervenção / restauração: 1980 

Serviços executados: 

 Recuperação da cobertura, refazendo as juntas de dilatação, com substituição 

de pastilhas e forro de madeira danificados; 

 Reparos nas instalações elétricas; 

 Substituição das instalações hidro sanitárias; 

 Recuperação do reboco; 

 Imunização. 

 

2ª intervenção - restauração: 1990 

Autoria: SUDECAP 

Serviços executados: 

 Refeitas as duas juntas de dilatação, para permitir a movimentação das 

pastilhas que estavam se soltando; 

 Impermeabilização da cobertura com manta asfáltica e substituição das 

pastilhas perdidas; 

 Adaptação das esquadrias com a fixação de algumas básculas, subdividindo 

os módulos superiores, e recuperando as partes oxidadas; 

 Nova pintura interna; 

 Recuperação do forro de madeira na nave; 

 Instalação de pontos telefônicos; 

 Restauração dos quadros da via sacra e do painel mural da capela mor. 

 

3ª intervenção – 2003 

Serviços executados: 

 Abertura da terceira junta de dilatação, conforme projeto original, para 

solucionar infiltrações na cobertura; 

 Recuperação do piso de mármore com limpeza, retirada de manchas, fixação 

de placas soltas, preenchimento de pequenas lacunas e reintegração de 

lacunas maiores. 

 Recuperação das esquadrias de ferro; 

 Recuperação dos brises soleil 

 Recuperação do campanário com a substituição da treliça de madeira; 

 Recuperação do cruzeiro; 

 Nova impermeabilização da marquise; 

 Alteração do layout interno dos banheiros, transformando um grande em dois 

pequenos;  

 Nova espacialidade e revestimentos na capela do Santíssimo; 



Paisagismo: 

1ª intervenção – restauração:  1992 

Autoria: Burle Marx 

2ª intervenção – restauração: 2004 

Autoria: escritório Burle Marx e CIA 

Ampliação da área de abrangência  



Residência KUBITSCHEK 

Construção: 1943 

Uso original: residencial 

 

1ª restauração – adaptação para novo uso – Espaço Museográfico: 2008 

Autoria: Carlos Henrique Bicalho – Mariana Guimarães – Carlos Alberto Maciel 

Serviços executados: 

 Recuperação dos emboços; 

 Nova pintura; 

 Recuperação dos pisos (originais), substituindo as partes faltantes por 

idênticas; 

 Esquadrias de madeira refeitas seguindo modelo original; 

 Limpeza dos bens integrados; 

 Novas instalações hidro-sanitárias e elétricas; 

 Restauração do mobiliário. 

 Execução de banheiro acessível e elevador com o mesmo fim.  

Serviços em execução: 

 Adaptação do anexo nos fundos com a criação de área para reserva técnica e 

cafeteria; 

 Transformação da antiga piscina em espelho d’água.   

 

Paisagismo: 

1ª intervenção: 2013 

Autoria: Civitas Arquitetura e Patrimônio 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 7

Yacht Tennis Club 



MASTER PLAN OF THE YACHT TENNIS CLUB 

 

Background 

The Master Plan for the Yacht Tennis Club was prepared in 2011 upon the request of 

the Club and in response to a request from the Public Prosecutor's Office in Brazil, 

aiming at requalifying the Club’s territory in order to reinstate it to the cultural heritage 

of Belo Horizonte in a dignified manner. The plan was drawn up by the company 

CAMPI Ltda., under the coordination of architects Flavio de Lemos Carsalade and 

Maria Angela Reis de Castro and has been used as a basis for subsequent 

negotiations between Belo Horizonte City Hall and Yacht Tennis Club. 

 

Premises 

 To facilitate the negotiations, avoiding long judicial battles; 

 To create necessary sustainability conditions for the required works and 

operations; 

 To understand that the problems of the Yacht Tennis Club are also part of the 

city’s problems; 

 

Conceptual Landmark 

The heritage concept on which the present work was constructed is based on 

understanding the importance of the historical asset inserted in the history continuity 

and the maintenance possibility of the vivacity of its meanings, in order to make 

possible for the contemporary man to have access to the lessons of the past, but 

inserted within his current experience. 

 

The longer the preservation is maintained in the continuum of life, respecting pre-

existence, but without artificial magnifications, recognizing urban and social values of 

space and its sustainable changes either of the matter and meanings, the more we will 

preserve our urban sites in what they have in peculiarity, but also in their connection 

with citizens and the very personality of each place. 

 

Methodology 

Considering the deep imbrications between the territory of the Yacht Tennis Club and 

the city, notably the region of the Pampulha, it was tried to establish diagnoses and 

guidelines that always took into consideration the two territorial levels and their 

reciprocity. It was also given special emphasis to the question of the historical heritage, 



reason for the birth of the Club and registered trademark of Pampulha and Brazilian 

modernism. 

 

Thus, in the first part of the work, there is an analysis of the properties inserted within a 

required historical review of Pampulha and the Club; in the second part, the current 

reality and future plans for the region of Pampulha are mentioned, highlighting the 

surroundings of the Yacht Club and their respective actions; the third part deeply 

presents the specific questions of the club, its needs, its physical and spatial problems 

and the folding of these realities in the local territory; the fourth part provides a list of 

guidelines to be met to resolve urban problems of the region where the Club is installed 

and, in this solution, also a response to the needs of the Club and cultural heritage 

replete with meanings it brings along. 

 

Guidelines 

The guidelines that were considered to follow are based on those premises that were 

established early in the presentation of this work and aim at creating possible 

landmarks of negotiation, of interest of the club and the city. They aim at deciding 

internal problems of a club deprived of characteristics and disintegrated by successive 

and badly planned interventions, but also they aim at resolving the urban problems that 

the club brings along: an accessible and more beautiful boardwalk, solution to 

problems of parking lots and restoration of the degraded assets as well as the visual 

enjoyment of the boardwalk and its remarkable buildings. The sustainability guidelines 

are also an addition to the list, it would not be possible to make real any one of the 

previous guidelines if these guidelines were not present. 

 

1. GENERAL GUIDELINES 

 To promote a more balanced insertion of the club in the city and the region, 

resolving the visibility problems of the lagoon and the heritage and accessibility 

works forthe club and lagoon; 

 To promote the environmental recovery and the adequacy of the club solving its 

internal problems, improving the quality of its architecture and landscaping and 

its general operation; 

 To recover the property which is currently under great degradation conditions 

and its enjoyment potential by the citizens; 

 To guarantee the sustainability of the club in its routine and for the 

accomplishment of the necessary works. 

 



2. SECTOR GUIDELINES 

 

2.1. RELATIONS WITH THE REGION AND THE CITY 

 Participation in the landscape recovery with prevailingly green characteristic of 

Pampulha; 

 Removal of obstacles which impaired the visibility of the lagoon and the 

remarkable works present, as well as higher harmony with the works; 

 Mediation with the neighborhood of the surroundings and reduction of the 

impacts caused by the presence of the club; 

 Favoring to the public appropriation of wealth and potentialities of the region, 

including access to the boardwalkand historic heritage; 

 Alterations in public areas so as to improve urban mobility and collective 

appropriation of spaces of public use; 

 More integrated participation in the calendar and execution of events on the 

boardwalk. 

 Participation in the effort of the city as to the future nautical use of the lagoon 

(for tourism and sports);  

 Reduction of the noise pollution; 

 Participation in the efforts forenvironmental education and control of solid 

residues that are thrown into the lagoon every day. 

 Compliance with the needs of the large floating population in the region in terms 

of service provision in the sports sector (sports activities and activities 

complementary to sports), tourism (coffee shops, conventions, qualified 

meetings, guided tours), and lodging (accommodation of tourists and athletes) 

and safety. 

 

2.2. MEMBERS AND THE USE OF THE CLUB 

 Establishment of the maximum number of 2,000 members as instrument of 

planning and control of the club; 

 Establishment of the maximum number of 400 persons for parties and events in 

the Portinari Hall; 

 Favoring of internal relations of members, offering comfort and encouraging 

spontaneous groups formed due to different sports types. 

 Creation of gregarious animation actions; 

 Reduction of the number of blocks, removing those blocks that are less used, in 

order to promote more breathing spaces inside the Club and best conditions of 

architectural and landscape design; 



 Improvement of the physical, environmental and functional conditions of saunas 

and locker rooms, with possible reallocation; 

 Reduction of parties for great number of persons, only for big congregation 

events of members or traditional parties of the club, qualifying the events more 

and restricting them to the Portinari Hall, with nobler destinations and winds; 

 Improvement of the overall provision of services (gym, beauty salon) and 

creation of others; 

 Improvement in the games hall and diversification of its attractions in order to 

reach groups with different ages; 

 Forecast of 300 vacancies for members. 

 

2.3. PHYSICAL SPACE OF THE CLUB 

 Recovery of the environmental and functional quality through a new 

architectural project based on guidelines presented in this document; 

 Integration of the parts of the club, which are currently isolated due to the 

obstacle presence of sport courts and the fragmentation of its internal 

passage ways. 

 Organization of the activities of the Club in its territory, with best solution for 

the sequence of courts and other spaces; 

 As for sector 1 (initial nucleus of the Club) and the sector 2 (Burle-Marx 

gardens); 

 As for sector 3 (coffee shop), recovery of landscaping, improvement in the 

design of counters and the support block; 

 As to sector 4 (central sport courts), organization improvement, design of 

the support and landscaping elements, better connection among the club 

sections. 

 As to sector 5 (new swimming pool), redesign of the support spaces, action 

of integration with the rest of the club, general landscaping, especially in the 

lower floor aiming at the enjoyment of other margins of the lagoon; 

 As to sector 6 (new building), plastic treatment of the building and the 

improvement of its environmental quality, reducing its impact on the lagoon, 

integrating it more into the club space, solution of the  acoustic treatment 

issues and priority use for the provision of services which sustain the club; 

 As to sector 7 (vegetated boardwalk), new project for the area, with 

landscape improvement and quality of the toys; 



 As to sector 8 (alignment with the street), plastic treatment, visual 

integration of the club with the street, greater internal cohesion of the club 

and reduction of concealments; 

 As for sector 9 (public area: parking lot), continuity of the parking lot 

function, but with better environmental quality and reinforcement of large 

scenic and landscape potentials present therein, integrated into a wide 

project for the valorization of public space; 

 As for sector 10 (parcel under grant), final possession for the Yacht Club, in 

order to enable better environmental treatment and more freedom to use 

with consequent higher involvement in the destinations of the Club; 

 Regarding the new support buildings: preferential use of sector 8 and with 

half-buried constructions so that to provide integration with the street and 

clear vision; 

 In the case of covered court, clearing through transparency of seals and 

harmony with the historical heritage of the Club; 

 Better distribution and better design for kiosks, equipment for sector 

support, installations (water tanks, boilers, etc.), as well as redesign and 

new localization of the main gate. 

 Adaptation of the constructions for future nautical uses of the lake; 

 Best solution for fencing sport courts so as to avoid visual clutter and 

concealment. 

 

2.4. HISTORICAL HERITAGE 

 Complete restoration of the headquarters building designed by Oscar Niemeyer 

and its adaptation for the new functions proposed; 

 Adequate reintegration of Burle Marx and Cândido Portinari works in the 

Portinari Hall; 

 Complete restoration of the historical gardens designed by Burle Marx; 

 Reduction of the visual concealment of assets either in the neighborhoods of 

the club, or from other points of the Lagoon; Public opening for the enjoyment of 

assets according to pre-set rules; Relocation and new solution for the support  

elements such as boilers, water tanks, sub-station, air conditioning and main 

gate. 

 

2.5. CLUB’S SUSTAINABILITY 

 Definition of sustainability actions on two axes: the daily survival and the 

recovery of the historic heritage / requalification of the club;  



 Utilization of the potential that particularly arises in the area of service provision 

in relation to the preferential metropolitan development ofthe North Vector, 

renewal of the region and the amendments to the Law of Use, Occupation and 

Installment of Soil. 

 Better integration with the tourist movements with mutual improvement of the 

club and the city; Integration to the specialized sports Park that has been 

characterizing in the region with the reforms of the Mineirão/ Mineirinho and the 

Sports University Center of UFMG; 

 Preparation to take advantage of the potential lagoon nautical use (schools, 

associates and tourism); 

 Reconceptualization of the services of the Club, making it more adequate to 

new opportunities and to neighbor relations; 

 Advantage of incentives associated to heritage assets, such as the use of 

UTDCs (transfer of the building potential), the exemption of PROPERTY TAX 

(IPTU) and the insertion in the culture incentive laws at municipal, state and 

federal levels, as well as the municipal amnesty law; 

 Increase partnerships with public and private institutions in the areas of sports, 

leisure, culture and tourism; 

 Integration with the PAC of the property; 

 Integration with the other clubs of the Region for the solution of common 

problems and integrated promotions. 

 



 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 
DOCUMENTAÇÃO DO CLUBE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO 2a 
 

INSTITUI O PLANO DE AÇÃO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DA BACIA DA PAMPULHA - PROPAM - 

EM BELO HORIZONTE, E REGULAMENTA AS ADES DA BACIA DA 
PAMPULHA, DA PAMPULHA E TREVO, EM CONFORMIDADE COM AS 

LEIS NºS 7.165/96 E 7.166/96. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lei 9037 de 14 de Janeiro de 2005 
 
INSTITUI O PLANO DE AÇÃO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DA BACIA DA PAMPULHA - PROPAM - 
EM BELO HORIZONTE, E REGULAMENTA AS ADES DA BACIA DA 
PAMPULHA, DA PAMPULHA E TREVO, EM CONFORMIDADE COM AS 
LEIS NºS 7.165/96 E 7.166/96. 
 
 
O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 
DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 

DA BACIA DA PAMPULHA - PROPAM - EM BELO HORIZONTE 
 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 1º - O Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia 
da Pampulha - PROPAM - tem como objetivos:  
 
I - proceder à recuperação e ao desenvolvimento ambiental da Bacia da 
Pampulha por meio de: 
 
a) desenvolvimento de ações relativas à melhoria do saneamento ambiental; 
b) garantia da qualidade das águas conforme legislação específica; 
c) recuperação da represa da Pampulha, das ilhas, das enseadas e 
revitalização da orla; 
d) melhoria das condições viárias; 
e) educação ambiental da população, de modo a propiciar a mudança de 
comportamento em relação à proteção e à preservação dos recursos naturais;  
f) gestão ambiental conjunta com o Município de Contagem, por meio da 
Associação Civil Comunitária de Recuperação da Bacia Hidrográfica da 
Pampulha/Consórcio de Recuperação da Bacia da Pampulha, autorizado pela 
Lei nº 7.932, de 30 de dezembro de 1999; 
 
II - promover o desenvolvimento urbano e econômico da Bacia da Pampulha 
por meio de: 
 
a) requalificação urbana das áreas integrantes da Bacia, de modo a propiciar a 
realização de potenciais econômicos, ampliar a oferta e as condições de 
apropriação de espaços públicos e acentuar a atratividade da Pampulha como 
espaço de lazer, cultura e turismo de âmbito metropolitano; 
b) definição de parâmetros de ocupação e uso do solo adequados à 
recuperação ambiental e ao desenvolvimento urbano e econômico da referida 
Bacia. 

 



CAPÍTULO II 
DAS AÇÕES 

 
Art. 2º - O Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia 
da Pampulha - PROPAM - abrange as seguintes ações relativas ao 
saneamento ambiental: 
 
I - a definição de vilas e de conjuntos prioritários para urbanização, conforme o 
Anexo I;  
II - o controle dos focos erosivos e do aporte de sedimentos para os cursos 
d'água; 
III - a remoção e o reassentamento das famílias residentes em áreas de risco 
geológico, sujeitas à inundação ou destinadas à implantação de sistema viário 
estrutural; 
IV - a ampliação da rede de drenagem em toda a Bacia; 
V - a ampliação da coleta de esgotos sanitários, por meio de redes coletoras 
convencionais e da adoção de tecnologias alternativas em toda a Bacia, de 
forma a eliminar os lançamentos clandestinos nas redes de drenagem e nos 
cursos d'água; 
VI - a implantação prioritária dos interceptores de esgotos nos fundos de vale e 
na margem esquerda da Lagoa da Pampulha, conforme Anexo II; 
VII - a implantação da coleta de lixo em áreas ainda não atendidas e a 
ampliação deste serviço em áreas onde o atendimento ainda é insuficiente; 
VIII - o controle dos bota-foras clandestinos; 
IX - a garantia da infra-estrutura necessária para a coleta seletiva e para a 
reciclagem dos resíduos sólidos, por meio da implantação de galpões de 
recebimento e triagem de resíduos, de contenedores seletivos e de 
equipamentos de transporte; 
X - a intensificação do controle e da recuperação ambiental da Central de 
Tratamento de Resíduos Sólidos da BR-040; 
XI - a implantação de estação de reciclagem de entulho, objetivando a 
minimização do seu lançamento em áreas públicas, de forma clandestina, bem 
como sua reutilização comercial; 
XII - o desenvolvimento de ações de combate e controle de vetores, visando a 
eliminar, a diminuir ou a prevenir os riscos e os agravos à saúde;  
XIII - o tratamento dos fundos de vale constantes do Anexo III, de forma a 
favorecer a adoção de alternativas que assegurem mínima intervenção no meio 
ambiente natural;  
XIV - a priorização da urbanização dos logradouros públicos constantes do 
Anexo III, incluída a pavimentação não asfáltica ou assemelhada, extensão de 
rede de drenagem, expansão da rede coletora de esgotos e da coleta de 
resíduos sólidos. 
 
Art. 3º - O PROPAM abrange as seguintes ações relativas à recuperação da 
represa: 
 
I - o desassoreamento da represa por meio de dragagem dos sedimentos, 
visando à recuperação do espelho d'água, a manutenção da capacidade de 
amortecimento nos picos de cheias e a proteção contra enchentes nas áreas 
situadas à jusante da barragem; 



II - a recuperação ambiental das ilhas e da enseada do Zoológico, por meio de 
implantação de parques ecológicos para a proteção e para o desenvolvimento 
da flora e da fauna locais; 
III - a revitalização da orla da represa por meio da recuperação de áreas 
verdes, da preservação do patrimônio histórico-arquitetônico, da requalificação 
do espaço público e da redefinição do uso do solo, para reforçar o turismo e o 
lazer na região; 
IV - a melhoria da qualidade das águas da represa e dos cursos d'água 
afluentes, por meio de medidas adequadas em relação aos lançamentos de 
efluentes líqüidos, à disposição de resíduos sólidos e ao combate às erosões, 
viabilizando as atividades de pesca e de recreação de contato primário. 
 
Art. 4º - Entre as ações do PROPAM, incluem-se as seguintes, relativas à 
gestão e ao planejamento urbano e ambiental:  
 
I - a mobilização e a educação ambiental por meio de oficinas, palestras, 
circuitos de percepção ambiental, implantação de centros de educação 
ambiental na Fundação Zoobotânica e nas secretarias municipais da 
coordenação de gestão regional Noroeste e Pampulha e de um centro de 
vivência agroecológica; 
II - a implantação de comissões locais de meio-ambiente para a divulgação e 
para a promoção de iniciativas de proteção dos recursos hídricos, da fauna e 
da flora, cuja composição e atribuições serão definidas em conjunto com o 
Executivo e as associações comunitárias; 
III - o monitoramento e o controle da qualidade ambiental quanto à qualidade 
dos recursos hídricos, à fauna, à flora, aos focos de erosão e aos sedimentos 
provenientes destes, e quanto às condições de ocupação e uso do solo; 
IV - o monitoramento pluviométrico e fluviométrico dos cursos d'água da bacia; 
V - o controle de vetores, de forma integrada com os órgãos relacionados ao 
saneamento; 
VI - a maximização do potencial turístico e de lazer representado pela represa 
e seu entorno, por meio da ampliação das possibilidades de localização de 
atividades econômicas; 
VII - a preservação ambiental da Bacia e a proteção do patrimônio cultural e da 
paisagem no entorno da represa, por meio da revisão dos parâmetros de 
ocupação e de uso do solo, em especial, nas Áreas de Diretrizes Especiais - 
ADEs - da Bacia da Pampulha, da Pampulha e Trevo;  
VIII - a compatibilização da atividade turística com a preservação do patrimônio 
cultural e paisagístico e a permanência do assentamento residencial nas 
proximidades da represa. 

 
TÍTULO II 

DA REGULAMENTAÇÃO DAS ÁREAS DE DIRETRIZES ESPECIAIS - ADES 
- DA BACIA DA PAMPULHA, DA PAMPULHA E TREVO 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 5º - As ADEs da Bacia da Pampulha, da Pampulha e Trevo visam a 
assegurar condições de recuperação e de preservação ambiental da represa 
da Pampulha, proteção e valorização do patrimônio arquitetônico, cultural e 



paisagístico e fomento ao potencial turístico da área. 
 
 
Parágrafo único - A delimitação das ADEs é determinada pela Lei nº 7.166, de 
27 de agosto de 1996 - Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo - 
LPOUS. 
 
Art. 6º - Os parâmetros urbanísticos para as ADEs da Bacia da Pampulha, da 
Pampulha e Trevo são aqueles definidos pela LPOUS que não contrariem o 
disposto nesta Lei. 
Parágrafo único - Os parâmetros urbanísticos estabelecidos nesta Lei 
sobrepõem-se aos do zoneamento definido pela LPOUS e sobre eles 
preponderam. 
 
Art. 7º - A taxa mínima de permeabilidade é de 30% (trinta por cento), salvo na 
Zona de Preservação Ambiental - ZPAM - e na Zona de Proteção - ZP-1 -, 
contidas na LPOUS e nas Áreas de Proteção Máxima - Grau 1 - e Áreas de 
Proteção Moderada - Grau 2 -, definidas no art. 10 desta Lei. 
§ 1º - É vedada a substituição, mesmo que parcial, da área permeável 
obrigatória, por caixa de captação e de drenagem.  
§ 2º - A área permeável obrigatória será localizada, preferencialmente, em 
áreas de vegetação significativa já existentes no terreno. 
 
Art. 8º - Ficam vedados os níveis de edificação que atinjam o lençol freático, à 
exceção de fundação e de reservatório.  
Parágrafo único - A edificação que implique desaterro, corte e/ou ocupação 
abaixo do nível do terreno natural será obrigatoriamente precedida por 
sondagem que identifique a profundidade do lençol freático, de modo a evitar 
sua exposição e conseqüente contaminação. 
 
Art. 9º - (VETADO) 
 
Art. 10 - Ficam instituídas as seguintes Áreas de Proteção Especial quanto à 
ocupação e ao uso do solo, conforme delimitação contida no Anexo IV: 
 
I - Áreas de Controle Especial de Uso do Solo, em função da vulnerabilidade à 
contaminação de águas subterrâneas e superficiais; 
II - Áreas de Proteção Máxima - Grau 1 - para a preservação permanente de 
nascentes, de cursos d'água e de cobertura vegetal; 
III - Áreas de Proteção Moderada - Grau 2 - para o controle da ocupação e do 
uso em áreas de nascentes, de cursos d'água e de cobertura vegetal. 
 
Art. 11 - As Áreas de Controle Especial de Uso do Solo estão sujeitas às 
seguintes condições: 
a) vedação de implementação de atividades capazes de gerar efluentes 
líquidos e de contaminar o lençol freático e as águas superficiais, tais como: 
aterro sanitário, cemitério, cemitério para animais e produtos químicos, 
inflamáveis, tóxicos e venenosos; 
b) a instalação das atividades listadas no Anexo V desta Lei sujeita-se a 
licenciamento pelo órgão ambiental competente e será admitida somente 



mediante a adoção de medidas mitigadoras que assegurem a proteção integral 
das águas; 
 
Parágrafo único - Quando já instaladas, as atividades referentes às alíneas a e 
b ficam sujeitas a licenciamento corretivo pelo órgão municipal competente. 
 
Art. 12 - São admitidos nas Áreas de Proteção Máxima - Grau 1: 
 
a) a instalação somente de serviços de apoio à manutenção de vegetação, de 
nascentes e de cursos d'água; 
b) o Coeficiente de Aproveitamento máximo de 0,05 (cinco centésimos); 
c) a taxa máxima de ocupação de 2% (dois por cento); 
d) a taxa mínima de permeabilidade de 95% (noventa e cinco por cento). 
 
Parágrafo único - No caso de terrenos de propriedade particular, são admitidos 
os usos e as condições previstos nesta Lei, desde que obedecidos os 
parâmetros de ocupação da LPOUS para ZPAM na mesma situação.  
 
Art. 13 - São admitidos nas Áreas de Proteção Moderada - Grau 2:  
a) lotes mínimos de 1.000m² (mil metros quadrados); 
b) coeficiente de aproveitamento máximo de 0,6 (seis décimos); 
c) quota de terreno por unidade habitacional de 120m² (cento e vinte metros 
quadrados); 
d) taxa máxima de ocupação de 20% (vinte por cento); 
e) taxa mínima de permeabilidade de 70% (setenta por cento). 
 
Parágrafo único - Nas Áreas de Proteção Moderada -- Grau 2 - situadas fora da 
ADE da Pampulha, é obrigatório o licenciamento específico para atividades dos 
Grupos II e III, quando permitidas pela LPOUS, exigindo-se licenciamento 
corretivo, se já instaladas. 

 
CAPÍTULO II 

DA ADE TREVO 
 
Art. 14 - (VETADO) 
Art. 15 - (VETADO) 
Art. 16 - (VETADO) 
Art. 17 - (VETADO) 
Art. 18 - (VETADO) 
Art. 19 - (VETADO) 
Art. 20 - (VETADO) 
Parágrafo único - (VETADO) 

 
CAPÍTULO III 

DA ADE DA PAMPULHA 
 
Art. 21 - A ADE da Pampulha tem como objetivo específico a proteção e a 
valorização do patrimônio arquitetônico, cultural e paisagístico e o fomento do 
potencial turístico da área, por meio da definição de parâmetros adequados de 
ocupação e de uso do solo. 



 
Art. 22 - A taxa máxima de ocupação é de 50% (cinqüenta por cento). 
 
Art. 23 - O afastamento frontal mínimo é de 5m (cinco metros). 
§ 1º - A área delimitada pelo afastamento frontal mínimo das edificações será 
obrigatoriamente ajardinada, permitindo-se a sua impermeabilização em um 
percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento) para acessos e guaritas; 
§ 2º - Na área do afastamento frontal mínimo o piso intertravado será permitido 
desde que utilizado em até 10% (dez por cento) da área permeável desse 
afastamento;  
§ 3º - É vedada a utilização da área delimitada pelo afastamento frontal mínimo 
ajardinado para estacionamento de veículos. 
§ 4º - Não se aplica à ADE da Pampulha o disposto no inciso III do art. 52 da 
Lei n° 7.166/96.  
 
Art. 24 - No fechamento frontal dos lotes edificados só serão admitidos 
elementos com permeabilidade visual, que garantam a visibilidade dos jardins a 
partir dos logradouros públicos.  
Parágrafo único - Elementos sem permeabilidade visual só serão permitidos 
para contenção de terreno natural ou com altura máxima de 80cm (oitenta 
centímetros) acima do terreno natural.  
 
Art. 25 - Os afastamentos laterais e de fundo mínimos são de 3m (três metros). 
 
Art. 26 - A altura máxima permitida às edificações é de 9m (nove) metros, 
contados a partir do terreno natural.  
 
Art. 27 - Nos terrenos lindeiros à Avenida Otacílio Negrão de Lima, a somatória 
dos pés direitos dos diversos pisos não pode, em nenhuma parte da edificação, 
ultrapassar a altura máxima de 9m (nove metros).  
Parágrafo único - Não são permitidos, nesses terrenos, níveis de subsolo 
enterrados em mais de 3m (três metros) de altura em relação ao terreno 
natural, assegurada a proteção do lençol freático, conforme condições 
definidas no art. 8º desta Lei. 
 
Art. 28 - Além do uso residencial, são permitidas as atividades apresentadas no 
Anexo VII, conforme as áreas discriminadas no Anexo VI, a saber: 
 
I - áreas predominantemente residenciais - são permitidas atividades similares 
ao uso residencial e serviços de educação do Grupo I da LPOUS, exceto 
escolas de segundo grau; 
 
II - Avenida Otacílio Negrão de Lima - são permitidos serviços similares ao uso 
residencial e usos vinculados ao lazer, à cultura e ao turismo; 
III - avenidas Flemming/Expedicionário Celso Racioppi, Alfredo Camarate, 
Santa Rosa, Praça Alberto D. Simão, Francisco Negrão de Lima, 
Atlântida/Heráclito Mourão de Miranda, Antônio Francisco Lisboa, Clóvis 
Salgado e Braúnas - são permitidas as atividades dos itens I e II; as atividades 
classificadas como Grupo I e as atividades dos Grupos II e III da LPOUS, 
vinculadas a serviços de instituição de crédito, pessoais, diversão e 



comunicação, entidades desportivas e recreativas, serviços públicos e centros 
de convenção, conforme Anexo VII; 
 
Art. 29 - São permitidos nas avenidas Presidente Antônio Carlos, Portugal, 
Presidente e Francisco Negrão de Lima (entre Avenida Presidente e Rua 
Acácio Teles Pereira) e ruas Francisco Bretas Bhering e João Zacarias de 
Miranda os usos permitidos em vias arteriais, de acordo com a Lei de 
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo em vigor. 
 
§ 1º - A R. Cheik N. Assrauy, extensão da Avenida Portugal, admite os 
mesmos usos desta.  
§ 2º - Aplica-se aos lotes lindeiros à Avenida Antônio Carlos o disposto no art. 
71 - B da Lei nº 8.137/00, desde que sob anuência do Conselho Municipal de 
Política Urbana - COMPUR. 
 
Art. 30 - Nos terrenos lindeiros às avenidas Atlântida/Heráclito Mourão de 
Miranda, Antônio Francisco Lisboa, Clóvis Salgado e Braúnas, para a 
instalação de Hotel, Apart-Hotel e Residência-Hotel; Parque de Diversões; 
atividades listadas na LPOUS, como "Instituições Científicas, Culturais, 
Tecnológicas e Filosóficas"; Centros de Convenção, admite-se: 
 
a) taxa de ocupação superior a 50% (cinqüenta por cento), desde que 
assegurada a taxa de permeabilidade mínima de 30% (trinta por cento); 
b) altura máxima na divisa de 9m (nove metros), nas vias arteriais e de ligação 
regional; e de 5m (cinco metros) nas vias coletoras. 
 
Parágrafo único - A utilização dos parâmetros estabelecidos nas alíneas 
do caput deste artigo ocorrerá, obrigatoriamente, mediante a apresentação de 
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV - e a aprovação pelo CDPCM e pelo 
COMPUR. 
 
Art. 31 - O remembramento de lotes para usos não residenciais é permitido 
somente ao longo das avenidas Flemming/Celso Racioppi, Alfredo Camarate, 
Santa Rosa, Francisco Negrão de Lima, Atlântida/Heráclito Mourão de Miranda, 
Antônio Francisco Lisboa, Clóvis Salgado e Braúnas. 
 
Art. 32 - Cinemas, teatros, auditórios e museus, desde que sua destinação não 
seja alterada, são permitidos, inclusive com parâmetros de ocupação diferentes 
dos previstos nesta Lei, desde que: 
 
I - tenham sido submetidos à aprovação do CDPCM e do COMPUR; 
II - contribuam para a requalificação da área; 
III - promovam adequação à paisagem local.  
 
Art. 33 - As atividades instaladas há mais de 2 (dois) anos da vigência desta 
Lei e que estejam em desacordo com o Anexo VII desta regulamentação, 
poderão permanecer no local, observadas as seguintes condições: 
 
a) regularização das edificações, esteja a atividade regularizada ou não; 
b) regularização das atividades, mediante apresentação do EIV e aprovação do 



Fórum da Área de Diretrizes Especiais da Pampulha - FADE da Pampulha, do 
COMPUR e aprovação do CDPCM, quando aplicável.  
 
Art. 34 - (VETADO) 
Parágrafo único - (VETADO) 
 
Art. 35 - A intervenção nas edificações constantes do Inventário de Arquitetura 
Modernista de Belo Horizonte será submetida à aprovação do CDPCM. 
 
Art. 36 - Intervenções de qualquer natureza (construções, instalação de usos, 
mobiliário urbano, etc), de iniciativa particular ou não, situadas nos lotes 
lindeiros ou em espaços públicos da Avenida Otacílio Negrão de Lima, serão 
submetidas à anuência prévia do órgão municipal de preservação do 
patrimônio histórico.  
 
Art. 37 - É permitida a instalação de dispositivos de comunicação visual e de 
mobiliário urbano, mediante licenciamento municipal, precedido de parecer 
favorável do órgão municipal de preservação do patrimônio histórico.  
 
§ 1º - A instalação de dispositivos de comunicação visual atenderá às 
seguintes condições:  
 
I - não comprometimento da paisagem local; 
II - não obstrução da visualização de elementos arquitetônicos característicos 
das edificações. 
 
§ 2º - Na Avenida Otacílio Negrão de Lima, somente poderão ser instalados 
engenhos de publicidade indicativos, cooperativos e institucionais. 
§ 3º - Os engenhos de publicidade classificados como publicitários somente 
serão permitidos em mobiliário urbano, atendidas as diretrizes do órgão 
municipal de preservação do patrimônio histórico. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 38 - Fica instituído o Fórum da Área de Diretrizes Especiais da Pampulha - 
FADE da Pampulha, com as seguintes atribuições: 
 
I - elaborar seu regimento interno; 
II - acompanhar a implementação desta Lei, avaliando, periodicamente, os 
resultados; 
III - propor a adoção de melhorias para a ADE da Pampulha; 
IV - subsidiar o COMPUR, o CDPCM e o Conselho Municipal de Meio 
Ambiente - COMAM-; 
V - auxiliar na fiscalização do cumprimento dos dispositivos desta Lei. 
 
§ 1º - As condições de funcionamento e a composição do FADE da Pampulha 
serão definidas em conjunto com o Executivo.  
§ 2º - Fica instituída uma Comissão Provisória com a atribuição de definir o 
processo de indicação dos seus representantes e efetivar a implementação do 



FADE da Pampulha, composta por 1 (um) representante da Secretaria 
Municipal da Coordenação de Gestão Regional - SCOMGER - Pampulha e 2 
(dois) representantes da comunidade local, por esta indicados. 
 
Art. 39 - O Executivo, por meio de decreto, estabelecerá as intervenções 
necessárias à implementação do PROPAM, de acordo com o estabelecido no 
Título I desta Lei. 
 
Art. 40 - São partes integrantes desta Lei: 
 
I - ANEXO I: Mapa - Vilas e Conjuntos Prioritários para Urbanização; 
II - ANEXO II: Listagem - Fundos de Vale Prioritários para Interceptação de 
Esgotos; 
III - ANEXO III: Listagem - Fundos de Vale e Vias para Tratamento e 
Urbanização Prioritários; 
IV - ANEXO IV: Mapa - Áreas de Proteção Especial quanto à Ocupação e ao 
Uso do Solo; 
V - ANEXO V: Listagem - Usos Sujeitos a Licenciamento Especial - Áreas de 
Controle Especial de Uso do Solo; 
VI - ANEXO VI: Mapa - Áreas Diferenciadas Quanto ao Uso do Solo; 
VII - ANEXO VII: Quadro - Relação de Usos Permitidos na ADE da Pampulha. 
 
Art. 41 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2005 
 

Fernando Damata Pimentel 
Prefeito de Belo Horizonte 

 
(Originária do Projeto de Lei nº 1.659/04, de autoria dos vereadores César 
Masci e Henrique Braga) 

 
ANEXO I - Vilas e Conjuntos Prioritários para Urbanização 

 
Relação de Vilas e Conjuntos 

Vila São Bernardo 

Vila São Tomás 

Vila Novo Ouro Preto 

Vila Alvorada 

Vila Antena 

Vila Califórnia 

Vila Coqueiral 

Vila Santo Antônio 

Vila Paquetá 

Conjunto Jardim Filadélfia 

Conjunto São Francisco de Assis 
Fonte: PROPAM -2003 



ANEXO II - Fundos de Vale Prioritários para Interceptação de Esgoto 

Fundos de Vale 

Avenida Havaí 

Avenida Hum 

Avenida Dois 

Avenida Francisco Negrão de Lima 

Avenida Otacílio Negrão de Lima (margem esquerda da Lagoa da Pampulha 
correspondendo ao trecho situado entre o Jardim Zoológico e o Pampulha Iate 
Clube) 
Fonte: PROPAM -2003 

ANEXO III - Fundos de Vale e Vias para Tratamento e Urbanização 
Prioritários 

Fundos de Vale para Tratamento 

Avenida Havaí 

Avenida Hum 
Vias Prioritárias para Urbanização 

Logradouro Bairro 

Avenida Francisco Negrão de Lima Garças 

Rua Cornélio Lima Rodrigues Garças 

Rua Exp. Noraldino dos Santos São Luiz 

Rua Exp. Nilo M. Pinheiro São Luiz 

Avenida João XXIII Alípio de Melo 

Rua Guimoar Paranhos Ouro Preto 

Rua Andorra Santa Terezinha 

Rua Geraldo Parreiras Braúnas 

Rua Dirceu D. Braga Braúnas 

Rua Otilia Moreira Braúnas 

Rua Wanderley T. Matos Braúnas 

Rua Tóquio Braúnas 

Rua Manoel Ferreira Cardoso Nova Pampulha 

Rua 45 Ouro Preto 

Rua Bagdá Trevo 

Rua Vocação V. São José 

Rua Hum Jardim Filadélfia 

Rua Montreal Trevo 

Rua Oslo Trevo 

Rua Idalisio A. Filho Braúnas 

Rua Walquiria Braúnas 

Rua Maestro João Cavalcante Braúnas 



Rua Cartagena Braúnas 

Rua Adolfo Lippi Fonseca Garças 

Rua Radialista Sheilla Jordani Garças 

Rua Radialista Carlos Filgueiras Garças 

Rua Antônio Mazzinetti Ouro Preto 

Rua Engenho da Noite Ouro Preto 

Rua Engenho da Estrela Ouro Preto 

Rua Engenho da Paz Ouro Preto 

Rua Professor José Guerra Ouro Preto 

Praça e Rua 47 Ouro Preto 

Rua Nizia Torres Ouro Preto 

Rua Celso Cunha Braúnas 
Fonte: PROPAM -2003 

 
Mapa 01 

Usos Sujeitos a Licenciamento Especial - Áreas de Controle Especial de 
Uso do Solo 

Produção de Húmus 

Reparação de Baterias e Acumuladores 

Garagem de Empresa de Transporte de Carga e de Passageiros 

Garagem de Serviço de Guindaste e Reboque 

Lava-jato 

Posto de Serviço de Veículos 

Transportadora de Carga com Depósito sem Pátio de Veículos 

Transportadora de Carga com Pátio de Veículos com/sem Depósito 

Transportadora e Revendedora Retalhista de Derivados de Petróleo 

Pátio de Máquinas, Equipamentos e Veículos 

Indústria com Pequeno Potencial Poluidor não Geradora de Tráfego Pesado 

Indústria com Pequeno Potencial Poluidor 

Indústrias que não se enquadrem nos Grupos I e II 

Terminais de Cargas 

Unidade de Reciclagem de Resíduos Sólidos 

Posto de Abastecimento de Veículos 

 
Mapa 02 
 
Anexo VIIB 

RAZÕES DO VETO PARCIAL 
 
Ao analisar a Proposição de Lei nº 1.043/2004 que "Institui o Plano de Ação - 
Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da 



Pampulha - PROPAM - em Belo Horizonte, e regulamenta as ADEs da Bacia 
da Pampulha, da Pampulha e Trevo, em conformidade com as leis nºs 
7.165/96 e 7.166/96", sou levado a vetá-la parcialmente, pelas razões que 
passo a expor. 
A presente Proposição de Lei possui como objetivos principais a preservação e 
valorização do patrimônio cultural e paisagístico da região da Pampulha, a 
recuperação e proteção ambiental da represa e o fomento ao potencial turístico 
da região, além da regulamentação das ADEs da Bacia da Pampulha, da 
Pampulha e do Trevo, visando a efetiva recuperação e requalificação de toda a 
região, especialmente da lagoa e seu entorno. 
No entanto, apesar da relevância social, ambiental, urbanística, paisagística e 
turística do tema objeto do instrumento legislativo em análise, a Secretaria 
Municipal de Políticas Urbanas do Município de Belo Horizonte aponta a 
existência de óbices à sanção integral da Proposição de Lei n. 1.043/2004, 
opinando pelo veto de alguns dispositivos. 
Inicialmente, a Secretaria Municipal ressalta que o disposto no art. 9o da 
Proposição de Lei em análise esbarra nos seguintes obstáculos: 

"- tem eficácia limitada, considerando que a maior 
extensão de áreas da bacia, e onde de fato existem 
problemas de assoreamento, encontra-se no Município de 
Contagem, não estando sujeitas às disposições da 
presente lei; 
- limita o período de execução das obras de terraplanagem 
a uma época do ano, mas ao mesmo tempo admite 
exceções, mediante autorização especial. Nesses termos, 
o artigo torna-se inócuo, já que toda terraplanagem só é 
permitida mediante licença municipal específica;. 
- cria limitação para a execução de obras de iniciativa 
pública que possam ser necessárias à proteção ambiental 
da região." 

 
O parecer emitido pela Secretaria Municipal de Políticas Urbanas recomenda 
também o veto ao Capítulo II do Título II da Proposição de Lei n. 1.043/2004, 
uma vez que a proteção ali discriminada encontrar-se-ia já prevista no Capítulo 
I, que trata da Bacia da Pampulha como um todo, bem como na Lei n. 
7.166/96. De acordo com a Secretaria: 

"- o artigo 14 da Proposição de Lei apenas expõe o 
objetivo da ADE, definido de forma mais precisa no caput 
do art. 91 da Lei n. 7.166/96; 
- os artigos 15, 17, 18 e 19 repetem disposições da Lei n. 
7.166/96, sendo, portanto, desnecessários; 
- quanto aos valores da quota de terreno por unidade 
residencial e da altura máxima das edificações, fixados 
pelos artigos 16 e 20 da Proposição de Lei, considera-se 
que os valores constantes da Lei n. 7.166/96 para estes 
parâmetros atendam melhor aos objetivos de proteção 
ambiental e paisagística da ADE." 

 
No que se refere ao art. 34 da Proposição, a Secretaria Municipal aponta que o 
mesmo admite a substituição, por atividade idêntica, de atividade desconforme 



com as normas estabelecidas para a ADE da Pampulha, dispondo que o 
mencionado dispositivo "embora crie um conjunto de condições de 
licenciamento para as atividades substitutas, mantém a possibilidade de 
desconformidade de uso em relação ao que se propõe para a ADE, motivo que 
recomenda o veto a este artigo." 
Nesse sentido, pelos motivos expostos, veto os artigos 9o, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 e 34 da Proposição de Lei nº 1.043/04, devolvendo-os ao reexame da 
Egrégia Câmara Municipal. 

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2005 
 

Fernando Damata Pimentel 
Prefeito de Belo Horizonte 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2b 
 
ADE PAMPULHA (MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 9.959 DE 

20 DE JULHO DE 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADE PAMPULHA (MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 9.959 DE 
20 DE JULHO DE 2010)  
 
 
Art. 106 - O art. 28 da Lei nº 9.037/05 passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 28 - Além do uso residencial,é permitida a instalação das atividades previstas no Anexo 
VII desta Lei, conforme as áreas incluídas no Anexo VI desta Lei, a saber: 
I - áreas predominantemente residenciais; 
II - Avenida Otacílio Negrão de Lima; 
III - Avenida Fleming; Rua Expedicionário Celso Racioppi; avenidas Alfredo Camarate e Santa 
Rosa;Praça Alberto D. Simão; avenidas Francisco Negrão de Lima, Atlântida/Heráclito Mourão 
de Miranda,Antônio Francisco Lisboa, Professor Clóvis Salgado, Braúnas, Chaffir Ferreira e 
Orsi Conceição Minas e ruasXangrilá, Versília e Ministro Guilhermino de Oliveira. 
§ 1º - Às atividades incluídas no Anexo VII desta Lei poderão ser agregadas as atividades 
auxiliares constantes do mesmo Anexo, desde que sua instalação seja admitida na via na qual 
está instalada a atividade principal. 
§ 2º - Às atividades incluídas no Anexo VII desta Lei poderão ser associadas outras, 
independentemente de sua admissão no local em que está instalada a atividade principal, 
observado o seguinte: 
I - às atividades incluídas entre os serviços de alimentação poderão ser associadas atividades 
incluídas entre as de comércio varejista de produtos alimentícios; 
II - às atividades de centro de convenções e de centro cultural poderão ser associadas 
atividades incluídas entre as de comércio varejista de produtos alimentícios e comércio 
varejista de artigos e aparelhos deuso pessoal e domiciliar. 
§ 3º - O Executivo deverá regulamentar a forma de implantação das atividades associadas, 
ouvido o COMPUR.” (NR) 
Art. 107 - O caput do art. 29 e o art. 30 da Lei nº 9.037/05 passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
"Art. 29 - São permitidos, nas avenidas Presidente Antônio Carlos, Portugal, Presidente e 
Francisco Negrão de Lima, entre a Avenida Presidente a Rua Acácio Teles Pereira, e nas ruas 
Francisco Bretas Bhering,João Zacarias de Miranda, Estanislau Fernandes e Pedrogão 
Pequeno, os usos permitidos em vias arteriais, de acordo com a Lei de Parcelamento, 
Ocupação e Uso do Solo. 
Art. 30 - É permitida a instalação de equipamentos voltados à cultura, ao turismo e ao lazer 
com parâmetros urbanísticos diferenciados dos determinados nesta Lei nas vias incluídas no 
inciso III do art. 28, no art. 29 e no Anexo VI, todos desta Lei. 
§ 1°- A utilização dos benefícios previstos no caput deste artigo somente será admitida para: 
I - lotes desocupados; 
II - imóveis comprovadamente subutilizados, cujas edificações não se caracterizem como de 
interesse de preservação. 
§ 2° - Para os casos previstos no caput deste artigo, admitir-se-á: 
I- taxa de ocupação superior a 50% (cinquenta por cento), desde que observada a Taxa de 
Permeabilidade mínima de 30% (trinta por cento); 
II - altura máxima na divisa de 9 m (nove metros), nas vias arteriais e de ligação regional e de 5 
m (cinco metros) nas vias coletoras. 
III - altura total da edificação superior a 9 m (nove metros), desde que: 
a) os volumes resultantes das novas edificações não interfiram em visadas significativas do 
Conjunto Urbano da Pampulha; 
b) os volumes resultantes das novas edificações não interfiram em visadas dos monumentos 
tombados e definidos como de interesse de preservação. 
§ 3°- A utilização dos parâmetros estabelecidos no § 2° deste artigo fica condicionada à 
apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV – e à aprovação pelo CDPCM-BH e 
pelo COMPUR. 
§ 4º - A concessão prevista no inciso III do § 2º deste artigo é válida apenas para os lotes 1, 2 e 
35 a 46 da quadra 66 do Bairro São Luiz.” (NR) 
Art. 108 - Fica acrescentado à Lei nº 9.037/05 o seguinte art. 32-A: 
“Art. 32-A - Nos terrenos onde estão situados o Mineirão, o Mineirinho e o Centro Esportivo 
Universitário Centro Esportivo Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais - 
CEU/UFMG -, com vistas ao atendimento das demandas relativas aos equipamentos esportivos 



e em virtude da necessidade de constante modernização desses, podem ser praticados 
parâmetros e critérios urbanísticos diferentes dos previstos na Lei de Parcelamento, Ocupação 
e Uso do Solo e desta Lei, desde que: 
I - sejam submetidos à aprovação do CDPCM-BH e do COMPUR; 
II - contribuam para a requalificação da área.” (NR) 
Art. 109 - Fica acrescentado ao art. 33 da Lei nº 9.037/05 o seguinte parágrafo único: 
“Art. 33 - 
(...) 
Parágrafo único - As atividades do Grupo 3, nos termos do Anexo X da Lei nº 7.166/96 
regularmente instaladas, até a data da publicação desta Lei, na ADE da Pampulha, poderão 
ser substituídos pela atividade de hotel, desde que a substituição não implique desrespeito a 
qualquer dos parâmetros urbanísticos válidos para ADE e para o zoneamento do local, em 
especial a Taxa de Permeabilidade e a altimetria". (NR) 
Art. 110 - Ficam acrescentados os arts. 39-A, 39-B, 39-C e 39-D ao Capítulo IV do Título II da 
Lei nº 9.037/05: 
“Art. 39-A - O Executivo elaborará estudos técnicos que apresentem alternativas de uso para 
os imóveis ociosos ou desocupados das ADEs da Pampulha e Trevo, compatíveis com os usos 
residenciais dessas regiões. 
Art. 39-B - O Executivo promoverá a implantação, manutenção e custeio de projetos 
permanentes de educação ambiental extraescolar, que tenham como foco a conscientização 
ambiental, especialmente a de crianças, adolescentes e jovens. 
Art. 39-C - O Executivo estenderá os projetos de educação ambiental já existentes e 
promovidos pelo Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da 
Pampulha - PROPAM - às escolas de ensino público e privado e a outras instituições. 
Art. 39-D - Serão previstas as seguintes ações e intervenções no âmbito das ADEs da Bacia da 
Pampulha, da Pampulha e Trevo: 
I - criação, para toda a ADE da Bacia da Pampulha, de mecanismos de coleta e tratamento de 
dejetos recicláveis e reutilizáveis; 
II - definição de políticas de mobilidade, acessibilidade e controle do tráfego de veículos para 
as ADEs da Pampulha e Trevo. 
III - realização de intervenções que visem à recuperação de espaços públicos pertencentes à 
AvenidaOtacílio Negrão de Lima, para implantação de segunda pista e de calçadão junto à 
Lagoa, em consonância com o planejamento inicial da via.” (NR) 
Art. 111 - Fica acrescentado ao art. 40 da Lei nº 9.037/05 o seguinte parágrafo único: 
“Art. 40 - 
(...) 
Parágrafo único - Ficam inseridas, entre os Serviços de Educação permitidos na ADE da 
Pampulha e constantes do Anexo VII desta Lei, as escolas de ensino médio e 
profissionalizante.” (NR) 
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PARECER PR/COMPUR 02/2011 
Terça-feira, 22 de Fevereiro de 2011 

Ano XVII - Edição N.: 3772 
Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Políticas Urbanas - COMPUR  

PARECER PR/COMPUR 02/2011 
Aprovado na 157ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de Fevereiro de 2011 

 
Critérios para compatibilização entre os limites das zonas e a base cartográfica 

atualizada. 
 

O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 1° das Disposições Transitórias da Lei n° 9.959/10, e 
considerando os critérios estabelecidos para compatibilização entre os limites das zonas 
e a base cartográfica atualizada pelo Parecer PR/COMPUR 59/2010, dirimiu as 
seguintes dúvidas: 
 

Quadra CTM Localização 
 

Regional Dúvida Zoneamen-
to definido 

Quadras 2008726, 
2008739, 2008741, 
2008700 e 2008713 

Bairro Trevo – Ruas A, Sete, 
Oito, Nove, Três, Dois e 
Francisco Adolfo Viana 
 

Pampulha Quadras sem 
zoneamento 

ZAR-1 

Quadras 2008767, 
2008754, 2008930, 
2008770 e 2008782 

Lagoa da Pampulha. 
Quadras ocupadas pela Igreja 
de São Francisco de Assis, 
Clube Iate, Casa do Baile, 
Ponto de informações 
turísticas e Museu de Arte da 
Pampulha. 

Pampulha Quadras sem 
zoneamento 

ZP-1 

Quadras 2208785 e 
2208747 

Bairro Vale do Jatobá Barreiro Quadras sem 
zoneamento 

ZAR-2 

Quadra 1210923 Bairro Cardoso, rua Ulisses 
Surette 

Barreiro Quadra sem 
zoneamento 

ZAP 

Quadra 1305746 Bairro Glória, rua Abel Noroeste Quadra sem 
zoneamento 

ZAP 

Quadra 1608126 Bairro Ipê, rua Sebastião 
Santana Filho 

Nordeste Quadra sem 
zoneamento 

ZAR-2 

Quadra 1609623 Bairro União, rua Artur de 
Sá 

Nordeste Quadra sem 
zoneamento 

ZAP 

Quadras 2109889, 
2109891 e 2109908 

Bairro Lagoa, ruas Serafim 
Pereira da Silva e Quinta da 
Boa Vista 

Venda 
Nova 

Quadras sem 
zoneamento 

ZAP 

Quadras 0904309 Bairro Santa Lúcia, rua 
Halley 

Centro Sul Quadra sem 
zoneamento 

ZAR-1 

 
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2011 

Murilo de Campos Valadares 
Secretária Municipal de Políticas Urbanas/SMURBE 
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana 

Maria Fernandes Caldas 
Consultor Técnico Especializado/SMURBE 

Vice-Presidente do Conselho de Política Urbana 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

TEXTOS SOBRE O IATE CLUBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. CARSALADE, Flavio de Lemos. (in Pampulha. Belo Horizonte: Conceito, 
2007. p. 40 a 42) 
 
 
Um grande barco em movimento. Uma asa de borboleta em pleno vôo. Movimento 
e leveza. Bateau. Butterfly. Um edifício lançado sobre a Lagoa da Pampulha, uma 
obra lançada para o mundo, afinal ela aportou na Europa e nos Estados Unidos, em 
revistas especializadas ou não, mas principalmente na admiração de todos aqueles 
que se espantaram com a então recente arquitetura brasileira. 
 
“Não estaria completa a Pampulha se ali não fossem feitas obras destinadas ao 
aperfeiçoamento físico do homem, pelos exercícios esportivos. O próprio lago, com 
suas dimensões imensas, era um convite à administração, para que não tardasse com 
os trabalhos destinados à prática dos esportes.”13  
 

O Iate Clube fora projetado para aproveitar as novidades náuticas que aqui se 
abriam; afinal remar no Parque Municipal não era exatamente o máximo em 
esportes aquáticos. A idéia para o Yatch Golf Club era aproveitar a lagoa para esse 
tipo de esportes (seu primeiro andar fora projetado para isso) e o seu segundo andar 
para festas. O golfe seria realizado na área onde hoje é o Jardim Zoológico e lá 
Niemeyer havia projetado uma sede com telhado misto, curva e reta em ascensão, 
singela, mas formalmente vigorosa. Completavam o clube uma grande piscina, três 
quadras de tênis, uma de basquete, playground e amplo espaço gramado para as 
pessoas se sentarem, toalha de piquenique aberta, barquinho a vela ao fundo, 
prenúncio da bossa-nova. 
 
Novamente aqui compareceu Roberto Burle Marx nos jardins do clube e em enorme 
tela pintada para o salão de baile, fazendo companhia ao Arlequim de Portinari. As 
novidades arquitetônicas de então – pilotis, brise-soleil, paredes envidraçadas, 
rampa, terraço – ao grande público reforçavam a modernidade da Pampulha, mas na 
realidade se somavam para garantir a espacialidade do grande barco debruçado 
sobre a lagoa, propondo uma viagem muito maior do que os próprios limites do 
espelho d’água.   
 
Recolher as águas no centro da cobertura não era apenas por de ponta-cabeça a 
arquitetura tradicional de telhados cerâmicos de duas vertentes. Enquanto esse tipo 
de cobertura firmava o prédio ao solo, as águas invertidas propunham um vôo, eram 
mesmo duas asas que faziam o prédio do Iate flutuar e voar. O que menos acontecia 
ao edifício era ficar preso no lugar como faziam até então todos os antigos edifícios, 
aliás, construídos mesmo para firmar presença e dar lugar sólido ao homem. Mas o 
homem moderno desprezava essa solidez, não queria ser estático, aspirava ao 
movimento e à liberdade, realizava sua modernidade no automóvel, no 
transatlântico, no avião. O homem moderno era leve e cheio de luz. Como eu, 
também jovem e sonhador. 
 
A inauguração do Yatch Golf Club, em 43, foi realizada com um baile de gala 
animado pela dupla Alvarenga e Ranchinho e com a presença magna de Ari 
Barroso. O navio voador de Oscar não só lançava a sociedade belo-horizontina no 
mundo, como trazia dele e da capital o que ela apresentava de melhor. A tradição 
festiva do Clube se perpetuou por muitos anos, tornando-se célebre o seu anual 
“Baile do Marinheiro”, onde todos iam de branco ou fantasiados de marinheiros, a 



celebrar o mar de Minas e seu ancoradouro, cais inventado para quem queria se 
soltar. 
 
 
Com o tempo, o grande barco niemeyeriano foi se prendendo cada vez mais ao solo, 
com acréscimos e muros, com a ocultação de seus motivos náuticos, com 
administrações que não entenderam o compromisso do prédio com a cidade e com o 
imaginário que ele veiculava. Mas, apesar disso, até hoje estar no terraço do Iate 
Clube é estar em comunhão com as águas e com o céu, é como estar em um tapete 
mágico, a um só tempo alçado aos céus e flutuando sobre as águas. Parece que 
Oscar, ao lançar o terraço do prédio, compreendeu exatamente a distância entre céu 
e água, colocando a laje no intermédio espacial dos dois, de tal forma que, nele, 
tanto estamos lá como cá. 

 
 
2. CARSALADE, Flavio. YACHT CLUB (in: Casa Cor Minas Gerais. Belo 
Horizonte: Cult Promoções, 2009. p. 62 a 66) 
 

“O vapor da cachoeira não navega mais no mar 
Anda a roda, toca o fuso, nós queremos navegar” 

(cancioneiro popular) 
 
 

 
Um navio no porto é sempre uma promessa de liberdade. 
 
Ainda mais se o navio tem asas, butterfly, borboleta, tanto ao céu, tanto ao mar. Ainda 
mais se o navio tem ar, se é leve, se flutua a meio-caminho entre céu e lago, se se 
inunda de luz e a luz o faz alçar, aqui na terra quanto no céu. Ainda mais se o que o 
move é o espírito novo, l’esprit nouveau, que anuncia os novos tempos do homem, 
liberto pela modernidade, pelo triunfo de sua inteligência. Estamos em pleno mar, 
estamos em 1943 e sempre. 
 
Um navio no cais é o portal por onde entram nossos sonhos de viagens, umbral do 
desgarrar. Um navio no porto, no entanto, é maior que qualquer viagem, pois é o lugar 
da infinita potência, onde todas as possibilidades coexistem, todas as direções se abrem, 
onde todas as escolhas são possíveis. Do salão do Iate Clube se abrem todas as direções, 
se acompanha o percurso do sol: é uma nau de caminhos abertos. O seu norte firme é o 
azimute das liberdades. No deck do Iate Clube se realiza o milagre do caminhar sobre as 
águas, corpo imerso em meio delas. Do deck do iate Clube, se vê cada um dos brilhos 
de cada porção de água, se vê o movimento luminoso da vida. 
 
 
Pela rampa do Iate Clube, se ascende ao céu e á bordo, os dois ocupando um mesmo 
lugar. Quem está a bordo está no céu, solto no espaço. Do píer do Iate Clube, Belo 
Horizonte se abre para o universo. A Minas recatada e tímida, mas de tantos segredos 
ocultos, se revela para o mundo e a Belo Horizonte do verso moderno, “do novo sentido 
da palavra, agora poesia”, cidade que celebra a tradição pelo gosto de rompê-la, se 
mostra ao  estrangeiro de igual para igual. Butterfly, esprit nouveau, deck, píer, Yacth, 
estamos no mundo (!) graças ao sonho de quem sabe sonhar, mas também sabe construir 
esses sonhos.  
 



É o sonho de um povo que se quis moderno, orgulhoso de sua construção coletiva, o 
sonho de um prefeito sorridente, visionário e vidente, o sonho de artistas que viam um 
mundo além do que os olhos normalmente vêem. Sonho de um tal Oscar, que via curvas 
onde outros só viam retas e sabia arranjar os pesos de modo a torná-los leves; de um tal 
Roberto que enxergava mais cores do que as existentes nas paletas comuns e as 
enxergava também com cheiros e as arranjava em canteiros; de um tal Candido, que de 
tão cândido, conversava com os anjos e com as almas tanto de trabalhadores braçais 
presos à dura realidade quanto com o os espíritos das formas libertas. Todos sonhando 
em brasileiro, embriagados de nossas paisagens, das nossas espécies nativas, de nossa 
gente gostosa. E todos os sonhos ajuntados a bordo de um navio, a nos convidar ao 
passeio, a nos convidar à viagem. 
 
 
Depois de tantos anos, o que prende o navio ao porto, se navegar é preciso? 
 
Meu amigo, meu irmão, salvemos o poder da viagem, a natureza movente do Iate, temos 
que libertá-lo dos grilhões que o prendem à terra, derrubar muros que, desde sempre, 
são a antítese da liberdade, deixar que os caminhantes vejam suas formas e recebam seu 
convite de partir e bailar; temos que mostrar os arlequins de Portinari para que dancem, 
temos que retirar “O esporte” de Burle Marx dos porões onde se aprisiona, para que 
suas formas também bailem junto à luz do salão e às águas da lagoa.  
 
Meu amigo, meu concidadão, deixemos que a lagoa novamente seja vista e, nela, a 
grande nau sempre pronta a partir, rompamos as barreiras visuais que nos impedem o 
vislumbre do transcendente.  
 
Homens de boa-fé, políticos de toda ordem, gente com alma de artista, salvemos os 
espaços livres e libertadores, interrompamos a corrupção da matéria, resgatemos o 
bailar do espaço no entremeio da arquitetura que o enseja, plantemos novamente os 
canteiros das flores do sonho.  
 
O Iate foi feito para partir. Nós queremos navegar! 
 
 
3. O Iate Clube (Gerência de Patrimônio Histórico Urbano/ Prefeitura de Belo 
Horizonte. Dossier de Tombamento do Conjunto Urbano da Pampulha, 2007) 
 

O clube faz parte do plano geral da Pampulha. Tal edificação se harmoniza 
plasticamente debruçando-se sobre a represa.  
Com suas linhas arquitetônicas modernas o Iate, inaugurado em 1943, introduziu no 
Brasil telhado com inclinação em “V”, popularmente chamado telhado “borboleta”. 
Tendo as águas do telhado invertidas, ao contrário do que mandava a tradição, dava a 
impressão de um barco atracado às margens da represa. Imprimindo ritmo às fachadas, 
a utilização dos brises metálicos tem caráter funcional, o de proteção à incidência solar 
no interior do salão através das paredes envidraçadas.  
A proposta era de se criar um clube comum com piscinas e quadras de esportes, mas 
com a novidade da incorporação da lagoa nas atividades do clube. Sendo assim, 
existiriam equipamentos para esportes náuticos, como o remo e regatas.  
Construído do lado oposto ao do Cassino, tinha como objetivo propagar o esporte do 
remo e da vela em nossa cidade. Originalmente era composto de duas partes, uma para 



instalação do clube e outra destinada ao recreio dos associados, como reuniões sociais. 
No segundo pavimento está o salão de festas – com um painel de Portinari, denominado 
“Jogo” e um grande terraço, que dá para o lago, proporcionando uma vista de toda a 
represa. Além disso, grande parte das paredes desse pavimento são envidraçadas com o 
objetivo de reforçar a sensação de integração homem-natureza. A iluminação de todo o 
salão é feita por luminárias embutidas na laje e arandelas. O piso é feito de taco de 
madeira, assim como ocorre na Casa do Baile e no salão do 2º pavimento do Cassino. A 
chaminé evidencia a existência da cozinha de apoio ao salão de festas existente no 2º 
pavimento. Essa cozinha tem, além do acesso direto a varanda do salão, uma escada 
que desce para a área externa, no lado voltado para a piscina. A escada é envolta por 
um volume circular revestido por pastilhas azuis que tangencia o prédio.  
  
Parte da fachada frontal, voltada para a avenida, é cega e revestida por granito 
Juparaná, mesmo granito utilizado em alguns trechos nos outros monumentos. Na parte 
térrea, encontra-se a garagem para os barcos e lanchas. Esta garagem é invadida pelo 
lago, facilitando o manejo das flotilhas.  
Além de tais instalações, o clube conta com uma piscina de 25x15 m, provida de 
máquinas de remoção dá água, no espaço de 24 horas; três quadras de tênis, quadras 
para a prática de basquete e vôlei e play ground para as crianças.  
Próximo à piscina há uma cobertura em concreto - denominada laje cogumelo, formada 
por dez módulos quadrados com sustentação central – por onde o escoamento de águas 
pluviais é feito, que se tangenciam formando uma grande área de sombra e de apoio às 
piscinas (hoje, num total de três).  
Em janeiro de 1961, na administração do prefeito Amintas de Barros, o Iate Golfe 
Clube foi vendido, passando a ser de propriedade particular com o nome de Iate Tênis 
Clube e, de maneira irregular e clandestina, criou muitos anexos ocupando a orla da 
lagoa e seu espelho d’água, descaracterizando o prédio e o conjunto. No entanto, essas 
alterações, mesmo sendo consideradas danosas ao patrimônio em questão, são passíveis 
de reversibilidade. 
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MINUTA OPERAÇÃO URBANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Minuta de Operação Urbana 
LEI N. ------------------, de------------------------------ 

Dispõe sobre a Operação urbana do Iate Tênis Clube 
 
 

SEÇÃO 1 
Disposições Preliminares 

 
Art. 1º. – Fica instituída a Operação Urbana do Iate Tênis Clube, com o objetivo de regatar o patrimônio 
histórico tombado do Iate Tênis Clube e do trecho urbano da  Pampulha adjacente ao Iate Tênis Clube, 
visando a melhoria ambiental e urbanística da região, com incremento da cultura, turismo e apropriação 
pública do lago. 
 
Art. 2º. A área objeto da Operação Urbana do Iate Tênis Clube são aquelas definidas pelo lote hoje 
ocupado pelo Iate Tênis Clube, o lote 10 da quadra 42 do Bairro São Luiz, e o trecho da av. Otacílio 
Negrão de Lima entre o final da Alameda dos Flamboyants e a Avenida das Palmeiras.  
 
 

SEÇÃO 2 
Da recuperação do patrimônio histórico e do trecho urbano adjacente  

 
 

Subseção 1 
Das ações a serem empreendidas 

 
Artigo 3º.- Para  a implementação dos objetivos descritos no Art. 1º., devem ser realizadas as seguintes 
ações: 
 

I - Demolição do segundo andar do edifício construído no terreno do Iate Tênis Clube em 1983, 
onde se encontra o Salão de Festas; 
 
II – Demolição dos prédios e instalações localizados na porção leste do território do clube, 
delimitada pelo edifício sede do clube projetado pelo arquiteto Oscar Niemayer, pela Avenida 
Otacílio Negrão de Lima e pela Lagoa da Pampulha; 
 
III – Demolição da portaria e sub-estação elétrica junto ao edifício sede projetado pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer; 
 
IV - Restauração completa do edifício-sede do Iate Tênis Clube projetado por Oscar Niemeyer e 
dos jardins projetados por Roberto Burle-Marx na porção leste do território do clube, delimitada 
pelo edifício sede do clube projetado pelo arquiteto Oscar Niemayer, pela Avenida Otacílio 
Negrão de Lima e pela Lagoa da Pampulha; 
 
V – Reurbanização da Avenida Otacílio Negrão de Lima na extensão do perímetro 
correspondente ao alinhamento do Iate Tênis Clube. 
 
 

Subseção 2 
Das obrigações da Prefeitura de Belo Horizonte e do Iate Tênis Clube 

 
Artigo 4º. – Para o Iate Tênis Clube fica estabelecida a obrigação de realizar as ações previstas nos 

incisos I a IV do artigo anterior, acrescidas ainda das seguintes obrigações: 
 
I – Ceder o uso do Salão Portinari à Prefeitura de Belo Horizonte para eventos de interesse desta 
em seis datas anuais a serem combinadas entre as partes; 
 
II – Facilitar a visitação, pública aos jardins restaurados de Burle Marx; 



 
III - Manutenção de serviço qualificado de recebimento de turistas e de posto de recolhimento de 
pequenos volumes de resíduos sólidos. 
 
 
 

Artigo 5º. - Para a Prefeitura de Belo Horizonte fica estabelecida a obrigação de realizar as obras 
necessárias à implementação do inciso V do art. 3º. 

 
 
 

Seção III 
Dos mecanismos de viabilização 

 
Artigo 6º. Para que sejam realizadas as ações constantes no art. 3º desta lei, ficam estabelecidos os 

seguintes mecanismos: 
 

 I - Cessão definitiva do lote 10 da quadra 42 do Bairro São Luiz, hoje em regime de concessão 
ao Iate Tênis Clube e com a respectiva permissão para implantação de estacionamento;  
 
II – Cessão ao Iate Tênis Clube de área equivalente a 4.200 m2  no subsolo da avenida Otacílio 
Negrão de Lima, na sua porção frontal ao edifício projetado por Oscar Niemeyer para construção 
e exploração econômica de estacionamento; 
 
III - Caracterização do lote do Iate Tênis Clube como ZP-2; 
 
IV - Liberação de Unidades de Transferência de Direito de Construir que são de direito do Iate 
Tênis Clube, desde que cumpridos os requisitos legais necessários a essa liberação conforme 
legislação específica sobre a Transferência de Direito de Construir e a Lei 9.959/2010; 
 
V - Perdão das multas referente ao processo de regularização das edificações não-aprovadas;   
 
VI -  Desobrigação do Iate Tênis Clube quanto ao cumprimento do artigo 29 da Lei 7.166/96, 
modificado pela Lei 9.959/10, quando da aprovação do terreno junto à PBH. 
 

 
Seção IV 

Dos Prazos da Operação Urbana 
Art. 7º. – O prazo para a implementação da Operação Urbana é de 6 (seis) anos, contados da data de 
publicação desta Lei. 
 
Art. 8º. – O prazo para concessão de exploração econômica previsto no inciso II do art. 6º. Desta lei é de 
30 (trinta) anos, renováveis sucessivamente por igual período, a critério das partes envolvidas na 
Operação Urbana. 
 
 

Seção V 
Disposições finais 

 
Art. 9º. – Todas as ações constantes da presente Lei deverão ser submetidas, aprovadas e acompanhadas 
pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM-BH, bem 
como se sujeitarem às legislações urbanísticas pertinentes. 
 
Art. 10º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICATIVA 
 

O Iate Tênis Clube é um dos mais importantes patrimônios históricos componentes do Conjunto Urbano 
da Pampulha, tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), pelo 
IEPHA/MG (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais) e pelo CDPCM-BH 
(Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte). Durante os últimos 
quarenta anos, o patrimônio tem sofrido uma série de descaracterizações, comprometendo o projeto 
arquitetônico de Oscar Niemeyer, degradando os jardins projetados por Roberto Burle Marx e criando 
obstáculos visuais significativos à visibilidade da lagoa da Pampulha. É de interesse público a reversão 
dessa situação para que o grande público possa não apenas ter mais acesso a um patrimônio histórico que 
é seu, como também ter maior fruição do trecho urbano onde o clube se instala.  
Por outro lado, a despeito da grande obra realizada na orla da Pampulha a partir de 2003, o trecho urbano 
adjacente ao Iate Tênis Clube não sofreu alterações significativas, restando ainda com um grande 
potencial de intervenção pára melhor apropriação pública do local. 
 
Um dos grandes problemas para a realização das obras necessárias é a notória incapacidade financeira do 
clube quer para restaurar os edifícios-patrimônio histórico quer para outras obras qualificadoras do 
terreno onde se instala. Assim sendo, é correto entender de que os problemas do Iate Tênis Clube são 
também problemas da cidade, pois ao poder público e à população em geral interessam uma orla acessível 
e mais bela, solução de problemas de estacionamento e impacto do grande público do clube àquele trecho 
da Lagoa, como também interessa ao patrimônio histórico coletivo a restauração dos bens degradados e a 
fruição visual da orla e de seus edifícios notáveis. Sendo assim, não há como a cidade não ajudar na 
solução dos problemas e nas formas de sustentabilidade do clube. A presente operação urbana vem 
preencher essa lacuna, criando condições objetivas para o regate do patrimônio cultural coletivo e da 
apropriação pública de um dos mais belos cenários paisagísticos da cidade. 
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Ilustração 1.13: Iate Club à época do rompimento da barragem da Pampulha (1955). 

Fonte: Museu Histórico Abílio Barreto. 
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Ilustração 3.13, a,b. Complementação da varanda da lanchonete: volumetria rígida de baixa 
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As diretrizes que propomos a seguir partem de algumas premissas importantes para a efetiva 

solução dos problemas do Iate Tênis Clube na cidade de Belo Horizonte. A primeira delas 

reconhece que não há uma tabula rasa possível, onde pudéssemos apagar todos os 

problemas que se foram acumulando, no local, ao longo do tempo, mas que devemos 

reconhecer a pré-existência como ela se nos apresenta e as dificuldades que esta traz consigo 

seja no aspecto físico, mas também no aspecto de trato com os diversos agentes da 

problemática em foco. Sabemos que só um processo de negociação amplo e despojado pode 

trazer sucesso em curto prazo e as diretrizes aqui apresentadas, bem como as propostas delas 

decorrentes representam uma tentativa nessa direção. Não nos interessam batalhas judiciais 

que prolonguem os problemas e a recuperação do clube e da região, os quais também 

postergam o usufruto das benesses que o tombamento pode trazer aos cidadãos 

belorizontinos em geral e ao clube em particular (como por exemplo, a comercialização de 

UTDC’s e a isenção do IPTU). 

 

A segunda premissa é de que os problemas do Iate Tênis Clube são também problemas da 

cidade, pois ao poder público e à população em geral interessam uma orla acessível e mais 

bela, solução de problemas de estacionamento e impacto do grande público do clube àquele 

trecho da Lagoa, como também interessa ao patrimônio histórico coletivo a restauração dos 

bens degradados e a fruição visual da orla e de seus edifícios notáveis. Sendo assim, não há 

como a cidade não ajudar na solução dos problemas e nas formas de sustentabilidade do 

clube. 

 

O elenco é complementado por diretrizes de sustentabilidade, sem as quais não será possível 

tornar reais qualquer uma das diretrizes anteriores.    

    

    

    

APRESENTAÇÃO 
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1. Marco Conceitual 

 

O conceito de patrimônio sobre o qual construímos o presente trabalho se baseia no 

entendimento da importância do bem histórico inserido na continuidade da história e na 

possibilidade de manutenção da vivacidade de seus significados, de forma a possibilitar ao 

homem contemporâneo as lições do passado, mas inseridas dentro da sua vivência atual.  

 

A saída para uma gestão contemporânea de sítios históricos passa, a nosso ver, por uma 

profunda e franca análise dos métodos e princípios empregados, bem como por uma 

capacidade de despojamento quanto a práticas bastante sedimentadas e bastante arraigadas, 

mas que já não apresentam eficácia na real proteção dos bens e na manutenção de seus 

significados mais profundos, levando, muitas das vezes, a uma museificação exagerada e 

vazia desses bens. Se não está consolidado, até o momento, um modelo alternativo que 

possa substituir as práticas vigentes, pelo menos é possível se fazer a sua crítica e se 

estabelecer possíveis direções a investigar. 

 

Uma dessas direções é o exame atento do conceito de “paisagem cultural” que se apresenta 

bem mais genérico relativamente ao de “paisagem urbana”, este mais apontado para atitudes 

imobilistas e conservadoras.  Na “paisagem cultural” são valorizadas todas as inter-relações 

que aí coexistem entre natureza, sítio e sociedade. 

 

Conjuntamente com essa chave conceitual, há que se desenvolver a compreensão de que a 

Arquitetura não é uma arte visual, mas tem um estatuto próprio a ser considerado, o qual 

influencia as práticas de intervenção e, como a paisagem, profundamente relacionado com 

as práticas sociais e com a dinâmica das transformações urbanas.  

 

Outra direção é o aporte, para a área de patrimônio, dos instrumentos e práticas ligados às 

questões de sustentabilidade que, com seu desenvolvimento recente aponta para a solução 

de problemas típicos não só da área ambiental, mas também, com muita pertinência, da 

área cultural. Faz parte de seus preceitos o respeito à pré-existência, o encontro das agendas 

social, patrimonial, econômica e ambiental, o reconhecimento de que não se busca um 

estado final idealizado e imutável, mas um processo, a manutenção do caráter e da 

personalidade locais, bem como entende a importância da legitimação social dos atos de 

conservação. 
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As três direções acima apontam para uma nova compreensão dos mecanismos de controle e 

desenvolvimento que temos hoje a nossa disposição, quais sejam aqueles ligados à legislação 

urbanística e à gestão das cidades. Quanto à legislação urbanística, é necessário o 

entendimento claro da função social das cidades, a necessidade de sua gestão democrática, 

alternando práticas de planejamento com monitoramento constante, além da compreensão 

de que, no planejamento, não há como se “desenhar” uma cidade idealizada e esperar que 

toda a sociedade se comporte em direção a ela.  Quanto aos princípios de gestão, é 

necessário fazer circular as informações e formar uma sociedade consciente, o que pressupõe 

um entendimento amplo da realidade e o compartilhamento de decisões, entendendo que a 

patrimonialidade não está apenas no objeto, mas é também um ato social, o que aponta 

para uma ética de intervenções baseada na negociação, equilíbrio, discussão, diálogo e 

consensos. 

 

Quanto mais a preservação se mantiver no continuum da vida, respeitando a pré-existência, 

mas sem magnificações artificiais, reconhecendo valores urbanos e sociais do espaço e suas 

alterações sustentáveis tanto da matéria quanto dos significados, tanto mais estaremos 

preservando nossos sítios urbanos naquilo que eles têm de peculiar, mas também na sua 

conexão com seus cidadãos e com a personalidade própria de cada lugar. 

    

    

2. Metodologia 

 

Considerando a profunda imbricação entre o território do Iate Tênis Clube e a cidade, 

notadamente a região da Pampulha, procuramos estabelecer diagnósticas e diretrizes que 

sempre levassem em consideração os dois níveis territoriais e sua reciprocidade. Foi também 

dada ênfase especial à questão do patrimônio histórico, razão de nascimento do clube e 

marca registrada da Pampulha e do modernismo brasileiro. 

 

Assim, na primeira parte do trabalho, procedemos a uma análise dos bens patrimoniais 

inseridos dentro de uma necessária revisão histórica da Pampulha e do clube.  
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Na segunda parte, procuramos apontar a realidade atual e os planos futuros para a região da 

Pampulha, destacando o entorno do Iate Clube e aquelas ações que lhe dizem respeito.  

 

A terceira parte trabalha com profundidade maior as questões específicas do clube, suas 

necessidades, seus problemas físico-espaciais e os rebatimentos dessas realidades no 

território local, aqui compreendido não apenas dentro dos limites de propriedade do Iate, 

mas também seu entorno imediato, considerando que o clube não se apresenta como os 

demais clubes convencionais, em lotes isolados, mas a situação geográfica espacial do ITC, 

imbricada com a própria região lacustre e de orla. 

 

Ao cruzar os dados das três partes anteriores, conseguimos elaborar, na quarta parte, uma 

lista de diretrizes a serem perseguidas para solucionar os problemas urbanos da região onde 

o clube se instala e, nesta solução, uma resposta também às necessidades do próprio clube e 

do patrimônio cultural repleto de significados que ele traz consigo. Essas diretrizes são a 

base das propostas que apresentamos na quinta parte do trabalho, as quais oferecem um 

leque de alternativas viáveis e adequadas à solução dos problemas hoje existentes. 

 

Esperamos que este Plano Diretor cumpra seu papel de oferecer ao Iate Tênis Clube, à 

municipalidade e aos órgãos de patrimônio histórico uma saída negociada e vantajosa para 

todos que supere de vez os dilemas e impasses que perduram por décadas. Estamos certos 

que só uma negociação adequada pode trazer em curto prazo as soluções que a sociedade de 

Belo Horizonte e os associados do clube almejam e que possa ser fruída até mesmo para o 

horizonte de 2014. 
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1. A Pampulha 
 

A década de 1930, na história de Belo Horizonte, é marcada como uma década de grande 
crescimento urbano decorrente de sua consolidação como capital de Minas Gerais. Por essa 
época, já se podia observar uma tendência de crescimento para as periferias da cidade em 
razão dos altos custos de terrenos na região interna à Avenida do Contorno. Uma das 
direções onde podia observar com clareza esse crescimento era o vetor norte, onde já 
existiam alguns núcleos urbanos e muita água nos seus vários ribeirões. Tal direção de 
crescimento já fora anteriormente assinalado pela ocupação da região da Lagoinha por 
operários da construção civil e, logo a seguir, pela implantação da Avenida Pampulha (hoje 
Avenida Antônio Carlos), que ligava o centro da cidade ao campo de pouso do Correio 
Aéreo Militar (que mais tarde seria transformado no Aeroporto da Pampulha), avenida 
onde também se instalou, mais tarde, uma linha de bondes.  
 
O crescimento demográfico urbano trazia consigo o problema do abastecimento de água. 
Uma das soluções para este problema foi dada na primeira gestão do prefeito Otacílio 
Negrão de Lima, que, a partir do represamento das águas do ribeirão Pampulha, construiu 
um grande lago artificial em terras rurais (Ilustração 1.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A obra começou em 1936 e foi inaugurada em 1938. No seu relatório de gestão, Otacílio 
dizia que  

...com a preocupação, já manifestada, de aparelhar para reforços futuros o 

abastecimento geral, iniciei em maio do corrente ano as obras de barragem do Rio 

Pampulha, cujo projeto é da autoria do engenheiro Henrique de Novaes... Entre a 

situação da barragem a montante ou a jusante do campo de aviação, preferi a 

segunda, por ser aí inferior o custo das desapropriações. Entretanto, a barragem em 

PARTE 1 – aspectos históricos 

        Ilustração 1.1 
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apreço oferece outros aspectos que devo mencionar. Em torno do grande lago, 

circundado por uma avenida em construção, é fácil prever a edificação de um novo 

e pitoresco bairro de recreio, destinado a atrair a afluência daqueles que, em dias de 

folga, queiram entregar-se a entretenimentos, repousando do diuturno labor da 

cidade. A larga superfície líquida presta-se aos esportes de natação e remo, assim 

como ao pouso de hidroaviões. Com a proximidade do campo de aviação, o bairro 

da Pampulha constituirá, pois, um aeroporto, para servir excelentemente a Belo 

Horizonte 
1
 

  

Quando Juscelino Kubitschek assumiu a prefeitura da cidade, em abril de 1940, ele 
também já se preocupava com o controle urbano e com o crescimento da cidade. Quanto 
ao controle urbano, realizou cadastros e códigos edilícios até hoje consultados. Com relação 
ao crescimento, ele procurou criar redes de água, luz e telefone na área central, ampliou e 
calçou grandes extensões de vias como a Avenida do Contorno, a Avenida Amazonas até a 
Gameleira e a própria Avenida Pampulha, criou restaurante popular, conjuntos 
habitacionais e hospitais.  
 

Quanto à represa e região da Pampulha, JK tinha idéias diferentes para sua ocupação e uso.  
Para ajudar no seu planejamento, o prefeito convidou o urbanista francês Alfred Agache 
que àquela época estava realizando vários trabalhos no Brasil. Este sugeriu que a Pampulha 
se configurasse como uma cidade-satélite com a missão de absorver as novas demandas 
habitacionais, além das de cinturão de abastecimento agrícola. No entanto, o prefeito não 
compartilhou das sugestões do urbanista: 
 

Discordei do ilustre urbanista. O que tinha em mente era capitalizar, em benefício 

de Belo Horizonte, a beleza daquele recanto com a formação de um lago artificial, 

rodeado de residências de luxo, com casas de diversões que se debruçassem sobre a 

área.
2
 

 

Em sua administração, Juscelino marcou a Pampulha como principal meta de seu governo. 
Ali ele via a possibilidade modernizadora que entendia ser importante para o futuro da 
cidade. Uma das suas primeiras realizações na região, ainda em 1940, foi a ampliação da 
extensão da barragem.  
 

...a remodelação do centro urbano havia constituído meta prioritária; mas essa 

remodelação não era tudo. A cidade precisava respirar; adquirir seus próprios 

pulmões; converter-se, enfim, em um organismo vivo, tirando oxigênio do 

ambiente que a cercava para absorvê-lo, de modo que sua circulação sanguínea se 

fizesse de modo racional. Pampulha, pensava eu, poderia se converter no centro de 

atração turística que faltava em Belo Horizonte.3 

 

 

Assim, JK passou rapidamente dos planos para a ação. Adequou desenho e pavimentação da 
Avenida Pampulha, que passou a se chamar Antônio Carlos, e também da Avenida Getúlio 
Vargas, que passava a se chamar Otacílio Negrão de Lima. Quanto às idéias habitacionais 
de Agache, voltadas para populações de baixa renda e cinturões verdes, JK achou possível e 
salutar a convivência de bairros de elite com bairros operários, de atrações para a cidade 

                                                           
1 Relatório Prefeito Otacílio Negrão de Lima, 1936 
2
 KUBITSCHECK, Juscelino. Porque construí Brasília.Rio de Janeiro: Bloch, 1975. p. 34 

3
 KUBITSCHECK, Juscelino. Porque construí Brasília.Rio de Janeiro: Bloch, 1975. p. 35 
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com um bairro universitário, enfim, preparou para a Pampulha um futuro focado na 
atração e no desenvolvimento urbano.  
 
Para garantir essa notoriedade para a região, foi então instituído concurso para a escolha do 
novo prédio que sediaria o Cassino da Pampulha. O vencedor foi um projeto convencional, 
considerado como um retorno ao passado, quando o que se queria, na verdade, era celebrar 
o futuro:  
 

O concurso resultou num desapontamento. Verifiquei que eram inaceitáveis os 

projetos apresentados – quase todos no estilo convencional, segundo os padrões 

dos edifícios públicos. Alguns, talvez pela popularidade de que gozava o 

Quitandinha, na época, apresentavam a mesma variação de estilo normando, o que 

seria uma aberração em face do gênero fluido da beleza que nos extasiava os olhos 

na Pampulha
4
 

 

Com a decepção do concurso, Juscelino Kubitscheck começou a procura de alternativas 
para o projeto da nova edificação e acabou por aceitar a indicação de Gustavo Capanema 
que, há pouco, passara pela experiência da construção do prédio do Ministério da Educação 
e Saúde no Distrito Federal. Para o projeto desse prédio, ele havia convidado o arquiteto 
franco-suíço chamado Le Corbusier, em cuja equipe trabalhara um jovem arquiteto, Oscar 
Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares, sobre o qual recaiu a indicação de Capanema e o 
aval de Lúcio Costa (este já, talvez, o arquiteto mais respeitado do Brasil). Nascia aí, 
segundo os críticos, uma arquitetura eminentemente brasileira: moderna como os seus 
referenciais europeus, mas utilizando a tecnologia do concreto armado no seu máximo de 
expressividade; racional, como se preconizava à época, mas também poética; funcional, mas 
sem a tirania do ângulo reto, celebrando, antes, as curvas e a sensualidade da mulher 
brasileira; despojada de ornamentos, mas integrando as artes plásticas em um convite 
parceiro e fraterno. Segundo Niemeyer,  

 
 

...os que visitavam a Pampulha se entusiasmavam com as formas novas que 

oferecia e a leveza de sua arquitetura. De Lúcio Costa, que a visitou logo depois de 

inaugurada, recebi este telegrama: ‘Oscar, Pampulha é uma beleza’. Do meu colega 

francês, Deroche, que encontrei vinte anos depois em Paris, esta frase sugestiva: 

‘Pampulha foi o grande entusiasmo de minha geração’. De Ozenfent, amigo de Le 

Corbusier, recolhi, no seu livro de memórias, este trecho claro, de destino 

inconfundível: ‘Le Corbusier, depois de ter defendido a disciplina purista e a 

lealdade ao ângulo reto, pelo qual pretendia direitos particulares, parece ter 

decidido abandoná-lo, ao sentir no vento as premissas de um novo barroco, vindo 

de fora, que faz justiça a ele mesmo e, como sempre, com um imenso talento. 5 

 

 

 

 

 

 

O Complexo da Pampulha foi projetado e construído em apenas nove meses, com exceção 
da Igreja São Francisco de Assis, terminada em 1944 (Ilustração 1.2).  

                                                           
4
 KUBITSCHEK, Juscelino. Meu caminho para Brasília. Rio de Janeiro: Bloch, 1974. p. 34 

5
 NIEMEYER, Oscar. A forma na arquitetura. Rio de Janeiro: Avenir, 1978. p. 27 
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Foram pensados para a região, vários equipamentos públicos, tais como um Golfe Clube, 
um Parque (“Veredas”, em parte de onde hoje está o Parque Ecológico Promotor Francisco 
Lins do Rego), um hotel, uma igreja, um clube municipal (o Iate Clube), um Cassino e seu 
complemento mais popular, a Casa do Baile. Destes, só os quatro últimos foram 
construídos e, mesmo assim, nunca funcionaram simultaneamente, pois quando a Igreja foi 
finalmente sagrada, em 1959, o Iate Clube estava em vias de se transformar em clube 
particular (1961) e o Cassino e a Casa do Baile já se encontravam fechados ou em 
decadência com a proibição do jogo no Brasil. 
 
A principal atração da região se baseava no jogo, mas a fase seguinte à obra, a de 
consolidação da região como pólo efetivamente atrator, apresentou algumas dificuldades 
tais como a distância do núcleo original da cidade, a dificuldade de reconhecimento e 
assimilação dos novos equipamentos urbanos pelas comunidades locais (a qual só seria 
quebrada com a efetivação do aeroporto da Pampulha, muito depois) e a não sagração da 
Igreja São Francisco de Assis pela Arquidiocese de Belo Horizonte. Assim, a despeito da 
resistência local, o governo se empenhou na promoção da Pampulha através da 
incorporação do complexo ao cotidiano da cidade, incentivando o turismo e a ocupação da 
região. No sentido de favorecer a mobilidade urbana, foi melhorada a pavimentação da 
Avenida Pampulha e colocada linha especial de ônibus com ponto inicial na Praça Sete, em 
frente ao Café Pérola. As promoções e shows eram freqüentes e a Pampulha passou a agitar 
a vida belo-horizontina. Os eventos aí realizados pontuavam as conversas da época e até 
corridas de automóveis aconteciam na orla da lagoa.  
 
Quanto à ocupação, logo após a criação dos equipamentos-âncora, começou o 
desenvolvimento urbano do bairro São Luiz e do Jardim Atlântico. O próprio JK, em 

                            
 

Ilustração 1.2 
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atitude exemplar, encomendou a Oscar Niemeyer e Burle Marx o projeto e os jardins de sua 
nova residência, às margens da lagoa, hoje um braço do Museu Histórico Abílio Barreto.  
 
Com tanto incentivo, a Pampulha marcou seu tempo e trouxe aos belorizontinos a 
recuperação da modernidade, os novos tempos, o esprit nouveau. A cidade passou a fazer 
parte dos roteiros de shows internacionais, novas casas de risco modernista deixavam para 
trás ares interioranos para assumir parte do novo vocabulário trazido por Niemeyer (lajes 
planas, telhados com asas de borboleta, colunas redondas e curvas...).  Segundo Sylvio de 
Vasconcellos, a Pampulha foi o marco inicial de uma nova arquitetura que trouxe consigo 
“o hábito do esporte, da vida ao ar livre, da comunicabilidade entre estranhos, ou seja, a 
experiência de usos de espaços coletivos públicos e novas formas de sociabilidade.”6  
 
Os equipamentos públicos da Pampulha, baseados na atratividade do jogo, logo sofreram 
um duro golpe, com a proibição do jogo no Brasil em 30 de abril de 1946 pelo presidente 
da República, Marechal Dutra. Iniciou-se aí o processo de degradação da região, agravado 
pelos primeiros sinais do assoreamento e eutrofização e o aparecimento da esquistossomose. 
Em 1951, o Cassino e o Iate Golf Club foram entregues ao governo do Estado de Minas 
Gerais pelo prazo de cinco anos, para que o primeiro fosse transformado em hotel, e o 
clube, que fosse remodelado. Os prefeitos que se seguiram a JK consideravam a região como 
satélite da região central e não como sua expansão. De fato, começava o povoamento das 
regiões pouco mais afastadas da lagoa, em torno dos primeiros bairros que se estabeleceram 
às suas margens.  A situação acabou por se agravar com o rompimento da barragem em 
1954. 
  
Através de esforços federais, estaduais e municipais, com toda a tecnologia disponível na 
época, logo foram iniciadas as obras para sua recuperação, com a reinauguração da nova 
barragem em 1958. Recuperaram-se com a barragem a avenida e o aeroporto, o Cassino se 
transformou em Museu de Arte Moderna, a Igreja São Francisco finalmente se sagrou, 
iniciaram-se as obras do campus universitário da Pampulha, implantou-se o Jardim 
Zoológico, reformou-se o aeroporto. Em 1959, ocorreu a transferência do Jardim 
Zoológico do Parque Municipal para a lagoa da Pampulha. O qual passou, com o tempo, a 
ser um dos espaços mais freqüentados pela nossa população. O Aeroporto da Pampulha 
teve a sua pista sucessivamente aumentada até 1952, marco também da construção do 
terminal de passageiros, com inauguração definitiva pelo então governador Juscelino 
Kubistschek em 1954. Em 1965 foi inaugurado o Estádio Governador Magalhães Pinto. 
 
Todas essas obras e investimentos associados à grande oferta de espaços livres, grandes 
terrenos e ampla área verde, passaram a fazer com que a Pampulha se consolidasse como 
uma imagem de lazer e turismo, “cartão postal” de Belo Horizonte. Esses atrativos, também 
complementados pelo uso náutico de lazer das águas da represa, atraíram para a região 
diversos clubes esportivos, várias “casas de campo” e restaurantes, equipamentos que 
fizeram a vitalidade da região até o final dos anos setenta quando os problemas de poluição 
começaram a se agravar.  

                                                           
6
 CARVALHO, Tereza Bruzzi de (Coordenação). Dossiê de tombamento do Conjunto Urbano da 

Pampulha. Belo Horizonte: Gerência de Patrimônio Histórico da PBH, s/d. mimeo. p. 24. 
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Com o crescimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte nos anos setenta e com a 
ocupação intensiva e pouco planejada da Bacia da Pampulha (Ilustração 1.3), a lagoa passou 
a ser o destino final de sedimentos industriais e de resíduos da ocupação urbana 
desordenada, bem como de esgotos lançados sem tratamento nos córregos que a abastecem 
(ilustração 1.4, a, b e c). Apresentaram-se, então, como principais problemas: 
 

• Destruição da vegetação nativa e manejo inadequado do solo em 
parcelamentos do solo ou ocupações desordenadas; 

• Lançamento de efluvios industriais; 
• Insuficiência de redes coletoras e interceptores de esgoto doméstico; 
• Insuficiência de coleta e deposição desordenada de lixo e resíduos 
sólidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os efeitos dessas ações logo começaram a ser sentidos com a redução do espelho d’água e o 
mau cheiro. De seu volume inicial de 18 milhões de m3, a lagoa teve uma redução de 50% 
dele até o início dos anos 2000, bem como uma redução de 40% de seu espelho d’água. 
Várias administrações se sucederam sem que a solução fosse alcançada, até que na 
administração Célio de Castro/ Fernando Pimentel, fosse criado o PROPAM (Programa de 
Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha), o qual apresentava 
como principais objetivos: 
 

•  Dragagem do lago; 
•  Tratamento da poluição difusa; 
•  Drenagem pluvial e adequação do sistema viário; 
•  Recuperação da ilha, enseadas e orla; 
•  Instalação de novo vertedouro 

 

                                                   Ilustração 1.3 
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                                 Ilustração 1.4a 

                                                  Ilustração 1.4b 

                               Ilustração 1.4c 
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A proposta então vigente foi a de atacar tanto os problemas do “passivo” (sedimentos já 
presentes na lagoa), quanto os “ativos” (sedimentos e esgotos que ainda continuam a chegar 
à lagoa). Assim, foram dragados 4,5 milhões de m3 de sedimentos e o restante acumulado 
junto ao encontro dos córregos Ressca e Sarandi (os dois, juntos, responsáveis por setenta 
por cento de abastecimento do reservatório da lagoa) para formar o parque Ecológico 
(Ilustração 1.5, a, b). Essa solução apresentava um duplo propósito de solução ambiental e 
de lazer/ estar. Na vertente ambiental, o parque funciona, além de sua importância como 
área verde, como dique entre a chegada das águas dos dois principais córregos e a lagoa, 
retendo os sedimentos que continuam a chegar ao canal formado entre a margem e o lago, 
os quais são constantemente retirados, à medida que se avança o controle urbano sobre os 
assentamentos na Bacia. Na vertente lazer/estar, o Parque Ecológico Promotor Francisco 
Lins do Rego funciona como área de recepção para os grandes contingentes populacionais 
de toda a Região metropolitana que buscam na Pampulha uma opção de lazer e que não 
conseguiam uma acomodação adequada face à exigüidade de terrenos públicos abertos de 
suas margens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O tratamento da poluição difusa se faz através de ações sistemáticas de redução de esgotos 
clandestinos, mas também, em seu ponto final, através da instalação e operação da ETAF 
(Estação de Tratamento de Águas Fluviais) que recupera a água através do sistema de 
flotação. Complementam esse tratamento a drenagem pluvial e readequação do sistema 
viário. A recuperação das ilhas e enseadas, bem como a recuperação de toda a orla com a 
implantação de pistas de caminhada favoreceu a recuperação do uso público das margens do 
lago, resgatando-o como importante equipamento público da cidade (Ilustração 1.6). 
 

 
 

     
 
         Ilustração 1.5a - 1.5b 
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Complementa essas ações a implantação de importantes instrumentos de controle urbano 
tais como legislação e fiscalização continuada, associados a um trabalho persistente e 
cotidiano de educação ambiental, realizados pelo Consórcio de Recuperação da Bacia da 
Pampulha, entidade de caráter misto sociedade civil e poder público (prefeituras de Belo 
Horizonte e Contagem). Do ponto de vista legal, Contagem vem passando por uma revisão 
de seu Plano Diretor acentuando os procedimentos de controle urbano da Bacia e Belo 
Horizonte, cidade esta que, desde o seu Plano Diretor de 1996, apresentou especial 
interesse pela região. Desse plano nasceram as seguintes áreas de Diretrizes Especiais:  
 

• ADE Bacia da Pampulha, que tem como objetivo principal preservar as áreas das 
nascentes dos rios que compõem a Lagoa da Pampulha, contemplando ações 
relativas ao saneamento ambiental, à recuperação da represa e à gestão do 
planejamento urbano-ambiental; 

 
• ADE Pampulha, que tem como objetivo a proteção e valorização do patrimônio 
arquitetônico, cultural e paisagístico e o incentivo ao potencial turístico e de lazer da 
área. Para garantir este objetivo, através da apropriação social do solo, de forma 
cultural, ambiental e sustentável, definiram-se parâmetros adequados de uso e 
ocupação do mesmo para uma convivência harmoniosa entre os usuários. 

 

 

 
Ilustração 1.6 
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• ADE Trevo, que tem como principal objetivo o controle urbano e o 
desenvolvimento habitacional da região limítrofe entre BH e Contagem na sua 
porção noroeste, estabelecer condições especiais de ocupação e de uso, de forma a 
garantir e a preservação da paisagem das proximidades da Lagoa da Pampulha, 
criando alternativa de ocupação e mantendo a predominância do uso residencial da 
região 

 
 
A nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte, de 2010, 
confirmou as ADE’s anteriormente propostas e seus objetivos, introduzindo algumas 
pequenas modificações, as quais serão objeto de análise mais específica no capítulo 
respectivo. Também serão analisadas mais adiante as propostas para a recuperação da região 
dentro dos preparativos para a Copa FIFA de 2014. 
 
 
 

2. O Iate Tênis Clube 
    

Na proposta de Juscelino Kubitscheck para a Pampulha, o Iate Golfe Clube (Ilustração 1.7) 
tinha um papel importante. Era ele que se propunha a intermediar a relação entre o cidadão 
e o lago, através de equipamentos para esportes náuticos, como o remo e regatas, 
fomentando assim o remo e a vela como alternativas esportivas inéditas em nossa cidade. A 
sede projetada por Oscar Niemeyer (Ilustração 1.8) espelha essa característica, pois na parte 
térrea se encontravam espaços destinados a esses usos náuticos, enquanto o pavimento 
superior se destinava a atividades mais sociais com um salão de festas projetado com 
aparatos adequados a festas como uma concha acústica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                        Ilustração 1.7 
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Ilustração 1.8 
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Complementavam as instalações do clube, uma piscina de 25x15 m, além de quadras de 
tênis, basquete e vôlei e play ground para as crianças. Assim JK se pronunciou a respeito do 
Iate: 

 

Não estaria completa a Pampulha se ali não fossem feitas obras destinadas ao 

aperfeiçoamento físico do homem, pelos exercícios esportivos. O próprio lago, com 

suas dimensões imensas, era um convite à administração, para que não tardasse com 

os trabalhos destinados à prática dos esportes.
7
 

 

De fato, o clube efetivamente colaborou para as novas formas de sociabilidade que a 
Pampulha trazia, não apenas por inovar quanto à utilização de espaços descobertos e novas 
formas de lazer esportivo, quanto também na própria vida social, se integrando à nova vida 
cultural em efervescência no sistema Cassino/ Casa do Baile. 
A inauguração do Yatch Golf Club, em 1943, foi realizada com um baile de gala animado 
pela dupla Alvarenga e Ranchinho e com a presença magna de Ari Barroso (Ilustração 1.9). 
Essa tradição festiva do Clube se perpetuou por muitos anos, tornando-se célebre o seu 
anual “Baile do Marinheiro”, aonde todos iam de branco ou fantasiados de marinheiros, a 
celebrar o mar de Minas e seu “barco” nele ancorado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De início, antes da poluição da lagoa se tornar crônica, o clube cumpriu sua vocação 
náutica. Segundo revistas da época do primeiro aniversário do clube, este chegou a possuir 
uma flotilha de trinta embarcações, todas doadas pelo Governador Benedito Valadares, 
considerado benemérito do Iate. Com o passar dos anos, muitos associados também 
utilizaram as instalações do clube para garagem de suas lanchas que eram utilizadas para 
várias formas de lazer náutico, como por exemplo, o esqui aquático. Quando a poluição da 
lagoa atingiu níveis impróprios para o contato humano, nos anos oitenta, essas atividades 
foram proibidas, mantendo-se assim até os dias de hoje. 

                                                           
7 KUBITSCHEK, Juscelino. Relatório sobre a Pampulha. Belo Horizonte: PBH, 1947. p. 43 
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Mas não era apenas a vida que o edifício propiciava que se apresentava como novidade. A 
própria construção era completamente inovadora. Em texto assinado à época pelo próprio 
Oscar Niemeyer na revista La Arquitectura de Hoy, o arquiteto faz um brado à 
modernidade, dizendo que, na Pampulha, ele procurara fazer uma arquitetura voltada para 
a arte e a tecnologia contemporâneas, o que no Iate Clube, se revela no uso original do 
concreto armado e nos brise-soleil para controle climático. O edifício se erguia às margens 
do lago, no exato limite entre terra e água, com um deck superior se projetando sobre o 
espelho d’água e passando a impressão de um grande barco ali atracado. Sua cobertura em 
águas invertidas, em forma de V, subvertia a noção tradicional de telhado e seus amplos 
planos verticais envidraçados criavam uma sensação de leveza raramente vista na cidade. 
Sobre ele, assim se refere o dossiê de tombamento do Bairro São Luiz, de 2007, realizado 
pela então Gerência do Patrimônio Histórico Urbano da Prefeitura de Belo Horizonte: 

 

No segundo pavimento está o salão de festas – com um painel de Portinari, 

denominado “Jogo” e um grande terraço, que dá para o lago, proporcionando uma 

vista de toda a represa. Além disso, grande parte das paredes desse pavimento é 

envidraçada com o objetivo de reforçar a sensação de integração homem-natureza. 

A iluminação de todo o salão é feita por luminárias embutidas na laje e arandelas. 

O piso é feito de taco de madeira, assim como ocorre na Casa do Baile e no salão 

do 2º pavimento do Cassino. A chaminé evidencia a existência da cozinha de apoio 

ao salão de festas existente no 2º pavimento. Essa cozinha tem, além do acesso 

direto à varanda do salão, uma escada que desce para a área externa, no lado 

voltado para a piscina. A escada é envolta por um volume circular revestido por 

pastilhas azuis que tangencia o prédio. 

 

Parte da fachada frontal, voltada para a avenida, é cega e revestida por granito 

Juparaná, mesmo granito utilizado em alguns trechos nos outros monumentos. Na 

parte térrea, encontra-se a garagem para os barcos e lanchas. Esta garagem é 

invadida pelo lago, facilitando o manejo das flotilhas.
8
  

 

Cabe registrar também a incidência de obras de arte integradas à arquitetura, atitude 
comum aos quatro edifícios da Pampulha e que se tornou posteriormente uma marca da 
moderna arquitetura brasileira. No caso do Iate, no salão de festas, os dois grandes painéis a 
têmpera que funcionariam como divisores de espaço, “O Jogo” de Burle Marx (no hall 
superior, entre a escada e a concha acústica) e “O Espantalho” de Cândido Portinari (no 
extremo superior frontal do segundo pavimento, delimitando uma sala de reuniões).   
 
Em janeiro de 1961, na administração do prefeito Amintas de Barros, o Iate Golfe Clube 
foi leiloado, passando a ser de propriedade particular com o nome de Iate Tênis Clube. Do 
edital para a alienação do iate Golfe Clube (Minas Gerais, 6 de novembro de 1960, p. 15), 
retiramos as seguintes informações sobre as características físicas do clube, à época:  

• Terreno com área de 23.560 m2, aproximadamente, inclusive parte de novo aterro; 

• Prédio da sede: Edifício de concreto armado, construído sobre pilotis, com vista de prédio 

bordada, estilo Niemeyer, com 2 (dois) pavimentos, rampa para o 2º. pavimento, terraços de 

mármore, balcões, ancoradouros de barcos, vestiários, bar, cozinha, sala de gerência no 

primeiro pavimento, salão de baile em grande estilo, salão de jogos, , bar, toillette, sala de 

senhoras, escada interna, , terraços de mármore, pintura, pisos de mosaico, , paredes de 

                                                           
8
 CARVALHO, Tereza Bruzzi de (Coordenação). Dossiê de tombamento do Conjunto Urbano da 

Pampulha. Belo Horizonte: Gerência de Patrimônio Histórico da PBH, s/d. mimeo. p. 54 
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pastilhas e barras de azulejos internos e externos, tudo de finíssimo acabamento e em 

perfeito estado de conservação, com área de 1.828 m2, aproximadamente; 

• piscina azulejada, com área de 25,20 x 15,04, no total de 379,08 m2, em perfeito estado de 

conservação, piscina menor do mesmo material, com área de 66 m2; quadras de basquetebol 

e voleibol, piso de tijolos mezanelos, com área 561,28 m2, com tabelas e 11 refletores; 

garagem de barcos com área de 760 m2, duas quadras de tênis com a área de 629 m2 cada 

uma, com piso de mezanela, baliza e 4 refletores (...) 

 

Dessas informações é possível depreender a configuração física ainda bem restrita que o 
clube apresentava à época, ainda com apenas duas piscinas (uma semi-olímpica e outra 
infantil, remanescentes do projeto inicial), uma única quadra poli-esportiva e duas quadras 
de tênis. 
 
O grande marco das alterações físicas e de freqüência ao clube foi efetivamente a sua 
privatização em 1961. A partir daí, de forma inicialmente lenta e mais acentuadamente a 
partir do final dos anos setenta e nos anos oitenta, o clube assistiu a um crescimento 
significativo e a um aumento correspondente de novas edificações, inicialmente com a 
construção do grande espaço avarandado do restaurante (dez módulos quadrados de 
concreto com apoios centrais), a construção de uma nova piscina “a cavaleira” sobre o lago, 
o fechamento do muro frontal e, a mais polêmica de todas, a nova sede com espaço para 
garagem, serviços e um novo e mais amplo salão de festas no segundo andar. Essas obras 
foram construídas sem a aprovação inicial do poder público, o que contribuiu ainda mais 
para a polêmica instalada que se estende até os dias atuais (Ilustração 1.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da questão de “clandestinidade” do novo edifício, a polêmica é alimentada pela 
desaprovação de Oscar Niemeyer: 

 
Era triste para mim ir à Pampulha: revoltava-me o mau gosto que a desvirtuava. O 

cassino convertido em museu, o clube ampliado, cercado por um muro que corta 

ostensivamente a vista dos que passam pela Lagoa da Pampulha; e a Casa do baile 

até hoje sem uma solução adequada. 

O Clube, cuja fachada lembrava seus espaços internos tão diferentes, transformado 

num restaurante enorme que em nada correspondia à sua silhueta (...) 

Muito tempo depois (...), na companhia de José Aparecido, Tancredo Neves, 

Governador de Minas, foi comigo tombar as obras da Pampulha (...) 

     Ilustração 1.10 
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Mas as medidas adotadas não são suficientes e a implosão necessária é agora 

impossível. E lá está o conjunto da Pampulha cercado de prédios medíocres, sem a 

pureza arquitetônica que antes se anunciava.9 
 

e também pelos especialistas e órgãos de patrimônio histórico que entendem a presença do 
edifício como descaracterizante da obra da Pampulha, obstaculizadora da visibilidade da 
lagoa e de seu conjunto arquitetônico, conforme registrado no Dossiê de tombamento do 
Bairro São Luiz que se pronuncia a respeito da obra ter se realizado 

 
de maneira irregular e clandestina, criou muitos anexos ocupando a orla da lagoa e 

seu espelho d’água, descaracterizando o prédio e o conjunto. No entanto, essas 

alterações, mesmo sendo consideradas danosas ao patrimônio em questão, são 

passíveis de reversibilidade.
10
 

 

além de contrária à regra do edital de venda do clube, o qual reza em seu artigo 8º.: 
 

Em nenhum tempo será permitido ao arrematante, nem aos seus sucessores, 

modificar o estilo arquitetônico dos prédios que constituem o conjunto ora 

colocado em hasta pública. 
11
 

 

Ainda na esteira da descaracterização, outras obras da mesma época introduziram elementos 
estranhos ao conjunto como o conjunto portaria/subestação elétrica que esconde o edifício 
principal e as torres de caixa d’água, impactando a harmonia do conjunto. Completa o 
quadro a destruição completa dos jardins de Burle Marx que, á direita do edifício de 
Niemeyer, marcava o dueto histórico entre paisagismo e arquitetura que notabilizou a 
Pampulha (Ilustração 1.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 NIEMEYER, Oscar. As curvas do tempo: memórias. Rio de Janeiro: Revan, 1998. 294 p. p. 180 

10
 
10
 CARVALHO, Tereza Bruzzi de (Coordenação). Dossiê de tombamento do Conjunto Urbano da 

Pampulha. Belo Horizonte: Gerência de Patrimônio Histórico da PBH, s/d. mimeo. p. 55 
11 Minas Gerais, 6 de novembro de 1960, p. 15 

  Ilustração 1.11 
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Durante todo esse tempo, o Iate Clube se incorporou também como importante pólo de 
lazer e esporte não apenas para a população local, mas também para moradores de outras 
regiões da cidade, reafirmando-se como referência não só histórica e de lazer/ esporte, mas 
também como parte integrante da paisagem da Pampulha (Ilustrações 1.12 e 1.13).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Ilustração 1.12 

               Ilustração 1.13 
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1.1.1.1. Aspectos Urbanísticos e sócioAspectos Urbanísticos e sócioAspectos Urbanísticos e sócioAspectos Urbanísticos e sócio----demográficosdemográficosdemográficosdemográficos    
 

A Região da Pampulha (Ilustração 2.1) é compreendida pelo imaginário urbano como 
sendo toda aquela região adjacente à lagoa (Ilustração 2.2), os bairros no seu entorno 
imediato, mas também aqueles trechos urbanos polarizados pelas principais vias de acesso 
ao lago, neste caso os bairros adjacentes às avenidas Portugal, Antonio Carlos (pós Viaduto 
São Francisco), Pedro I, Atlântida e Clóvis Salgado. O conjunto de todos esses bairros 
conforma a unidade administrativa municipal denominada de Regional Pampulha. Mas, 
em função de sua enorme importância turístico-cultural e da sua presença estratégica nos 
caminhos do Vetor Norte para onde está apontada a expansão urbana da cidade, a região 
atrai visitantes de toda a Região Metropolitana, notadamente dos municípios vizinhos mais 
próximos como Contagem e Neves. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ambiente mais estrito conhecido como Conjunto Urbano da Pampulha (Ilustração 2.3), 
no entanto, é que se concentram os equipamentos culturais e a paisagem que apresenta uma 
caracterização especial e particular, bem como uma gama de usos do solo também 
diferenciada, resultado de sucessivas legislações urbanísticas que, preocupadas com a 
fragilidade ambiental da lagoa, lhe impuseram restrições acentuadas quanto ao 
parcelamento, uso e ocupação. É assim que, nessa região, observamos a predominância 
absoluta do uso residencial unifamiliar, espaços públicos e equipamentos de uso coletivo 
voltados para lazer, esporte e cultura em contraste com a pequena presença de 
equipamentos comerciais e de serviços, até mesmo de restaurantes, bares e similares que 

PARTE 2 – caracterização da região 

  
   Ilustração 2.1        Ilustração 2.2 
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poderiam atender à vocação local. O uso comercial e de serviços parece se restringir às 
grandes avenidas de acesso como Presidente Antônio Carlos, Portugal, Coronel José Dias 
Bicalho, Alfredo Camarate e Abraão Caram. Essa ausência de comércio e serviços faz com 
que os bairros do primeiro anel territorial não-adjacente a lagoa funcionem como principais 
postos de abastecimento da região, reforçando a coesão regional do grande território urbano 
conhecido como Pampulha. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A paisagem ainda é caracterizada pela forte presença vegetal, muita arborização, jardins e 
áreas livres, resultado também de um parcelamento voltado para a residência unifamiliar em 
lotes de grande extensão (cerca de 1.000 m2/lote) e grandes glebas ainda indivisas, não 
construídas ou pouco ocupadas que abrigam antigas chácaras, clubes e grandes quintais. O 
conceito de “cidade-jardim” muito influente no momento de ocupação inicial da 
Pampulha, também ajudou significativamente na construção dessa paisagem, com seus 
amplos jardins frontais, ausência de muros, passeios gramados e cercas vivas. 
 
Todo esse isolamento do entorno da Lagoa, no entanto, não a torna uma ilha de paz no seio 
da metrópole. Ao contrário, o impulso inicial de Juscelino Kubitscheck que a imaginou 
como uma área vocacionada para residências de elite e equipamentos de lazer (Ilustração 
2.4) acabou por torná-la uma área conflagrada, especialmente porque as atividades de lazer 
aumentaram muito em escala, freqüência e geração de impactos ambientais tais como 
poluição sonora e atratividade de grande público. Quanto a esse aspecto, os grandes salões 
dos clubes e o aluguel dos sítios de recreio para festas são particularmente geradores de 
grande incômodo para a população residente posto que são poucos os que possuem 
artefatos de controle acústico e, mesmo estes, não conseguem evitar que as festividades 
ganhem os amplos espaços descobertos de extensão dos salões, os quais são atributos 
espaciais importantes da região. Esses usos, no entanto são defendidos pela maioria dos 
clubes locais como importante complementação de orçamento para sua sobrevivência, em 
face da grande inadimplência e a alta rotatividade de seus associados, os quais, por sua vez, 

  Ilustração 2.3 



 
 
 

32 

nos dias de hoje, já não se sentem tão atraídos pelos equipamentos do clube, em função da 
grande presença de piscinas residenciais, academias de ginástica e outras ofertas de atração 
na região metropolitana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda como importantes componentes dos conflitos urbanos, surgem os antagonismos, 
agora em escala de todo o município, daqueles que, apontando o significativo número de 
lotes vagos implantados de forma especulativa nos anos setenta, a grande infra-estrutura da 
área e o enorme potencial turístico da região, insistem na “abertura” da Pampulha par uma 
maior gama de usos, enquanto a população residente, preocupada com a qualidade de vida 
local a isso resiste tenazmente. 
 

O uso residencial unifamiliar de bom para ótimo padrão construtivo é característico dos 
lotes lindeiros à lagoa, enquanto os bairros imediatamente vizinhos já apresentam tipologias 
multifamiliares, em edifícios de três andares principalmente, mas já com uma verticalização 
incipiente. Essas tipologias apresentam, em geral, afastamentos frontais de 3 metros e 
laterais de 1,5 metros, muros altos, e grandes áreas pavimentadas com jardins reduzidos e 
ausência de vegetação arbórea. Estão presentes principalmente nos bairros Itapoã, Santa 
Branca, Santa Amélia, nos lotes lindeiros à Avenida Portugal e no bairro Bandeirantes 3. É 
comum também a existência de condomínios horizontais resultantes de agrupamentos de 
lotes. Exceção à regra é o bairro São José que, estando situado bem próximo à lagoa e ao 
fundante bairro São Luiz, se distingue por permitir o uso comercial e de serviços, além de 
um potencial maior de verticalização. 
 

O entorno mais próximo do Iate Clube é o núcleo original da Pampulha (Ilustração 2.5), 
onde estão concentrados não apenas os principais equipamentos desse momento (o próprio 
clube, a Casa do Baile e a Igreja), as residências protegidas do movimento modernista no 
Bairro São Luiz, mas também os outros equipamentos que foram se agregando como o 

 

Ilustração 2.4 
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Aeroporto da Pampulha, o campus da Universidade (com seu Centro Esportivo 
Universitário), o Complexo esportivo Mineirão e Mineirinho, o centro comercial da av. 
Antônio Carlos e bairro São José e a presença da sede administrativa da Regional 
Pampulha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha (PBH, 2009, inédito), 
que se baseou nos dados do Censo de 2000 (Ilustração 2.6 e 2.7),  
 

tem-se cerca de 10.600 domicílios e 39.000 pessoas residentes nos setores 
censitários selecionados para o estudo demográfico do perímetro em questão. Esta 
população vem crescendo a uma taxa de 3,2% ao ano, resultado superior ao 
crescimento natural, indicando o recebimento de população. Contudo, há na área 
bairros com crescimento populacional negativo, como o São José e parte do São 
Luiz, e outros com taxas de crescimento mais elevadas que a média municipal, 
como os bairros Garças e Trevo que superam taxas de 10% de crescimento ao ano. 
A Área de Estudo em 2000, apresentava em sua estrutura etária indicadores de uma 
região com baixa taxa de fecundidade, uma vez que a percentagem de crianças na 
população total era bastantes baixa. Também influía, nessa baixa proporção de 
crianças, a migração para a região de pessoas em faixas etárias mais elevadas, 
provavelmente sem filhos, explicando as altas proporções nas faixas intermediárias 
de idade, entre 20 e 60 anos. Os 26 setores censitários que total ou parcialmente 
conformam a área em estudo possuíam 22.542 moradores, dos quais 6.233 (27,7%) 
eram considerados os responsáveis pelos domicílios. Destes, um pouco mais de um 
quinto do total (22,8%) eram do sexo feminino, uma proporção bem abaixo do 
quase um terço observado no município de Belo Horizonte em 2000 (33,0%). Esse 

Ilustração 2.5 
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contingente populacional apresentava, em 2.000, cerca de 11 anos de estudo, 
suficientes para o término do segundo grau completo, e 70% dos responsáveis 
pelos domicílios contavam com rendimentos superiores a cinco salários mínimos, 
condições, nos dois casos, bem mais positivas do que as verificadas para a região 
da Pampulha e em comparação à realidade do Município. O estudo indicou ser 
baixa a densidade populacional, cerca de 13 hab./ha. sem incluir o espelho d'água 
nos cálculos de área 
Considerando que 13 pessoas representam cerca de quatro famílias, tem-se uma 
média aproximada de 2.500 m2 por família residente, um indicador de que os 
moradores locais dispõem de amplos espaços para suas moradias, da existência de 
lotes e glebas a serem ocupados e da presença de unidades de preservação 
ambiental, características recorrentes na região (...). Mostraram-se significativas as 
percentagens de domicílios vagos e de uso ocasional, este último de tradição na 
área, que apresentavam-se acima da média do município de Belo Horizonte e da 
região da Pampulha, atingindo um total de 22%.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Prefeitura de Belo Horizonte. Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha, 2009, p. 6. 
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A mobilidade urbana na região da Pampulha é crítica. De um lado, temos o grande eixo 
arterial da cidade que se dirige ao Vetor Norte, formado pelas avenidas Antônio Carlos e 
Pedro I. A primeira já se encontra duplicada e está recebendo novos viadutos que visam 
resolver o problema de movimentação e acessos locais aos seus grandes equipamentos 
urbanos, notadamente a UFMG e o Mineirão. A Avenida Pedro I deverá ser duplicada até 
2014 e, juntamente com a av. Antônio Carlos receberá a implantação do BRT (Bus Rapid 
Transport, um ônibus articulado de grande capacidade, com estações de passageiros). 
Espera-se que essas obras impeçam o ilegal trânsito de passagem de caminhões que hoje se 
realiza pela orla da lagoa, especialmente no sentido barragem-Mineirão (portanto em frente 
ao Iate Clube). O mesmo sistema será implantado na Avenida Catalão, outro importante 
eixo de articulação da região central com a Pampulha. Problemas de articulação viária são 
especialmente complicados em dois aspectos: o de ligação com as atrações turísticas da 
Lagoa (Parque Ecológico e Zôo) e o de ligação dos bairros da região a Noroeste da 
Pampulha, pelas limitações da av. Portugal e da própria av. Otacílio Negrão de Lima, nesse 
trecho. Para resolver esses problemas, o Programa VIURBS (Programa de Vias Prioritárias 
de Belo Horizonte) prevê a implantação das vias 220 e 700, que absorverão parte do tráfego 
de passagem da Orla (Ilustração 2.8).  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
A Avenida Otacílio Negrão de Lima ainda sofre de dois problemas adicionais. Um deles é o 
da concentração de eventos, com um calendário que a sobrecarrega, exigindo seu 
fechamento em várias ocasiões, especialmente nos fins de semana; o outro é a sobrecarga de 
estacionamentos e concentração de pedestres e ambulantes em torno de equipamentos de 
lazer (Ilustração 2.9, a, b), em especial aos finais de semana, próximo ao Zoológico, Parque 
Ecológico, Parque Guanabara e Mineirão. Essas interferências são particularmente graves 
no entorno do Iate Clube, devido ao funcionamento do próprio clube, do Bar Redondo e 
do parque Guanabara, além de ser a região mais demandada para eventos. 
 
 
 
 

              Ilustração 2.8 
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As obras de recuperação do entorno da Lagoa criaram pistas para caminhadas e ciclovias 
com uma extensão de 11 km ao longo da orla, mas essas apresentam um hiato entre a Igreja 
e o Museu de Arte da Pampulha, exatamente onde o movimento é maior e o conflito entre 
automóveis, ciclovias e pedestres é mais grave. 
 
O transporte coletivo também apresenta hiatos, especialmente para quem quer circular pela 
lagoa e não vê ainda implantada uma alternativa de mobilidade turística. Face ao alto poder 
aquisitivo da população local, o uso do automóvel é intenso, o que agrava os conflitos de 
mobilidade. 
 
O Plano de preservação do Conjunto Urbano da Pampulha, conclui seu diagnóstico, 
apontando que “a partir do diagnóstico da circulação viária e transportes, o desafio que se 
apresenta refere-se a como adequar o sistema existente à diretriz de valorização do 
patrimônio e da qualidade ambiental almejada para a área.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ilustração 2.9a     Ilustração2.9b
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2.  Aspectos ambientais 
 

A Bacia da Pampulha sempre foi considerada um ecossistema de extrema fragilidade. De 
fato, embora seja uma bacia pequena, ela ocupa uma área sujeita a uma enorme pressão 
urbana causada pela presença de vilas e favelas, movimentos constantes (e clandestinos) de 
terra, córregos expostos a todo tipo de recebimento de resíduos, efluentes industriais (por 
exemplo, a região industrial de Contagem) e de grandes equipamentos (por exemplo, o 
CEASA).  Trata-se, portanto, de uma área onde se torna extremamente necessário o 
controle urbano. 
 
Do ponto de vista do esgotamento sanitário (Ilustração 2.10), duas são as questões 
principais que, ao final, convergem para um único problema, a ligação plena de esgotos 
com a efetiva coerção de esgotos clandestinos. A primeira questão é o esgoto que chega à 
lagoa através dos córregos que a abastecem. Nesse caso, os principais focos são os córregos 
Ressaca e Sarandi, que se encontram na altura da Toca da Raposa antes de se despejarem no 
lago e o Córrego Água Funda, nas imediações do Jardim Zoológico. A solução do primeiro, 
ainda que também à espera da redução dos problemas de esgoto clandestino, se encontra na 
ETAF, sobre a qual nos referimos na parte histórica. A solução do segundo problema se 
encontra na finalização da rede coletora de esgotos à Noroeste da lagoa e também na sua 
margem esquerda. Por essas razões as águas ainda não apresentam a qualidade da Classe 2, 
meta necessária para contato humano e que propiciará a abertura do espelho d’água para 
esportes náuticos. Essa meta compõe o conjunto para a Copa 2014 (Ilustração 2.11). Para a 
obtenção dessa meta é também necessária a redução de metais diluídos, índice que tem 
melhorado de forma substancial e de outros parâmetros que evitem a ainda constante 
eutrofização da água, talvez o problema que mais afete, hoje, a região do Iate Clube. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustração 2.10 
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Quanto aos sedimentos, estes podem ser abordados nas suas duas vertentes: a do “passivo”, 
que já se encontra na Lagoa e do “ativo”, aquele que constantemente a ela chega. O 
primeiro tem sido objeto de constante remoção. Embora o volume de sedimentos que foi 
carreado ao longo do tempo não vá ser totalmente retirado, a meta é que seja recomposto o 
espelho d’água nas imediações da Ilha dos Amores (ainda que com pouca profundidade) e, 
posteriormente na enseada do Zoológico, que são os pontos mais afetados (a região do Iate 
Clube, de águas mais profundas, não sofre tanto com esses problemas). Para a Copa de 
2014, está previsto mais um esforço concentrado de retirada de sedimentos com destinação 
para o Aeroporto da Pampulha. Do ponto de vista de solução do problema da chegada de 
sedimentos, a solução está na combinação entre legislações adequadas e fiscalização 
ostensiva, associadas a uma educação ambiental sistemática e uma também sistemática 
retirada dos resíduos depositados no canal junto ao Zôo, esta última tarefa na qual a 
Prefeitura tem se mostrado inadimplente. A legislação urbanística tem melhorado muito 
tanto em Belo Horizonte quanto em Contagem, os dois únicos municípios que compõem a 
Bacia, mas seu resultado ainda demora em se fazer sentir. A fiscalização é tarefa mais 
complexa, mas a ação mais atenta dos órgãos públicos associados à “patrulha ambiental” do 
PROPAM têm buscado o seu aperfeiçoamento. No caso do PROPAM também vale 
destacar o seu papel fundamental nas ações de educação ambiental que aí se realizam 
(Ilustração 2.12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Ilustração 2.11 

                 Ilustração 2.12 
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A poluição sonora (Ilustração 2.13) talvez seja, hoje, o problema mais reclamado pela 
população residente. As localizações onde se originam a maior parte dessas reclamações são 
as de Noroeste do lago (em função do aluguel dos sítios para festas) e a Leste, com a 
presença dos clubes nas duas margens da lagoa (norte e sul). Conforme já explicitado na 
primeira seção deste trabalho, seu controle é particularmente difícil em função da extensão 
natural dos eventos para as áreas livres anexas aos edifícios, comuns nesta região da cidade. 
É este também o problema do Iate Clube. Apesar de que a idéia de que o espelho d’água 
seja um natural difusor sonoro não se sustente fisicamente, é verdadeiro que a ausência de 
barreiras sonoras permita a propagação do som a distâncias maiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Pampulha é especialmente rica quanto às reservas vegetais não apenas pelas já citadas 
características de sua urbanização, mas também pela presença de grandes áreas verdes de 
preservação permanente como o parque Ecológico, o Jardim Zoológico e a Estação 
Ecológica da UFMG, dentre outras. Quanto à fauna local, assim caracteriza o Plano de 
Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha: 
 

A Lagoa e sua orla sustentam uma fauna típica que inclui espécies aquáticas e de 
hábitos limnícolas, assim como outros animais indiretamente favorecidos pela 
presença da água. A deposição de sedimentos em diversos pontos deste corpo 
d'água em razão da ocupação intensa a montante e a conseqüente redução de sua 
profundidade resultou na formação de ambientes ideais para a instalação natural de 
macrófitas aquáticas e limnícolas, o que contribuiu de maneira decisiva para o 
incremento da diversidade da fauna associada à lagoa. Assim, a partir de meados da 
década de1980, mais de 100 espécies de aves, residentes e migratórias, além de 
mamíferos como capivaras e lontras e espécies de répteis e anfíbios já podiam ser 
observados alimentando-se ao longo de toda a sua extensão.2 
 
 
 
 

                                                             
2 Prefeitura de Belo Horizonte. Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha, 2009, p. 20. 
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3.  Aspectos culturais 
 

Ao abordarmos os aspectos culturais nesta seção, estaremos nos referindo não apenas ao 
patrimônio cultural aí presente - o qual notabiliza especialmente a área (Ilustração 2.14) – 
mas também às relações entre cidadão e região, naquilo que podemos chamar de cultura 
urbana. Nesse sentido, a Pampulha está no imaginário do belorizontino como uma região 
associada ao lazer, cultura e esporte, local de importantes equipamentos públicos como 
parques e zoológico e, por isso, como destino importante de fins de semana. Embora a 
população residente seja, conforme vimos, formada por uma porção de maior extrato de 
renda, a população flutuante, cerca de setenta por cento, está situada na faixa de renda de 
até cinco salários mínimos. Toda essa gente se dirige ao entorno do lago para as mais 
diversas atividades desde o namorar, simplesmente caminhar, pescar até o simples e fortuito 
encontro, conformando toda a orla como um grande parque urbano sem muros que, 
embora mais utilizado aos domingos, é ativo durante toda a semana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse grande parque urbano é mais utilizado pelos pedestres durante o dia e mais 
intensamente no trecho entre a Casa do Baile e a Igreja São Francisco de Assis. À noite, a 
ocupação maior é de automóveis que buscam as festas ou os poucos bares que aí se 
encontram, também em maior número no trecho supracitado. No caso diurno ou mesmo o 
noturno, os dois principais focos de deslocamento da Pampulha são esse trecho e as 
imediações do jardim Zoológico. 
 
Quanto ao turismo, o Plano de Preservação apresenta dados referenciais importantes: 
 

Dados do Ministério do Turismo de 2006 indicaram, em 2004, um fluxo de 165 mil 
turistas estrangeiros em Belo Horizonte e um aumento significativo do fluxo em 

 

Ilustração 2.14 
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2005, chegando à marca de 310 mil estrangeiros, sendo esta Cidade a décima mais 
visitada recebendo 5,1% dos turistas internacionais. De acordo com as estimativas 
feitas no Plano Horizonte, Belo Horizonte recebe, aproximadamente, 1,5 milhão de 
turistas domésticos por ano. Contabilizando a demanda doméstica e internacional, a 
origem do turista de Belo Horizonte é proveniente, principalmente de outras 
cidades de Minas Gerais, de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, como pode 
ser visto no gráfico 5. (Pesquisa Gauss/BELOTUR, 2006, apud Plano Horizonte, 
2006, p.15). Dados da FIPE, para 2005, revelam que os turistas que visitam a 
cidade são motivados principalmente pela realização do turismode negócios e para 
visitar amigos e parentes. Já de acordo com a pesquisa da Gauss/Belotur, as 
viagens realizadas para Belo Horizonte são motivadas pela busca por diversão e 
lazer, com 37% das respostas; seguido de visita a amigos e parentes, com 26%; 
negócios, para 10% dos turistas; a participação em eventos com 9%; 7% vieram 
para BH para realizar estudos e pesquisas; 5% para compras; 4% saúde e 2% 
tinham a principal intenção relacionada aos motivos religiosos.3 

 

Apesar de ser considerado como o principal atrativo turístico da cidade por seu acervo 
cultural, a Pampulha não exerce esse potencial por falta de uma visão estratégica de 
desenvolvimento turístico, de uma estrutura de mobilidade e recepção adequadas, em suma, 
a Pampulha não é tratada como produto turístico e parece que os planos para ela ainda são 
bastante tímidos, o que se agrava pela perda de oportunidades abertas pela Copa 2014. 
 
Os pontos mais visitados pelos turistas coincidem com o principal patrimônio cultural da 
região que são as obras de Oscar Niemeyer (Ilustração 2.15), especialmente as obras 
públicas de maior fama, o Museu de Arte (antigo Cassino) e a Igreja São Francisco de Assis, 
esta, por suas formas de fácil lembrança e reprodução livre, muitas vezes utilizada como 
ícone e símbolo da cidade de Belo Horizonte. A Casa do Baile e o Iate Clube são potenciais 
ainda pouco explorados. O primeiro porque ainda está em fase de afirmação como Centro 
de Referência em Arquitetura e Urbanismo e o outro por ser particular, fechado, e não 
apresentar boas condições físicas. O aproveitamento de todo esse potencial para um turismo 
cultural de qualidade, no entanto, ainda aguarda políticas públicas mais arrojadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
3 Prefeitura de Belo Horizonte. Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha, 2009, p. 23. 

   Ilustração 2.15 
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Como patrimônio cultural, a região é considerada o berço da arquitetura moderna 
brasileira, sendo conhecida e reconhecida não só no país como fora dele. Segundo Oscar 
Niemeyer, quando se refere a Brasília, sempre lembra a Pampulha, “onde tudo começou”. 
Aqui ele ensaiou suas formas livres e curvas e apresentou inovações importantes como a 
estrutura autônoma de concreto, os grandes vãos e elementos de controle solar, além da 
relação com outros artistas e com os espaços externos, valorizados pelas concepções de 
Burle-Marx. O Iate Clube é uma dessas jóias, com sua cobertura em “asa de borboleta”, sua 
integração com a lagoa, o ritmo de seus brise-soleil e seu pilotis de grande leveza. 
 
Face à sua importância para a história não só do município, mas do país, a área encontra-se 
protegida por tombamento nacional pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (orla imediata), por tombamento estadual do IEPHA – 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (o qual tutela um 
perímetro maior, correspondente ao do Plano de Preservação, ver ilustração 2.1) e pelo 
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (o qual 
tutela um perímetro correspondente ao do IEPHA, inclusive quanto a engenhos de 
publicidade e alterações nas casas do bairro São Luiz). Sobre a região incide também uma 
legislação urbanística especial, conforme relatado na seção 1.1 e mais profundamente mais 
adiante. Na região encontram-se ainda equipamentos urbanos especiais, grandes atratores 
de público, muitos deles também tombados individualmente pelos órgãos de patrimônio, 
tais como as quatro edificações concebidas por Oscar Niemeyer na orla e também, de sua 
autoria, a sede da fundação Zôo-Botânica, a Casa de JK e Pampulha Iate Clube, além de 
outras, como o Estádio Governador Magalhães Pinto/ Mineirão e o Estádio Jornalista Filipe 
Drummond/ Mineirinho. 
 
São os seguintes os tombamentos na área: 
 

• Tombamento da Capela de São Francisco e suas obras de arte pelo IPHAN - 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - em 1947 

• Tombamento do conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha (Igreja, Museu 
de arte, casa do Baile, prédio inicial do Iate Tênis Clube, a lagoa e as margens 
delimitadas pela avenida Otacílio Negrão de Lima) pela IEPHA - Instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artístico- em 1984. 

• Tombamento do Conjunto Urbano e Arquitetônico da Orla da Pampulha (Museu 
de Arte, Casa do Baile, Iate Tênis Clube, Casa de Jk, prédio da Fundação zoo-
botânica e monumento a Yemanjá) pelo IPHAN em 1994. 

• Tombamento da lagoa da Pampulha e adjacências pelo Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte em 2003 que incluí, a sede 
do PIC e a Reitoria da UFMG. 

 

 

 



 
 
 

43 

 

4.  Relações com a Secretaria Municipal de Administração Reg. Pampulha 
 

Para efeito do nosso trabalho foram coletados os seguintes pontos na Administração 
Regional Pampulha: 
 

• Existem problemas constantes de fiscalização da Regional junto ao Iate Tênis Clube 
especialmente quanto à questão das festas. Há controvérsias sobre se o alvará do 
clube abrange ou não essa atividade, o que com a nova lei da ADE não chega a ser 
um problema. No entanto, as reclamações quanto à poluição sonora continuam 
sendo uma tônica no dia-a-dia; 

• A Regional, juntamente coma BHTRANS já estão estabelecendo ações no sentido 
de alterar a geometria da praça de estacionamento em frente à portaria principal do 
clube. A proposta é acabar com a bifurcação das mãos, colocando-as juntas e 
adjacentes à calçada do lado oposto ao Iate; 

• Também nesse trecho há um interceptor de esgoto com seção aproximada de 2 x 2 
m que passa pelo eixo da avenida Otacílio Negrão de Lima e pelo eixo do pátio de 
estacionamento; 

• Obras no valor de R$ 34 milhões estão sendo iniciadas na confluência dos córregos 
Ressaca e Sarandi, aumentando sua seção transversal e largura, com a conseqüente 
extensão da extensão da ponte sobre esse cruzamento. 
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5. Dados legais 
 

Um exame da evolução histórica da legislação urbanística da Pampulha mostra que ela foi 
considerada como uma região de exceção motivada principalmente pelos seus aspectos 
ambientais e culturais. Essa postura é reconhecida como legítima pela população, embora 
também ela motive dois posicionamentos conflitantes, de um lado aqueles que propugnam 
por leis mais restritivas, atentas à qualidade de moradia local e aqueles que pretendem uma 
abertura maior para incentivo a bares e restaurantes, salões de festas e turismo mais intenso. 
Ambos os grupos concordam no controle de altimetria, cuja liberação é reiteradamente 
tentada por empreendedores imobiliários. A legislação vigente acata a recomendação do 
IEPHA de altura máxima das edificações limitada em nove metros. 
 
Os acordos possíveis entre os dois grupos ocorreram nos debates das conferências 
municipais de política urbana após a promulgação do Plano Diretor e da Lei de Uso e 
Ocupação do Solo de 1996 e continuaram na última dessas conferências, base para as novas 
legislações urbanísticas de 2010. Esses acordos se deram através da regulamentação das três 
áreas de diretrizes especiais anteriormente citadas, sendo que a regulamentação da ADE 
Pampulha se deu tardiamente, apenas em 2005, por ser exatamente a mais polêmica delas. 
Na regulamentação de 2005, a ADE Pampulha foi concebida como área exclusivamente 
residencial, com abertura apenas para os serviços ligados a cultura, turismo e lazer, mesmo 
assim apenas ao longo das avenidas de acesso e da av. Otacílio Negrão de Lima. Liberação 
para comércio apenas na av. Antônio Carlos e margem norte da av. Portugal. 
 
A Conferência de Política Urbana que deu origem à Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo de 2010 manteve a mesma estrutura básica das ADE’s anteriores (Ilustrações 2.16 e 
2.17), alterando apenas a delimitação da ADE Trevo na suas confrontações com a ADE 
Pampulha e forçando um pouco mais a liberação de usos tanto na ADE Trevo, 
aumentando as possibilidades edilícias para habitação social, quanto na ADE Pampulha, 
com maior presença de outros serviços e comércios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Ilustração 2.16 
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Compõem o quadro legal as seguintes normativas: 

• Plano Diretor e Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – Lei 9.959 de 20 de 
julho de 2010; 

• Código de Posturas - Lei n.º 8.616/2003; 
• ADE da Bacia da Pampulha, ADE da Pampulha e ADE Trevo, instituídas pela Lei 

n.º 7.166/96, artigos 77, 90 e 91, respectivamente, que foram regulamentadas com 
a entrada em vigor da Lei n.º 9037, de 14 de janeiro de 2.005 e do Decreto n.º 
12.015, de 05 de abril de 2.005; 

• FADE - Fórum da ADE- Pampulha, instituído pela Lei no. 9037/05 supracitada, 
com função de acompanhar a implementação da ADE Pampulha, avaliando, 
periodicamente, seus resultados, propondo a adoção de melhorias para a mesma e 
subsidiando o Conselho de Política Urbana - COMPUR, o Conselho Deliberativo 
do Patrimônio Cultural do Município - CDPCM e o Conselho de Meio Ambiente- 
COMAM na fiscalização do cumprimento dos dispositivos desta Lei; 

• Estudo de Impacto na Vizinhança – EIV, aprovado pelo COMPUR em março de 
2007 e demais procedimentos administrativos regulamentados através de decreto do 
Executivo Municipal nº13.202/2008; 

• Tutela do Instituto do patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN; 
• Regulamentações do conjunto urbano tombado estabelecidas pelo Instituto 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/ MG de 
2002; 

• Proteção do patrimônio histórico municipal, instituída pelo processo administrativo 
n.º 01.118070.99.04, do Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural do 
Município, que protege o Conjunto Urbano Lagoa da Pampulha e Adjacências; 

• Portaria do Estado-Maior da Aeronáutica - EMAER nº002/ISC4/1981 aprova o 
Plano Específico da Zona de Proteção do Aeródromo da Pampulha; 
 

 

Ilustração 2.17 
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• Legislação ambiental federal, estadual e municipal em vigor especialmente, os 
instrumentos relativos ao uso das águas e de sua proteção: Decreto Federal n.º 
24.643/1934 (Institui o Código de Águas); Lei Federal n.º 9.433/1997 (Institui a 
Política Nacional de Recursos Hídricos); Resolução n.º 20/1986 (Dispõe sobre a 
classificação das águas doces, salobras e salinas do Território Nacional), do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA; Deliberação Normativa nº 
10/198622, do Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais – 
COPAM (Estabelece normas e padrões para qualidade das águas, lançamento de 
efluentes nas coleções).  

    
    
O pouco tempo entre a regulamentação da ADE Pampulha (2005) e o estabelecimento da 
nova Lei de Uso do Solo de 2010 não permitiu ainda avaliar as suas conseqüências para o 
espaço urbano da região. Esperava-se que, após décadas de contenção, as atividades de 
serviço finalmente liberadas pela regulamentação da ADE fossem ocorrer em grande escala. 
Não foi isso o que aconteceu. Novos restaurantes e bares foram muito poucos assim como 
outros serviços relacionados ao lazer, turismo e cultura. Alguns empreendimentos 
clandestinos tiveram a oportunidade de sua legalização e foi só. Apenas nos últimos tempos, 
pode se perceber uma tendência de mercado para a construção de apart-hotéis horizontais. 
Argumenta-se que, em função de todo o amparo legal que a área dispõe, a tramitação de 
processos de instalação é bastante complexa, dificultando a atração de novos investimentos, 
mas não nos parece essa seja uma razão preponderante, até mesmo porque há um grande 
estoque de casas e terrenos vagos subutilizados que anseiam por alternativas de uso 
econômico, apontando para outra razão: a de preços altos por esse estoque e de reduzida 
capacidade de investimento maciço do mercado, além de opções de negócios muito 
definidas dos setores que apresentam tal capacidade de investimento. 
 
As reformas introduzidas pela nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de 2010 
(Ilustração 2.18) para a área de entorno do Iate Clube ampliam a gama de estabelecimentos 
comerciais e prestação de serviços na Avenida Otacílio Negrão de Lima. O comércio 
possibilita lojas de souvenirs e papelarias. A prestação de serviços engloba casas de câmbio, 
caixas eletrônicos, produções artísticas, festas, além dos anteriormente liberados ligados ao 
lazer e entretenimento como cinemas, bares, restaurantes e centros culturais. São permitidos 
ainda museu, parques públicos, bibliotecas, associações, clínicas e residências geriátricas 
serviços de aluguel de bicicletas, serviços ligados a viagens e turismo, ensino de esportes, 
música e cultura, hotéis a apart-hotéis. 
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Cabe destaque ainda o Art. 106 da Lei 9.959 de 20 de julho de 2010 que modifica o art. 28 
da Lei nº 9.037/05, especialmente o inciso III do novo artigo 39-D, onde se destacam 
dentre as ações e intervenções prioritárias no âmbito das ADE’s da Bacia da Pampulha, da 
Pampulha e Trevo: 

 

III - realização de intervenções que visem à recuperação de espaços públicos 
pertencentes à Avenida Otacílio Negrão de Lima, para implantação de segunda 
pista e de calçadão junto à Lagoa, em consonância com o planejamento inicial da 
via.” (NR) 

 
A região adjacente ao Iate Tênis Clube é classificada como Zona de Proteção, classificadas 
em ZP1, ZP2 e ZP3. Sobre estas, assim se refere a Lei 9.959 de 20 de julho de 2010 (em 
versão consolidada): 
 

 Art. 7º - São ZPs as regiões sujeitas a critérios urbanísticos especiais, que 
determinam a ocupação com baixa densidade e maior Taxa de Permeabilidade, 
tendo em vista o interesse público na proteção ambiental e na preservação do 
patrimônio histórico, cultural, arqueológico ou paisagístico, e que se subdividem 
nas seguintes categorias: 
I - ZP-1, regiões, predominantemente desocupadas, de proteção ambiental e 
preservação do patrimônio histórico, cultural, arqueológico ou paisagístico ou em 
que haja risco geológico, nas quais a ocupação é permitida mediante condições 
especiais; 
II - ZP-2, regiões, predominantemente ocupadas, de proteção ambiental, histórica, 
cultural, arqueológica ou paisagística ou em que existam condições topográficas ou 
geológicas desfavoráveis, onde devem ser mantidos baixos índices de densidade 
demográfica; 
III - ZP-3, regiões em processo de ocupação, que será controlado visando à 
proteção ambiental e preservação paisagística. 
Parágrafo único - O parcelamento e a ocupação de área situada em ZP-1 estão 
sujeitos à aprovação do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM. 

 

A ZP-2 apresenta como parâmetros de uso na região da ADE Pampulha aqueles constantes 
no Anexo 2 deste trabalho e como parâmetros de ocupação, nessa região: 

              Ilustração 2.18 
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• Coeficiente de aproveitamento: 1 (área máxima possível de ser construída igual a 
100% da área do lote); 

• Taxa de ocupação: 50% da área do lote 
• Taxa de permeabilidade4: 30% 
• Afastamento frontal: 5 metros 
• Afastamentos laterais e de fundos: 3 metros 
• Altura máxima da construção: 9 metros em relação ao perfil natural do terreno 
• Subsolo: permitidos até 3 metros de profundidade em relação ao terreno natural, 

assegurada a proteção do lençol freático 
• Vagas de garagem: 1 vaga para cada 50 m2 de área construída 

 
Recente decisão do COMPUR (22/02/11) classifica a área do Iate Tênis Clube como ZP-1, 
ao contrário da expectativa do clube, que se imaginava como ZP-2. A ZP-1 é ainda mais 
restrita: 

• Coeficiente de aproveitamento: 0,3 (área máxima possível de ser construída igual a 
30% da área do lote) 

• Taxa de permeabilidade: 70% 
• Vagas de garagem: 1 vaga para cada 50 m² de área construída e 1 para cada 300m² 

 
Quanto à taxa de permeabilidade, a Lei 9.959 de 20 de julho de 2010 abra possibilidade de 
sua substituição por caixas de captação, segundo essas condições: 
 

§ 2º - As edificações, exceto as localizadas na ZPAM e nas ZPs, podem 
impermeabilizar até 100% (cem por cento) da área do terreno, desde que: 
I - nelas haja área descoberta - equivalente à área de permeabilidade mínima - 
dotada de vegetação que contribua para o equilíbrio climático; 
II - seja construída caixa de captação e drenagem que retarde o lançamento das 
águas pluviais provenientes da área de que trata o inciso I deste parágrafo. 
§ 3º - A caixa referida no inciso II do parágrafo anterior deve possibilitar a retenção 
de até 30l (trinta litros) de água pluvial por metro quadrado de terreno 
impermeabilizado que exceda o limite previsto no caput. 
 
§ 4º - Podem ser utilizados, simultaneamente, as áreas permeáveis de terreno e os 
mecanismos previstos no § 2º deste artigo para atingir a Taxa de Permeabilidade. 
§ 5º - Pode ser dispensada a taxa prevista neste artigo nos casos em que 

comprovadamente, por meio de parecer técnico, seja desaconselhável a 

permeabilização do terreno.
5 

§ 6º - Quando exigido o recuo de alinhamento, não será considerada, para aplicação 
da Taxa de Permeabilidade, a área do terreno resultante do referido recuo.  
§ 7º - A Taxa de Permeabilidade estará atendida com a manutenção de área 
descoberta e permeável, podendo a área dotada de vegetação situar-se em área 
equivalente à permeável sobre lajes, jardineiras ou pavimentos elevados. 
§ 8° - A área permeável, livre e vegetada, implantada no afastamento frontal de 
edificação e inteiramente visível do logradouro público, poderá ser convertida em 

                                                             
4 Segundo o Art. 50 da Lei 9.959 de 20 de julho de 2010 - Considera-se Taxa de Permeabilidade a área 
descoberta e permeável do terreno em relação à sua área total, dotada de vegetação que contribua para o 
equilíbrio climático e propicie alívio para o sistema público de drenagem urbana. 
5 Esse grifo nosso se refere a possibilidade que o ITC teria de solicitar eventual dispensa da manutenção 
da Taxa de Permeabilidade, uma vez que se situa praticamente sobre a água, não tendo, portanto razões 
para manter caixas de captação ou alguma outra forma de retenção de água. 
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pagamento do potencial construtivo adicional utilizado no próprio lote, observadas 
as demais exigências legais. 
§ 9º - Aplica-se a permissão prevista no § 8º deste artigo aos terrenos lindeiros a 
vias arteriais, exceto nas ruas que apresentem intenso fluxo de pedestres, conforme 
dispuser o regulamento.  
§ 10 - Não se aplica o disposto nos §§ 2º e 3º, 7°, 8º e 9º deste artigo aos terrenos 
situados em ADEs de Interesse Ambiental. 

 

O Iate Tênis Clube pode ainda se beneficiar da Lei da Anistia (Lei Municipal 9074/05), a 
qual permite que construções clandestinas ou construídas sem alvará possam ser 
regularizadas. Essa lei, no entanto, condiciona essa regularização à anuência do órgão 
municipal de patrimônio, para o caso de edificações tombadas pelo patrimônio histórico e 
prevê também pagamento de multas (com abatimentos) para as áreas ilegais. 
 

A situação legal do terreno hoje, pode ser assim considerada:  

• Terreno foi adquirido conforme Registro da folha 162, livro 3C - Sob número 
3.634, com área aproximada de 19.900,00m². 

• Hoje o terreno é indiviso, isto é, não aprovado, isto é, não faz parte do Cadastro de 
Plantas do Município. Para a aprovação do terreno faz-se necessário a elaboração e 
protocolo do projeto de parcelamento do Solo perante a Prefeitura de Belo 
Horizonte, que conforme a legislação municipal (Lei 7166/96, modificada pelas 
Leis 8137/00 e 9959/10) a aprovação do terreno poderá se dar como 
desmembramento, com lote vinculado ao uso. Sob esse aspecto, há uma dúvida 
quanto à obrigação legal de transferência de uma área equivalente a 15% do terreno 
para o Município, como indica a lei supracitada, ou se, pelo fato de ter sido 
adquirido em hasta pública pela própria prefeitura se o Iate estaria desobrigado 
disto. Tal transferência, se necessária, poderia ser realizada no mesmo local, ou em 
outra área (desde que o valor corresponda ao do local), ou ainda em dinheiro (se for 
pela Lei 9074/05 - Lei de Regularização). Para a aprovação vinculada a legislação 
determina ser um empreendimento de impacto ambiental e, portanto, sujeito ao 
licenciamento ambiental; 

• O lote a ser aprovado deverá ter a mesma área constante no Registro, e após tal 
procedimento, há a obrigatoriedade de averbação no Registro de Imóveis no prazo 
máximo de 180 dias sob pena de caducidade conforme artigo 18, Lei Federal 
6766/79;  

• Para aprovar o Clube dentro da legislação é preciso atender todas os parâmetros 
urbanísticos da lei, caso não atenda algum parâmetro e a edificação seja anterior a 
07/2009 pode-se  aprovar a edificação através da Lei 9074/05 e para os parâmetros 
urbanísticos que foram infrigidos paga-se uma multa; 

• Cálculo estimado de áreas construídas:  8.700,00m2 
• Há que se realizarem projetos e obras para o cumprimento da NB 4050/2004 que 

diz respeito à acessibilidade, diretriz à qual o clube já deveria ter adequado desde 
dez/2008.  
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Quanto à questão sobre um eventual aterro clandestino que teria aumentado a área do 
clube, não há uma prova definitiva sobre isso. Uma comparação entre os levantamentos 
aerofotogramétricos e imagens da área do clube em 1972/73, 1989 e 1999 (Ilustração 2.19 
a-b, c-d, e) não oferece condições para uma conclusão final. No entanto, o recente 
levantamento cadastral realizado pelo engenheiro agrimensor J. Pinheiro D’Azevedo Neto, 
aponta uma área de 24.231, 21 m2 o que difere dos 19.900 m2 do processo de leilão, mas 
mesmo isto não pode ser considerado como definitivo, posto que o edital a aponta como 
“área aproximada” e não há cadastros conhecidos de área física á época. A diferença de 
aproximadamente 4.000 m2 está dentro de limites razoáveis de diferença.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Ilustração 2.19a-b 
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                                                                                                                                                                 Ilustração 2.19c-d 

                   Ilustração 2.19e 
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Os órgãos de patrimônio – e aqui consideramos os três níveis, que apresentam visões 

convergentes - visam basicamente dois aspectos: a recuperação/restauração do edifício sede 

projetado por Oscar Niemeyer e dos jardins concebidos por Burle Marx e uma solução para os 

problemas de harmonia e ocultação causados a partir da construção do edifício novo do salão 

de festas.  

 

O CDPCM-BH é mais literal com relação ao Iate Clube, tendo já definido diretrizes para o 

seu restauro, que são as seguintes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                           Ilustração 2.20a 
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6. Planos para a Pampulha 
 

A Pampulha é, claramente, uma região prioritária no planejamento urbano de Belo 
Horizonte quer por seus potenciais culturais, turísticos e ambientais, quer por sua 
localização estratégica no desenvolvimento do Vetor Norte da Região Metropolitana. 
 
Para efeito de apresentação neste trabalho, dividimos esses planos em dois grupos que, 
apesar de convergentes e com sobreposições, ajudam a ter uma visão mais clara dos cenários 
que vêm a se compor. 
 
 
 
6.1.  PLANOS URBANOS 

 

A) PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANO DA PAMPULHA 
O Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha é uma resposta municipal a 

uma solicitação do IEPHA-MG no sentido de conciliar o patrimônio histórico-ambiental 

com o desenvolvimento urbano, meta também exigida pelo Conselho Deliberativo do 

patrimônio Cultural de Belo Horizonte. O Plano teve seu início em 2007 e foi finalizado 

em 2009. Desde então espera sua implementação por parte da PBH, o que deve acontecer, 

 

                                                                                                                                                                     Ilustração 2.20b 
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senão como um todo, pelo menos em parte, a partir de 2011, quando a Secretaria Adjunta 

de Planejamento Urbano pretende desenvolver os planos urbanos das 9 regionais de Belo 

Horizonte. O Plano ainda não foi liberado oficialmente pela Prefeitura, mas contém 

indicações importantes para o nosso estudo. 

 

O Plano, de início, coloca com clareza seus objetivos: 

 

Entendida a paisagem urbana da Pampulha como patrimônio cultural e ambiental 
protegido mas também como espaço resultante de suas funções sociais e 
econômicas no contexto da dinâmica urbana que lhe atribui sentido, o conjunto de 
diretrizes gerais e setoriais, apresentado na seqüência, propõe a compatibilização 
do desenvolvimento econômico da região com sua função simbólica e com sua 
característica de ser um dos pólos de lazer mais reconhecidos da cidade e da 
Região Metropolitana.6 

 

Dentre as diversas diretrizes gerais derivadas desta orientação geral que compõem o Plano, 

destacamos três que parecem mais próximas ao caso do Iate Clube: 

 

• Intensificar a importância do Conjunto Urbano da Pampulha para a cidade por 
meio da diversificação de usos, privilegiando as atividades ligadas ao esporte, 
cultura, turismo e lazer, reforçando seu caráter de centralidade; 

• Melhorar as condições de utilização da Orla para atividades de lazer, turismo e 
contemplação da paisagem através da instalação de infra-estrutura de apoio, 
incluindo: sanitários, bebedouros, lixeiras, pontos de apoio e comercialização de 
alimentos e outros elementos que gerem maior apropriação do local por  pedestres e 
ciclistas; 

• Promover a diversificação do perfil sócio-econômico dos freqüentadores da área de 
estudo, atraindo novos públicos e garantindo o caráter popular de apropriação da 
Orla.7 

 

Essas diretrizes gerais apontam para dois pontos que influem diretamente em possibilidades 

de proposições para o futuro do clube. O primeiro diz respeito à diversificação de usos e de 

prestação de serviços, ambos potenciais grandes do Iate, em função de sua localização 

estratégica no bairro e na sub-área de maior movimento e apropriação da lagoa. O segundo 

ponto, o de incentivo à apropriação da orla e de melhoria de sua infra-estrutura, também 

pode oferecer indicações importantes para propostas de interação o território do Iate com 

uma maior apropriação da lagoa.  

                                                             
6 Prefeitura de Belo Horizonte. Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha, 2009, p. 2 
7 Prefeitura de Belo Horizonte. Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha, 2009, p.32 
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Em suas diretrizes setoriais quanto à ocupação do solo, o Plano reforça aquilo que é 

característico da região e que, de certa forma, já está contemplado na regulamentação da 

ADE que são a baixa ocupação para propiciar a presença de extensas massas vegetais, o 

controle de altimetria e a visibilidade da lagoa e da paisagem. Ainda nessas diretrizes 

setoriais, selecionamos duas que estão mais próximas ao nosso trabalho, uma que diz 

respeito a parcerias qualificadas para incentivo ao lazer, cultura e esporte e para a 

apropriação do espelho d’água e outra que trata especificamente da regularização de 

construções e minimização de impactos de uso: 

 

• Eleger áreas para que sejam propostas parcerias, com a finalidade de se promover 
qualificação das mesmas com intervenções que reforcem a vocação do perímetro em 
estudo como pólo de lazer, esportes e turismo de forma compatível com o uso 
residencial; 

• Promover a regularização urbanística e ambiental dos grandes usos existentes no 
Conjunto (clubes, instituições esportivas e educacionais) com o objetivo de 
equacionar a apropriação indevida de espaços públicos a serem resgatados e os 
conflitos de usos provocados pela intensificação das atividades em suas instalações 
como eventos e festas;8 

 

No rol de diretrizes setoriais quanto à proteção do patrimônio cultural, é claro que o Iate 

aparece diversas vezes, citado nominalmente ou em conjunto com outros bens importantes. 

Note-se a ênfase na reversão dos impactos visuais causados pelos anexos do clube, na 

importância de recuperação do paisagismo original e na relação dos espaços públicos com a 

orla: 

 
• Promover a recuperação, através da utilização de muros baixos e/ou vedações 

transparentes na testada dos lotes, da continuidade visual entre a Lagoa e os jardins 
das propriedades voltadas para a Orla, bem como das áreas públicas previstas como 
recuo frontal nos projetos de parcelamento com frente para a avenida Otacílio 
Negrão de Lima, através da relocação das divisas, conforme estabelecido no Artigo 
34 do Capítulo III da Lei Nº 9.037/05 que regulamenta a ADE da Pampulha; 

• Viabilizar a demolição do anexo do Iate Tênis Clube construído após seu tombamento e 

promover a restauração do edifício original e seus jardins, incluindo sua reintegração 

visual à Orla e ao restante das obras do conjunto arquitetônico tombado da Pampulha; 
(grifos nossos) 

                                                             
8 Prefeitura de Belo Horizonte. Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha, 2009, p. 32 
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• Desenvolver e implantar projeto de iluminação da Orla da Pampulha, valorizando a 
Lagoa, as praças, os jardins e os monumentos e propiciando a apropriação dos 
espaços públicos também durante o período noturno; 

• Promover a recomposição do projeto paisagístico original no entorno dos 
monumentos tombados e espaços públicos: Museu de Arte da Pampulha, Casa do 
Baile, Iate Tênis Clube e Igreja de São Francisco de Assis, além da Praça Alberto 
Dalva Simão;  

• Garantir a continuidade das obras de manutenção dos monumentos tombados e dos 
jardins adjacentes aos mesmos.9 

 
Quanto às diretrizes de mobilidade urbana e sistema viário, em suas prescrições gerais estão a 

solução dos problemas de passagem no setor oeste da lagoa, a garantia de não haver trânsito 

de passagem nas margens da lagoa e no interior dos bairros, de resolver os problemas de 

trânsito e estacionamento junto aos grandes equipamentos e em grandes eventos, 

diversificar as modalidades de mobilidade (ciclismo, pedestres, etc.) e resolver o problema 

da mobilidade turística. Nos interessam particularmente os itens seguintes, que tratam de 

áreas de estacionamento junto aos equipamentos geradores de tráfego e de complementação 

das ciclovias: 

 

• Ampliar as áreas para estacionamento nos locais de maior demanda da orla da lagoa 
e estruturar um programa específico para a operação de estacionamentos no entorno 
dos locais de interesse cultural e turístico na área de estudo;  

• Utilizar as áreas públicas resultantes dos recuos previstos nos projetos de 
parcelamento que definem os lotes voltados para a Avenida Otacílio Negrão de 
Lima para melhorias geométricas e implantação de ciclovias e bolsões de 
estacionamento;  

• Incentivar o uso de bicicletas através da ampliação e complementação da ciclovia 
existente, interligando-a a outras ciclovias a serem também implantadas nas 
avenidas sanitárias que chegam à Lagoa, contemplando a implementação de infra-
estrutura de ciclofaixas e faixas compartilhadas, bem como de para ciclos na Orla da 
Lagoa;10 

 
 
Nas diretrizes setoriais para o desenvolvimento do turismo, o Plano reforça a importância 
da Pampulha como destino turístico, indicado a necessidade de criação de roteiros e de 
ações concertadas, a de criação de um calendário de eventos que respeite a função 
residencial, enfim de um plano estratégico de tratamento da região como produto turístico 
compatível com o uso residencial. Nos interessam mais de perto os itens seguintes, que 
reforçam a importância de um uso qualificado e integrado da sede original do Iate a esses 
esforços e a possibilidade de recuperação dos usos náuticos do espelho d’água: 

                                                             
9 Prefeitura de Belo Horizonte. Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha, 2009, p. 33 
10 Prefeitura de Belo Horizonte. Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha, 2009, p. 33 
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• Criar roteiros integrados, visando aumentar a satisfação dos turistas e usuários, bem 

como potencializar o poder de atração da Pampulha enquanto pólo turístico;  
• Ampliar a oferta de atividades de lazer na orla e no espelho d'água, permitindo e 

provendo a infra-estrutura necessária para a prática de esportes náuticos não 
motorizados, em caráter sazonal, compatível com as condições de qualidade da água 
do reservatório, conforme Deliberação Normativado COPAM 010/86;  

• Implantar roteiro turístico com trecho que apresente acesso aos monumentos 
através do Lago, por meio da utilização de barco, em conformidade com a 
Deliberação Normativa do COPAM 010/86. 

• Incentivar o uso do espaço público para a realização de eventos de importância 
nacional e internacional de cunho musical, artístico, gastronômico e esportivo tais 
como ciclismo, corridas, entre outras modalidades. Garantir que eles ocorram 
resguardando potenciais conflitos com o uso residencial. 

 
Quanto a essas diretrizes turísticas, aquela que trata do incentivo à promoção de eventos na 
orla também pode interessar ao Iate Clube, em sua localização estratégica, quer como 
impacto negativo (por dificultar a acessibilidade ao clube), quer como possibilidade, a de 
apoio a esses eventos. 
 
Embora as diretrizes quanto ao saneamento tenham interesse apenas indireto ao PD do Iate 
Clube, pelo efeito de melhoria de qualidade ambiental, eles merecem ser citados, já que nos 
propusemos a dar uma visão integrada do clube no contexto geral da Pampulha. Assim, o 
Plano indica ações de complementação da rede de esgotos, de retirada sistemática de 
sedimentos que chegam á lagoa, de educação ambiental, de controle e coleta de resíduos 
sólidos, inclusive aqueles de pequena dimensão (reforçando a instalação de pontos de 
entrega), de controle de erosões e proteção de nascentes, de manejo adequado dos espécimes 
arbóreos da orla e a criação do Parque da Enseada, junto ao Córrego Água Funda. É claro 
também que o clube pode se integrar a essas ações educativas e aos esforços para redução de 
lançamento de resíduos sólidos na lagoa. 
 
Também as diretrizes para requalificação dos espaços públicos atingem o Iate de forma 
indireta, pois tratam de requalificação dos mirantes e espaços da orla, dotando-os de melhor 
infra-estrutura e da restauração das principais praças da região. 
 
Quanto às diretrizes de gestão, o Plano inova com a proposta de uma gestão integrada do 
Parque Urbano da Pampulha, buscando articular as diversas instâncias de planejamento e 
controle, reforça a importância da presença do Consórcio para recuperação da Bacia da 
Pampulha e o PROPAM e indica a necessidade de criação de um calendário de eventos. 
 
A última parte do Plano é dedicada ao elenco de várias propostas, as quais resumimos a 
seguir, salientando aquelas que dizem mais respeito ao nosso caso particular. 
 
Quanto ao uso e ocupação do solo, a criação de uma área protegida pelo patrimônio na região 
da Aeronáutica, elaboração de dossiês para acautelamento do uso de imóveis protegidos 
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pelo patrimônio, permitir o uso residencial multifamiliar horizontal de baixa densidade 
(cota de uma residência/ 500 m2), nos bairros da margem norte e nos bairros Bandeirantes 
1, 3 e 4 (e, com restrições de incorporação de lotes para os bairros Bandeirantes e São Luiz), 
além de flexibilização de usos em várias regiões. Como o Plano foi realizado antes da 
Conferência Municipal de Política Urbana, a nova LUOPS já incorporou várias 
modificações, modificando a legislação anterior. Mas, no entanto, cabe referência específica 
a duas propostas neste item, por se dirigirem especificamente ao Iate Clube: 
 

• Criar uma comissão para regularização dos clubes de lazer existentes na área deste 
Plano, incluindo regularização fundiária e edilícia e licenciamento ambiental com 
definição de medidas de controle de ruídos e outras ações necessárias à boa 
convivência com o uso residencial em suas vizinhanças;  

• Definir estratégia de negociação com a direção do Iate Tênis Clube que contemple a 

demolição do anexo do Clube construído após seu tombamento, e a reintegração de posse 

da faixa da Orla ocupada indevidamente, bem como a restauração do edifício original e 

seus jardins, incluindo sua reintegração visual à Orla e ao restante das obras do conjunto 

arquitetônico tombado da Pampulha (grifos nossos).11 
 

Além dessas questões específicas, o Plano propõe a recuperação de falhas existentes na 
paisagem em locais especialmente citados, a demolição de construções em faixas de recuo e 
a substituição de muros por gradis, além de estudo cartorial sobre a posse efetiva dos amplos 
afastamentos frontais non-aedificandi presentes no urbanismo inicial da região. 
 
As propostas de desenvolvimento econômico, turismo, esporte, lazer e cultura se dirige a bares e 
restaurantes (propostas em três escalas: em lotes privados, em quiosques em terrenos 
privados e vendedores ambulantes cadastrados), ao disciplinamento dos quiosques e 
ambulantes em áreas públicas, e das feiras livres e também ao setor de turismo, com a 
consolidação de um roteiro turístico e de uma outra, abaixo, que interessa especialmente ao 
Iate: 

 
• Proporcionar aos perímetros delimitados neste Plano a possibilidade de se utilizar 

parâmetros diferenciados de ocupação e uso do solo com a finalidade de viabilização 
de projetos especiais que promovam o desenvolvimento econômico da região e o 
reforço de sua vocação como importante pólo turístico, cultural e de lazer, sem 
comprometer sua função simbólica e as características da paisagem que conferem 
identidade ao local. As intervenções nos espaços urbanos delimitados deve se dar 
sob a coordenação do poder executivo com a participação de outras instâncias de 
governo e de entidades da iniciativa privada e serem viabilizadas a partir de 
Operações Urbanas. A operação urbana foi instituída no município de Belo 
Horizonte pelo Plano Diretor do Município, Lei Nº 7.165, aprovada em 27 de 
agosto de 1996, objetivando viabilizar projetos urbanísticos especiais em áreas 
previamente delimitadas.12  

 

                                                             
11 Prefeitura de Belo Horizonte. Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha, 2009, p. 37. 
12 Prefeitura de Belo Horizonte. Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha, 2009, p. 40. 
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As propostas de operações urbanas para o Mineirão/Mineirinho para compatibilização com 
os objetivos da Copa de 2014 foram já consolidadas pelas alterações legislativas decorrentes 
da Conferência Municipal de Política Urbana de 2010 e permitiram a aprovação do projeto 
apresentado mais adiante. Outra operação urbana proposta no Plano é a Operação Urbana 
Toca da Raposa, com o objetivo de instalação de infra-estrutura de apoio a atividades de 
grande porte voltadas para o turismo de negócios, lazer e cultura de forma a dinamizar a 
região da Pampulha. 
 
Dentre as propostas de mobilidade urbana estão melhoria de eixos viários transversais leste-
oeste e norte-sul da lagoa, com o objetivo de reduzir o tráfego de passagem na Av. Otacílio 
Negrão de Lima, priorizando-se as vias propostas pelo Programa VIURBS, o 
desenvolvimento de um plano de circulação para a região e a utilização da av. Abraão 
Caram para acesso à av. Catalão, reduzindo-se o tráfego de passagem em frente ao Iate 
Clube, além de outras propostas na região a oeste da lagoa e de melhoria de circulação de 
pedestres e de ciclovias nos principais equipamentos urbanos da orla. Cumpre destacar aqui 
a importância estratégica da área pública hoje utilizada como estacionamento em frente à 
portaria principal do Iate Tênis Clube. Finalizam o elenco de propostas desse item as 
indicações quanto ao transporte coletivo, complementando o acesso aos bairros pouco 
atendidos a noroeste da lagoa, a melhoria dos pontos de ônibus e a criação de ônibus 
turístico com condições especiais de operação para esse fim, além de uma integração geral 
desses novos serviços à rede municipal. 
 
As propostas de saneamento, vegetação e fauna são quase um detalhamento operacional das 
diretrizes anteriormente indicadas. São propostas a ETAF da Água Funda, a 
complementação do sistema de coleta de esgoto com a COPASA (já em andamento em 
função dos objetivos da Copa 2014), implantação de um sistema padronizado de lixeiras, 
recomposição paisagística com o plantio de árvores e implantação do Parque da Enseada, na 
região do Zôo. 
 
As propostas para requalificação de espaços públicos se dirigem a pontos específicos de 
recuperação (praças Dino Barbieri, Alberto Dalva Simão e Celso Racioppi, pracinhas do 
Bairro Garças) e outras mais gerais como complementação das ciclovias e iluminação da 
orla, colocação de moderadores de tráfego em locais de travessia mais intensa, além de 
reestruturação dos mirantes existentes com a presença de guarda municipal. 
 
Finalmente, as propostas de gestão urbana tratam da reestruturação do FADE (Fórum da área 
de Diretrizes Especiais da Pampulha) com a inclusão de mais membros da sociedade civil 
ampliada, da criação de posturas específicas para a orla, da ampliação do perímetro de 
tombamento do IEPHA englobando a área da Aeronáutica, da criação do Parque Urbano 
da Pampulha vinculado à Fundação de Parques e da oficialização do próprio Plano de 
Preservação como instrumento de planejamento municipal. 
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B) VIURBS 
 
O VIURBS – Plano de Vias Prioritárias do Município de Belo Horizonte propõe as 
seguintes prioridades para a região da Pampulha:  

 
• Arteriais no sentido norte-sul correspondentes às vias 220 (Av. Navegantes) e 590 

(Av. Várzea da Palma), e Leste-Oeste: Av. Pedro I / Av. Antônio Carlos, Av. 
Otacílio Negrão de Lima (Barragem – Av. Carlos Luz) e Av. Portugal. 

•  Ligação transversal leste-oeste, da via 220 com a Av. Portugal, utilizando a Av. 
Francisco Negrão de Lima; 

•     Ligação transversal leste-oeste, da Av. Pedro I até a Av. Cristiano Machado pelo 
lado norte do Aeroporto da Pampulha (Avenida do Córrego Pampulha); 

• Viabilizar a ligação transversal das avenidas Antônio Abraão Caram e Alfredo 
Camarate. 

 
As transformações principais na vizinhança do Iate Clube são a duplicação da avenida Pedro 
I  (com a implantação do corredor de transportes, descrito abaixo), a reabilitação da av. 
Abraão Caran, com a construção do viaduto no cruzamento dessa avenida coma a av. 
Antônio Carlos. Na vizinhança mais imediata do clube, os impactos serão sentidos quando 
o atual tráfego de passagem ligando a barragem a av. Carlos Luz for desviado pela ligação 
direta Barragem-av. Carlos Luz pela av. Antônio Carlos.  
 
 

C) TRANSPORTES 
 
Na ausência de um metrô subterrâneo e mesmo de um metrô de superfície sobre trilhos, a 
opção belorizontina foi adotar o modelo de BRT (bus rapid transport), ônibus articulado de 
maior capacidade com estações de passageiros (para compra e venda de bilhetes e 
embarque-desembarque), os quais vão circular pela av. Carlos Luz, av. Pedro I e av. 
Antônio Carlos. 
 
Na região próxima ao Iate Clube, está prevista uma grande estação de passageiros associadas 
a um centro comercial, na região da barragem, em terreno em gente ao Via Brasil e em 
terreno da PBH (do lado da lagoa, no início da av. Pedro I). O projeto prevê a ligação dos 
dois terrenos, por sobre a avenida. 
 
 
 
6.2.  PARA A COPA 2014 
 

A) RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
A meta 2014 (Ilustração 2.21 e 2.22) da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
relacionada à lagoa está ancorada em três pontos: 
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• Ampliação do sistema de coleta e interceptação de esgotos na bacia (a cargo da 

COPASA); 
• Desassoreamento da lagoa; 
• Tratamento da água da lagoa e dos córregos afluentes. 
 

O primeiro ponto, a cargo da COPASA, tem meta ambiciosa de ligação quase total dos 
esgotos que chegam à lagoa e despoluição da bacia, em um total de investimentos de R$ 
102 milhões. O segundo ponto, o desassoreamento da Lagoa, tem o seguinte cronograma: 

 
• 500.000 m3 (2011) 
• 100.000 m3 (2012) 
• 100.000 m3 (2013) 
 

O desassoreamento deverá continuar sendo feito por escavadeira mecânica, sendo os 
sedimentos transportados por caminhões para o território do Aeroporto da Pampulha, o 
qual necessita de material para aterro de uma depressão topográfica em seu terreno 
destinada à ampliação de hangares. 
 
O tratamento da lagoa deverá ser feito ou pela utilização de técnicas de biorremediação 
(com experiências exitosas na Itália e China) e por ozonização (com bons resultados na baía 
de Miami/ EUA). A definição se dará por processo licitatório e a operação será realizada 
entre 2012 e 2014, levando a classificação da água no mínimo ao nível 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ilustração 2.21 
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B) RECUPERAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO 
 

A recuperação do Parque Esportivo da Pampulha tem seu cerne nas obras do Complexo 
Mineirão-Mineirinho (Ilustrações 2.23 e 2.24). Os projetos e obras estão sendo 
comandadas pelo Governo do Estado e prevêem diversas melhorias tais como: 
 

• Gramado projetado por perito em gramados, seguindo os requisitos da FIFA. 
Equipado com um sistema de drenagem para impedir que partidas sejam 
impossibilitadas por alagamento; 

• Vestiários e demais instalações reformulados e modernizados com acessos diretos e 
exclusivos para os atletas, sem que haja contato com imprensa ou torcedores;  

• Construção de novas bilheterias com 64 guichês de atendimento;   
• Novos acessos que permitirão a entrada de todo o público torcedor em menos de 1 

hora;  
• Rotas de emergência otimizadas com ligação entre o campo e as vias de trânsito;  
• Sistema de vigilância com câmeras externas e internas com suporte giratório e 

capacidade de zoom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ilustração 2.22 
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Além disso, a área do estádio será totalmente reformulada como equipamento público, 
incorporando outras atividades com uso constante, inclusive fora dos horários de jogos, 
com exploração independente do seu uso em jogos, tais como lojas, bares, restaurantes, 
museu e centro de convenções. Além disso, o estádio está sendo adaptado para receber 
outros tipos de evento com mais conforto, segurança e melhores condições. O 
estacionamento, também de uso amplo, comportará 4.100 vagas, inclusive nos novos níveis 
de garagem que estão sendo construídos. O cronograma inicial prevê a entrega das obras 
para o final de 2012. 

                Ilustração 2.23 

   Ilustração 2.24 
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Com isso, o governo do Estado espera os seguintes benefícios para a sociedade mineira: 
 

• Maior segurança e qualidade dos serviços 
• Retorno da família 
• Novo centro de serviços para a população do entorno 
• Novo centro para realização de atividades de lazer 
• Valorização da área do entorno 
• Valorização deste ponto turístico e reconhecimento internacional  

 

Para finalizar, cabe citar as ações a serem realizadas pela UFMG. Na região do campus, este 
está sendo finalmente complementado com a vinda de todas as unidades do centro da 
cidade, exceto aquelas do Campus da Saúde e a Arquitetura, esta última com decisão ainda 
pendente. Isso significa um acréscimo muito grande da população e uso do território 
universitário, bem como um aumento de sua inter-relação com a região, com uma maior 
abertura de seus domínios à cidade e um maior contingente populacional a interagir com o 
bairro. Cabe destaque especial às obras do Centro Esportivo Universitário que vai se tornar 
um centro de treinamento completo e de competições internacionais, abrigando todas as 
modalidades esportivas, com as certificações dos órgãos internacionais correspondentes e 
nas vertentes olímpica e para-olímpica. Estão previstas as construções de ginásio coberto, 
novas pistas de atletismo e quadras. Não está previsto alojamento para atletas. 
 
 
 

C) RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
 
Em termos gerais, sem prejuízo de ações pontuais de recuperação do patrimônio 
ocasionadas pela dinâmica da cidade e em função de oportunidades não planejadas, 
podemos considerar dois principais eixos de intervenções na região da Lagoa, no âmbito do 
patrimônio histórico. O Primeiro está no rol das obras do PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento)-Cidades Históricas com recursos majoritariamente federais, mas com 

contrapartidas municipais. São os seguintes os investimentos previstos para a região: 
 

• 06 - Restauração do mobiliário de época da Casa Kubitschek 
• 07 - Restauração dos jardins projetados por Burle Marx da Casa Kubitschek. 
• 14 - Elaboração de Calendários de Eventos para as instituições e áreas de uso 

público localizadas no Conjunto Urbano Lagoa da Pampulha.  
• 15 - Restauração da Sede da Fundação Zoobotânica. 
• 16 – Projeto de requalificação de edificação e projeto do anexo para o Observatório 

da Pampulha - Centro de Referência 16.1 – Obra de requalificação de edificação e 
de construção de anexo para o Observatório da Pampulha - Centro de Referência 
Ambiental e Cultural, Ambiental e Cultural.  

• 17 - Restauração da Praça Alberto Dalva Simão. 
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• 18 – Elaboração de projeto executivo para anexo da Casa Kubitschek18.1 - 
Construção do anexo da Casa Kubitschek. 

• 21 – Elaboração de Plano Diretor de iluminação e de projeto de Iluminação dos 
bens culturais tombados e da Orla da Lagoa da Pampulha.21.1 – Implantação do 
Plano Diretor de iluminação e dos projetos de Iluminação dos bens culturais 
tombados e da Orla da Lagoa da Pampulha  

• 23 - Projeto de educação para o patrimônio cultural para o Conjunto Urbano Lagoa 
da Pampulha. 

• 25 - Elaborar e implementar projeto da ciclovia e transporte coletivo na Orla da 
Lagoa da Pampulha 

• 28 - Construção do anexo do Museu de Arte da Pampulha. 
• 29 – Projeto promoção e de educação para o patrimônio cultural para a Casa 

Kubitschek 
 

Embora previstos, mas considerando a limitação dos recursos, certamente a Prefeitura de 
Belo Horizonte deverá ter que fazer opções dentro dessa lista. O Iate Clube não foi 
contemplado por ser bem particular, o que tem sido um entrave constante nos 
investimentos em patrimônio histórico no caso do clube. 
 
O segundo eixo de investimentos resulta de compensações geradas pelos novos 
empreendimentos de impacto na Pampulha. Cabe notícia, a restauração dos jardins 
projetados por Burle Marx e o compromisso de sua conservação por cinco anos.  
 
 
 

D) TURISMO 
 
No campo do turismo, até onde conseguimos apurar, os planos são muito tímidos. Não se 
tem notícias da efetivação do ônibus turístico, nem da balsa ligando Casa do Baile/ 
Redondo até o Museu de Arte. Da mesma forma, não há ações no sentido de elaboração de 
um Plano Estratégico de Turismo na Pampulha. Parece que o único plano para a área é a 
consolidação de um guia turístico para as principais atrações da região. Ainda assim, as 
deficiências de atendimento ao turista nesses pontos não tem horizonte de solução. 
 
Ressalte-se, nesse campo, na iniciativa particular, um interesse muito grande da rede 
hoteleira para a região, beneficiando-se da paisagem local e da presença dos equipamentos 
esportivos. Grandes empreendimentos estão previstos, incentivados pela lei nº 9.952 de 05 
de julho de 2010, que institui a Operação Urbana de Estímulo ao Desenvolvimento da 
Infra-estrutura de Saúde, de Turismo Cultural e de Negócios às demandas da Copa do 
Mundo FIFA Brasil 2014 no Município, a qual prevê como prazo limita para entrada de 
projetos para aprovação na PBH, o mês de julho de 2010. 
 
Beneficiados pela liberação de índices construtivos estão vários novos hotéis na Pampulha. 
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7.7.7.7.     Conclusões::::    
 

Do diagnóstico apresentado acima, podemos retirar algumas conclusões importantes para a 
continuidade dos nossos trabalhos, apresentadas setorialmente a seguir, na forma de 
oportunidades e ameaças. 
 
7.1.7.1.7.1.7.1.     QUANTO AOS ASPECTOS URBANÍSTICOS E SÓCIOQUANTO AOS ASPECTOS URBANÍSTICOS E SÓCIOQUANTO AOS ASPECTOS URBANÍSTICOS E SÓCIOQUANTO AOS ASPECTOS URBANÍSTICOS E SÓCIO----

DEMOGRÁFICOSDEMOGRÁFICOSDEMOGRÁFICOSDEMOGRÁFICOS    
 

• A consolidação do Vetor Norte como principal eixo de expansão urbana e a presença 
da Pampulha a meio-caminho deve aumentar a pressão na área por residências e 
serviços, o que aumenta a possibilidade do Iate Tênis Clube como oportunidade 
para novos associados e a criação de um elenco de prestação de serviços que ajude a 
dar sustentabilidade a ele; 

• A vocação turística, de lazer e esportes e a especialização da região nesses setores 
consagradas pela legislação urbanística, reforçam os objetivos do clube e sua 
importância para a cidade. Se por um lado, o atendimento à vizinhança imediata é 
restrito pela baixa densidade populacional (no entanto alguns serviços parecem ter 
demanda de vizinhança como a academia de ginástica), por outro, a Pampulha 
como centro de referência metropolitana confere uma notoriedade de abrangência 
ao Iate Clube; 

• O entorno excepcional da região onde se encontra o ITC, núcleo turístico principal 
da Pampulha e proximidade com o Mineirão, abre a dupla possibilidade 
importantes de integração com alojamento, programas e movimentos turísticos e de 
complementação dos equipamentos esportivos; 

• A presença do verde, característica da Pampulha, exige dos equipamentos de uso 
público onde há predominância de espaços livres um compromisso de paisagismo 
qualificado; 

• Os conflitos com residências exigem soluções mediadas e de equilíbrio com a função 
residencial; 

• A inadimplência crônica dos clubes de Belo Horizonte exige a reconceituação de 
suas atividades e de atendimento ao público, com o equacionamento de suas 
condições de sustentabilidade através da geração de mecanismos de obtenção de 
renda, ainda mais no caso do Iate Clube por seu patrimônio cultural e sua presença 
marcante na paisagem do lago. A administração pública deve ajudar nesses esforços; 

• Em complementação ao item anterior, dado o aumento de equipamentos de lazer 
nas próprias residências (especialmente na Pampulha onde, em função do tamanho 
dos lotes, é comum a presença de piscinas e quadras esportivas) e a grande 
quantidade de opções de clubes é necessário verificar-se qual é o nicho específico do 
ITC; 

• Por outro lado, a alta faixa de renda da população vizinha pode apontar para 
demandas de serviços de interesse do clube; 

• A existência de muitos lotes vagos e espaços ociosos caracteriza o entorno como uma 
região altamente aberta à renovação de usos e a atração de novos investimentos. O 
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trecho onde se encontra o ITC é o mais movimentado da região e deve ser aquele 
que mais brevemente deve se consolidar com movimento e freqüência de pessoas, 
especialmente de fora da região (nos moldes do que acontece com o Bar Redondo); 

• A Estação Pampulha e o Mineirão, com seus novos centros comerciais, vão funcionar 
como importantes atratores de público. Estando o Iate Clube a meio-caminho entre 
esses dois equipamentos, pode também se beneficiar desse público no quesito de 
prestação de serviços; 

• A futura interrupção do tráfego de passagem no trecho urbano do ITC associada à 
necessidade de complementação de ciclovias e a prioridade à movimentação de 
pedestres, deve ocasionar grandes transformações no tratamento do espaço público 
adjacente ao clube; 

• A necessidade de controle de eventos na orla da Lagoa e a presença do clube no 
epicentro desses eventos devem trazer reflexos quanto à sua participação nessas 
atividades e vai exigir a participação ativa da Diretoria na organização de um 
calendário comum; 

• A crônica falta de estacionamento da orla deve se agravar com o aumento 
populacional na Lagoa, especialmente junto aos grandes equipamentos (onde se 
insere o clube) e no trecho da orla adjacente. 

 
 
 

7.2.  ASPECTOS AMBIENTAIS 
 

A recuperação da Lagoa vai trazer uma melhoria sensível para a qualidade de água. Estando 
o Iate Tênis Clube às suas margens, ele certamente se beneficiará disso em termos de 
qualidade de apropriação do espaço do clube. Mas não é apenas nesse ponto que o clube 
pode se beneficiar. Outros três pontos são importantes: 

• A abertura da lagoa para esportes náuticos, onde o clube pode funcionar como apoio 
e ponto de partida; 

• O uso turístico do espelho d’água, onde se verifica o potencial do clube como portal 
de acesso ao lago em conjunto com o Centro de Apoio Turístico Veveco, embora 
este último se mostre mais vocacionado para tal função quanto a balsas turísticas, 
mas não quanto a formação de atletas e infra-estrutura para competição, nichos 
onde o ITC se adequa melhor; 

• O potencial que se abre para os sócios: embora dificilmente a administração pública 
deva liberar a lagoa para contato primário com a água e para veículos motorizados 
como jet-ski, há sempre a possibilidade de veleiros, quando não para uso individual, 
ao menos para ensino. 

 
No entanto, não são apenas os benefícios da melhoria ambiental que dizem respeito ao 
clube. Há também um compromisso importante do clube quanto a dois pontos: 

• Juntar-se aos esforços de educação ambiental e controle de resíduos sólidos para a 
manutenção e preservação da lagoa;  
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• Oferecer respostas e propostas objetivas quanto ao controle da poluição sonora e aos 
impactos negativos de vizinhança causados pelo clube. 

 
 
 

7.3.  ASPECTOS CULTURAIS 
 
Quanto aos aspectos culturais, destacamos três pontos que podem se apresentar também 
tanto como ameaças como oportunidades: 

• A presença da grande população flutuante que acorre à lagoa, notadamente ao trecho 
onde se instala o ITC. O entendimento da caracterização dessa população é 
importante para se entender seus reflexos para o clube. Poderá haver novas 
demandas para se associar, poderá haver novas demandas para atividades esportivas 
e complementares ao esporte (apoio, uso do clube como espaço de treinamento, 
ampliação e melhoramento da academia de ginástica, alojamento de atletas), poderá 
haver novas demandas turísticas e de prestação de serviços e alojamento (cafés, 
alojamento de atletas, convenções, encontros qualificados, vistas guiadas) e há 
também que se verificar o impacto do aumento de visitantes às portas do clube 
(segurança, estacionamento, privacidade dos sócios); 

• A importância patrimonial e cultural do edifício-sede deverá aumentar as pressões 
para sua recuperação física e uso qualificado. A demolição do prédio construída nos 
anos oitenta é citada nos planos e nos órgãos culturais como medida necessária; 

• O tombamento pelos órgãos de patrimônio ao mesmo tempo apresenta, para o 
clube, aspectos positivos e negativos. Se se aumenta a tutela de três instituições 
governamentais sobre o espaço físico e a gestão do clube, por outro lado, abrem-se 
as possibilidades para isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e 
para a venda de UTDC’s (Unidades de Transferência do Direito de Construir) que 
eventualmente possam ser associadas ao terreno, além de facilitar projetos culturais, 
especialmente aqueles ligados a leis de incentivo a cultura. O clube pode ainda se 
beneficiar do Programa “Adote um Bem Cultural”, lançado em abril de 2011 pela 
PBH. 

 
 

 

7.4.  RELAÇÕES COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL PAMPULHA 

 
• Solução dos problemas de conflito de vizinhança no que tange ao funcionamento 

do Salão de Festas; 
• Apoio aos eventos que se realizam na lagoa; 
• Apoio à educação ambiental e à coleta de resíduos sólidos. 
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7.5.  DADOS LEGAIS 
 
Verificam-se na legislação que aplica ao trecho urbano onde se situa o Iate Tênis Clube, 
alguns aspectos interessantes que também apresentam oportunidades e ameaças: 

• O primeiro deles, a especialização da área, já foi citado anteriormente e abre o leque 
de oportunidades, especialmente porque a região pode se notabilizar como pólo 
atrator regional para essas funções urbanas que lhe são próprias; 

• As possibilidades de uso devem ser examinadas do ponto de vista das possibilidades 
de sustentação do clube e aparecem desde a hotelaria especializada até a prestação de 
serviços também especializada e de acordo com a tradição do clube; 

• O controle volumétrico exige que o ITC apresente pouca densidade construtiva e 
franqueie a visibilidade para a lagoa e para os outros edifícios de Niemeyer. Isto 
significa uma alta restrição para novas construções e uma localização estratégica para 
elas, bem como o tratamento das construções e vedações existentes; 

• As tendências comerciais para a área indicam que a região da lagoa deve realmente 
consolidar sua vocação para bares e restaurantes, para alojamento em hotéis 
(especialmente os horizontais) e para buffets ou centros de encontros. O trecho 
adjacente ao ITC deve ser um dos primeiros a exercer essas tendências, o que já se 
pode notar pela forte presença do Bar redondo e pelo grande número de hotéis que 
já estão surgindo nas suas imediações;  

• Também e conforme já explicitado anteriormente, esse trecho da orla deve ser 
objeto de uma grande recomposição paisagística que favoreça a sua apropriação 

pública (há propostas já estudadas de implantação de mão-única direcional sentido 
Iate-Barragem e de alargamento de calçadas); 

• A Lei da anistia vai facilitar a regularização das obras clandestinas do ITC, desde 
que sejam estabelecidas negociações com os órgãos de patrimônio, pendência 
fundamental para a continuidade dos processos; 

• Aprovação do terreno na PBH; 
• A aprovação de novos projetos também apresenta forte dependência com essas 

negociações. 
 
 

 

7.6.  PLANOS PARA A PAMPULHA 
 

O setor de planos para a Pampulha foi aqui apresentado como possibilidades ainda não 
oficializadas (caso do Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha) 13, como 
algumas medidas concretas (Mineirão/ Mineirinho), como ações a se concretizar 
(recuperação da Lagoa) ou ainda como promessas sem garantia de concretização efetiva 
(PAC do patrimônio). Todas elas, no entanto, não devem ser consideradas apenas sob o 
estrito ponto de sua oficialização ou não, da sua concretude ou não, mas entendo-se que 
elas compõem um cenário já bastante consolidado no pensamento e nas decisões sobre a 

                                                             
13 Embora já esteja em processo uma licitação para a realização do Plano Diretor da Regional Pampulha, 
o qual certamente incorporará propostas do Plano de Preservação. 
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região que, cedo ou tarde acabarão por se concretizar ou que influirão nas ações da 
sociedade e das administrações públicas. Podemos citar: 
 

• A proposição de diversificação de usos e de prestação de serviços, já consolidada na 
nova LUOPS e que, conforme descrito anteriormente abre importantes potenciais 
ao Iate, em função de sua localização estratégica no bairro e na subárea de maior 
movimento e apropriação da lagoa; 

• O incentivo à apropriação da orla e de melhoria de sua infra-estrutura, que também 
pode oferecer indicações importantes para propostas de interação o território do Iate 
com uma maior apropriação da lagoa e é de interesse do poder público; 

• A necessária visibilidade da lagoa e da paisagem que refletem diretamente sobre as 
construções e vedações hoje presente no território do ITC. Note-se a ênfase na 
reversão dos impactos visuais causados pelos anexos do clube, na importância de 
recuperação do paisagismo original e na relação dos espaços públicos com a orla, 
presentes nas diversas manifestações; 

• O incentivo a parcerias qualificadas para incentivo ao lazer, cultura e esporte que 
pode ajudar a estreitar as relações entre poder público e ITC; 

• A apropriação do espelho d’água para outras finalidades, conforme já apontado 
anteriormente; 

• A necessidade de solução de problemas de trânsito e estacionamento junto aos 
grandes equipamentos e em grandes eventos; 

• A diversificação das modalidades de mobilidade (ciclismo, pedestres, etc.); 
• A necessidade e urgência de disciplinamento dos eventos na orla que exige do clube 

uma participação na sua realização e também na construção de um calendário 
integrado que já vem sendo construído pelos órgãos públicos; 

• O uso turístico do edifício do Iate; 
• A integração de ações e de objetivos com os demais clubes da Pampulha; 
• A abertura legal para operações de interesse público possibilitando a utilização de 

parâmetros diferenciados de ocupação e uso do solo com a finalidade de viabilização 
de projetos especiais que promovam o desenvolvimento econômico da região e o 
reforço de sua vocação como importante pólo turístico, cultural e de lazer, sem 
comprometer sua função simbólica e as características da paisagem que conferem 
identidade ao local; 

• A integração e os benefícios indiretos trazidos pelo PAC Patrimônio; 
•  A integração e os benefícios indiretos trazidos pelas obras de requalificação do 

complexo Mineirão/ Mineirinho e Centro Esportivo UFMG, notadamente quanto 
a prestação de serviços na área esportiva, francamente consolidada por essas ações. 
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1. Dados Físicos 

 
 
1.1 1.1 1.1 1.1 O NÚCLEO HISTÓRICO O NÚCLEO HISTÓRICO O NÚCLEO HISTÓRICO O NÚCLEO HISTÓRICO     
 
O núcleo histórico do Iate Tênis Clube, ou melhor do Iate Golf Club, como era chamado à 
época, é formado pelos setores 1, 2 e 3 (excetuando-se a varanda coberta hoje existente) da 
Ilustração 3.1.  Corresponde ao edifício histórico projetado por Oscar Niemeyer e as 
piscinas infantil e semi-olímpica (Setor 1) e da parte do jardim projetado por Roberto Burle 
Marx (Setor 2) correspondente à porção à direita da sede, a partir de quem a vê da av. 
Otacílio Negrão de Lima1. Um pouco mais tarde construíram-se a quadra poli-esportiva e 
as duas quadras de tênis que são descritas no edital de privatização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O edifício é uma das obras primas de Oscar Niemeyer, com cálculo estrutural de Joaquim 
Cardozo e obras de arte de Roberto Burle Marx e Cândido Portinari. Foi construído por 
Marco Paulo Rabello, mesmo construtor do prédio do Cassino. Foi concebido em dois 
pavimentos, o térreo dedicado a serviços e apoio náutico e o superior a eventos sociais. A 
porção do térreo mais próxima da rua evidenciava a solução em pilotis e abrigava, no 
volume curvo “solto” entre os pilares, as funções administrativas de secretaria, espera e 

                                                
1 Na realidade o projeto paisagístico de Burle-Marx para o clube, abrangia todo o seu território, mas aqui 
estamos chamando de Jardins de Burle-Marx apenas ao trecho que corresponde à porção à direita da sede, 
a partir de quem a vê da av. Otacílio Negrão de Lima. 

PARTE 3 – o clube 
 

  

              Ilustração 3.1 
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enfermaria. Na porção central estavam localizados os vestiários, a lavanderia e uma 
barbearia. Finalmente a terceira porção, mais próxima do lago, estava destinada à garagem 
dos barcos. 
 
O pavimento superior, conhecido como Salão Portinari, se interligava ao térreo por uma 
rampa lateral que se apresentava como acesso nobre de público e por uma escada helicoidal, 
mais privada, que o comunicava ao setor administrativo do térreo. A chegada dessa escada 
no pavimento superior coincidia com a chegada da rampa em um grande hall de recepção 
em posição quase central à planta do prédio, o qual articulava um ambiente de estar/ 
reuniões, o salão de festas, o bar e os apoios de sanitários e cozinha. Nesse hall se 
apresentava em diagonal o grande mural de Burle-Marx onde, separando o estar do espaço 
para reuniões, se encontrava a pintura de Portinari. O Salão de Festas apresentava, à sua 
entrada, uma pequena concha acústica para conjunto musical e, ao seu final a grande parede 
envidraçada (ponto mais alto da cobertura) e o terraço para a lagoa. No lado oposto ao da 
rampa, nesse pavimento superior, encontrava-se longitudinalmente ampla varanda 
(interrompida pelo volume de apoio) protegida pelos quebra-sóis. 
 
A composição arquitetônica distinguia claramente os dois pavimentos, marcando a 
independência da estrutura e a leveza do edifício através da marcação ostensiva do pilotis. 
Mesmo nos espaços que necessitavam ser vedados, essa vedação era recuada com relação a 
eles (na fachada que faceia as piscinas) ou apresentava janela em fita na linha divisória entre 
os pavimentos, acentuando a leveza da parte superior. Este pavimento acentuava a leveza da 
cobertura tratando-a como elemento compositivo em superfície, sem peso volumétrico, 
característica que lhe era conferida pelos amplos panos envidraçados, pelo lado da rampa ou 
pelos brises-soleil, pelo lado das varandas. A parte central desse lado, com leitura mais 
volumétrica era rasgada por uma janela em fita e a massa que ela cria antes de conferir peso 
acaba por favorecer a leveza da cobertura feita inclinada com inflexão central mais baixa que 
as extremidades para parecer alçar vôo, o que lhe valeu a comparação com asas de borboleta. 
 
Assim se refere MACEDO quanto á expressão estrutural do edifício: 
 

A discussão acerca da natureza do esqueleto estrutural ortogonal em concreto 
armado é tratada por Oscar Niemeyer nos outros edifícios da Pampulha. (...) É a 
retórica corbusiana que privilegia o pilar deslocado da parede em prol da expressão 
da planta livre proporcionada pelo esqueleto do concreto armado.  
Em princípio, a ordenação dos pilares no Iate Clube segue esta mesma lógica de 
deslocamento permitindo ainda o terraço panorâmico em balanço à beira do lago. A 
seção oval destes elementos confere-lhes leveza apesar do avantajado de sua 
projeção retangular (30 cm x 60 cm aproximadamente). O balanço do segundo 
pavimento é proporcional o suficiente para prover a atenuação do momento fletor a 
que se submetem as vigas transversais ao sentido do edifício. Estas vigas, na 
realidade, ocorrem apenas em metade da extensão do bloco, com vãos transversais 
de aproximadamente 11m, de modo a abrir o vazio necessário à garagem dos 
barcos. No restante do edifício, a viga é substituída por um par de pilares de seção 
circular. É curiosa a seção variável desta viga, com um enrijecimento junto ao pilar 
e um afinamento no centro (justamente onde o momento fletor seria maior fosse a 
viga considerada constante). Como a seção de pilares é regular – descartando a 
possibilidade de um pórtico tri articulado – a hipótese mais plausível, a nosso ver, é 
de que a seção do centro da viga era suficiente para vencer o vão. O arquiteto teria 
então optado pela variação ao longo de toda a sua extensão apenas em substituição 
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às mísulas (ou voutes) junto aos pilares que conformariam a junta rígida em 
contrato armado desde a patente de Hennebique. 
Já a cobertura em forma de asa de borboleta vence todo o vão do salão acima, com 
o teto liso, por seu peso bastante reduzido em relação à sobrecarga do piso abaixo. 
Originalmente impermeabilizada, hoje a laje é coberta por um telhado em fibro-
cimento, cujos arremates laterais levaram à adoção de uma platibanda que – ainda 
que recuada do perímetro – interfere seriamente na leitura do perfil do conjunto.2 

 
 
As esquadrias, em cantoneiras, têm solução pivotante originalmente, mas muitas delas 
foram substituídas ou estão em mau estado de conservação. A solução mais inovadora nesse 
quesito é a grande esquadria que se abre ao terraço, estruturada em montantes metálicos. Os 
brises-soleil, elemento característico da arquitetura modernista brasileira se apresentam em 
posição vertical, móveis, em fibrocimento, com molduras em cantoneiras metálicas e 
vedação em placas de fibrocimento pintadas. 
 
Os revestimentos do edifício são principalmente em granito e azulejos, o primeiro nas 
grandes empenas cegas e nos acabamentos verticais dos planos compositivos e o segundo 
nos volumes de base. Os azulejos, com desenhos geométricos azuis sobre fundo branco, têm 
dimensão de 15 x 15 cm e são utilizados para conferir leveza às paredes não estruturais, 
recurso também muito associado à retórica modernista. 
 

• Os jardins de Burle Marx se espalhavam por todo o território do clube como se 
pode verificar na Ilustração 1.11. Do projeto, podemos destacar quatro principais 
setores:  

• Os jardins à direita do prédio principal (de quem olha da av. Otacílio Negrão de 
Lima, os quais eram associados a um play-ground, protegidos da avenida por uma 
linha arbustiva; 

• Os jardins ao longo da avenida e que efetuavam a separação entre esta via e o a área 
do clube; 

• Os jardins aonde hoje está implantado o anexo, constituído basicamente de uma 
linha de vegetação ao longo da via e um grande gramado; 

• Ilhas de jardins em pontos específicos junto à lagoa. 
 
Sobre a sua destruição assim se pronuncia LANA, 2009: 
 
Os jardins do Iate Tênis Clube foram aniquilados quase totalmente para ceder espaço às 
inúmeras edificações que se disseminaram por todo o terreno. A parte remanescente dos 
jardins da lateral esquerda do edifício principal ganhou canteiros ortogonais, cujas guias são 
permanentemente pintadas de branco, em atitude de persistente mau gosto. A vegetação 
dos canteiros é profusa, banal e aleatória. O restante dos jardins foi ocupado por um bosque 
de árvores frondosas que projetam sombra onde deveria haver insolação e impõem uma 
inoportuna barreira visual contra a Casa do Baile.  
Uma herma de JK com soclo decó mostra um busto do homenageado com traços 
fisionômicos deturpados. O monumento destoa do rigor arquitetônico do edifício 

                                                
2 MACEDO, 2008. p. 183 a 185. 
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modernista, adicionando mais impropriedades àquela contextura já excessivamente 
conturbada. As áreas residuais, livres, expostas à insolação plena, junto às piscinas, são 
descontínuas e se mostram com uma infinidade de espécies vegetais em combinações 
inconciliáveis, com o único propósito de formar uma barreira visual. A vedação frontal do 
terreno com diversos materiais e modalidades de soluções – muro de tijolos vazados, muro 
azulejado e gradil metálico – e as guaritas maciças obstruem a visibilidade da preciosa 
arquitetura de Niemayer. 
 
 
 
    1.2 1.2 1.2 1.2 AS MODIFICAÇÕES PÓSAS MODIFICAÇÕES PÓSAS MODIFICAÇÕES PÓSAS MODIFICAÇÕES PÓS----PRIVATIZAÇÃOPRIVATIZAÇÃOPRIVATIZAÇÃOPRIVATIZAÇÃO    
 
Após a privatização, notadamente na década de 80, o clube passou por amplas reformas que 
lhe deram as feições com que se encontra hoje (Ilustração 3.2, a, b) e desde sempre gerando 
a polêmica de descaracterização da obra de Niemeyer. Foram construídas a varanda, novas 
quadras e o grande prédio de serviços e festas, além da descaracterização dos jardins de 
Burle Marx e da dilapidação do edifício-sede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No edifício-sede foram adicionados novos elementos como escadas, revestimentos e 
pinturas descaracterizantes, ambientes tiveram funções alteradas e foram decorados ao gosto 
da época, o pavimento superior perdeu todos os elementos articuladores do espaço (painéis, 
concha acústica) para se tornar um salão único necessário ao aumento de escala das festas 
que aí se realizavam, foram suprimidos elementos, modificada a solução de cobertura e, 
com a manutenção precaríssima, corroídas as esquadrias e desgastados muitos de seus 
revestimentos). A situação ainda se tornou mais polêmica com a tentativa de venda da tela 
de Portinari, obstaculizada pelo IPHAN. 
 

                                                           
Ilustração 3.2a   
          

 
Ilustração 3.2b 
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A varanda junto à piscina (Setor 3) é um elemento de boa qualidade arquitetônica, formado 
por cobertas em módulos de concreto que convergem, com pequena inclinação, para pilar 
circular central, como se fosse um cogumelo. A ausência de vedações verticais permite a 
fluidez espacial ao mesmo tempo em que garante a necessária sombra em ambiente 
fortemente ensolarado. Entre a varanda e o muro que separa o clube da Av. Otacílio Negrão 
de Lima, foram construídos espaços cobertos e fechados ocupados hoje pela cozinha do 
restaurante e por parte da administração, este com baixa qualidade edilícia. 
 
Com a ampliação de sócios e a evolução dos esportes e as transformações de uso, surgiu a 
necessidade de novas piscinas e quadras. Estas últimas parecem ter sido construídas visando 
a otimização do espaço, sem qualquer motivação paisagística e criam um labirinto entre a 
varanda, a nova piscina “à cavaleira” sobre a lagoa e o novo prédio. A nova piscina foi 
construída em pavimento superior à cota média térrea do clube, com amplo espaço 
disponível abaixo e pretendeu constituir-se em ambiente autônomo, aproveitando a vista da 
lagoa. 
 
O maior problema, no entanto, foi a criação do novo prédio que cria obstáculo à 
visualização da lagoa por quem trafega pela av. Otacílio Negrão de Lima (Ilustrações 3.3, 
a,b,c,d,e,f,g) e do próprio edifício de Niemeyer, desde a avenida (Ilustrações 3.4, a,b,c,d,e) e 
desde a Igreja São Francisco de Assis (Ilustração 3.5), apresentando aspecto também muito 
pesado em contraste com a leveza dos demais edifícios de Oscar para que quem observa o 
conjunto do Iate Clube desde outros pontos da orla (Ilustrações 3.6, a,b,c,d). Este edifício 
tem pavimento térreo destinado a saunas, vestiários e estacionamento de carros (e também 
barcos, já que à época ainda se permitia o uso náutico da lagoa e muitos associados 
guardavam ali suas embarcações particulares). O pavimento superior era destinado a salão 
de festas (de grande capacidade) e espaços de apoio (cozinha e sanitários), além de 
complementação da parte administrativa. O terraço do prédio serviu para a expansão de 
quadras e espaços esportivos. A linguagem arquitetônica da edificação, não obstante a 
individualização dos pilares com relação ao plano das vedações, é muito pesada face ao 
material cerâmico utilizado para os revestimentos dos grandes vãos, praticamente cegos para 
quem os observa à sua chegada pela Avenida Otacílio Negrão de Lima, pelo concreto 
aparente e pela grande massa edificada, com mínimo afastamento frontal. Embora a fachada 
para a lagoa se abra em vidro no pavimento superior e em pilotis no térreo, a aparência geral 
é ainda de muito peso visual e excessivamente árida, contrastando com a paisagem verde da 
Pampulha. Soma-se a isso a solução em telas para proteção das quadras que, embora 
almejem a transparência, aumenta a confusão visual. 
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   Ilustração 3.3a 

   Ilustração 3.3b 

   Ilustração 3.3c 
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             Ilustração 3.3d 

             Ilustração 3.3e 

             Ilustração 3.3f 
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                    Ilustração 3.3g 

                        Ilustração 3.4a 

                         Ilustração 3.4b 
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                       Ilustração 3.4c 

                        Ilustração 3.4d 

                       Ilustração 3.4e 
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            Ilustração 3.5 

                        Ilustração 3.6a 

                       Ilustração 3.6b 
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É certo que as necessidades de número de associados e os novos requisitos de um clube de 
lazer teriam que ser contemplados, mas o resultado dialoga pouco com a pré-existência – 
tendência da arquitetura moderna dos anos setenta/ oitenta – e, aos nossos olhos de hoje se 
torna agressiva. Tal situação se agrava pelo caráter clandestino da obra, à revelia dos órgãos 
de preservação e sem aprovação formal da Prefeitura de Belo Horizonte. 
 
Complementam a descaracterização os muros que criam obstáculos à fruição visual do lago 
e do edifício de Niemeyer, os castelos d’água, as casas de caldeira que pontuaram de 
elementos estranhos a vizinhança dos edifícios, a sub-estação elétrica e a nova portaria bem 
à frente do edifício histórico, além da completa alteração dos jardins de Burle-Marx, onde 
foram construídos edifícios também estranhos à concepção original (Ilustração 3.7, a,b). 
 
 
 

                        Ilustração 3.6c 

                       Ilustração 3.6d 
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1.3  1.3  1.3  1.3  SITUAÇÃO EXISTENTESITUAÇÃO EXISTENTESITUAÇÃO EXISTENTESITUAÇÃO EXISTENTE    
 
        SETOR 1SETOR 1SETOR 1SETOR 1            (NÚCLEO INICIAL DO CLUBE )    

• Composição: composto pelo edifício projetado por Oscar Niemeyer (Ilustração 3.8, 
a,b,c,d), a piscina semi-olímpica e a piscina infantil (Ilustração 3.9). Como 
alterações posteriores, a presença da portaria e da sub-estação elétrica (Ilustrações 
3.10, a,b); 

• Área aproximada: 4.700m² 
• Uso: área mais importante do clube, onde se concentra o maior uso cotidiano 

(posto que aos fins-de-semana todo o clube é intensamente utilizado). A área de 
piscinas é utilizada para lazer, esportes e aulas. O uso do edifício histórico continua 

                      Ilustração 3.7a 

                        Ilustração 3.7b 
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sendo o de festas e recepções no pavimento superior (especialmente para recepções 
de casamento) e o de apoio no pavimento térreo. Com a retirada dos esportes 
náuticos, esse piso hoje serve praticamente a vestiários e sanitários e a uma pequena 
cozinha de apoio ao salão. O volume de vedações curvas na parte frontal do pilotis 
funciona hoje como apoio ao Salão Portinari, onde ficam as noivas, por exemplo, 
em recepções de casamento, uso majoritário atual do Salão;  

• Qualificação ambiental: Este é o setor mais nobre do clube, com alta qualidade 
plástica e ambiental. As alterações realizadas ao longo dos anos depreciaram bastante 
o salão superior e a qualidade arquitetônica do prédio, conforme anteriormente 
descrito; 

• Problemas: uso inadequado do salão de festas, reformas de melhorias nos vestiários, 
portaria insuficiente e inadequada, ocultação da visibilidade do edifício-sede, 
presença de elementos estranhos ao projeto original (castelo d’água, casa de 
máquinas e sub-estação elétrica); 

• Necessidades: re-direcionamento de usos, restauração arquitetônica do prédio e 
adaptação para as novas atividades ali propostas, reinserção das obras de arte de 
Portinari e Burle-Marx; reposicionamento e nova solução para as funções de apoio 
(elétricas e hidráulicas); 

• Potenciais: uso turístico, recuperação de festas e solenidades (com controle de 
qualidade e público), futuro uso náutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Ilustração 3.8a 
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                                                                                               Ilustração 3.8b 

                         Ilustração 3.8c 

                                    Ilustração 3.8d 
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                                    Ilustração 3.9 

                                Ilustração 3.10a 

                                  Ilustração 3.10b 
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        SETOR 2SETOR 2SETOR 2SETOR 2            (JARDINS DE BURLE-MARX) 
• Composição: Inicialmente projetado por Burle-Marx, os jardins foram 

completamente descaracterizados e têm, hoje, uma geometria e paisagismos 
estranhos às suas intenções primeiras. Nele estão instalados também uma casa de 
caldeiras e uma edificação circular que abriga o vestiário de funcionários. 
Manutenção precária dos jardins (Ilustração 3.11, a,b,c,d,e,f); 

• Área aproximada: 2.000m² 
• Uso: Muito pouco ou quase nada utilizado pelos sócios no dia-a-dia, utilização 

residual quando há algum evento no Salão Portinari. Seu uso mais constante é pelos 
funcionários, em função da presença ali do seu vestiário; 

• Qualidade ambiental: Precária. Sem manutenção e sem proposta paisagística, oculto 
e pouco apropriado pelos transeuntes externos; 

• Problemas: descaracterização dos jardins de Burle-Marx, presença de elementos 
estranhos, sub-utilização; 

• Necessidades: recuperação do paisagismo original, maior utilização e apropriação 
pública; 

• Potenciais: relação com a orla e espaço público, uso turístico, complementaridade 
de usos com o edifício-sede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Ilustração 3.11a 
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                       Ilustração 3.11b 

                       Ilustração 3.11c 

                     Ilustração 3.11d 
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        SETOR 3SETOR 3SETOR 3SETOR 3         (BAR LANCHONETE) 

• Composição: grande espaço coberto por delicada cobertura de concreto armado em 
módulos com apoio central (Ilustração 3.12, a,b,c), complementada por volumetria 
rígida de baixa qualidade arquitetônica que serve de abrigo a sanitários, cozinha de 
apoio e administração do clube (Ilustração 3.13, a,b); 

• Área aproximada: 1.200m² 
• Uso: intensamente utilizado em fins-de-semana e no dia-a-dia, servindo como 

ponto de convergência do clube. A administração também se concentra nos 
volumes prismáticos aí edificados; 

• Qualidade ambiental: a varanda apresenta boa qualidade ambiental, geradora de 
sombra e complementar à piscina. A edificação de apoio não apresenta as mesmas 

                      Ilustração 3.11e 

                     Ilustração 3.11f 
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qualidades e pode ser melhor resolvida, inclusive na sua interface com a avenida. 
Jardins também não apresentam paisagismo à altura; 

• Necessidades: recuperação do paisagismo, melhoria no design de balcões e do bloco 
de apoio; 

• Potenciais: ser ainda mais agregador e melhor resolvido esteticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Ilustração 3.12a 

                     Ilustração 3.12b 
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                     Ilustração 3.12c 

                     Ilustração 3.13a 

                     Ilustração 3.13b 
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  SETOR 4SETOR 4SETOR 4SETOR 4         (QUADRAS CENTRAIS) 
• Composição: setor que abriga a maioria das quadras do clube, sendo sete de peteca, 

quatro de tênis, uma de “futivôlei”, duas de futebol para uso infantil e ainda 
algumas ilhas cobertas com apoio de sanitários, bebedouro e espaços sombreados 
para descanso (Ilustração 3.14, a,b,c,d,e,f).  

• Área aproximada: 6.000m² 
• Uso: constante e intenso, com exceção da pequena quadra de futebol junto à 

piscina, esta menos utilizada; 
• Qualidade ambiental: Baixa qualidade aumentada com espaço labiríntico, sem 

nenhuma proposta paisagística, com uma percepção de “amontoado” de quadras,  
• Problemas: Baixa qualidade paisagística, pouca qualidade estética e ambiental nos 

espaços de apoio, confusão visual causada pelo espaço difuso e pelas grades de 
proteção das quadras, obstáculo à conexão das duas partes do clube (os dois edifícios 
e as duas áreas de piscina);  

• Necessidades: Melhoria de organização, design dos elementos de apoio e 
paisagismo, melhor conexão entre as partes do clube; 

• Potenciais: Grande área para desenho re-estruturante e de melhoria ambiental do 
espaço do clube. Pode ser pensado conjuntamente com o setor 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Ilustração 3.14a 
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                     Ilustração 3.14b 

                      Ilustração 3.14c 

                                                            Ilustração 3.14d 
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        SETOR 5SETOR 5SETOR 5SETOR 5         (PISCINA NOVA) 

• Composição: deck “à cavaleira” sobre a lagoa, com a presença de uma grande 
piscina em dois ambientes (Ilustração 3.15, a,b,c) e de um salão de jogos (no piso 
superior), um espaço coberto de apoio (lanchonete e sanitários, Ilustração 3.16) e 
uma grande área livre e desocupada no nível térreo (Ilustração 3.17, a,b, c). Nota-se 
ainda a presença de um píer desativado (Ilustração 3.18) ; 

• Área aproximada: 2.100m² 
• Uso: Intenso nos fins de semana, reduzido nos dias de semana. A parte térrea é 

utilizada para atividades informais ou usos não conformes, além de depósitos. A 
região da piscina, nesse piso, apresenta problemas de ocupação em função da 

                      Ilustração 3.14e 

                       Ilustração 3.14f 
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redução do pé-direito sob ela. O salão de jogos é utilizado principalmente pelos 
associados de terceira idade; 

• Qualidade ambiental: A vista para a lagoa é a grande qualidade do deck. O piso 
inferior é difuso e mal ambientado e as edificações do salão de jogos e do bloco de 
apoio são de baixa qualidade estática e ambiental. Área pouco integrada ao restante 
do clube. Por estar em nível pouco mais baixo que o edifício novo e ter apenas um 
pavimento coberto, ela cria obstáculo visual á visada da Igreja da Pampulha, mas de 
menor intensidade. A linguagem arquitetônica também é menos agressiva, por ser 
mais leve visualmente (com a presença dos balanços e a projeção em direção à lagoa) 
e por ter referências ao edifício de Niemeyer (detalhe do guarda-corpo inclinado);  

• Problemas: Integração com o restante do clube, sub-utilização dos espaços de jogos 
e do pavimento inferior, aridez (nos dois níveis, especialmente no inferior que 
agride as visuais de outras margens da lagoa); 

• Necessidades: redesenho dos espaços de apoio, ações de integração com o restante 
do clube, paisagismo geral, especialmente no pavimento inferior com vistas à 
fruição das outras margens da lagoa,  

• Potenciais: Embelezamento e integração do clube e da fruição a partir da Lagoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Ilustração 3.15a 
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                      Ilustração 3.15b 

                       Ilustração 3.15c 

                       Ilustração 3.16 
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                      Ilustração 3.17b 

                      Ilustração 3.17c 
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        SETOR 6SETOR 6SETOR 6SETOR 6         (EDIFÍCIO NOVO) 

• Composição: Composto por três pisos, sendo dois deles cobertos. O primeiro piso é 
formado por parte coberta e parte em terraço descoberto, apresenta três setores: 
estacionamento para 150 vagas livres e 200 com manobrista (também com parte 
coberta e parte descoberta) com entrada pela lateral do terreno (Ilustração 3.19 
a,b,c,d); apoio ao clube e associado (saunas, depósitos, almoxarifados e arquivos), 
com entrada pelo clube (ainda que labiríntica) e pela avenida;  complementação da 
academia de ginástica, incluindo lanchonete (Ilustração 3.20, a,b) . O nível 
intermediário é ocupado basicamente pelo salão de festas (Ilustração 3.21, a,b,c) e 
respectivos apoios, academia e salão de beleza, além de alguns espaços 
administrativos subutilizados. O salão se abre para varanda linear parcialmente 
coberta. O piso superior, a laje de cobertura, abriga quadras esportivas (Ilustração 
3.22, a,b). Na extremidade oeste há uma pequena porção de espaço livre, em 
seqüência à portaria do estacionamento, sem uso definido (Ilustração 3.23, a,b). 

• Área aproximada: 5.800m² 
• Uso: Conforme descrito acima, o uso do edifício é, em sua maior parte, dedicado a 

público externo na sua parte coberta e complementa as necessárias quadras no piso 
superior. Cabe registro ainda para o espaço de estacionamento. No piso inferior, 
quase meio-a-meio, temos os usos de estacionamento e de sauna/vestiários para 
sócios e depósitos administrativos. É uma parte do clube constantemente em 
realização de pequenas obras (Ilustração 3.24). 

• Qualidade ambiental: A plástica arquitetônica segue a tendência de impessoalidade 
dos anos oitenta, com volume prismático que evidencia a estrutura através da 
marcação de pilares e vigas e vedações revestidas em cerâmica, com pouco diálogo 
com o lugar onde se instala, a não ser pelo aproveitamento das visuais da lagoa por 
quem está no salão de festas. A grande escala do prédio associada à ausência de 
tratamento paisagístico, a completa falta de qualquer espécime vegetal, a confusão 
visual causada pelos cercamentos das quadras na cobertura e a presença marcante do 

                        Ilustração 3.18 
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concreto aparente (especialmente na parte inferior) fazem com que a edificação 
tenha um aspecto agressivo e ocultador, pouco combinando com a leveza e 
transparência que marca a margem da lagoa. Internamente, o piso da garagem é 
muito árido, o salão de festas é decorado com gosto duvidoso e o pé-direito é muito 
baixo para o tipo de atividade que aí se realiza. A área das quadras também não 
apresenta nenhuma proposta de tratamento ambiental, se apresentando antes como 
um amontoado de quadras. 

• Problemas: Os principais problemas desse trecho se dividem em duas vertentes. Os 
de ordem ambiental/ plástica e os de ordem de uso. Os primeiros estão explicitados 
acima, podendo ser acrescidos pela baixa qualidade ambiental do espaço da sauna, 
confuso e pouco atrativo, apesar de seu uso intenso. O outro eixo de problemas se 
relaciona principalmente à questão da poluição sonora produzida pelo salão de 
festas de que a vizinhança tanto reclama, apesar das sucessivas tentativas de 
tratamento acústico já empreendidas pelo clube. 

• Necessidades: Aqui as principais necessidades dizem respeito ao tratamento plástico 
do edifício e a melhoria de sua qualidade ambiental, reduzindo seu impacto para a 
lagoa, integrando-o mais ao espaço do clube e resolvendo as questões de tratamento 
acústico.  

• Potenciais: A grande área já construída e o investimento nela realizado representam 
um potencial enorme de uso que pode ser repensado em estratégias mais adequadas 
ao clube e à paisagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ilustração 3.19a 
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                    Ilustração 3.19c 

                     Ilustração 3.19d 
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                      Ilustração 3.20b 
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                      Ilustração 3.21c 

                      Ilustração 3.22a 
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        SETOR 7SETOR 7SETOR 7SETOR 7         (ORLA VEGETADA) 

• Composição: Trecho ao longo da orla ocupado por brinquedos infantis, espaço 
gramado, bancos e onde está concentrada a maioria das árvores do clube. Há 
também a presença de um quiosque que complementa e descentraliza um pouco a 
venda de alimentos e líquidos (Ilustração 3.25, a,b,c); 

• Área aproximada: 1.400m² 
• Uso: utilizado pelas crianças e acompanhantes, tanto em fins-de-semana, quanto no 

dia-a-dia, bem como por usuários que, à moda das orlas em areia das praias, aí se 
acomodam, especialmente nos fins de semana; 

• Qualidade ambiental: em contraste com a precariedade ambiental das quadras que o 
cercam, o setor parece ter melhor qualidade, no entanto, um exame mais profundo 
aponta maior potencial de qualificação; 

• Problemas: planejamento pouco consistente, ausência de proposta paisagística, 
brinquedos obsoletos; 

• Necessidades: novo projeto para a área, com melhoria paisagística e da qualidade os 
brinquedos; 

• Potenciais: melhoria de qualidade ambiental e posição estratégica para melhoria da 
qualidade ambiental do clube como um todo. 

 
 
 
 
 
 
 

                       Ilustração 3.24 
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                     Ilustração 3.25a 

                    Ilustração 3.25b 

                   Ilustração 3.25c 
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        SETOR 8SETOR 8SETOR 8SETOR 8         (ALINHAMENTO COM A RUA) 
• Composição: Formado por porções heterogêneas, ora se apresenta com gradil 

visualmente aberto, ora com muros opacos, sem qualquer proposta plástica ou 
paisagística. Nessa franja estão edifícios de uso administrativo (Ilustração 3.26, 
a,b,c,d,e,f,g). 

• Área aproximada: 1.100m² 
• Uso: Utilizado como espaço para edificações de uso administrativo (em combinação 

com o setor 3) ou como passagem de ligação entre o espaço do clube e o edifício 
novo; 

• Qualidade ambiental: Tratado como espaço residual, secundário, embora apresente 
importante função de ligação interna no clube. Na sua vedação que realiza a 
interface do clube com a rua, verdadeira fachada do clube, se mostra confuso e 
desinteressante; 

• Problemas: Desintegração, falta de proposta plástica, ocultação da lagoa e da obra 
de Niemeyer. Por outro lado também precisa resolver o problema da privacidade 
dos associados, especialmente da área da piscina. 

• Necessidades: tratamento plástico, integração com a rua e maior coesão interna do 
clube.  

• Potenciais: Grande potencial de melhoria das visuais do espaço público e das 
edificações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Ilustração 3.26a 
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                      Ilustração 3.26c 

                      Ilustração 3.26d 
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                     Ilustração 3.26f 

                       Ilustração 3.26g 
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        SETOR SETOR SETOR SETOR 9999         (ÁREA PÚBLICA: ESTACIONAMENTO) 
• Composição: Grande área pública entre as duas pistas (duas mãos) de rolamento, 

reservada a estacionamento com 4.200 m2 de área e com capacidade atual para 130 
vagas (Ilustração 3.27, a,b). Há a presença de muitas árvores. Durante a semana o 
estacionamento apresenta sobra de vagas, nos fins de semana, há superlotação; 

• Área aproximada: 4.200m² 
• Uso: estacionamento de veículos; 
• Qualidade ambiental: Apesar da presença de muitas árvores, a área não ajuda a 

qualificar o espaço público, desarticulado e sem nenhuma proposta de tratamento 
integral e paisagístico; 

• Problemas: ausência de qualidade ambiental e relação com a fruição de pedestres; 
• Necessidades: A função de estacionamento é necessária e deve continuar, mas 

equacionada de forma a possibilitar melhor qualidade ambiental e reforço dos 
grandes potenciais cênicos e paisagísticos aí presentes; 

• Potenciais: Melhoria ambiental e paisagística da orla da lagoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Ilustração 3.27a 

                     Ilustração 3.27b 
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        SETOR 10SETOR 10SETOR 10SETOR 10         (LOTE EM CONCESSÃO) 
• Composição: Lote com área de 3.200 m2, na esquina com rua dos Flamboyants 

tratado como espaço destinado ao estacionamento ( aproximadamente 100 vagas), 
sem qualquer outra pretensão. Este estacionamento é aberto ao público externo que 
o utiliza livremente (não se sabe o 5 de uso de não sócios, mas estima-se que seja 
bem menos que o uso para os sócios). Presença de muitas árvores (Ilustração 3.28 
a,b,c); 

• Área aproximada: 3.200m² 
• Uso: estacionamento; 
• Qualidade ambiental: muito boa, com a presença de várias árvores, no entanto não 

consegue se oferecer de forma pública importante ao trecho urbano pela sua 
caracterização clara como espaço vazio de estacionamento; 

• Problemas: uso abaixo de seu potencial, desarticulação com espaços públicos; 
• Necessidades: tratamento ambiental e maior participação nos destinos do clube; 
• Potenciais: Como unidade autônoma e desocupada, apresenta-se como um 

importante “coringa” para as futuras estratégias do clube, desde que integrada a seu 
patrimônio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Ilustração 3.28a 

                      Ilustração 3.28b 
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Dados Sócio-Econômicos 

 
2.12.12.12.1    QUANTO AOS ASSOCIADOS E AO FUNCIONAMENTO DO CLUBEQUANTO AOS ASSOCIADOS E AO FUNCIONAMENTO DO CLUBEQUANTO AOS ASSOCIADOS E AO FUNCIONAMENTO DO CLUBEQUANTO AOS ASSOCIADOS E AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE    
 
O Iate Tênis Clube, desde que foi privatizado, se tornou muito concorrido especialmente 
pela sua localização estratégica à orla do lago, o que o enriquece quanto à qualidade 
ambiental e, durante muito tempo, propiciava uma entrada náutica para as águas, inclusive 
como garagem de barcos. Com tais atrativos, o clube viu crescer o seu quadro de associados 
o que acabou por demandar o também aumento de suas instalações físicas construídas, 
posto que o edificio-sede projetado por Oscar Niemeyer era muito modesto em termos de 
área total construída. Foi assim que nos anos oitenta, foi edificado o novo prédio com três 
destinações básicas: a criação de um salão de festas (o número de participantes das novas 
festas era muito maior do que a capacidade do salão Portinari), a criação de novos espaços 
de apoio ao associado (saunas e vestiários), garagem de barcos e espaços para aluguel 
(tentativa de complementar orçamento do clube). Foi também construída uma nova grande 
piscina, posto que as existentes não comportavam mais o número de usuários.  
 
A proposta do Iate Tênis Clube que vem se consolidando desde o fechamento da lagoa para 
esportes náuticos é a de geração de um ambiente propício ao encontro e sociabilidade e de 
oferta de um parque adequado à prática de esportes. Desde então, o número de sócios tem 
tido uma oscilação grande (em função de inadimplência e mobilidade comum nos clubes da 
capital), tendo chegado a um número máximo de 2.500 sócios, cifra considerada 
impactante para as instalações do clube, mesmo considerando as obras realizadas nos anos 
oitenta. A direção do clube estima que o número adequado de associados é de 2.000, 
número que responde a três grandes questões: quantidade de espaços disponíveis (esportivos 

                     Ilustração 3.28c 
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e de apoio), receita mínima de mensalidades (para ajudar a arcar com as despesas do clube) 
e animação adequada do ambiente. Em horários de freqüência máxima de associados, nos 
fins de semana, estima-se que o número de associados presentes simultaneamente fique 
entre 800 e 1000 pessoas, com o número correspondente de 300 vagas de estacionamento. 
Estes números são a base utilizada para o presente Plano Diretor.  
 
O uso que os associados fazem do clube está ancorado principalmente nas atividades 
esportivas (quadras) e de lazer (piscinas), complementadas por um uso periférico de outras 
atividades (play-ground, sauna e salão de jogos) e pelo uso intenso dos equipamentos de 
apoio (lanchonete/ bar e vestiários). Examinemos cada um deles, para entendermos melhor 
a sua dinâmica. 
 
Quanto ao uso esportivo, elas se dividem basicamente em três modalidades tênis, peteca e 
futebol, cada uma delas ocupada por grupos diversos, coesos entre si, que tendem a se 
especializar em um único esporte e a formar grupos de companheirismo e conversa. Os 
associados reivindicam uma quadra coberta. 
 
O tênis conta hoje com cinco quadras, quatro térreas com piso de saibro e uma de piso 
rápido, na cobertura do edifício (esta com maior índice de rejeição). Essas cinco quadras são 
suficientes para o número de sócios tomado como base, sendo que seria admissível a 
supressão da quadra de piso rápido. 
 
A modalidade de peteca é a que congrega maior número de associados. Ela conta com sete 
quadras e seus usuários reivindicam a sua proximidade com a porção central do clube, face à 
sua rotatividade, o que faz mesclar o tempo de jogo com o uso da piscina e da lanchonete. 
Um dado cultural importante é que o jogo de peteca como esporte teria sido inventado em 
Belo Horizonte e o local de sua primeira prática é reivindicado pelo Iate Tênis Clube. 
 
O futebol apresenta várias sub-modalidades. A principal delas é o “futebol-soçaite”, prática 
que requer um espaço maior e a presença de grama, ainda que sintética. As duas quadras 
convencionais de futebol de salão são mais utilizadas pelas crianças. Complementa a sua 
prática, a quadra de areia onde se dá o “futivôlei”.  
 
As piscinas são utilizadas com intensidade, ficando mesmo superlotadas nos finais de 
semana – quando são utilizadas exclusivamente para lazer e encontro - e muito utilizadas 
durante a semana para a prática da natação e aulas. Com relação a essas aulas, o clube 
terceiriza esse serviço, o qual se realiza basicamente em aulas de natação infantil, futebol 
soçaite também infantil e tênis. 
 
Das facilidades oferecidas, a lanchonete/ bar é o ponto de convergência dos associados 
durante os fins de semana e, durante a semana, serve refeições para aqueles que se estendem 
no clube durante todo o dia (associados e funcionários). O Salão de jogos (junto à piscina) é 
utilizado apenas – ou majoritariamente – pelos associados de faixa etária mais elevada. As 
saunas são mais utilizadas pelos homens (numa proporção de três homens para cada 
mulher) e são também um atração do clube. Estima-se que o dimensionamento de sua 
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capacidade para o número-meta de 2.000 associados seja o de atendimento a 50 homens e 
20 mulheres simultaneamente.  
 
Quanto aos espaços de apoio, o dimensionamento dos vestiários é adequado. Eles se 
concentram no prédio projetado por Niemeyer e, no momento, precisam apenas de 
melhorias físicas. Eles se dividem em vestiários masculino, feminino e infantil. Contando 
com cerca de 60 funcionários (percentual eqüitativo entre homens e mulheres), o vestiário 
de serviços se encontra na edificação circular que ocupa o centro dos jardins outrora 
projetados por Burle Marx. Há uma necessidade crescente de novos depósitos e oficinas de 
manutenção além dos já existentes espaços de almoxarifado e arquivo. Há caldeiras, casas de 
máquinas e caixas d’água espalhadas por todo o clube, além de uma sub-estação, 
equipamentos que devem ser redimensionados em função de novas tecnologias e novos 
usos. A portaria “esportiva” é acanhada e sub-dimensionada para as necessidades do clube. 
A outra portaria, a do edifício novo, serve basicamente ao público externo.  
 
As festas têm se concentrado no piso intermediário da nova edificação onde há infra-
estrutura de sanitários e cozinha. O Salão Portinari é pouco utilizado para grandes festas em 
função de suas restrições e fragilidade, mas conta também com uma cozinha no nível térreo. 
Estima-se que o Salão Portinari tenha capacidade para 100 mesas, 400 pessoas 
simultaneamente. 
 
A administração se instala basicamente em salas situadas na edificação atrás da grande 
cobertura da lanchonete, embora haja alguns espaços administrativos também no edifício 
novo. Complementam as atividades do clube, a Academia de Ginástica, terceirizada e aberta 
também ao público externo e um salão de beleza. A Academia, que já ocupa um grande 
espaço, se encontra em franca expansão. 
 
A Prefeitura de Belo Horizonte, ciente dos impactos que o movimento do clube pode vir a 
causar no sistema viário, cedeu lote em frente ao clube para abrigar estacionamento através 
do decreto 2753 de 14 de março de 1975, sem data limite de devolução, ficando com o 
clube as responsabilidades de manutenção. 
 
A direção do clube entende que a atual dinâmica do clube é o resultado de uma 
consolidação que vem ocorrendo há décadas e que deve ser a base para os planos futuros, só 
não sabendo ainda como o clube deverá absorver os impactos de uma eventual abertura da 
lagoa para esportes náuticos. 
 
 
 
2.2. 2.2. 2.2. 2.2. RESULTADO DO QUESTIONÁRIORESULTADO DO QUESTIONÁRIORESULTADO DO QUESTIONÁRIORESULTADO DO QUESTIONÁRIO    
O perfil dos associados é de certa forma homogêneo, formado por famílias de classe média 
(com composição média de cinco membros), motorizado, proveniente de diversas partes da 
cidade (não apenas da própria Pampulha). Realizamos uma pesquisa com os associados que 
apresentou o seguinte resultado: 
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65% freqüentam o clube somente nos finais de semana; 
67% são motivados pelo lazer e pratica de esportes; 
72% consideram o melhor do clube a localização e instalações físicas; 
63% freqüentam piscina e sauna; 
92% consideram necessárias melhorias no clube; 
53% concordam em pagar pelas melhorias; 
67% pagariam até o valor de R$50,00 mensais  
 
 
 
2222.3 .3 .3 .3 RECEITAS E DESPESASRECEITAS E DESPESASRECEITAS E DESPESASRECEITAS E DESPESAS    
 
Os balancetes mais recentes do ITC apresentam uma receita da ordem de R$ 2.500.000,00/ 
ano e uma despesa anual média de R$ 2.400.000,00, revelando um orçamento 
extremamente equilibrado entre receitas e despesas e uma baixa capacidade de investimento. 
Uma análise mais acurada da composição desse orçamento nos permite apontar alguns 
pontos importantes: 
 

• As taxas de condomínio correspondem a aproximadamente 70% da receita. Este é 
um item extremamente frágil e flutuante, pois a inadimplência nos clubes de Belo 
Horizonte é bastante grande e crescente. No próprio ITC, a proporção entre 
pagantes e inadimplentes chega a meio a meio. Uma composição de receita baseada 
principalmente nesse item é preocupante em termos administrativos; 

• 60% das receitas eventuais são relativas a cobrança de multas em atrasos, o que recai 
também no problema da inadimplência, caso o associado não se interesse em paga-
lo. Esse item também se apresenta muito frágil; 

• O aluguel de salão de festas responde por cerca de 15% da receita do clube, o que 
significa que sua ausência seria suficiente para desequilibrar drasticamente seu 
orçamento, alterando-o de superavitário (hoje em cerca de 5%) em deficitário (em 
cerca de 10%); 

• A Academia (cerca de 5% da receita) e o estacionamento (cerca de 2,5% da receita) 
são proporcionalmente pouco presentes na soma das receitas, o que aponta para 
uma possibilidade de crescimento de sua presença no quadro orçamentário; 

• O clube paga anualmente à PBH um IPTU de R$ 95.000,00, o que poderia ser 
economizado se a isenção de IPTU para imóveis tombados pudesse ser aplicada. 

 
O levantamento das dívidas contraídas pelo clube aponta também para um perfil 
preocupante em relação à receita: 

• O clube tem uma dívida bancária (contraída para pagar IPTU 2009 e 2010, TFF 
(taxa de Fiscalização e Funcionamento) e TFS (Taxa de Fiscalização sanitária) 2009 
e 2010 e IPTU 2011) de aproximadamente R$ 300.000,00, com composição 
variável - cheque empresa plus, conta garantida e empréstimo - sendo este último 
(R$ 100.000,00) dividido em 24 parcelas, das quais apenas três foram pagas; 
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• Os impostos atrasados também foram renegociados: ISSQN (pagas 24 parcelas de 
60, saldo devedor: R$ 38.915,00), REFIS (pagas 22 parcelas de 180, saldo devedor 
de R$ 740.950,00) e FGTS (pagas 4 parcelas de 24, saldo devedor: R$67.000,00) 

• A dívida ativa do IPTU (período 2001 a 2008) somava aproximadamente 
R$600.000,00, mas recente negociação com a PBH reduziu esse valor em 70%, em 
contrapartida da abertura do clube para as escolas públicas municipais; 

 
A partir desse perfil econômico-financeiro, podemos chegar a algumas conclusões 
importantes para o nosso Plano Diretor. A primeira delas é que o clube não tem mínima 
capacidade de investimentos para obras e restaurações, necessitando de injeção de recursos 
externos para ações importantes como requalificação ambiental do clube, restauração do 
edifício projetado por Oscar Niemeyer ou quaisquer outras ações de remanejamento físico 
que venham a ser propostas por este Plano Diretor. 
 
A segunda conclusão é que o clube tem necessidades de reordernar o seu perfil de receitas, 
diminuindo a presença da taxa de condomínios (por sua fragilidade) e do salão de festas 
(por seu impacto na vizinhança, pelas poluições acústica e visual) e aumentando a presença 
de prestação de serviços (a verificar quais) e de estacionamento. Há também bastante espaço 
no aumento de receitas caso se agregue o valor de patrimônio histórico às taxas cobradas 
pelo clube, especialmente nos seus espaços de especial significado cultural. Ainda no sentido 
de redução de despesas, há uma boa perspectiva na isenção de IPTU e na redução de 
eventuais multas com a PBH. 
 
A terceira conclusão importante é de que, para realizar obras, será necessário captar recursos 
externos. Nesse sentido, a sua importância cultural é extremamente estratégica, 
credenciando o clube a conseguir esses recursos na comercialização das Unidades de 
Transferência de Direito de Construir, nas leis de incentivo à cultura ou no Programa 
Adote um Bem Cultural. Apesar desse potencial, deve-se registrar que o ITC não tem 
obtido sucesso na identificação de parceiros e mecenas, fato que pode ser comprovado nas 
recentes tentativas junto às leis federal e municipal de incentivo à cultura.  
 
 
 
 
CONCLUSÕES 

 
As conclusões que podemos apresentar nesta seção se organizam em três grandes grupos. O 
primeiro diz respeito às questões de associados e uso do clube: 

• O clube é muito utilizado pelos associados espacialmente na sua parte esportiva 
(tênis, peteca e futebol) e pelos usuários de piscinas (como se fora uma praia), 
grupos bem caracterizados e formadores de confrarias, especialmente nas 
modalidades esportivas; 

• O clube se apresenta como grande prestador de serviços para a vizinhança 
especialmente quanto a aulas e academia; 
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• O clube utiliza muito o novo salão de festas especialmente para complementar 
renda (causando problemas de poluição sonora) e sub-utiliza os espaços tradicionais 
como geradora de recursos; 

• As instalações de apoio estão bem dimensionadas para o número de 2.000 
associados e 60 funcionários, números-base para os planos futuros e garantidor da 
animação esperada para um clube dessa ordem; 

• Não há aproveitamento turístico ou cultural do potencial de seus espaços e edifício 
histórico; 

• A eventual abertura da lagoa para usos náuticos pode trazer impactos para o clube, 
ainda não dimensionados. 

 
O segundo grupo diz respeito ao espaço físico: 

• O espaço físico é desestruturado, desintegrado e sem nenhuma proposta paisagística 
ou arquitetônica enriquecedora e integradora; 

• Os ambientes históricos estão degradados ou descaracterizados, além de ocultos ao 
grande público; 

• As relações do clube com os espaços públicos é conflitante: agressiva, ocultadora e 
degradante, seja na vizinhança próxima (através da fruição com a avenida Otacílio 
Negrão de Lima), seja pela vista de outros pontos à margem da lagoa ou dos outros 
edifícios notáveis da orla; 

• O edifício novo, além de ser alvo de muita polêmica, apresenta grandes problemas 
plásticos e ambientais; 

• Os espaços públicos adjacentes são desestruturados, pouco estimulantes e de pouca 
relação com o lago. 

 
O terceiro grupo diz respeito à sustentabilidade do clube e da região: 

• A sustentabilidade do clube não se realiza apenas com as mensalidades, sendo 
necessárias algumas prestações de serviços para complementar sua sobrevivência; 

• O clube não tem qualquer reserva financeira ou expectativa de renda para arcar com 
as obras qualificadoras e de restauração necessárias; 

• O clube impacta a região onde se instala com o fluxo de pessoas e veículos, sendo 
necessárias soluções parceiras entre ele e o poder público. 
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1. Dados Físicos 

 
 
1.1 1.1 1.1 1.1 O NÚCLEO HISTÓRICO O NÚCLEO HISTÓRICO O NÚCLEO HISTÓRICO O NÚCLEO HISTÓRICO     
 
O núcleo histórico do Iate Tênis Clube, ou melhor do Iate Golf Club, como era chamado à 
época, é formado pelos setores 1, 2 e 3 (excetuando-se a varanda coberta hoje existente) da 
Ilustração 3.1.  Corresponde ao edifício histórico projetado por Oscar Niemeyer e as 
piscinas infantil e semi-olímpica (Setor 1) e da parte do jardim projetado por Roberto Burle 
Marx (Setor 2) correspondente à porção à direita da sede, a partir de quem a vê da av. 
Otacílio Negrão de Lima1. Um pouco mais tarde construíram-se a quadra poli-esportiva e 
as duas quadras de tênis que são descritas no edital de privatização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O edifício é uma das obras primas de Oscar Niemeyer, com cálculo estrutural de Joaquim 
Cardozo e obras de arte de Roberto Burle Marx e Cândido Portinari. Foi construído por 
Marco Paulo Rabello, mesmo construtor do prédio do Cassino. Foi concebido em dois 
pavimentos, o térreo dedicado a serviços e apoio náutico e o superior a eventos sociais. A 
porção do térreo mais próxima da rua evidenciava a solução em pilotis e abrigava, no 
volume curvo “solto” entre os pilares, as funções administrativas de secretaria, espera e 

                                                
1 Na realidade o projeto paisagístico de Burle-Marx para o clube, abrangia todo o seu território, mas aqui 
estamos chamando de Jardins de Burle-Marx apenas ao trecho que corresponde à porção à direita da sede, 
a partir de quem a vê da av. Otacílio Negrão de Lima. 

PARTE 3 – o clube 
 

  

              Ilustração 3.1 
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enfermaria. Na porção central estavam localizados os vestiários, a lavanderia e uma 
barbearia. Finalmente a terceira porção, mais próxima do lago, estava destinada à garagem 
dos barcos. 
 
O pavimento superior, conhecido como Salão Portinari, se interligava ao térreo por uma 
rampa lateral que se apresentava como acesso nobre de público e por uma escada helicoidal, 
mais privada, que o comunicava ao setor administrativo do térreo. A chegada dessa escada 
no pavimento superior coincidia com a chegada da rampa em um grande hall de recepção 
em posição quase central à planta do prédio, o qual articulava um ambiente de estar/ 
reuniões, o salão de festas, o bar e os apoios de sanitários e cozinha. Nesse hall se 
apresentava em diagonal o grande mural de Burle-Marx onde, separando o estar do espaço 
para reuniões, se encontrava a pintura de Portinari. O Salão de Festas apresentava, à sua 
entrada, uma pequena concha acústica para conjunto musical e, ao seu final a grande parede 
envidraçada (ponto mais alto da cobertura) e o terraço para a lagoa. No lado oposto ao da 
rampa, nesse pavimento superior, encontrava-se longitudinalmente ampla varanda 
(interrompida pelo volume de apoio) protegida pelos quebra-sóis. 
 
A composição arquitetônica distinguia claramente os dois pavimentos, marcando a 
independência da estrutura e a leveza do edifício através da marcação ostensiva do pilotis. 
Mesmo nos espaços que necessitavam ser vedados, essa vedação era recuada com relação a 
eles (na fachada que faceia as piscinas) ou apresentava janela em fita na linha divisória entre 
os pavimentos, acentuando a leveza da parte superior. Este pavimento acentuava a leveza da 
cobertura tratando-a como elemento compositivo em superfície, sem peso volumétrico, 
característica que lhe era conferida pelos amplos panos envidraçados, pelo lado da rampa ou 
pelos brises-soleil, pelo lado das varandas. A parte central desse lado, com leitura mais 
volumétrica era rasgada por uma janela em fita e a massa que ela cria antes de conferir peso 
acaba por favorecer a leveza da cobertura feita inclinada com inflexão central mais baixa que 
as extremidades para parecer alçar vôo, o que lhe valeu a comparação com asas de borboleta. 
 
Assim se refere MACEDO quanto á expressão estrutural do edifício: 
 

A discussão acerca da natureza do esqueleto estrutural ortogonal em concreto 
armado é tratada por Oscar Niemeyer nos outros edifícios da Pampulha. (...) É a 
retórica corbusiana que privilegia o pilar deslocado da parede em prol da expressão 
da planta livre proporcionada pelo esqueleto do concreto armado.  
Em princípio, a ordenação dos pilares no Iate Clube segue esta mesma lógica de 
deslocamento permitindo ainda o terraço panorâmico em balanço à beira do lago. A 
seção oval destes elementos confere-lhes leveza apesar do avantajado de sua 
projeção retangular (30 cm x 60 cm aproximadamente). O balanço do segundo 
pavimento é proporcional o suficiente para prover a atenuação do momento fletor a 
que se submetem as vigas transversais ao sentido do edifício. Estas vigas, na 
realidade, ocorrem apenas em metade da extensão do bloco, com vãos transversais 
de aproximadamente 11m, de modo a abrir o vazio necessário à garagem dos 
barcos. No restante do edifício, a viga é substituída por um par de pilares de seção 
circular. É curiosa a seção variável desta viga, com um enrijecimento junto ao pilar 
e um afinamento no centro (justamente onde o momento fletor seria maior fosse a 
viga considerada constante). Como a seção de pilares é regular – descartando a 
possibilidade de um pórtico tri articulado – a hipótese mais plausível, a nosso ver, é 
de que a seção do centro da viga era suficiente para vencer o vão. O arquiteto teria 
então optado pela variação ao longo de toda a sua extensão apenas em substituição 
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às mísulas (ou voutes) junto aos pilares que conformariam a junta rígida em 
contrato armado desde a patente de Hennebique. 
Já a cobertura em forma de asa de borboleta vence todo o vão do salão acima, com 
o teto liso, por seu peso bastante reduzido em relação à sobrecarga do piso abaixo. 
Originalmente impermeabilizada, hoje a laje é coberta por um telhado em fibro-
cimento, cujos arremates laterais levaram à adoção de uma platibanda que – ainda 
que recuada do perímetro – interfere seriamente na leitura do perfil do conjunto.2 

 
 
As esquadrias, em cantoneiras, têm solução pivotante originalmente, mas muitas delas 
foram substituídas ou estão em mau estado de conservação. A solução mais inovadora nesse 
quesito é a grande esquadria que se abre ao terraço, estruturada em montantes metálicos. Os 
brises-soleil, elemento característico da arquitetura modernista brasileira se apresentam em 
posição vertical, móveis, em fibrocimento, com molduras em cantoneiras metálicas e 
vedação em placas de fibrocimento pintadas. 
 
Os revestimentos do edifício são principalmente em granito e azulejos, o primeiro nas 
grandes empenas cegas e nos acabamentos verticais dos planos compositivos e o segundo 
nos volumes de base. Os azulejos, com desenhos geométricos azuis sobre fundo branco, têm 
dimensão de 15 x 15 cm e são utilizados para conferir leveza às paredes não estruturais, 
recurso também muito associado à retórica modernista. 
 

• Os jardins de Burle Marx se espalhavam por todo o território do clube como se 
pode verificar na Ilustração 1.11. Do projeto, podemos destacar quatro principais 
setores:  

• Os jardins à direita do prédio principal (de quem olha da av. Otacílio Negrão de 
Lima, os quais eram associados a um play-ground, protegidos da avenida por uma 
linha arbustiva; 

• Os jardins ao longo da avenida e que efetuavam a separação entre esta via e o a área 
do clube; 

• Os jardins aonde hoje está implantado o anexo, constituído basicamente de uma 
linha de vegetação ao longo da via e um grande gramado; 

• Ilhas de jardins em pontos específicos junto à lagoa. 
 
Sobre a sua destruição assim se pronuncia LANA, 2009: 
 
Os jardins do Iate Tênis Clube foram aniquilados quase totalmente para ceder espaço às 
inúmeras edificações que se disseminaram por todo o terreno. A parte remanescente dos 
jardins da lateral esquerda do edifício principal ganhou canteiros ortogonais, cujas guias são 
permanentemente pintadas de branco, em atitude de persistente mau gosto. A vegetação 
dos canteiros é profusa, banal e aleatória. O restante dos jardins foi ocupado por um bosque 
de árvores frondosas que projetam sombra onde deveria haver insolação e impõem uma 
inoportuna barreira visual contra a Casa do Baile.  
Uma herma de JK com soclo decó mostra um busto do homenageado com traços 
fisionômicos deturpados. O monumento destoa do rigor arquitetônico do edifício 

                                                
2 MACEDO, 2008. p. 183 a 185. 
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modernista, adicionando mais impropriedades àquela contextura já excessivamente 
conturbada. As áreas residuais, livres, expostas à insolação plena, junto às piscinas, são 
descontínuas e se mostram com uma infinidade de espécies vegetais em combinações 
inconciliáveis, com o único propósito de formar uma barreira visual. A vedação frontal do 
terreno com diversos materiais e modalidades de soluções – muro de tijolos vazados, muro 
azulejado e gradil metálico – e as guaritas maciças obstruem a visibilidade da preciosa 
arquitetura de Niemayer. 
 
 
 
    1.2 1.2 1.2 1.2 AS MODIFICAÇÕES PÓSAS MODIFICAÇÕES PÓSAS MODIFICAÇÕES PÓSAS MODIFICAÇÕES PÓS----PRIVATIZAÇÃOPRIVATIZAÇÃOPRIVATIZAÇÃOPRIVATIZAÇÃO    
 
Após a privatização, notadamente na década de 80, o clube passou por amplas reformas que 
lhe deram as feições com que se encontra hoje (Ilustração 3.2, a, b) e desde sempre gerando 
a polêmica de descaracterização da obra de Niemeyer. Foram construídas a varanda, novas 
quadras e o grande prédio de serviços e festas, além da descaracterização dos jardins de 
Burle Marx e da dilapidação do edifício-sede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No edifício-sede foram adicionados novos elementos como escadas, revestimentos e 
pinturas descaracterizantes, ambientes tiveram funções alteradas e foram decorados ao gosto 
da época, o pavimento superior perdeu todos os elementos articuladores do espaço (painéis, 
concha acústica) para se tornar um salão único necessário ao aumento de escala das festas 
que aí se realizavam, foram suprimidos elementos, modificada a solução de cobertura e, 
com a manutenção precaríssima, corroídas as esquadrias e desgastados muitos de seus 
revestimentos). A situação ainda se tornou mais polêmica com a tentativa de venda da tela 
de Portinari, obstaculizada pelo IPHAN. 
 

                                                           
Ilustração 3.2a   
          

 
Ilustração 3.2b 
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A varanda junto à piscina (Setor 3) é um elemento de boa qualidade arquitetônica, formado 
por cobertas em módulos de concreto que convergem, com pequena inclinação, para pilar 
circular central, como se fosse um cogumelo. A ausência de vedações verticais permite a 
fluidez espacial ao mesmo tempo em que garante a necessária sombra em ambiente 
fortemente ensolarado. Entre a varanda e o muro que separa o clube da Av. Otacílio Negrão 
de Lima, foram construídos espaços cobertos e fechados ocupados hoje pela cozinha do 
restaurante e por parte da administração, este com baixa qualidade edilícia. 
 
Com a ampliação de sócios e a evolução dos esportes e as transformações de uso, surgiu a 
necessidade de novas piscinas e quadras. Estas últimas parecem ter sido construídas visando 
a otimização do espaço, sem qualquer motivação paisagística e criam um labirinto entre a 
varanda, a nova piscina “à cavaleira” sobre a lagoa e o novo prédio. A nova piscina foi 
construída em pavimento superior à cota média térrea do clube, com amplo espaço 
disponível abaixo e pretendeu constituir-se em ambiente autônomo, aproveitando a vista da 
lagoa. 
 
O maior problema, no entanto, foi a criação do novo prédio que cria obstáculo à 
visualização da lagoa por quem trafega pela av. Otacílio Negrão de Lima (Ilustrações 3.3, 
a,b,c,d,e,f,g) e do próprio edifício de Niemeyer, desde a avenida (Ilustrações 3.4, a,b,c,d,e) e 
desde a Igreja São Francisco de Assis (Ilustração 3.5), apresentando aspecto também muito 
pesado em contraste com a leveza dos demais edifícios de Oscar para que quem observa o 
conjunto do Iate Clube desde outros pontos da orla (Ilustrações 3.6, a,b,c,d). Este edifício 
tem pavimento térreo destinado a saunas, vestiários e estacionamento de carros (e também 
barcos, já que à época ainda se permitia o uso náutico da lagoa e muitos associados 
guardavam ali suas embarcações particulares). O pavimento superior era destinado a salão 
de festas (de grande capacidade) e espaços de apoio (cozinha e sanitários), além de 
complementação da parte administrativa. O terraço do prédio serviu para a expansão de 
quadras e espaços esportivos. A linguagem arquitetônica da edificação, não obstante a 
individualização dos pilares com relação ao plano das vedações, é muito pesada face ao 
material cerâmico utilizado para os revestimentos dos grandes vãos, praticamente cegos para 
quem os observa à sua chegada pela Avenida Otacílio Negrão de Lima, pelo concreto 
aparente e pela grande massa edificada, com mínimo afastamento frontal. Embora a fachada 
para a lagoa se abra em vidro no pavimento superior e em pilotis no térreo, a aparência geral 
é ainda de muito peso visual e excessivamente árida, contrastando com a paisagem verde da 
Pampulha. Soma-se a isso a solução em telas para proteção das quadras que, embora 
almejem a transparência, aumenta a confusão visual. 
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   Ilustração 3.3a 

   Ilustração 3.3b 

   Ilustração 3.3c 
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             Ilustração 3.3d 

             Ilustração 3.3e 

             Ilustração 3.3f 
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                    Ilustração 3.3g 

                        Ilustração 3.4a 

                         Ilustração 3.4b 
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                       Ilustração 3.4c 

                        Ilustração 3.4d 

                       Ilustração 3.4e 
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            Ilustração 3.5 

                        Ilustração 3.6a 

                       Ilustração 3.6b 
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É certo que as necessidades de número de associados e os novos requisitos de um clube de 
lazer teriam que ser contemplados, mas o resultado dialoga pouco com a pré-existência – 
tendência da arquitetura moderna dos anos setenta/ oitenta – e, aos nossos olhos de hoje se 
torna agressiva. Tal situação se agrava pelo caráter clandestino da obra, à revelia dos órgãos 
de preservação e sem aprovação formal da Prefeitura de Belo Horizonte. 
 
Complementam a descaracterização os muros que criam obstáculos à fruição visual do lago 
e do edifício de Niemeyer, os castelos d’água, as casas de caldeira que pontuaram de 
elementos estranhos a vizinhança dos edifícios, a sub-estação elétrica e a nova portaria bem 
à frente do edifício histórico, além da completa alteração dos jardins de Burle-Marx, onde 
foram construídos edifícios também estranhos à concepção original (Ilustração 3.7, a,b). 
 
 
 

                        Ilustração 3.6c 

                       Ilustração 3.6d 
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1.3  1.3  1.3  1.3  SITUAÇÃO EXISTENTESITUAÇÃO EXISTENTESITUAÇÃO EXISTENTESITUAÇÃO EXISTENTE    
 
        SETOR 1SETOR 1SETOR 1SETOR 1            (NÚCLEO INICIAL DO CLUBE )    

• Composição: composto pelo edifício projetado por Oscar Niemeyer (Ilustração 3.8, 
a,b,c,d), a piscina semi-olímpica e a piscina infantil (Ilustração 3.9). Como 
alterações posteriores, a presença da portaria e da sub-estação elétrica (Ilustrações 
3.10, a,b); 

• Área aproximada: 4.700m² 
• Uso: área mais importante do clube, onde se concentra o maior uso cotidiano 

(posto que aos fins-de-semana todo o clube é intensamente utilizado). A área de 
piscinas é utilizada para lazer, esportes e aulas. O uso do edifício histórico continua 

                      Ilustração 3.7a 

                        Ilustração 3.7b 
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sendo o de festas e recepções no pavimento superior (especialmente para recepções 
de casamento) e o de apoio no pavimento térreo. Com a retirada dos esportes 
náuticos, esse piso hoje serve praticamente a vestiários e sanitários e a uma pequena 
cozinha de apoio ao salão. O volume de vedações curvas na parte frontal do pilotis 
funciona hoje como apoio ao Salão Portinari, onde ficam as noivas, por exemplo, 
em recepções de casamento, uso majoritário atual do Salão;  

• Qualificação ambiental: Este é o setor mais nobre do clube, com alta qualidade 
plástica e ambiental. As alterações realizadas ao longo dos anos depreciaram bastante 
o salão superior e a qualidade arquitetônica do prédio, conforme anteriormente 
descrito; 

• Problemas: uso inadequado do salão de festas, reformas de melhorias nos vestiários, 
portaria insuficiente e inadequada, ocultação da visibilidade do edifício-sede, 
presença de elementos estranhos ao projeto original (castelo d’água, casa de 
máquinas e sub-estação elétrica); 

• Necessidades: re-direcionamento de usos, restauração arquitetônica do prédio e 
adaptação para as novas atividades ali propostas, reinserção das obras de arte de 
Portinari e Burle-Marx; reposicionamento e nova solução para as funções de apoio 
(elétricas e hidráulicas); 

• Potenciais: uso turístico, recuperação de festas e solenidades (com controle de 
qualidade e público), futuro uso náutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Ilustração 3.8a 
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        SETOR 2SETOR 2SETOR 2SETOR 2            (JARDINS DE BURLE-MARX) 
• Composição: Inicialmente projetado por Burle-Marx, os jardins foram 

completamente descaracterizados e têm, hoje, uma geometria e paisagismos 
estranhos às suas intenções primeiras. Nele estão instalados também uma casa de 
caldeiras e uma edificação circular que abriga o vestiário de funcionários. 
Manutenção precária dos jardins (Ilustração 3.11, a,b,c,d,e,f); 

• Área aproximada: 2.000m² 
• Uso: Muito pouco ou quase nada utilizado pelos sócios no dia-a-dia, utilização 

residual quando há algum evento no Salão Portinari. Seu uso mais constante é pelos 
funcionários, em função da presença ali do seu vestiário; 

• Qualidade ambiental: Precária. Sem manutenção e sem proposta paisagística, oculto 
e pouco apropriado pelos transeuntes externos; 

• Problemas: descaracterização dos jardins de Burle-Marx, presença de elementos 
estranhos, sub-utilização; 

• Necessidades: recuperação do paisagismo original, maior utilização e apropriação 
pública; 

• Potenciais: relação com a orla e espaço público, uso turístico, complementaridade 
de usos com o edifício-sede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Ilustração 3.11a 
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                       Ilustração 3.11c 

                     Ilustração 3.11d 
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        SETOR 3SETOR 3SETOR 3SETOR 3         (BAR LANCHONETE) 

• Composição: grande espaço coberto por delicada cobertura de concreto armado em 
módulos com apoio central (Ilustração 3.12, a,b,c), complementada por volumetria 
rígida de baixa qualidade arquitetônica que serve de abrigo a sanitários, cozinha de 
apoio e administração do clube (Ilustração 3.13, a,b); 

• Área aproximada: 1.200m² 
• Uso: intensamente utilizado em fins-de-semana e no dia-a-dia, servindo como 

ponto de convergência do clube. A administração também se concentra nos 
volumes prismáticos aí edificados; 

• Qualidade ambiental: a varanda apresenta boa qualidade ambiental, geradora de 
sombra e complementar à piscina. A edificação de apoio não apresenta as mesmas 

                      Ilustração 3.11e 

                     Ilustração 3.11f 
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qualidades e pode ser melhor resolvida, inclusive na sua interface com a avenida. 
Jardins também não apresentam paisagismo à altura; 

• Necessidades: recuperação do paisagismo, melhoria no design de balcões e do bloco 
de apoio; 

• Potenciais: ser ainda mais agregador e melhor resolvido esteticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Ilustração 3.12a 

                     Ilustração 3.12b 
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  SETOR 4SETOR 4SETOR 4SETOR 4         (QUADRAS CENTRAIS) 
• Composição: setor que abriga a maioria das quadras do clube, sendo sete de peteca, 

quatro de tênis, uma de “futivôlei”, duas de futebol para uso infantil e ainda 
algumas ilhas cobertas com apoio de sanitários, bebedouro e espaços sombreados 
para descanso (Ilustração 3.14, a,b,c,d,e,f).  

• Área aproximada: 6.000m² 
• Uso: constante e intenso, com exceção da pequena quadra de futebol junto à 

piscina, esta menos utilizada; 
• Qualidade ambiental: Baixa qualidade aumentada com espaço labiríntico, sem 

nenhuma proposta paisagística, com uma percepção de “amontoado” de quadras,  
• Problemas: Baixa qualidade paisagística, pouca qualidade estética e ambiental nos 

espaços de apoio, confusão visual causada pelo espaço difuso e pelas grades de 
proteção das quadras, obstáculo à conexão das duas partes do clube (os dois edifícios 
e as duas áreas de piscina);  

• Necessidades: Melhoria de organização, design dos elementos de apoio e 
paisagismo, melhor conexão entre as partes do clube; 

• Potenciais: Grande área para desenho re-estruturante e de melhoria ambiental do 
espaço do clube. Pode ser pensado conjuntamente com o setor 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Ilustração 3.14a 
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                      Ilustração 3.14c 
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        SETOR 5SETOR 5SETOR 5SETOR 5         (PISCINA NOVA) 

• Composição: deck “à cavaleira” sobre a lagoa, com a presença de uma grande 
piscina em dois ambientes (Ilustração 3.15, a,b,c) e de um salão de jogos (no piso 
superior), um espaço coberto de apoio (lanchonete e sanitários, Ilustração 3.16) e 
uma grande área livre e desocupada no nível térreo (Ilustração 3.17, a,b, c). Nota-se 
ainda a presença de um píer desativado (Ilustração 3.18) ; 

• Área aproximada: 2.100m² 
• Uso: Intenso nos fins de semana, reduzido nos dias de semana. A parte térrea é 

utilizada para atividades informais ou usos não conformes, além de depósitos. A 
região da piscina, nesse piso, apresenta problemas de ocupação em função da 

                      Ilustração 3.14e 

                       Ilustração 3.14f 
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redução do pé-direito sob ela. O salão de jogos é utilizado principalmente pelos 
associados de terceira idade; 

• Qualidade ambiental: A vista para a lagoa é a grande qualidade do deck. O piso 
inferior é difuso e mal ambientado e as edificações do salão de jogos e do bloco de 
apoio são de baixa qualidade estática e ambiental. Área pouco integrada ao restante 
do clube. Por estar em nível pouco mais baixo que o edifício novo e ter apenas um 
pavimento coberto, ela cria obstáculo visual á visada da Igreja da Pampulha, mas de 
menor intensidade. A linguagem arquitetônica também é menos agressiva, por ser 
mais leve visualmente (com a presença dos balanços e a projeção em direção à lagoa) 
e por ter referências ao edifício de Niemeyer (detalhe do guarda-corpo inclinado);  

• Problemas: Integração com o restante do clube, sub-utilização dos espaços de jogos 
e do pavimento inferior, aridez (nos dois níveis, especialmente no inferior que 
agride as visuais de outras margens da lagoa); 

• Necessidades: redesenho dos espaços de apoio, ações de integração com o restante 
do clube, paisagismo geral, especialmente no pavimento inferior com vistas à 
fruição das outras margens da lagoa,  

• Potenciais: Embelezamento e integração do clube e da fruição a partir da Lagoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Ilustração 3.15a 
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                       Ilustração 3.15c 
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        SETOR 6SETOR 6SETOR 6SETOR 6         (EDIFÍCIO NOVO) 

• Composição: Composto por três pisos, sendo dois deles cobertos. O primeiro piso é 
formado por parte coberta e parte em terraço descoberto, apresenta três setores: 
estacionamento para 150 vagas livres e 200 com manobrista (também com parte 
coberta e parte descoberta) com entrada pela lateral do terreno (Ilustração 3.19 
a,b,c,d); apoio ao clube e associado (saunas, depósitos, almoxarifados e arquivos), 
com entrada pelo clube (ainda que labiríntica) e pela avenida;  complementação da 
academia de ginástica, incluindo lanchonete (Ilustração 3.20, a,b) . O nível 
intermediário é ocupado basicamente pelo salão de festas (Ilustração 3.21, a,b,c) e 
respectivos apoios, academia e salão de beleza, além de alguns espaços 
administrativos subutilizados. O salão se abre para varanda linear parcialmente 
coberta. O piso superior, a laje de cobertura, abriga quadras esportivas (Ilustração 
3.22, a,b). Na extremidade oeste há uma pequena porção de espaço livre, em 
seqüência à portaria do estacionamento, sem uso definido (Ilustração 3.23, a,b). 

• Área aproximada: 5.800m² 
• Uso: Conforme descrito acima, o uso do edifício é, em sua maior parte, dedicado a 

público externo na sua parte coberta e complementa as necessárias quadras no piso 
superior. Cabe registro ainda para o espaço de estacionamento. No piso inferior, 
quase meio-a-meio, temos os usos de estacionamento e de sauna/vestiários para 
sócios e depósitos administrativos. É uma parte do clube constantemente em 
realização de pequenas obras (Ilustração 3.24). 

• Qualidade ambiental: A plástica arquitetônica segue a tendência de impessoalidade 
dos anos oitenta, com volume prismático que evidencia a estrutura através da 
marcação de pilares e vigas e vedações revestidas em cerâmica, com pouco diálogo 
com o lugar onde se instala, a não ser pelo aproveitamento das visuais da lagoa por 
quem está no salão de festas. A grande escala do prédio associada à ausência de 
tratamento paisagístico, a completa falta de qualquer espécime vegetal, a confusão 
visual causada pelos cercamentos das quadras na cobertura e a presença marcante do 

                        Ilustração 3.18 
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concreto aparente (especialmente na parte inferior) fazem com que a edificação 
tenha um aspecto agressivo e ocultador, pouco combinando com a leveza e 
transparência que marca a margem da lagoa. Internamente, o piso da garagem é 
muito árido, o salão de festas é decorado com gosto duvidoso e o pé-direito é muito 
baixo para o tipo de atividade que aí se realiza. A área das quadras também não 
apresenta nenhuma proposta de tratamento ambiental, se apresentando antes como 
um amontoado de quadras. 

• Problemas: Os principais problemas desse trecho se dividem em duas vertentes. Os 
de ordem ambiental/ plástica e os de ordem de uso. Os primeiros estão explicitados 
acima, podendo ser acrescidos pela baixa qualidade ambiental do espaço da sauna, 
confuso e pouco atrativo, apesar de seu uso intenso. O outro eixo de problemas se 
relaciona principalmente à questão da poluição sonora produzida pelo salão de 
festas de que a vizinhança tanto reclama, apesar das sucessivas tentativas de 
tratamento acústico já empreendidas pelo clube. 

• Necessidades: Aqui as principais necessidades dizem respeito ao tratamento plástico 
do edifício e a melhoria de sua qualidade ambiental, reduzindo seu impacto para a 
lagoa, integrando-o mais ao espaço do clube e resolvendo as questões de tratamento 
acústico.  

• Potenciais: A grande área já construída e o investimento nela realizado representam 
um potencial enorme de uso que pode ser repensado em estratégias mais adequadas 
ao clube e à paisagem. 
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        SETOR 7SETOR 7SETOR 7SETOR 7         (ORLA VEGETADA) 

• Composição: Trecho ao longo da orla ocupado por brinquedos infantis, espaço 
gramado, bancos e onde está concentrada a maioria das árvores do clube. Há 
também a presença de um quiosque que complementa e descentraliza um pouco a 
venda de alimentos e líquidos (Ilustração 3.25, a,b,c); 

• Área aproximada: 1.400m² 
• Uso: utilizado pelas crianças e acompanhantes, tanto em fins-de-semana, quanto no 

dia-a-dia, bem como por usuários que, à moda das orlas em areia das praias, aí se 
acomodam, especialmente nos fins de semana; 

• Qualidade ambiental: em contraste com a precariedade ambiental das quadras que o 
cercam, o setor parece ter melhor qualidade, no entanto, um exame mais profundo 
aponta maior potencial de qualificação; 

• Problemas: planejamento pouco consistente, ausência de proposta paisagística, 
brinquedos obsoletos; 

• Necessidades: novo projeto para a área, com melhoria paisagística e da qualidade os 
brinquedos; 

• Potenciais: melhoria de qualidade ambiental e posição estratégica para melhoria da 
qualidade ambiental do clube como um todo. 

 
 
 
 
 
 
 

                       Ilustração 3.24 
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        SETOR 8SETOR 8SETOR 8SETOR 8         (ALINHAMENTO COM A RUA) 
• Composição: Formado por porções heterogêneas, ora se apresenta com gradil 

visualmente aberto, ora com muros opacos, sem qualquer proposta plástica ou 
paisagística. Nessa franja estão edifícios de uso administrativo (Ilustração 3.26, 
a,b,c,d,e,f,g). 

• Área aproximada: 1.100m² 
• Uso: Utilizado como espaço para edificações de uso administrativo (em combinação 

com o setor 3) ou como passagem de ligação entre o espaço do clube e o edifício 
novo; 

• Qualidade ambiental: Tratado como espaço residual, secundário, embora apresente 
importante função de ligação interna no clube. Na sua vedação que realiza a 
interface do clube com a rua, verdadeira fachada do clube, se mostra confuso e 
desinteressante; 

• Problemas: Desintegração, falta de proposta plástica, ocultação da lagoa e da obra 
de Niemeyer. Por outro lado também precisa resolver o problema da privacidade 
dos associados, especialmente da área da piscina. 

• Necessidades: tratamento plástico, integração com a rua e maior coesão interna do 
clube.  

• Potenciais: Grande potencial de melhoria das visuais do espaço público e das 
edificações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Ilustração 3.26a 
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                      Ilustração 3.26c 
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        SETOR SETOR SETOR SETOR 9999         (ÁREA PÚBLICA: ESTACIONAMENTO) 
• Composição: Grande área pública entre as duas pistas (duas mãos) de rolamento, 

reservada a estacionamento com 4.200 m2 de área e com capacidade atual para 130 
vagas (Ilustração 3.27, a,b). Há a presença de muitas árvores. Durante a semana o 
estacionamento apresenta sobra de vagas, nos fins de semana, há superlotação; 

• Área aproximada: 4.200m² 
• Uso: estacionamento de veículos; 
• Qualidade ambiental: Apesar da presença de muitas árvores, a área não ajuda a 

qualificar o espaço público, desarticulado e sem nenhuma proposta de tratamento 
integral e paisagístico; 

• Problemas: ausência de qualidade ambiental e relação com a fruição de pedestres; 
• Necessidades: A função de estacionamento é necessária e deve continuar, mas 

equacionada de forma a possibilitar melhor qualidade ambiental e reforço dos 
grandes potenciais cênicos e paisagísticos aí presentes; 

• Potenciais: Melhoria ambiental e paisagística da orla da lagoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Ilustração 3.27a 

                     Ilustração 3.27b 
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        SETOR 10SETOR 10SETOR 10SETOR 10         (LOTE EM CONCESSÃO) 
• Composição: Lote com área de 3.200 m2, na esquina com rua dos Flamboyants 

tratado como espaço destinado ao estacionamento ( aproximadamente 100 vagas), 
sem qualquer outra pretensão. Este estacionamento é aberto ao público externo que 
o utiliza livremente (não se sabe o 5 de uso de não sócios, mas estima-se que seja 
bem menos que o uso para os sócios). Presença de muitas árvores (Ilustração 3.28 
a,b,c); 

• Área aproximada: 3.200m² 
• Uso: estacionamento; 
• Qualidade ambiental: muito boa, com a presença de várias árvores, no entanto não 

consegue se oferecer de forma pública importante ao trecho urbano pela sua 
caracterização clara como espaço vazio de estacionamento; 

• Problemas: uso abaixo de seu potencial, desarticulação com espaços públicos; 
• Necessidades: tratamento ambiental e maior participação nos destinos do clube; 
• Potenciais: Como unidade autônoma e desocupada, apresenta-se como um 

importante “coringa” para as futuras estratégias do clube, desde que integrada a seu 
patrimônio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Ilustração 3.28a 

                      Ilustração 3.28b 
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Dados Sócio-Econômicos 

 
2.12.12.12.1    QUANTO AOS ASSOCIADOS E AO FUNCIONAMENTO DO CLUBEQUANTO AOS ASSOCIADOS E AO FUNCIONAMENTO DO CLUBEQUANTO AOS ASSOCIADOS E AO FUNCIONAMENTO DO CLUBEQUANTO AOS ASSOCIADOS E AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE    
 
O Iate Tênis Clube, desde que foi privatizado, se tornou muito concorrido especialmente 
pela sua localização estratégica à orla do lago, o que o enriquece quanto à qualidade 
ambiental e, durante muito tempo, propiciava uma entrada náutica para as águas, inclusive 
como garagem de barcos. Com tais atrativos, o clube viu crescer o seu quadro de associados 
o que acabou por demandar o também aumento de suas instalações físicas construídas, 
posto que o edificio-sede projetado por Oscar Niemeyer era muito modesto em termos de 
área total construída. Foi assim que nos anos oitenta, foi edificado o novo prédio com três 
destinações básicas: a criação de um salão de festas (o número de participantes das novas 
festas era muito maior do que a capacidade do salão Portinari), a criação de novos espaços 
de apoio ao associado (saunas e vestiários), garagem de barcos e espaços para aluguel 
(tentativa de complementar orçamento do clube). Foi também construída uma nova grande 
piscina, posto que as existentes não comportavam mais o número de usuários.  
 
A proposta do Iate Tênis Clube que vem se consolidando desde o fechamento da lagoa para 
esportes náuticos é a de geração de um ambiente propício ao encontro e sociabilidade e de 
oferta de um parque adequado à prática de esportes. Desde então, o número de sócios tem 
tido uma oscilação grande (em função de inadimplência e mobilidade comum nos clubes da 
capital), tendo chegado a um número máximo de 2.500 sócios, cifra considerada 
impactante para as instalações do clube, mesmo considerando as obras realizadas nos anos 
oitenta. A direção do clube estima que o número adequado de associados é de 2.000, 
número que responde a três grandes questões: quantidade de espaços disponíveis (esportivos 

                     Ilustração 3.28c 
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e de apoio), receita mínima de mensalidades (para ajudar a arcar com as despesas do clube) 
e animação adequada do ambiente. Em horários de freqüência máxima de associados, nos 
fins de semana, estima-se que o número de associados presentes simultaneamente fique 
entre 800 e 1000 pessoas, com o número correspondente de 300 vagas de estacionamento. 
Estes números são a base utilizada para o presente Plano Diretor.  
 
O uso que os associados fazem do clube está ancorado principalmente nas atividades 
esportivas (quadras) e de lazer (piscinas), complementadas por um uso periférico de outras 
atividades (play-ground, sauna e salão de jogos) e pelo uso intenso dos equipamentos de 
apoio (lanchonete/ bar e vestiários). Examinemos cada um deles, para entendermos melhor 
a sua dinâmica. 
 
Quanto ao uso esportivo, elas se dividem basicamente em três modalidades tênis, peteca e 
futebol, cada uma delas ocupada por grupos diversos, coesos entre si, que tendem a se 
especializar em um único esporte e a formar grupos de companheirismo e conversa. Os 
associados reivindicam uma quadra coberta. 
 
O tênis conta hoje com cinco quadras, quatro térreas com piso de saibro e uma de piso 
rápido, na cobertura do edifício (esta com maior índice de rejeição). Essas cinco quadras são 
suficientes para o número de sócios tomado como base, sendo que seria admissível a 
supressão da quadra de piso rápido. 
 
A modalidade de peteca é a que congrega maior número de associados. Ela conta com sete 
quadras e seus usuários reivindicam a sua proximidade com a porção central do clube, face à 
sua rotatividade, o que faz mesclar o tempo de jogo com o uso da piscina e da lanchonete. 
Um dado cultural importante é que o jogo de peteca como esporte teria sido inventado em 
Belo Horizonte e o local de sua primeira prática é reivindicado pelo Iate Tênis Clube. 
 
O futebol apresenta várias sub-modalidades. A principal delas é o “futebol-soçaite”, prática 
que requer um espaço maior e a presença de grama, ainda que sintética. As duas quadras 
convencionais de futebol de salão são mais utilizadas pelas crianças. Complementa a sua 
prática, a quadra de areia onde se dá o “futivôlei”.  
 
As piscinas são utilizadas com intensidade, ficando mesmo superlotadas nos finais de 
semana – quando são utilizadas exclusivamente para lazer e encontro - e muito utilizadas 
durante a semana para a prática da natação e aulas. Com relação a essas aulas, o clube 
terceiriza esse serviço, o qual se realiza basicamente em aulas de natação infantil, futebol 
soçaite também infantil e tênis. 
 
Das facilidades oferecidas, a lanchonete/ bar é o ponto de convergência dos associados 
durante os fins de semana e, durante a semana, serve refeições para aqueles que se estendem 
no clube durante todo o dia (associados e funcionários). O Salão de jogos (junto à piscina) é 
utilizado apenas – ou majoritariamente – pelos associados de faixa etária mais elevada. As 
saunas são mais utilizadas pelos homens (numa proporção de três homens para cada 
mulher) e são também um atração do clube. Estima-se que o dimensionamento de sua 
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capacidade para o número-meta de 2.000 associados seja o de atendimento a 50 homens e 
20 mulheres simultaneamente.  
 
Quanto aos espaços de apoio, o dimensionamento dos vestiários é adequado. Eles se 
concentram no prédio projetado por Niemeyer e, no momento, precisam apenas de 
melhorias físicas. Eles se dividem em vestiários masculino, feminino e infantil. Contando 
com cerca de 60 funcionários (percentual eqüitativo entre homens e mulheres), o vestiário 
de serviços se encontra na edificação circular que ocupa o centro dos jardins outrora 
projetados por Burle Marx. Há uma necessidade crescente de novos depósitos e oficinas de 
manutenção além dos já existentes espaços de almoxarifado e arquivo. Há caldeiras, casas de 
máquinas e caixas d’água espalhadas por todo o clube, além de uma sub-estação, 
equipamentos que devem ser redimensionados em função de novas tecnologias e novos 
usos. A portaria “esportiva” é acanhada e sub-dimensionada para as necessidades do clube. 
A outra portaria, a do edifício novo, serve basicamente ao público externo.  
 
As festas têm se concentrado no piso intermediário da nova edificação onde há infra-
estrutura de sanitários e cozinha. O Salão Portinari é pouco utilizado para grandes festas em 
função de suas restrições e fragilidade, mas conta também com uma cozinha no nível térreo. 
Estima-se que o Salão Portinari tenha capacidade para 100 mesas, 400 pessoas 
simultaneamente. 
 
A administração se instala basicamente em salas situadas na edificação atrás da grande 
cobertura da lanchonete, embora haja alguns espaços administrativos também no edifício 
novo. Complementam as atividades do clube, a Academia de Ginástica, terceirizada e aberta 
também ao público externo e um salão de beleza. A Academia, que já ocupa um grande 
espaço, se encontra em franca expansão. 
 
A Prefeitura de Belo Horizonte, ciente dos impactos que o movimento do clube pode vir a 
causar no sistema viário, cedeu lote em frente ao clube para abrigar estacionamento através 
do decreto 2753 de 14 de março de 1975, sem data limite de devolução, ficando com o 
clube as responsabilidades de manutenção. 
 
A direção do clube entende que a atual dinâmica do clube é o resultado de uma 
consolidação que vem ocorrendo há décadas e que deve ser a base para os planos futuros, só 
não sabendo ainda como o clube deverá absorver os impactos de uma eventual abertura da 
lagoa para esportes náuticos. 
 
 
 
2.2. 2.2. 2.2. 2.2. RESULTADO DO QUESTIONÁRIORESULTADO DO QUESTIONÁRIORESULTADO DO QUESTIONÁRIORESULTADO DO QUESTIONÁRIO    
O perfil dos associados é de certa forma homogêneo, formado por famílias de classe média 
(com composição média de cinco membros), motorizado, proveniente de diversas partes da 
cidade (não apenas da própria Pampulha). Realizamos uma pesquisa com os associados que 
apresentou o seguinte resultado: 
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65% freqüentam o clube somente nos finais de semana; 
67% são motivados pelo lazer e pratica de esportes; 
72% consideram o melhor do clube a localização e instalações físicas; 
63% freqüentam piscina e sauna; 
92% consideram necessárias melhorias no clube; 
53% concordam em pagar pelas melhorias; 
67% pagariam até o valor de R$50,00 mensais  
 
 
 
2222.3 .3 .3 .3 RECEITAS E DESPESASRECEITAS E DESPESASRECEITAS E DESPESASRECEITAS E DESPESAS    
 
Os balancetes mais recentes do ITC apresentam uma receita da ordem de R$ 2.500.000,00/ 
ano e uma despesa anual média de R$ 2.400.000,00, revelando um orçamento 
extremamente equilibrado entre receitas e despesas e uma baixa capacidade de investimento. 
Uma análise mais acurada da composição desse orçamento nos permite apontar alguns 
pontos importantes: 
 

• As taxas de condomínio correspondem a aproximadamente 70% da receita. Este é 
um item extremamente frágil e flutuante, pois a inadimplência nos clubes de Belo 
Horizonte é bastante grande e crescente. No próprio ITC, a proporção entre 
pagantes e inadimplentes chega a meio a meio. Uma composição de receita baseada 
principalmente nesse item é preocupante em termos administrativos; 

• 60% das receitas eventuais são relativas a cobrança de multas em atrasos, o que recai 
também no problema da inadimplência, caso o associado não se interesse em paga-
lo. Esse item também se apresenta muito frágil; 

• O aluguel de salão de festas responde por cerca de 15% da receita do clube, o que 
significa que sua ausência seria suficiente para desequilibrar drasticamente seu 
orçamento, alterando-o de superavitário (hoje em cerca de 5%) em deficitário (em 
cerca de 10%); 

• A Academia (cerca de 5% da receita) e o estacionamento (cerca de 2,5% da receita) 
são proporcionalmente pouco presentes na soma das receitas, o que aponta para 
uma possibilidade de crescimento de sua presença no quadro orçamentário; 

• O clube paga anualmente à PBH um IPTU de R$ 95.000,00, o que poderia ser 
economizado se a isenção de IPTU para imóveis tombados pudesse ser aplicada. 

 
O levantamento das dívidas contraídas pelo clube aponta também para um perfil 
preocupante em relação à receita: 

• O clube tem uma dívida bancária (contraída para pagar IPTU 2009 e 2010, TFF 
(taxa de Fiscalização e Funcionamento) e TFS (Taxa de Fiscalização sanitária) 2009 
e 2010 e IPTU 2011) de aproximadamente R$ 300.000,00, com composição 
variável - cheque empresa plus, conta garantida e empréstimo - sendo este último 
(R$ 100.000,00) dividido em 24 parcelas, das quais apenas três foram pagas; 
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• Os impostos atrasados também foram renegociados: ISSQN (pagas 24 parcelas de 
60, saldo devedor: R$ 38.915,00), REFIS (pagas 22 parcelas de 180, saldo devedor 
de R$ 740.950,00) e FGTS (pagas 4 parcelas de 24, saldo devedor: R$67.000,00) 

• A dívida ativa do IPTU (período 2001 a 2008) somava aproximadamente 
R$600.000,00, mas recente negociação com a PBH reduziu esse valor em 70%, em 
contrapartida da abertura do clube para as escolas públicas municipais; 

 
A partir desse perfil econômico-financeiro, podemos chegar a algumas conclusões 
importantes para o nosso Plano Diretor. A primeira delas é que o clube não tem mínima 
capacidade de investimentos para obras e restaurações, necessitando de injeção de recursos 
externos para ações importantes como requalificação ambiental do clube, restauração do 
edifício projetado por Oscar Niemeyer ou quaisquer outras ações de remanejamento físico 
que venham a ser propostas por este Plano Diretor. 
 
A segunda conclusão é que o clube tem necessidades de reordernar o seu perfil de receitas, 
diminuindo a presença da taxa de condomínios (por sua fragilidade) e do salão de festas 
(por seu impacto na vizinhança, pelas poluições acústica e visual) e aumentando a presença 
de prestação de serviços (a verificar quais) e de estacionamento. Há também bastante espaço 
no aumento de receitas caso se agregue o valor de patrimônio histórico às taxas cobradas 
pelo clube, especialmente nos seus espaços de especial significado cultural. Ainda no sentido 
de redução de despesas, há uma boa perspectiva na isenção de IPTU e na redução de 
eventuais multas com a PBH. 
 
A terceira conclusão importante é de que, para realizar obras, será necessário captar recursos 
externos. Nesse sentido, a sua importância cultural é extremamente estratégica, 
credenciando o clube a conseguir esses recursos na comercialização das Unidades de 
Transferência de Direito de Construir, nas leis de incentivo à cultura ou no Programa 
Adote um Bem Cultural. Apesar desse potencial, deve-se registrar que o ITC não tem 
obtido sucesso na identificação de parceiros e mecenas, fato que pode ser comprovado nas 
recentes tentativas junto às leis federal e municipal de incentivo à cultura.  
 
 
 
 
CONCLUSÕES 

 
As conclusões que podemos apresentar nesta seção se organizam em três grandes grupos. O 
primeiro diz respeito às questões de associados e uso do clube: 

• O clube é muito utilizado pelos associados espacialmente na sua parte esportiva 
(tênis, peteca e futebol) e pelos usuários de piscinas (como se fora uma praia), 
grupos bem caracterizados e formadores de confrarias, especialmente nas 
modalidades esportivas; 

• O clube se apresenta como grande prestador de serviços para a vizinhança 
especialmente quanto a aulas e academia; 
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• O clube utiliza muito o novo salão de festas especialmente para complementar 
renda (causando problemas de poluição sonora) e sub-utiliza os espaços tradicionais 
como geradora de recursos; 

• As instalações de apoio estão bem dimensionadas para o número de 2.000 
associados e 60 funcionários, números-base para os planos futuros e garantidor da 
animação esperada para um clube dessa ordem; 

• Não há aproveitamento turístico ou cultural do potencial de seus espaços e edifício 
histórico; 

• A eventual abertura da lagoa para usos náuticos pode trazer impactos para o clube, 
ainda não dimensionados. 

 
O segundo grupo diz respeito ao espaço físico: 

• O espaço físico é desestruturado, desintegrado e sem nenhuma proposta paisagística 
ou arquitetônica enriquecedora e integradora; 

• Os ambientes históricos estão degradados ou descaracterizados, além de ocultos ao 
grande público; 

• As relações do clube com os espaços públicos é conflitante: agressiva, ocultadora e 
degradante, seja na vizinhança próxima (através da fruição com a avenida Otacílio 
Negrão de Lima), seja pela vista de outros pontos à margem da lagoa ou dos outros 
edifícios notáveis da orla; 

• O edifício novo, além de ser alvo de muita polêmica, apresenta grandes problemas 
plásticos e ambientais; 

• Os espaços públicos adjacentes são desestruturados, pouco estimulantes e de pouca 
relação com o lago. 

 
O terceiro grupo diz respeito à sustentabilidade do clube e da região: 

• A sustentabilidade do clube não se realiza apenas com as mensalidades, sendo 
necessárias algumas prestações de serviços para complementar sua sobrevivência; 

• O clube não tem qualquer reserva financeira ou expectativa de renda para arcar com 
as obras qualificadoras e de restauração necessárias; 

• O clube impacta a região onde se instala com o fluxo de pessoas e veículos, sendo 
necessárias soluções parceiras entre ele e o poder público. 
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As diretrizes que propomos a seguir partem daquelas premissas que estabelecemos logo à 
apresentação deste trabalho e visam criar marcos de negociação possível, de interesse tanto 
do clube quanto da cidade. Visam resolver problemas internos de um clube 
descaracterizado e desintegrado por sucessivas e mal planejadas intervenções, mas também 
visam resolver os problemas urbanos que o clube traz consigo: uma orla acessível e mais 
bela, solução de problemas de estacionamento e restauração dos bens degradados e a fruição 
visual da orla e de seus edifícios notáveis. Complementam o elenco diretrizes de 
sustentabilidade, sem as quais não serão possíveis tornar reais qualquer uma das diretrizes 
anteriores. 
    
    
1. Diretrizes Gerais1. Diretrizes Gerais1. Diretrizes Gerais1. Diretrizes Gerais    
 
1.1. Promover a inserção mais equilibrada do clube na cidade e na região, resolvendo os 
problemas de visibilidade da lagoa e das obras patrimoniais e de acessibilidade ao clube e à 
lagoa; 
 
1.2. Promover a recuperação ambiental e a adequação do clube resolvendo seus problemas 
internos, melhorando a qualidade de sua arquitetura e paisagismo e seu funcionamento 
geral; 
 
1.3. Recuperar o patrimônio histórico hoje em grande estado de degradação e seu potencial 
de fruição pelos cidadãos; 
 
1.4. Garantir a sustentabilidade do clube em seu cotidiano e para a realização das obras 
necessárias. 
    
    
    
    

2. Diretrizes Setoriais2. Diretrizes Setoriais2. Diretrizes Setoriais2. Diretrizes Setoriais    
    
    
2.1. QUANTO ÀS RELAÇÕES COM A REGIÃO E A CIDADE 2.1. QUANTO ÀS RELAÇÕES COM A REGIÃO E A CIDADE 2.1. QUANTO ÀS RELAÇÕES COM A REGIÃO E A CIDADE 2.1. QUANTO ÀS RELAÇÕES COM A REGIÃO E A CIDADE     
A) Participação na recuperação paisagística de dominância verde característica da 

Pampulha; 
B) Desobstrução da visibilidade da lagoa e das obras notáveis aí presentes, bem como 

maior harmonia com elas; 
C) Mediação com a vizinhança do entorno e redução dos impactos nela causados pela 

presença do clube; 

PARTE 4 - diretrizes 
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D) Favorecimento à apropriação pública das riquezas e potencialidades da região, aí 
incluídos o acesso à orla e ao patrimônio histórico; 

E) Alterações nas áreas públicas de maneira a melhorar a mobilidade urbana e 
apropriação coletiva dos espaços de uso público; 

F) Participação mais integrada no calendário e execução de eventos na orla. 
G) Participação no esforço da cidade quanto ao futuro uso náutico da lagoa (para 

turismo e esportes); 
H) Redução da poluição sonora; 
I) Participação nos esforços de educação ambiental e controle de resíduos sólidos que 

são atirados cotidianamente na lagoa; 
J) Atendimento às necessidades da grande população flutuante que acorre à região em 

termos de prestação de serviços nos setores esportivo (atividades esportivas e 
complementares ao esporte), turismo (cafés, convenções, encontros qualificados, 
vistas guiadas) e alojamento (alojamento de turistas e atletas) e segurança. 

 
 
 

2.2. QUANTO AOS ASSOCIADOS E AO USO DO CLUBE 2.2. QUANTO AOS ASSOCIADOS E AO USO DO CLUBE 2.2. QUANTO AOS ASSOCIADOS E AO USO DO CLUBE 2.2. QUANTO AOS ASSOCIADOS E AO USO DO CLUBE     
A) Estabelecimento do número máximo de 2.000 associados como instrumento de 

planejamento e controle do clube; 
B) Estabelecimento do número máximo de 400 pessoas para festas e eventos no Salão 

Portinari; 
C) Favorecimento das relações internas dos associados, oferecendo conforto e 

incentivando os grupos espontâneos que aí se formaram em função das diferentes 
modalidades esportivas, 

D) Criação de ações de animação gregárias; 
E) Redução do número de quadras, retirando aquelas de pouco uso, para favorecer 

mais espaços de respiração dentro do clube e melhores condições de projeto 
arquitetônico e paisagístico; 

F) Melhoria das condições físicas, ambientais e funcionais das saunas e vestiários, com 
possível relocação dos mesmos; 

G) Redução das festas para grande número de pessoas apenas para aquelas de 
congraçamento de associados ou de tradição do próprio clube, qualificando mais os 
eventos e restringindo-os ao Salão Portinari; 

H) Melhoria da prestação geral de serviços (academia, salão de beleza) e criação de 
outras; 

I) Melhoria no salão de jogos e diversificação de seus atrativos de forma a atingir 
diferentes faixas etárias; 

J) Previsão de 300 vagas para associados. 
 
 
 
2.3. QUANTO AO ESPAÇO FÍSICO DO CLUBE 2.3. QUANTO AO ESPAÇO FÍSICO DO CLUBE 2.3. QUANTO AO ESPAÇO FÍSICO DO CLUBE 2.3. QUANTO AO ESPAÇO FÍSICO DO CLUBE     
A) Recuperação da qualidade ambiental e funcional do clube através de novos projetos 

arquitetônico e paisagístico baseados nas diretrizes apresentadas nesse documento; 
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B) Integração das partes do clube, hoje isoladas pela presença obstaculizadora das 
quadras e pela fragmentação de suas circulações internas; 

C) Organização das atividades do clube em seu território, com melhor solução para 
seqüência de quadras e outros espaços; 

D) Quanto ao setor 1 (núcleo inicial do clube), restauração completa do edifício, 
incluindo adaptação para novos usos com controle de impacto por execsso de 
público; 

E) Quanto ao setor 2 (jardins de burle-marx), restauração dos jardins projetados por 
Burle-Marx e sua disponibilização para fruição pública; 

F) Quanto ao setor 3 (bar lanchonete), recuperação do paisagismo, melhoria no design 
de balcões e do bloco de apoio; 

G) Quanto ao setor 4 (quadras centrais), melhoria de organização, design dos elementos 
de apoio e paisagismo, melhor conexão entre as partes do clube; 

H) Quanto ao setor 5 (piscina nova), redesenho dos espaços de apoio, ações de 
integração com o restante do clube, paisagismo geral, especialmente no pavimento 
inferior com vistas à fruição das outras margens da lagoa; 

I) Quanto ao setor 6 (edifício novo), tratamento plástico do edifício e a melhoria de sua 
qualidade ambiental , reduzindo seu impacto para a lagoa, integrando-o mais ao 
espaço do clube, solução das questões de tratamento acústico e utilização prioritária 
para a prestação de serviços sustentadores do clube; 

J) Quanto ao setor 7 (orla vegetada), novo projeto para a área, com melhoria 
paisagística e da qualidade os brinquedos; 

K) Quanto ao setor 8 (alinhamento com a rua), tratamento plástico, integração visual do 
clube com a rua, maior coesão interna do clube e redução de ocultações; 

L) Quanto ao setor 9 (área pública: estacionamento), continuidade da função de 
estacionamento, mas melhor qualidade ambiental e reforço dos grandes potenciais 
cênicos e paisagísticos aí presentes, integrados em um  projeto amplo de valorização 
do espaço público; 

M) Quanto ao setor 10 (lote em concessão), posse definitiva para o Iate Clube, de forma a 
possibilitar melhor tratamento ambiental e mais liberdade de uso com conseqüente 
maior participação nos destinos do clube; 

N) Quanto a novas edificações de apoio: uso preferencial do espaço sob a piscina nova 
(setor 5) e do setor 8, neste com construções semi-enterradas de forma a um só 
tempo proporcionar integração com a rua e desobstrução visual; 

O) No caso de quadra coberta (se houver), desobstrução através de transparência de 
vedações e harmonia com o patrimônio histórico do clube; 

P) Distribuição melhor e com também melhor design para quiosques, equipamentos 
de apoio setoriais, instalações (caixas d’água, caldeiras, etc.), bem como redesenho e 
nova localização da portaria principal; 

Q) Adaptação das edificações para futuros usos náuticos do lago; 
R) Melhor solução para os cercamentos de quadras de forma a evitar confusão visual e 

ocultações. 
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2.4. QUANTO AO P2.4. QUANTO AO P2.4. QUANTO AO P2.4. QUANTO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICOATRIMÔNIO HISTÓRICOATRIMÔNIO HISTÓRICOATRIMÔNIO HISTÓRICO    
A) Restauração completa do edifício sede projetado por Oscar Niemeyer e sua 

adaptação para as novas funções propostas; 
B) Reinserção adequada das obras de Burle Marx e Cândido Portinari no Salão 

Portinari; 
C) Restauração completa dos jardins históricos projetados por Burle-Marx; 
D) Redução da ocultação visual dos bens patrimoniais seja nas proximidades do clube, 

seja a partir de outros pontos da Lagoa; 
E) Abertura pública para fruição dos bens patrimoniais segundo regras pré-

estabelecidas; 
F) Relocação e nova solução para os elementos descaracterizantes de apoio tais como 

caldeiras, caixas d’água, sub-estação, ar condicionado e portaria. 
 
 
 

2.5. QUANTO À SUSTENTABILIDADE DO CLUBE2.5. QUANTO À SUSTENTABILIDADE DO CLUBE2.5. QUANTO À SUSTENTABILIDADE DO CLUBE2.5. QUANTO À SUSTENTABILIDADE DO CLUBE    
A) Definição de ações de sustentabilidade quanto a dois eixos: a sobrevivência 

cotidiana e a recuperação do patrimônio histórico/ requalificação do clube 
B) Aproveitamento das potencialidades que surgem especialmente na área de prestação 

de serviços em função do desenvolvimento metropolitano preferencial do Vetor 
Norte, da renovação da região e das alterações da Lei de Uso, Ocupação e 
Parcelamento do Solo;  

C) Maior integração com os movimentos turísticos com beneficiamento mútuo do 
clube e da cidade; 

D) Integração ao Parque esportivo especializado que vem se caracterizando na região 
com as reformas do Mineirão/ Mineirinho e do centro Esportivo Universitário da 
UFMG; 

E) Preparação para aproveitar os potenciais de uso náutico da lagoa (escolas, associados 
e turismo; 

F) Reconceituação da prestação de serviços do clube, tornando-a mais adequada às 
novas oportunidades e às relações de vizinhança; 

G) Beneficiamento dos incentivos ligados aos bens patrimoniais tais como o uso de 
UTDC’s, a isenção de IPTU e a inserção nas leis de incentivo a cultura nos níveis 
municipal, estadual e federal, no “Programa Adote um Bem Cultural”, bem como a 
lei municipal de anistia; 

H) Incremento de parcerias com instituições públicas e privadas nas áreas de esporte, 
lazer, cultura e truísmo; 

I) Integração com o PAC do patrimônio; 
J) Integração com os demais clubes da Região para solução de problemas comuns e de 

promoções integradas. 
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As propostas que apresentamos a seguir procuram resolver problemas em dois níveis: os do 
Iate Tênis Clube, em sua qualificação física e sustentabilidade e do espaço urbano público, 
do entorno, aqui considerando não apenas a sua vizinhança imediata, mas a grande região 
do lago que mantém com ele algum tipo de conexão visual ou sonora. É importante 
observar que, grande parte das vezes, as propostas resolvem os dois níveis de problemas de 
forma integrada, o que mostra a estreita inter-relação que o clube mantém com a cidade. 
 
 

1.1.1.1. Propostas de gestão e fontes de recursosPropostas de gestão e fontes de recursosPropostas de gestão e fontes de recursosPropostas de gestão e fontes de recursos    
    

1.1.1.1.1.1.1.1. SUSTENTABILIDADESUSTENTABILIDADESUSTENTABILIDADESUSTENTABILIDADE    
Para efeito de análise e entendimento do problema de sustentabilidade do clube, 
identificamos três vetores principais: 

• Manutenção do clube que, soma a contribuição mensal dos associados (esta sempre 
instável e com alto índice de inadimplência) com outras fontes de renda; 

• Sustentação continuada do acervo histórico, o qual necessita não apenas de uma 
primeira restauração completa (de alto custo), mas sempre vai exigir inversão de 
recursos para sua manutenção; 

• Obras de qualificação, aqui incluídas as restaurações e as obras de melhoria 
ambiental e organizacional do próprio clube (de impacto na paisagem da 
Pampulha). 

 
Se desconsideramos a receita por pagamento de condomínios, usual e insuficiente, hoje a 
sustentabilidade é muito restrita à Academia e ao Salão de Festas, este último causador de 
grandes problemas com a vizinhança e de retorno financeiro importante, mas modesto 
frente às grandes necessidades do ITC. A nossa proposta é que se acabem as grandes festas, 
reduzindo-as apenas àquelas que possam ser realizadas sustentavelmente no Salão Portinari: 
festas mais qualificadas e com melhor custo benefício. 
 
Se assim for, a função de obtenção de recursos fica a cargo das seguintes opções: 
 
A) Novo uso estratégico do edifício novo (setor 6) ou do lote em concessão (setor 10) que 
devem abrigar atividades de prestação de serviços, onde apontamos as seguintes 
possibilidades: 

• Centro comercial (dentro das possibilidades legais): a área disponível (térreo 
coberto do edifício novo pode absorver diferentes soluções de lojas, em função das 
várias alternativas de ocupação) e o lote em concessão da mesma forma desde que 
se preservem as árvores locais e a articulação com o espaço urbano; 

• Apart-hotel (especializado ou não em abrigar atletas, na falta de alojamento no 
CEU e nos outros equipamentos da região e contando com a infra-estrutura 

PARTE 5 - propostas 
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esportiva aí instalada). Os cálculos dos especialistas apontam o número de 70 
apartamentos de 20 m2 como sendo o patamar de sustentabilidade do 
empreendimento (Ilustração 5.1); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Academia de treino profissional, escolas de esportes (em complementação ao 
parque esportivo existente na região). Esta academia pode abrigar tanto a parte de 
prestação de serviços, quanto também atender a um público mais profissional e 
mais especializado; 

• Centro de prestação de serviços ao turista e ao cidadão (atividades ligadas à 
informática e primeiras necessidades, excursões, ônibus turísticos, garagem de 
barcos); 

• Em último caso, festas, mas com novas instalações e direcionamento, com 
tratamento acústico adequado e restrições de funcionamento. 

 
Todas essas possibilidades têm estreita relação com a área do lote em concessão ou com a 
área disponível do edifício, é claro, especialmente porque estamos propondo a demolição do 
segundo piso (hoje ocupado pelo Salão de Festas), conforme item 2.1. a seguir. 
 
A análise de qual empreendimento melhor resolveria a equação custo-benefício extrapola os 
limites deste Plano Diretor e deve ser objeto de análise econômica acompanhada por 
estudos de impacto. 
 
 
 
B) A presença de um café no edifício-sede projetado por Niemeyer e que se estendesse pelos 
jardins de Burle-Marx parece ser adequada tanto do custo da criação de renda quanto do 
uso turístico e fruição desses jardins. 

                         Ilustração 5.1 



122 

 

C) O Salão Portinari, restaurado, com as obras de arte novamente integradas ao ambiente, 
se presta a eventos qualificados de convenções ou de pequenas festas (máximo de 400 
pessoas), com valor de aluguel coerente com a nobreza do local. Pode ser franqueado um 
numero limitado de datas para eventos nobres de interesse da Prefeitura de belo Horizonte 
como contrapartida para as demais negociações. 
 
 
D) Ações advindas do futuro uso náutico da lagoa que abra as seguintes possibilidades: 

• Entrada náutica para a lagoa (em termos de prestação de serviços a eventos náuticos, 
usos turísticos e escolas que venham a ocorrer); 

• Garagem de barcos (relacionados aos usos acima); 
• Escola de esportes náuticos. 

 
 
E) Benefícios quanto ao Patrimônio Histórico: 

• Comercialização das UTDC’s (seria importante a recaracterização da área não como 
ZP-1, mas como ZP-2, o que é claramente possível em função do zoneamento de 
toda a sua vizinhança imediata) 

• Isenção de IPTU (cerca de R$ 100.000,00/ ano) 
• Inserção em projetos das leis de incentivo municipal, estadual e federal. 
 
 
 

 

2.2.2.2. Necessidades e vocações:Necessidades e vocações:Necessidades e vocações:Necessidades e vocações:    
 
Para facilitar o entendimento das propostas que se seguem, torna-se necessária, antes, a 
organização dos elementos em um quadro-resumo de necessidades e vocações conforme a 
seguir: 
 
2.1.2.1.2.1.2.1. ESPAÇO DE SUSTENTABILIDADEESPAÇO DE SUSTENTABILIDADEESPAÇO DE SUSTENTABILIDADEESPAÇO DE SUSTENTABILIDADE    
 
Sob a designação “espaço de sustentabilidade” estamos nos referindo às áreas construídas 
que devem gerar recursos de forma contínua, conforme exposto em 1.1, anteriormente. 
 
Os espaços que apresentam vocação para essa função são: 

• O nível térreo do edifico novo e espaço adjacente descoberto (setor 6); 
• O espaço sob a piscina nova (setor 5); 
• O lote em concessão (setor 10). 

 
O cruzamento das funções com as possibilidades físicas dos locais, apresenta as seguintes 
conclusões: 
 
A) Quanto ao Apart-hotel: 
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• No caso da implantação dos 70 apartamentos de 20 m2 (patamar de 
sustentabilidade), o térreo do edifício novo tem capacidade de abrigar esse número 
mais os espaços de apoio necessários (refeitório, vestiário de serviços, espaço de 
sociabilidade, etc.). O número de vagas para hóspedes é estimado em 22 vagas, 
número facilmente absorvível pelo estacionamento geral do clube; 

• O apart-hotel é possível também no lote em concessão, que apresenta capacidade de 
80 a 100 apartamentos, mais estacionamento e espaços de apoio; 

• Em ambos os casos acima, restaria livre o espaço sob a piscina nova, o qual poderia 
atender às demandas de novos espaços para o clube, desonerando o uso do setor 8 
(alinhamento da rua); 

• Conclusão: no caso do Apart-Hotel, o uso do lote em concessão se mostra mais 
apropriado, inclusive por criar maior independência entre ele e o clube, o que 
abriria a possibilidade adicional de outros usos sustentáveis para o edifício novo 
(desde que o estacionamento possa utilizar o subsolo da praça em frente, caso 
contrário teríamos que conservar o estacionamento nessa porção térrea). No caso do 
Apart-hotel se instalar no pavimento térreo do edifício novo, abrindo-se as seguintes 
possibilidades para os outros setores: uso do setor 8 para apoio do clube ou 
instalação da academia, ou ainda uso do lote em concessão para a instalação da 
academia. 

 
B) Quanto aos outros usos (centro comercial, centro de prestação de serviços, etc.): 

• Os espaços vocacionados continuam sendo os mesmos, sendo a diferença apenas a 
de capacidade (aproximadamente 3.000 m2 disponíveis no térreo do edifício novo x 
3.200 m2 disponíveis no lote em concessão); 

• O espaço sob a piscina nova só, poderá ser utilizado consorciado com o uso do 
térreo do edifício novo, posto que não apresente ligação direta com a avenida; 

• No caso de uso do lote em concessão para abrigar o espaço de sustentabilidade, o 
piso térreo do prédio novo pode ser reformado para instalação de quadra coberta ( o 
que pode vir a ser também fonte de renda). 

 
 
 

2.2.2.2.2.2.2.2. ESTACIONAMENTOESTACIONAMENTOESTACIONAMENTOESTACIONAMENTO    
 
A necessidade do clube é de 300 vagas, número que é importante tanto ao clube, quanto à 
cidade, para não sobrecarregar o sistema viário local. Hoje ele se resolve parte no lote em 
concessão (setor 10) ou dentro do próprio clube, na parte térrea do setor 6. Em ambos os 
casos, há uma inadequação entre uso e espaço. No caso do setor 6 há uma inversão de 
valores, pois se usa espaço nobre, térreo, às margens da lagoa, de extrema aridez visual para 
o uso menos nobre de todos e, no caso do lote em concessão, ele rompe uma seqüência 
urbana desejável de edificações entre árvores para abrigar um uso não qualificador. 
 
Os espaços vocacionados para estacionamento são: 
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• A laje superior do edifício novo, o que, no caso da demolição do segundo 
pavimento, ficará bem ao nível da avenida. Nesse caso, é possível conciliar o uso 
com um tratamento paisagístico que qualifique o local, mas continuaríamos 
cometendo o mesmo erro de usar espaços nobres para usos nem tanto; 

• O lote em concessão, dependendo do quanto se conservar das árvores existentes 
poderia absorver ainda um ou dois andares extra de vagas (há potencial de 60 a 70 
vagas por pavimento, conservando-se as árvores), mas cujo resultado em termos de 
paisagem urbana deveria ser cuidadosamente estudado (no caso de edificações). Há 
aqui também o risco dessa solução verticalizada ser classificada como edifício-
garagem e, portanto, não ser aprovada por ser uso não-conforme (uma eventual 
operação urbana poderia resolver esse problema) 

• O subsolo do estacionamento na praça frontal hoje existente, (o qual comportaria 
aproximadamente 150 vagas), desde que solucionado a compatibilidade com a 
galeria de esgoto; 

• Conclusão: a análise aponta claramente para o uso do estacionamento em subsolo 
no setor 9 ou, em número reduzido ao mínimo no sub-solo do edifício novo, desde 
que qualificados ambientalmente. 

 
 
 
2.3.2.3.2.3.2.3. QUADRASQUADRASQUADRASQUADRAS    
 
As quadras se constituem em sério problema a ser resolvido, se consideramos que o número 
existente hoje é o número ideal, admitindo-se a supressão de apenas três delas. Os espaços 
disponíveis para elas são: 

• O setor 4, como já é tradicional; 
• A cobertura do edifício novo (setor 6); 
• O térreo do edifício novo (setor 6). 

 
A análise deste tema reforça a necessidade de existência de quadras na cobertura do edifício 
novo, sem a qual não será possível atender ao número mínimo de quadras desejável. O uso 
do térreo dessa edificação só seria possível se o espaço de sustentabilidade estivesse no lote 
em concessão.  
 
 
 
2.4.2.4.2.4.2.4. QUADRA COBERTAQUADRA COBERTAQUADRA COBERTAQUADRA COBERTA    
A quadra coberta é um desejo antigo dos associados do clube e que não se concretiza em 
função da área construída não aprovada. Ela só seria possível em duas maneiras: 

• Se o espaço de sustentabilidade se situasse no lote em concessão, com a liberação do 
térreo do edifício novo para essa nova função. A questão do pé-direito poderia ser 
resolvida com a construção de cobertura que fosse transparente e agregadora de 
valor estético; 

• Se, no caso de uso comercial do edifício novo, esta fosse construída possivelmente 
no setor 4, mas sem vedações verticais e com cobertura leve a dialogar com os 
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edifícios existentes (essa possibilidade pode sofrer restrições dos órgãos do 
patrimônio). 

• No lote em concessão (setor 10) 
 
 
 
2.5.2.5.2.5.2.5. ACADEMIAACADEMIAACADEMIAACADEMIA    
 
A academia tem se mostrado um importante equipamento do clube, bom para os 
associados, bom para a vizinhança e bom para a rentabilidade do clube, o que pode ser 
evidenciado no seu contínuo aumento de área e de modalidades de condicionamento físico 
e de esportes. Os espaços que tem vocação para recebê-la são: 

• O próprio térreo do edifício novo, nesse caso combinado com outras atividades 
comerciais ou de prestação de serviços; 

• A área sob a piscina nova; 
• O lote em concessão. 

 
Os três são igualmente possíveis, funcionando a academia como uma espécie de coringa, na 
viabilização geral do conjunto. 
 
 
 
2.6.2.6.2.6.2.6. APOIO AO CLUBE (VESTIÁRIOS E SERVIÇOS GERAIS)APOIO AO CLUBE (VESTIÁRIOS E SERVIÇOS GERAIS)APOIO AO CLUBE (VESTIÁRIOS E SERVIÇOS GERAIS)APOIO AO CLUBE (VESTIÁRIOS E SERVIÇOS GERAIS)    
 
Com a ocupação do térreo do edifício novo para atividades de sustentabilidade, do vestiário 
do edifício projetado por Niemeyer para futuras atividades náuticas e com a demolição do 
vestiário de serviços nos jardins de Burle-Marx, o clube necessitará da construção de novas 
unidades de apoio (administração, sauna, depósitos, almoxarifados, vestiário de associados e 
de serviços). São as seguintes as possibilidades: 
 

• Ao longo do alinhamento da rua, setor 8, semi-enterrados, de forma a permitir 
transição qualificada entre rua e clube e desobstrução visual da lagoa; 

• No lote em concessão, nesse caso, com algum desconforto em função da separação 
(pela avenida) dessas atividades com a área do clube (é claro que o vestiário de 
associados não pode se separar da área contínua do clube, restando-lhe o setor 8 ou a 
área sob a piscina); 

• Em parte do próprio térreo do edifício novo, dependendo do uso sustentável que se 
der a ele (opção descartada no caso do apart-hotel); 

• Sob a área da piscina nova. 
 
A opção de uso do lote em concessão se apresenta como a pior delas, ficando as outras 
condicionadas à solução de sustentabilidade indicada para o setor 6.  
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3.3.3.3. Proposta de remanejamento espacial global:Proposta de remanejamento espacial global:Proposta de remanejamento espacial global:Proposta de remanejamento espacial global:    
 
3.1. PONTOS DE REMANEJAMENTO: 

• Incorporação dos Jardins de Burle Marx ao conjunto de espaços de fruição 
maior da Orla: Restauração completa dos jardins projetados por Burle-Marx no 
setor 2, com demolição das construções posteriores existentes e sua abertura para 
fruição do grande público, recompondo o espaço urbano de uso público e 
facilitando seu acesso qualificado às margens do lago. Esta proposta poderá ser 
ainda mais enriquecida se as duas mãos de tráfego viário ao invés de se 
bifurcarem, tiverem sua porção territorial ajuntada ao passeio do Iate Clube 
(Ilustração 5.2, a,b,c,d); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Ilustração 5.2a 

                        Ilustração 5.2b 
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• Aumento do número de vagas de estacionamento clube/ orla através da criação 
de estacionamento subterrâneo1 no setor 9. São previstas aí cerca de 150 vagas 
(outras 150 seriam necessárias). A nossa proposta é que o ITC construísse e 
fosse o concessionário deste estacionamento subterrâneo (com recursos advindos 
das fontes relacionadas no item 2 desta parte propositiva (Propostas de gestão e 
fontes de recursos); 

• Demolição do segundo piso do edifício novo (setor 6), onde hoje se encontra o 
salão de festas, com a sua ocupação por quadras descobertas e tratamento 
paisagístico dessa laje e do terraço descoberto do estacionamento do primeiro 
piso; 

                                                
1
 Segundo sondagem realizada pelo empreendimento hoteleiro que está sendo construído nos terrenos em 

frente ao Iate Tênis Clube, o nível de água subterrâneo está a cinco metros de profundidade e o próprio 

edifício novo do clube está a quase dois metros abaixo do nível da avenida Otacílio Negrão de Lima, o 

que aponta para a viabilidade da solução de estacionamento subterrâneo. A galeria subterrânea hoje 

existente está a cinco metros de profundidade e o estacionamento subterrâneo chegaria a, no máximo, três 

metros de profundidade. 

                       Ilustração 5.2c 

                       Ilustração 5.2d 
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• Remodelação completa dos setores 4 e 7, através de nova organização de quadras 
(a partir do setor 3 em direção ao setor 6 com a seguinte seqüência: petecas, 
futebol e tênis – estas nas lajes de cobertura) que possibilite uma qualificação 
ambiental e paisagística e uma maior integração longitudinal do clube; 

• Uso do setor 8 para a criação de novas construções necessárias ao suporte do 
clube. 

 
 
 
 

4.4.4.4. PropostaPropostaPropostaProposta----síntesesíntesesíntesesíntese    
 
A proposta síntese para o Plano Diretor do Iate Tênis Clube consiste na implantação de 
uma Operação Urbana (ver proposta de redação em anexo) com a seguinte configuração: 

• Demolição dos seguintes elementos descaracterizantes: segundo andar do edifício 
novo onde se encontra o Salão de Festas, dos prédios localizados nos jardins de 
Burle Marx e dos elementos descarcaterizantes e ocultadores espalhados pelo 
território do clube; 

• Restauração completa do edifício-sede do ITC projetado por Oscar Niemeyer dos 
jardins projetados por Burle-Marx; 

• Facilitação de visitação, pública aos jardins de Burle Marx (área aproximada de 
2.000 m2)  

• Posse definitiva do lote em concessão (setor 10); 
• Construção de subsolo para estacionamento na área pública frontal ao ITC (setor 9) 

em troca de sua concessão para sua exploração pelo clube por um período de trinta 
anos; 

• Caracterização do lote do Iate Tênis Clube como ZP-2; 
• Liberação de Unidades de Transferência de Direito de Construir que são de direito 

do ITC; 
• Cessão de datas à PBH para uso do Salão Portinari; 
• Manutenção constante pelo ITC dos jardins projetados por Burle-Marx ; 
• Perdão das multas referente ao processo de regularização das edificações não-

aprovadas e de eventuais doações no processo de parcelamento; 
• Manutenção de serviço qualificado de recebimento de turistas e de posto de 

recolhimento de pequenos volumes de resíduos sólidos. 
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Annex 8

File of São Luiz 
neighborhood 



FILE OF SÃO LUIS NEIGHBOORHOOD 

 

The FILE OF THE SÃO LUÍS NEIGHBOORHOOD was elaborated by the technical 

team of the Board of Cultural Heritage of Municipal Culture Foundation of Belo 

Horizonte City Hall, aiming at creating an inventory and collecting subsidies for the 

protection of the Neighborhood as an architectural and urban ensemble and also select 

few examples that could be candidate to the specific protection. 

The Neighborhood is next to three of the main buildings of the Ensemble (Ball Room, 

Yacht Club and San Francisco de Assis Church) and was the first one to be 

implemented in the decade after the construction of the Pampulha Complex by 

Juscelino Kubitschek. The neighborhood design is based on the precepts of the 

English garden city and presents wide lots (1,000 m2) destined for one-family houses, 

with wide front indentations and strong presence of vegetation due to its low 

occupational density. 

One of the most beautiful houses designed by Oscar Niemeyer is located in the 

neighborhood, the Residence Dalva Simão, synthesis of modernist housing precepts 

and land occupation in Cidade Jardim (Garden City). 
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Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
 

Fernando Damata Pimentel  
 

Secretaria Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental 
Murilo Valadares 

 
Secretaria Municipal de Regulação Urbana 

Gina Beatriz Rende 
 

Gerência de Patrimônio Histórico Urbano 
Michele Abreu Arroyo 
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Ficha Técnica 

 
Coordenação 

Tereza Bruzzi de Carvalho 
 

Texto, pesquisa histórica, levantamento arquitetônico e 
programação visual 

 
Carlos Henrique Bicalho (arquiteto restaurador GEPH) 

Denise Marques Bahia (arquiteta professora Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais – Centro de Estudos de Arquitetura 

Moderna) 
Maria Aparecida Vivas (arquiteta GEPH) 

Maria Del Mar Ferrer Jordá Poblet (arquiteta e historiadora GEPH) 
Mariana Guimarães Brandão (arquiteta restauradora GEPH) 

Mônica Rocio Neves (arquiteta professora Universidade Federal de 
Juiz de Fora) 

Tereza Bruzzi de Carvalho (arquiteta GEPH) 
Vanessa de Cássia Viegas Conrado (historiadora GEPH) 

 
Assistentes de Pesquisa 

Karime Gonçalves Cajazeiro (estagiária arquitetura GEPH) 
Letícia Gazire Melgaço (estagiária arquitetura GEPH) 

 
Estagiárias 

Aline Arcebispo Léo (estagiária arquitetura GEPH) 
Lília Guedes Carvalho (estagiária arquitetura GEPH) 

 
 

 2



 
dossier do conjunto urbano pampulha

 
 

DOSSIER DE TOMBAMENTO DO CONJUNTO URBANO 

PAMPULHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cidade é um fato natural como uma gruta, um ninho, um formigueiro. 

Mas também é uma obra de arte consciente e encerra na sua estrutura 

coletiva muitas formas de arte mais simples e mais individuais. O 

pensamento toma forma na cidade e, por sua vez, as formas urbanas 

condicionam o pensamento. Por que o espaço, não menos que o 

tempo, é reorganizado engenhosamente nas cidades, nas linhas e 

contornos dos recintos, no estabelecimento dos planos horizontais e 

cumes verticais, na utilização ou na contraposição da conformação 

natural (...). A cidade é, ao mesmo tempo, um instrumento material de 

vida coletiva e um símbolo daquela comunidade de objetivos e de 

consensos que nasce em circunstâncias tão favoráveis. Juntamente 

com a linguagem, ela é talvez, a maior obra de arte do homem. 

 

LEWIS MUNFORD  
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A POLÍTICA DE PROTEÇÃO EM BELO HORIZONTE E O 

CONCEITO DE PATRIMÔNIO NO PLANEJAMENTO URBANO 

 

As cidades são sistemas vivos, espaços em constante construção. 

Este dinamismo é experimentado e transformado por aqueles que 

habitam os espaços urbanos: os cidadãos são as raízes das cidades. 

A história da cidade se constitui de suas permanências e mudanças, 

da afetividade e dos símbolos construídos e apreendidos pelos 

cidadãos. Estes símbolos, segundo Aldo Rossi, se constituem em 

verdadeiros “nós de significação”, e seriam elementos que sintetizam 

e encerram conteúdos de construção coletiva de grande importância 

para uma sociedade. A cidade pode ser, então, entendida como lugar 

privilegiado onde as manifestações do cotidiano de seus habitantes 

compõem a multiplicidade de seus espaços.  

Mas, é também diante dessa complexidade que se encontra o desafio 

de gestão desses espaços plurais e de como garantir a qualidade de 

vida desses lugares da coletividade. Nesse sentido, a preservação do 

patrimônio histórico, enquanto política pública setorial, assume cada 

vez mais um papel legitimador no processo da apropriação pelos 

cidadãos dos espaços da cidade, sua paisagem, caminhos e 

símbolos, considerando todas as diversidades e divergências 

presentes na dinâmica urbana. Assim, preservar o patrimônio é uma 

das vertentes do planejamento urbano. Não se trata de uma ação 

pontual, e sim de ações integradas com os diversos setores da 

administração municipal e com a própria comunidade. Deve-se 

entender como ação planejadora, uma visão articulada e integrada 

dos diversos aspectos que interferem na conformação urbana. Tem-se 

como parâmetro primeiro esta “visão articulada”, a dimensão 

temporal, ou seja, a noção de que as ações humanas se realizam 

determinadas por um conjunto de valores vigentes em dados 

momentos históricos que as contextualizam. Trata-se, portanto, de 

articular passado, presente e futuro com vistas a uma harmonização, 
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mesmo que através da diversidade, e ao estabelecimento de um 

diálogo entre passado e presente. Nesse mundo globalizado, onde as 

cidades se inserem numa extensa rede mundial de comunicação e de 

mercado, como a teoria dos vasos comunicantes da física, existe uma 

tendência à homogeneização em todos os níveis, inclusive o da 

cultura. É preciso garantir o vínculo entre passado e presente, pois é a 

partir dele que se estabelecerão as identidades relativas àquele 

espaço, àquele tempo e àquela comunidade, ou seja, serão mantidas 

e respeitadas as especificidades de um lugar, onde a construção do 

novo se dará tendo como lastro a sua herança do passado. Essa 

visão, incorporada à ação planejadora da administração municipal, 

permite que um dos aspectos da cultura, concretizado e realizado no 

espaço da cidade, adquira a importância que lhe é devida no trato da 

“coisa pública”. No Plano Diretor de Belo Horizonte, em capítulo que 

trata de seus objetivos estratégicos para a promoção do 

desenvolvimento urbano, prevê-se a criação de condições para 

preservar a paisagem urbana e a adoção de medidas para tratamento 

adequado do patrimônio cultural do Município, tendo em vista sua 

proteção, preservação e recuperação. 

Hoje, a política de proteção dos bens culturais em Belo Horizonte tem 

como um de seus fundamentos os conjuntos urbanos, que são áreas 

da cidade definidas com o objetivo de se proteger espaços 

específicos, denominados espaços polarizadores, onde são 

encontradas ambiências, edificações ou mesmo conjunto de 

edificações que apresentam expressivo significado histórico e cultural. 

Os espaços polarizadores dos conjuntos destacam-se por 

desempenharem uma função estratégica e simbólica na estruturação 

e compreensão urbana. Visando a proteção dessas áreas, foram 

estabelecidos os critérios e diretrizes de preservação.  

O perímetro de proteção de cada conjunto urbano é definido pela 

concordância de dois espaços, sendo eles: 

• Espaço de valor simbólico e/ou polarizador: é o espaço urbano que 

apresenta grande importância para a cidade, tanto por seu valor 

histórico-urbanístico (vinculado à planta original de Aarão Reis), 
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quanto por seus espaços edificados que, ao longo do tempo, 

incorporaram-se no imaginário coletivo, na configuração da cena 

urbana e no cotidiano dos seus moradores.  

• Espaço de valor urbanístico: é o espaço que possui ainda o traçado 

original proposto e uma ocupação heterogênea, conformando um 

cenário urbano variado onde se localizam, em pequenos grupos, 

edificações e/ou ambiências de valor histórico arquitetônico 

específico. Tal espaço influencia e vincula-se diretamente, sob o 

aspecto visual ou ambiental, ao espaço simbólico que o polariza. 

Através dos critérios e diretrizes de proteção das áreas preservadas, 

busca-se trabalhar conjuntamente com os cidadãos, a guarda e 

promoção dos bens culturais representativos da memória da cidade. 

Para a proteção dos conjuntos urbanos foram adotados pelo 

Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo 

Horizonte / CDPCM-BH os seguintes instrumentos de proteção: 

• Edificações de interesse cultural: tratam-se de todas as edificações 

inseridas no perímetro do conjunto urbano protegido. 

• Edificações de valor especial – Registro Documental: tratam-se de 

todas as edificações com valor histórico-urbanístico, que 

isoladamente não apresentam características relevantes capazes de 

justificarem seus tombamentos mas, na composição com as 

edificações próximas a elas, caracterizam uma fase da ocupação da 

cidade.  

• Edificações de valor polarizador e/ou simbólico – Tombamento 

Específico: referem-se tanto às edificações que se constituem em 

referenciais simbólicos para o espaço e memória da cidade, quanto 

àquelas com significado histórico e arquitetônico dignos de proteção. 

Soma-se a essa política, a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do 

Solo Urbano do Município, apresentando em seu capítulo VI, as ADEs 

– Áreas de Diretrizes Especiais que “por suas características, exigem a 

implementação de políticas específicas, permanentes ou não, 

podendo demandar parâmetros urbanísticos, fiscais e de 

funcionamento de atividades diferenciados, que se sobrepõem aos do 

zoneamento e sobre eles preponderam”. Este mecanismo irá tratar, 
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no nível espacial, de procedimentos diferenciados relativos ao uso e à 

ocupação do solo urbano nas áreas identificadas como “especiais”, 

seja pelo seu caráter ambiental, cultural, econômico, social e físico-

paisagístico.  

Este estudo, relativo à arquitetura modernista de Belo Horizonte, 

pretende constituir-se em um dos fundamentos para a 

regulamentação das ADEs já instituídas para as áreas aqui estudadas, 

Pampulha e Cidade Jardim, ou enquadrá-las nas denominadas ADEs 

de Referência1 propostas na última Conferência de Política Urbana2. 

Para tanto, procedeu-se ao inventário das edificações residenciais 

existentes nos bairros São Luiz3 e no bairro Cidade Jardim, sob a ótica 

da metodologia proposta na dissertação de mestrado intitulada “O 

sentido de habitar e as formas de morar: a experiência modernista na 

arquitetura residencial unifamiliar de Belo Horizonte”, de autoria de 

Denise Marques Bahia, sob orientação da arquiteta, professora Celina 

Borges Lemos.4  

 

O MODERNISMO E SEU TEMPO 

AS PARTICULARIDADES DE UM MOVIMENTO UNIVERSAL 

 
O Modernismo pode ser definido como um movimento estético 

surgido na década 20, do século passado, marcado por uma 

mentalidade renovadora, que se manifestou nas artes plásticas, 

literatura e arquitetura. Vivenciado em vários países, no Brasil, o 

movimento modernista teve início quando, “no Rio de Janeiro cidade 

denominada ‘pan brasileira’ por Gilberto Freire, surgiu uma elite de 

                                                 
1 A criação da “ADE DE REFERÊNCIA”, que se constituiria em diversas manchas pela cidade englobando os 
Conjuntos Urbanos Tombados (de interesse histórico/cultural/paisagístico) e os Conjuntos Urbanos de Identidade 
Espacial e Social (de interesse urbano referencial). A proposta da criação dessa ADE visa ampliar o conceito de 
cidadania e leva em conta critérios de percepção do espaço urbano como elemento essencial para a afirmação de 
uma identidade social e como campo de significação dado pelas práticas sociais que nele operam. Estes critérios, 
constituem facilitadores para a interpretação e planejamento da cidade e que levam em consideração os símbolos e 
elementos da dinâmica urbana. 
 
2 A Conferência Municipal de Política Urbana é um fórum popular em que a comunidade (com suas 
representatividades por região e categoria social) discute questões relevantes para as condições de vida na cidade e 
propõem alterações na legislação urbanística. Ela acontece quadrienalmente e a última foi realizada este ano.  
 
3 Primeira ocupação residencial na região da Pampulha. 
 
4Dissertação desenvolvida na Escola de Arquitetura da UFMG, no período de 1996 a 1999. 
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escritores, pintores, escultores e músicos que negava o 

academicismo e buscava uma linguagem própria”5. Marcado por 

características singulares, resultantes do somatório das novas 

linguagens que surgiam na Europa e das tradições populares 

brasileiras, esse movimento foi aqui abraçado por representantes 

tanto da intelectualidade do País, quanto das tradições populares 

mais genuínas. Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, 

Mário de Andrade, Emiliano Di Cavalcanti, Cândido Portinari, Heitor 

Vila-Lobos, Noel Rosa, Carlos Cachaça, Paulo Portela e Ary Barroso 

eram, então, artistas dessas duas esferas da produção cultural do 

Brasil que perceberam a importância desta interação. Era uma nova 

percepção do mundo, que passava a permear tanto a produção, 

quanto a recepção dessa nova arte, nascida sob aplausos, espanto e 

protestos. 

No âmbito da arquitetura, o movimento moderno, inaugurado pela 

Semana de Arte Moderna no Brasil, em 1922, não havia amadurecido 

a ponto de produzir uma obra, havendo, então, apenas desenhos, ou 

seja, utopia. Esse movimento estético arquitetônico, também 

chamado de arquitetura moderna, só se manifestaria mais 

tardiamente, a partir de um sistema de significação, de uma 

linguagem bastante identificável, nitidamente influenciada pela pintura 

cubista, pela Bauhaus e, sobretudo, pelos princípios característicos da 

arquitetura de Le Corbusier, principalmente por obras produzidas nas 

décadas de 20 e 30, naquela considerada sua “fase heróica”. 

Segundo o arquiteto Eduardo Mendes Guimarães, autor de 

importantes obras modernistas de Belo Horizonte,6 das quatro 

correntes advindas direta ou indiretamente do cubismo, quais sejam, 

o purismo francês (de Le Corbusier); o construtivismo (de 

Malewitsch); o protomodernismo (de Marinetti e Sant’Elia) e o 

neoplasticismo (de Theo Van Doesburg e Piet Mondrian), “apenas a 

primeira e a última alcançaram um grau maior de influência e ligação 

com a arquitetura moderna.” Quanto à origem da arquitetura 

                                                                                                                                               
3 Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960 / Organização de Lauro Cavalcanti.- Rio de Janeiro: 
Aeroplano, 2001, pág 6. 
5 Essas idéias foram trabalhadas na tese “Forma e conteúdo da arquitetura contemporânea”, de 1954. 
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moderna, afirma ainda que, embora sua gênese esteja bem mais 

distante no tempo, “o neoplasticismo ocupa uma posição de 

importância ímpar no conjunto histórico” e destaca Mies Van der 

Rohe, como o mais criativo de seus representantes, tendo sido aquele 

que “reeditou” os princípios fundamentais dessa corrente, após Theo 

Van Doesburg.  

Em 1927, Gregori Warchavchik projetou a sua Casa Moderna, em São 

Paulo, considerada como o primeiro cânone da arquitetura moderna 

brasileira. Todavia, essa construção não utilizava os novos padrões 

construtivos da época, como o concreto armado e, sim, alvenaria de 

tijolos. Esse evento levaria Hugo Segawa7 a considerar que 

“Warchavchik inseriu o Brasil no mapa da arquitetura mundial logo no 

início dos anos de 1930. Nesse contexto, Warchavchik foi posicionado 

na historiografia da arquitetura como o iniciador da arquitetura 

moderna no Brasil”, não obstante a vinda de Le Corbusier, em 

meados da década de 30, tenha sido o evento catalisador do 

processo de discussões em torno das teorias do modernismo, então 

já conhecidas pelos jovens arquitetos atuantes no País. 

 

O modernismo e a política nacional desenvolvimentista 

 

A partir dos anos 30, um novo arranjo na composição da elite 

dirigente do País, até então predominantemente agrária, incorporou o 

segmento industrial e a massa urbana em sua vida política. Durante o 

governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, a mentalidade 

conservadora das classes dominantes ainda prevalecia, mas 

mudanças na estrutura administrativa, somadas ao progressivo 

adensamento das cidades, ao progressivo incremento do parque 

industrial nacional, dentre outras transformações, criaram as 

condições favoráveis para o desenvolvimento da arquitetura 

modernista no Brasil. 

No plano ideológico, o projeto político nacional desenvolvimentista, 

determinado a inserir o País no cenário mundial, incorporou os 

                                                 
7 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900 – 1990. São Paulo: EDUSP – Editora da Universidade de São Paulo, 
1998, pág.54. 
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princípios modernistas e a arquitetura foi, neste contexto, 

instrumentalizada para promover aquela inserção, passando a ser 

identificada como signo do progresso. Se inicialmente essa nova 

arquitetura foi recebida com grande aversão pelos arquitetos mais 

conservadores, o mesmo não aconteceu na esfera governamental, 

que passou a adotá-la nas edificações públicas, o que acabou por 

abrir um caminho para que a arquitetura modernista8 se implantasse 

de forma definitiva no País, consolidando-se como uma arquitetura 

com vocabulário regionalizado singular. Além disso, o vínculo 

estabelecido entre políticos e jovens arquitetos facilitou a produção 

arquitetônica de qualidade e de soluções técnicas inovadoras, de 

forma diferente daquelas estabelecidas academicamente. Soma-se 

ainda, como observa Bruand9, o caráter de extrema personalização do 

poder, sobretudo em relação à construção de edifícios públicos, que 

influenciou consideravelmente a arquitetura brasileira e em particular a 

arquitetura moderna, quando políticos com poderes quase ilimitados, 

como Gustavo Capanema e Juscelino Kubitschek, impuseram suas 

vontades e deram boas oportunidades de trabalho a arquitetos que se 

fizeram presentes no momento. 

Data desse período a criação do Ministério da Educação, que 

agrupou em escala federal as atividades essenciais ao 

desenvolvimento do País, antes relegadas à responsabilidade dos 

vários Estados. As escolas assumiram nova importância, ao mesmo 

tempo em que universidades começavam a ser criadas, iniciando uma 

evolução que só veio a se acelerar após a queda do ditador em 45. A 

arquitetura “moderna”, portanto, que começava a tomar impulso, 

encontrou ali um campo de ação que lhe foi generosamente aberto.”10 

O Edifício do Ministério da Educação e Cultura Pública, no Rio de 

Janeiro, foi projetado em 1936, segundo risco original de Le 

Corbusier, sob encomenda do Ministro Gustavo Capanema. 

Concluído em 1945, é considerado um marco do surgimento da 

                                                                                                                                               
 
8 Utilizam-se como marcos cronológicos da arquitetura modernista no Brasil, 1937, ano do projeto do Ministério da 
Educação, no Rio de Janeiro e 1960, ano da inauguração de Brasília. 
 
9 BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981. 
10 Idem, pág. 27 
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chamada “nova arquitetura” no Brasil, tendo sido o primeiro edifício 

com partido em lâmina alta com fachadas de vidro e brise-soleil, 

articulada com um volume baixo sobre o terreno e envolta por 

espaços verdes, que também recebeu o primeiro projeto paisagístico 

modernista do País. Esta edificação foi concebida por Lúcio Costa, 

Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Jorge Machado Moreira, Affonso 

Eduardo Reidy e Ernani Vasconcellos e teve, ainda, a consultoria de 

Le Corbusier.  

Mas, não obstante a importância dessa obra, Oscar Niemeyer não a 

apreende como um exemplar genuíno da arquitetura brasileira, 

estabelecendo uma linha divisória entre uma arquitetura moderna e 

outra, também moderna mas de caráter nacionalista: “se o prédio do 

Ministério projetado por Le Corbusier constituiu a base do movimento 

moderno no Brasil, é à Pampulha – permitam-me dizê-lo – que 

devemos o início da nossa arquitetura, voltada para a forma livre e 

criadora que até hoje a caracteriza.”11 e “Lúcio Costa, em 1951, 

vislumbrou a Pampulha como um marco divisor; um “rumo diferente” 

que assegurou uma “nova era”.12 Ela, por certo, seria a primeira 

grande aventura modernista experimentada por esses profissionais e, 

também, pelo País.  

 

 

A cidade planejada e a experiência modernista 

 

Primeira experiência de planejamento urbanístico no Brasil, Belo 

Horizonte foi erigida na região onde antes houvera o arraial do Curral 

del Rei. Contrapondo-se ao arruamento sinuoso e ao casario colonial 

da velha capital, Ouro Preto, o projeto da nova cidade foi idealizado 

sob princípios racionais positivistas, de acordo com o chamado 

urbanismo cientifico, de influência haussmanniana, que previam vias 

públicas retilíneas e ocupação setorizada nas zonas. O funcionamento 

da cidade adviria não de uma ocupação espontânea, mas antes na 

                                                                                                                                               
 
11 XAVIER, Alberto (org.). Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo: Pini, 1987, 
pág.231. 
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interação de suas zonas, cada qual com suas especificidades. Os 

esforços da Comissão Construtora da Nova Capital concentraram-se, 

prioritariamente, na edificação da zona urbana, área esta destinada às 

instituições da administração pública estadual, à acomodação do 

funcionalismo público e ao comércio e serviços necessários à cidade.  

O vínculo com a Paris de Haussman pode ser ainda percebido na 

dissociação entre a intenção do projeto e a realidade implementada: 

enquanto na capital francesa, segundo Benévolo, a escala grandiosa 

das novas avenidas minimizou a imponência dos monumentos que o 

projeto pretendia destacar, na capital mineira, a topografia ondulosa 

tornou mais orgânico o traçado geométrico, distorcendo os ângulos 

retos e os eixos rígidos criados no papel. Pode-se também perceber 

no desenho original de Belo Horizonte uma certa similaridade com a 

cidade jardim howardiana13, que ainda viria a existir na Inglaterra, no 

início do século XX. Isto pode ser notado através de características 

como o zoneamento das funções no espaço, a integração entre 

ferrovia e cidade, a contenção do núcleo urbano dentro de um limite 

proposto (a atual avenida do Contorno), os cinturões agrícolas 

circulando este limite e a integração entre natureza e cidade. Devido à 

grande presença de vegetação em seu espaço urbano, como, por 

exemplo, os Fícus Benjamina na avenida Afonso Pena e o Parque 

Municipal Américo Renné Giannetti, Belo Horizonte receberia, 

algumas décadas após sua inauguração, o epíteto Cidade Jardim.  

O desenho urbano de Belo Horizonte está vinculado, em suas origens, 

a ideários modernos e inovadores de urbanização, o que contribuiu, 

dentre outros fatores, à época de sua construção, para sentimentos 

                                                                                                                                               
12 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil. 1900-1990.São Paulo: EDUSP, 1998, pág.96.  
13 Ebenezer Howard publicou em 1898 o livro “Tomorrow: A Peaceful Path to Social Reform” - que seria republicado em 
1902 sob o título “Garden-cities of Tomorrow” – onde, em busca de uma solução para os problemas ambientais e 
sociais da cidade pós-industrial, estabelece o conceito “cidade jardim”. De cunho socialista, a obra propõe a união 
entre os benefícios do campo e do meio urbano, através do projeto de cidades novas. Sugere então um modelo formal 
de cidade, onde sociedade e natureza estão equilibradas de tal forma a oferecer uma vida ideal ao homem: “ a healthy, 
natural, and economic combination of town and country life”. Seus diagramas de cidade apresentam então uma cidade 
circular, onde vários anéis concêntricos, cortados por ruas radiais, correspondem a um zoneamento das funções. A 
partir do centro tem-se: jardim circundado por edifícios de uso coletivo destinados à saúde, cultura e administração 
pública; parque circundado por palácio de cristal, onde se desenvolvem as atividades de pequeno comércio e lazer 
coberto; setor residencial e de jardins; grande avenida, onde se situam equipamentos como escolas e igrejas; outro 
setor residencial e de jardins; setor para indústrias, mercados, lojas, depósitos e serviços localizados ao longo de uma 
estrada de ferro circular e; finalmente, um cinturão verde, ocupado por áreas naturais e fazendas ou sítios produtivos. 
Dispões ainda sobre o planejamento e funcionamento econômico e social da cidade jardim, discursando sobre 
questões como a propriedade, o crescimento demográfico, o controle público sobre as construções e a liberdade 
econômica. 
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antagônicos de entusiasmo e desconfiança com relação à nova 

cidade que iria surgir. Em meio a descrenças e forças opositoras à 

esse empreendimento oneroso e ambicioso, a cidade, ou pelo menos 

parte dela, foi construída e inaugurada em 1897, já sob o signo da 

mudança e da modernidade. A cidade se impôs de modo a negar 

toda uma herança do passado, excluindo tudo aquilo que lembrasse 

as formas barrocas dos tempos coloniais, passando estas a serem 

relacionadas ao atraso e ao provincianismo. 

Vieram os primeiros anos da nova Capital e as dificuldades 

econômicas, acirradas pela Primeira Guerra Mundial, desaceleraram 

seus crescimentos econômico e urbano, que foram retomados nos 

anos que se seguiram ao término da Guerra. Em 1917, com a 

inauguração de ramais ferroviários de bitola larga para o oeste e para 

o vale do Rio Doce, foi feita a articulação da cidade com outras áreas 

do Estado, reforçando-se sua importância no escoamento de recursos 

minerais para o porto de Vitória, no Espírito Santo. A retomada do 

crescimento acelerou o processo de migração populacional. A 

população da Capital saltou de 55,5 mil habitantes, em 1920, para 140 

mil no início dos anos 30, e atingiu 214 mil, em 1940. No núcleo 

central, um ritmo acelerado de construção dava início a um processo 

de substituição de edificações daquela cidade tão jovem e já tão 

ultrapassada. Assim foi demolido o Mercado Municipal para dar lugar 

à Feira de Amostras, enquanto consolidava-se a concentração 

hospitalar de Santa Efigênia e a área central como o centro comercial 

e financeiro, com o aparecimento de grandes casas bancárias 

mineiras como o Banco do Comércio e Indústria de Minas Gerais –

1925, o Banco da Lavoura – 1925 e o Banco Mineiro – 1928. As 

atividades industriais continuavam concentradas na área central, 

observando-se a instalação de algumas indústrias na região dos 

bairros Carlos Prates e Cachoeirinha.  

Até os anos trinta, os investimentos mais significativos na infra-

estrutura de Belo Horizonte haviam sido destinados à zona urbana, 

em conformidade com projeto original da Capital que, desde seus 
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primeiros anos, vinha sendo modificado com ocupações 

desordenadas na zona suburbana, principalmente à leste e à oeste. 

A Revolução de 30 e o novo arranjo da composição da elite política 

dirigente do País, até então predominantemente composta pela elite 

agrária, determinou a incorporação do segmento industrial e da 

massa urbana em sua vida política. As cidades, que progressivamente 

vinham conquistando o status de lugar da produção industrial, do 

operariado, do crescimento demográfico tornam-se objetos de 

atenção e de ações políticas e urbanísticas. Belo Horizonte, então 

com trinta e poucos anos de idade, via seu parque industrial 

incrementar-se e seus limites estenderem-se para além da avenida do 

Contorno. A cidade, que nascera planejada em traços geométricos, 

via, então, sua forma orientada por impulsos naturais, que segundo a 

percepção de Sylvio de Vasconcellos, faziam-na assemelhar-se ao 

antigo Curral del Rei14. 

Belo Horizonte começava a ganhar ar de metrópole. Em sua área 

central concentravam-se as principais referências da administração 

pública, comerciais e financeiras, enquanto instituições fabris iam 

surgindo em áreas distantes, tornando-se epicentros de novos bairros 

e vilas operárias. A Capital havia crescido, como haviam crescido 

também seus problemas infra-estruturais e sociais, que passavam a 

merecer maior atenção do poder público. Se até então, a zona urbana 

havia sido objeto das iniciativas públicas, “após 1930, todavia, uma 

série de medidas seriam tomadas para se tentar organizar o espaço 

também fora do perímetro da Avenida do Contorno, em contraposição 

ao pouco interesse por aquela área até então.”15 Os investimentos na 

infra-estrutura da zona suburbana buscavam implementar melhorias 

tais como calçamentos de vias públicas, saneamento básico, 

transporte e incentivo ao lazer e à cultura, além de estabelecer um 

controle do crescimento urbano, por parte da municipalidade.  

A dinamização da economia trouxe a retomada de investimentos na 

área da construção civil. Inicia-se o processo de verticalização da 

                                                 
14 VASCONCELLOS, Sylvio de, Como cresce Belo Horizonte IN: Arquitetura e Engenharia, n°6, Ano I, nov/dez, 1947, 
Belo Horizonte, pág. 52. 
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avenida Afonso Pena, o mais importante eixo comercial e financeiro 

da cidade. Surgem os arranha-céus art déco, como o Ibaté, o primeiro 

edifício da cidade, seguido pelos Mariana, Acaiaca, Sulacap e outros. 

Sob o espírito de renovação e de modernidade, casas residenciais e 

comerciais também ganham novas fachadas geometrizadas, em 

substituição às ecléticas.  

No período em que Juscelino Kubitschek foi prefeito de Belo 

Horizonte (1940-1945), deu-se início a uma mudança de enfoque no 

conceito de administração pública. Foi em sua gestão que a idéia de 

modernização, presente na construção do Ministério de Educação e 

Saúde, no Rio de Janeiro, se consubstanciou na capital mineira, 

sendo reforçada por uma ação concreta na estrutura da cidade e nas 

tipologias das edificações que aqui foram construídas. Também foi 

nessa época que a cidade consolidou sua expansão para além do 

traçado original, com a abertura de vias urbanas, como as avenidas 

radiais Teresa Cristina, Francisco Sá e Silviano Brandão, capazes de 

arejar a região central16 e suprir as necessidades de expansão da 

Capital. 

A herança do modernismo constituiu-se num fator crucial na trajetória 

da arquitetura de Belo Horizonte. O pensamento moderno, 

caracterizado por um novo olhar, uma nova estética da geometria 

pura e da clareza funcional, já havia sido trabalhado no estilo art-déco, 

com fachadas revestidas em pó de pedra e ornamentada com motivos 

geométricos, iniciando um processo de racionalização construtiva e 

de “alisamento” das superfícies, que foi empregado, em 1935, no 

mais importante prédio municipal, o da Prefeitura, e acabou abrindo 

espaço para uma arquitetura racionalista, para o uso de formas 

geométricas elementares juntamente com o emprego de elementos 

da arquitetura colonial brasileira; para a consolidação de uma 

arquitetura influenciada por formas orgânicas.  

A convite do prefeito, Juscelino Kubitscheck, Oscar Niemeyer e 

Roberto Burle Marx conceberam, nos anos 40, a Pampulha, um bairro 

                                                                                                                                               
15 GOUGH, Philip Foz-Drummond, O contrapeso da ordem: o desenvolvimento espacial de Belo Horizonte (1897-
1964), dessertação de mestrado (mimeo), 1994, pág.47. 
16 PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo. Prefácio do mito. In: Museu Histórico Abílio Barreto- Juscelino Prefeito 1940 – 1945 - Belo Horizonte: 
Prefeitura Municipal, 2002. 
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para a elite industrial emergente, localizado no vetor norte da cidade, 

onde já havia uma represa iniciada em 1936, pelo então prefeito 

Otacílio Negrão de Lima (nome atual da via de 18 km que a contorna). 

Para Juscelino Kubitschek, seu idealizador, a construção da 

Pampulha transcendia a questão material, serviria também aos 

propósitos estético e de fruição: 

“A Pampulha estava lá desafiando minhas reservas de imaginação. 

Um prefeito não deve pensar tão somente em coisas práticas. A 

beleza, sob todas as formas, precisa fazer parte de suas cogitações. 

Numa cidade, vivem massas humanas que sentem que são capazes 

de emoções e que, portanto, não prescindem de estimulantes 

espirituais. Em face daquele desafio, o que pretendia era aliar o útil ao 

agradável: criar um centro de turismo e fazê-lo, emprestar uma 

ressonância de poesia à iniciativa municipal”17

A Pampulha era um complexo turístico e de lazer, dotado de espaços 

de uso público, dos quais a cidade era carente, tendo por o entorno 

da lagoa artificial cuja barragem se concluía (1938), e onde deveriam 

ser edificados um Cassino, o Iate Clube, um hotel (obra não 

executada), a Igreja de São Francisco de Assis e a Casa do Baile, 

obras realizadas entre 1941 e 1945.  

O jornalista Cláudio Bojunga, em sua biografia de JK, afirma que “não 

há modernização política sem formas modernas” e que toda a 

trajetória e plano de ação política de Juscelino sintetizam a crença 

nesse paradigma. Sendo assim, suas realizações denotavam uma 

formação estética, tendo Juscelino praticado ”a política como a arte 

do impossível, sempre agindo no limite da impossibilidade e 

mostrando aos brasileiros que eles são capazes de realizar muito 

além do que imaginavam”. Portanto, a criação do complexo da 

Pampulha, inaugurou um modo de fazer política em que as formas 

concretas da arquitetura foram tornadas o meio ideal para se 

consolidar um plano de governo, e foi através dela que as idéias 

passaram a ser representadas e fixadas no imaginário coletivo. 

                                                                                                                                               
 
17 Kubtchek, Juscelino. A escalada política, meu caminho para Brasília. VII.pág.19. 
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Na experiência da Pampulha, o arquiteto e o paisagista incorporaram 

à composição purista racionalista as formas sinuosas, dando à 

arquitetura um caráter barroco, definido por “barroco modernista”18. 

Fosse como marco de ousadia, fosse como reflexo de uma sociedade 

que evoluiu e se atualizou às novas necessidades que àquele instante 

se impunham, a arquitetura moderna desenvolveu um de seus 

principais desdobramentos quando da realização daquele conjunto 

arquitetônico.  

Belo Horizonte entrava então no cenário nacional da arquitetura 

modernista brasileira, através da figura de 0scar Niemeyer, o mais 

importante desta época19.  

No entanto, outros arquitetos em Belo Horizonte já discutiam a nova 

arquitetura. Sylvio de Vasconcellos dizia: “mesmo antes da Pampulha 

eu já brigava em favor da arquitetura moderna”. Essa postura vinha 

sendo gestada nos primeiros salões de arte que já contavam com a 

participação de arquitetos como Nicola Santolia, Raphael Hardy Filho, 

Virgílio de Castro, Remo de Paoli, Shakespeare Gomes entre outros 

que trabalhavam na capital mineira. O primeiro salão aconteceu no 

porão do Cine Brasil, em 1936, e é considerado, segundo Ivone Luzia 

Vieira, como o marco concreto da instauração do Movimento 

Modernista em Minas Gerais. Foi “uma conscientização política dos 

artistas sobre a necessidade da criação de um mercado de artes na 

capital, de uma escola não-acadêmica e da oficialização dos Salões 

da Prefeitura, a partir de 1937.”20 Dando continuidade aos salões de 

arte, em 1944, foi realizada por Juscelino Kubitschek, a exposição de 

arte moderna com caráter cosmopolita, articulando o movimento local 

ao nacional. 

No fim dos anos 40, os impactos do crescimento econômico e da 

administração empreendedora de JK se fazem sentir no espaço 

urbano belo-horizontino para além da criação da Pampulha, do 

embelezamento e melhoria da infra-estrutura das áreas centrais e 

periféricas. Nesse período, também é implementado o bairro da 

Cidade Jardim, cujo conceito foi inspirado nas idéias de Howard, para 

                                                 
18 Para uma análise maior do termo ver Monte-Mor (1994) 
19 Cavalcanti, Lauro. Guia de arquitetura 1928-1960, pág. 246. 
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quem a concretização destas idéias implicaria na criação de cidades 

com áreas residenciais de baixa densidade e com predominância de 

áreas verdes. Em 1904, havia sido criada a cidade de Letchworth; em 

1909, Hampstead e, em 1919, Welwyn - todas as iniciativas obtiveram 

grande sucesso e influenciaram o urbanismo em diversos países. O 

planejamento destas cidades ficou a cargo dos arquitetos Raymond 

Unwin e B. Parker. Raymond Unwin publicou os resultados das 

experiências de Letchworth e Hampstead no livro Town Planning in 

Practice, que constitui um verdadeiro manual de composição urbana e 

cuja ampla divulgação contribuiu para a teorização do desenho 

urbano e para o conhecimento das idéias da cidade jardim, 

influenciando o urbanismo em todo o mundo, no período entre as 

duas guerras. Para José M. R. Garcia Lamas, a cidade jardim 

representa um momento de ruptura com a cidade tradicional, 

propondo modelos alternativos para a cidade moderna. Com a 

construção do bairro Cidade Jardim, em 1950, em Belo Horizonte, 

consolidou-se mais uma vez a vocação para o novo, presente ao 

longo de toda a trajetória da cidade. Em seus lotes amplos e 

generosos foram construídas edificações de inspiração modernista 

num período em que a sua utilização traduzia, ao mesmo tempo, um 

sentido de alinhamento com uma vanguarda arquitetônica mundial e 

ostentação de poder econômico, capaz de tornar realidade aquele 

ideário.  

O bairro da Cidade Jardim foi ocupado rapidamente, tendo sido todas 

as suas casas construídas praticamente juntas - e quase todas 

seguindo o movimento moderno -, constituindo-se, segundo Monte 

Mór21, no “ principal bairro residencial da (nova) elite dominante”. 

Concebido pelo engenheiro Lincoln Continentino, na gestão do 

prefeito José Oswaldo de Araújo (1938/40), o bairro Cidade Jardim 

fazia parte de um plano maior de urbanização da cidade, que não foi 

realizado em sua íntegra. Segundo Castriota,22 se destacavam neste 

                                                                                                                                               
20 VIEIRA, Ivone Luzia. O Modernismo em Minas . O salão de 1936. In:Do Tempo à História. 
21 MONTE MÓR, Roberto Luís de Melo. Belo Horizonte: A cidade planejada e a metrópole em construção In: Belo Horizonte: espaços e 
tempos em construção, CEDEPLAR, PBH (Belo Horizonte) 1994, pãg.21. 
 

 

22 CASTRIOTA, Leonardo. Regulamentação ADE Cidade Jardim. Estudo não publicado realizado para a Prefeitura de Belo Horizonte, 
2000. 
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“Plano de Urbanismo da Cidade” as seguintes premissas: contenção 

do crescimento da cidade dentro do perímetro atual; criação de 

grandes avenidas rádio-cêntricas ligando as áreas urbanas às 

suburbanas; zoneamento da cidade através da especialização de 

áreas em usos restritos; e reforma dos arruamentos não edificados, 

“buscando imprimir nos bairros o ‘caráter de cidade celular´, 

provendo-os de serviços urbanos, de modo a torná-los independentes 

do centro”. Deste projeto original, que apresentava uma nítida 

influência do conceito de cidade jardim desenvolvido por Ebenezer 

Howard, apenas o bairro Cidade jardim Fazenda Velha (atual Cidade 

Jardim) foi executado, com algumas modificações23, na gestão 

seguinte, de JK. 

Ocupando a região junto à avenida do Contorno, próxima à sede da 

Fazenda Velha, único edifício remanescente do antigo Curral Del Rei, 

este novo bairro caracterizou-se por uso exclusivamente residencial, 

longos quarteirões retangulares e de pouca profundidade, lotes 

amplos, recuos frontais e laterais generosos e presença abundante de 

vegetação, seja nos passeios públicos ou nos terrenos particulares. A 

qualidade de vida e o status gerados por esta urbanização 

diferenciada, assegurada por legislação específica, impulsionaram a 

ocupação da área pela elite política e econômica da época. Como 

conseqüência, proliferaram no bairro Cidade Jardim, nas décadas de 

40 e 50, mansões de inspiração clássica e eclético-pitoresca e, como 

nos indica Monte-Mór24, principalmente, “as novas casas modernas 

dos arquitetos de vanguarda da precoce escola de arquitetura local: 

Eduardo Guimarães e Sylvio de Vasconcellos, os mais famosos, mas 

também Nelson Marques Lisboa, Osvaldo de Santa Cruz Nery e 

muitos outros”. 

Portanto, por nascerem de condições políticas, sociais, econômicas e 

culturais específicas, vinculadas à modernização e crescimento local e 

nacional, o bairro Cidade jardim e, em período posterior, a Pampulha, 

                                                                                                                                               
 
23 Dentre as modificações, destaca-se a não execução de um parque local, envolvendo a antiga sede da fazenda Velha 
e desenrolando-se ao longo das margens do Córrego do Leitão, que cortava a área no eixo onde hoje se encontra a 
Av. Prudente de Morais.  
24 MONTE MÓR, Roberto Luís de Melo. Belo Horizonte: A cidade planejada e a metrópole em construção In: Belo Horizonte: 
 espaços e tempos em construção, CEDEPLAR, PBH (Belo Horizonte) 1994, pãg 21. 
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tornaram-se valiosos acervos da arquitetura residencial moderna em 

Belo Horizonte. Inspirados na idéia das cidades-jardim inglesas e, 

principalmente, nos subúrbios-jardim norte-americanos, que na 

primeira metade do século XX influenciaram várias propostas 

urbanísticas no Brasil e no mundo. Apesar destas duas idéias-jardim 

acreditarem no casamento entre as qualidades do campo e da cidade 

como forma de melhorar a qualidade ambiental e social urbana, há 

uma diferença básica entre a concepção da cidade jardim inglesa e a 

dos subúrbios-jardim norte-americanos. A cidade jardim, idealizada 

por Ebenezer Howard, é uma proposta holística, englobando tanto a 

instância do desenho urbano quanto as questões sociais e 

econômicas, as quais eram articuladas de modo a atender a um 

discurso socialista. Howard acreditava que um espaço ideal, onde as 

dicotomias máquina/natureza e controle estatal/liberdade individual 

fossem equilibradas, seria capaz de gerar uma sociedade mais justa, 

onde as “funções humanas” seriam melhor desempenhadas. Já o 

subúrbio-jardim, não pretende modificar a sociedade como um todo. 

Derivado do movimento denominado “City Beautiful”, que teve lugar 

no final dos anos de 1850 nos EUA, a idéia americana é a de melhorar 

- através da requalificação estética, espacial e funcional de partes 

específicas do espaço urbano - a qualidade de vida de sua uma 

sociedade. Destacam-se os nomes de Frederick Law Olmsted, no 

século XIX, e Clarice Stein, no século XX , cujos trabalhos enfatizam a 

sensibilidade e atenção à topografia e ao terreno, às condições 

ambientais locais, ao usuário e ao fluxo de carros. Portanto, não raro, 

seus projetos apresentam soluções formais como: separação entre a 

circulação de pedestres e veículos, através da hierarquização de vias 

e/ou da presença de boas ruas e bons passeios; adaptação das vias à 

topografia local, de forma a não criar declividades indesejáveis e 

assegurar uma boa drenagem; fechamentos dos lotes residenciais em 

torno de um cul-de-sac; tratamento paisagístico das ruas residenciais, 

dando continuidade visual aos jardins residenciais; presença nos 

bairros de uma área verde coletiva de amplas dimensões; uso de 

vegetação local para fazer o paisagismo; desenho das ruas e 
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caminhos de forma a proporcionar vistas interessantes e lotes de 

formas e tamanhos variados, evitando assim a monotonia e criando 

formas de orientação no espaço. 

Portanto, Pampulha e Cidade jardim, são concepções urbanísticas 

que se vinculam mais aos moldes norte-americanos que ingleses, 

visto que centram-se em bairros e não na cidade como um todo, não 

apresentando uma preocupação holística para com a solução dos 

problemas, mas sim enfatizando a questão estética na articulação do 

desenho urbano.  Esses bairros configuraram também uma nova 

tipologia formal urbana, onde se destacam o uso de vegetação e uma 

nova relação do edifício com o lote: os passeios são gramados e 

arborizados, dando seqüência aos jardins - entremeados por piscinas 

e quadras - que cercam e interagem com as casas soltas no terreno25.  

 Desta forma, Cidade jardim e Pampulha estabeleceram, com sua 

arquitetura moderna e seu tratamento paisagístico dos vazios 

urbanos, um novo padrão de morar em Belo Horizonte. 

 

O Modernismo em Belo Horizonte: as transformações na vida 

doméstica e suas implicações na arquitetura residencial 

 

O Modernismo inaugurou na Capital cinqüentenária, um novo tempo 

na vida belo-horizontina no qual, como apontou Sylvio de 

Vasconcellos, a população tomou contato com situações diferentes da 

vida provinciana, situações que forçavam o encontro de classes 

sociais absolutamente diversas, como a criação dos novos espaços 

coletivos de lazer da Pampulha: o Iate Clube, o Cassino. Este período 

foi marcado pelo fortalecimento do processo de industrialização e 

pela consolidação urbana no Brasil e, neste contexto, a produção da 

arquitetura voltou-se para o aproveitamento e a assimilação de 

recursos técnicos, desencadeando uma reavaliação de seus possíveis 

relacionamentos com as estruturas urbanas existentes. 

                                                 

 

25 É interessante notar que, segundo Macedo (2000), os bairros-jardim brasileiros vêm a confirmar, e não instituir, a 
casa solta no lote como um padrão e status de moradia. Segundo este autor, esta tipologia urbana já havia se 
instaurado no país com o advento dos palacetes ecléticos cercados por suntuosos jardins que, na segunda metade do 
século XIX, romperam com a imagem conformada pelo casario geminado da cidade colonial.  
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O ano de 1945, em que teve fim a Segunda Guerra Mundial, 

correspondeu a uma data-chave no processo histórico do Brasil e 

merece destaque na periodização do Modernismo, tendo tido grande 

influência em nossa economia e mentalidade e, como nos apontam, 

Antônio Cândido e José Aderaldo Castello, em obra que analisa o 

Modernismo na literatura brasileira26: 

“fazendo-nos entrar na era industrial, formando um proletariado 

numeroso, que passou a exigir sua participação na vida política, 

liquidando nas áreas adiantadas o mandonismo local. Ao voltarem as 

liberdades democráticas abafadas pelo regime ditatorial de 1937, 

inclusive as da imprensa, o País verificou, meio atônito, que tinha 

ingressado numa fase nova, de industrialização e progresso 

econômico-social acelerado, que nos vai agora transformando 

rapidamente em potência moderna, apesar dos graves e perigosos 

problemas do subdesenvolvimento.” 

Ocorreu aí uma significativa transformação nas práticas culturais27, nas 

formas de sociabilidade, na escala de valores sociais. E como estas 

transformações influíram ou condicionaram as novas formas de morar, 

a arquitetura residencial? Com as mudanças de comportamento, de 

hábitos sociais em “que já se recebem estranhos e a casa não é mais 

o refúgio ou o esconderijo que resguarde as aparências” e com os 

novos recursos tecnológicos, a arquitetura modernista foi se 

configurando através de uma nova linguagem, de uma nova sintaxe: 

“a casa já não é mais estanque, fechada ou cúbica, mas acolhedora, 

aberta e franca.”28. Com uma grande força transformadora, o 

modernismo se estendeu pelas décadas seguintes, quando foram 

consolidados os tipos e também os modismos que caracterizam este 

estilo arquitetônico na cidade. 

                                                 
26 CANDIDO, Antônio e CASTELLO, José Aderaldo. Presença da literatura brasileira: história e crítica, modernismo. Vol. 
2, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1997, pág.11 
 
27 A expressão “prática cultural” é considerada neste trabalho, no sentido da tradição antropológica (Morgan, Boas, 
Frazer, Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss etc), definida por Michel de Certeau (1996, p.347) como “sistemas de valores 
subjacentes que estruturam as tomadas de posturas fundamentais da vida cotidiana, que passam despercebidos à 
consciência dos sujeitos, mas são decisivos para a sua identidade individual e de grupo.” 
 

 
28 Vasconcellos, Sylvio de. Noções sobre arquitetura. Belo Horizonte, Escola de Arquitetura da UFMG, 1963. 
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Segundo Sylvio de Vasconcellos29, excetuando-se algumas variantes 

de concepção plástica com tendências ora art-nouveau, ora chalet, a 

arquitetura produzida em Belo Horizonte, entre 1897, ano de sua 

fundação, e 1930 caracterizou-se, basicamente pelos seguintes 

aspectos: 

“construção junto à rua com platibanda; jardins, quando existentes, 

laterais; extensos pomares aos fundos; plantas organizadas em duas 

partes (visitas e íntima), com as funções domésticas polarizadas pela 

copa; pavimento quase sempre único, embora elevado do solo por 

porões de ventilação ou de uso precário.” 

Vasconcellos aponta como prenúncio de uma evolução arquitetônica 

a estrutura de ferro utilizada nos apoios e abobadilhas, bem como na 

estrutura das coberturas em vidro das varandas. 

Por volta de 1930, modificações substanciais já se manifestavam na 

arquitetura residencial belo-horizontina. Vasconcellos atribui estas 

modificações ao uso do cimento, por vezes já em concreto armado, e 

às novas concepções plásticas viabilizadas por esta tecnologia. 

Surgem, neste período, as formas ditas cúbicas, os vãos providos de 

esquadrias metálicas basculantes; as lajes e as marquises.  

“ As casas são mais compactas e já recuadas do alinhamento da via 

pública, em sua maioria no limite mínimo de três metros preconizado 

pelo regulamento de obras local. Baixa para três metros o pé-direito 

interno, aparecem terraços descobertos e principia a haver maior 

preocupação quanto à decoração interna.”30  

A década de 30 foi marcada, também, pela pluralidade de 

manifestações arquitetônicas: ecletismo, art déco, cubismo (já se 

fazendo notar aí uma certa depuração da forma) ou o chamado estilo 

pó-de pedra, decorrente do uso deste revestimento, normanda, 

bungalow, californiana, missões ou neocolonial. Evidencia-se nesta 

última a inspiração de natureza nacionalista, uma busca de 

revalorização das tradições, da identidade nacional em meio a tantas 

influências européias e americanas. 

                                                 
29 Idem. 
 

 
30 Vasconcellos, Sylvio de. Noções sobre arquitetura. Belo Horizonte, Escola de Arquitetura da UFMG, 1963. 
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As primeiras manifestações modernistas surgem na década de 40. 

Neste período, ocorrem iniciativas de ordem político-econômica que 

influirão na produção da arquitetura, do espaço urbano. Os grupos de 

renda média passam a contar com um sistema de financiamento de 

construção, promovido pela política habitacional implementada pelo 

Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, o que 

contribuiu para um significativo crescimento da cidade, segundo 

testemunha Sylvio de Vasconcellos. A ordem é construir residências 

de dimensões e custo reduzidos, “com plantas mínimas e pouca folga 

para embelezamento.” Predomina, então, o chamado “chalet” ou 

pseudocolonial, com pequenos alpendres de acesso, três quartos de 

três por três metros, sala, copa, cozinha e banho, dispostos em duas 

alas longitudinais, com os quartos separados em um dos lados. Não 

se verificam substantivas mudanças de partido, planta, programa ou 

na vida doméstica, mas é importante assinalar algumas alterações: os 

lotes passam ser mais e mais subdivididos, tendo suas frentes 

reduzidas; abandonam-se os quintais, pomares e galinheiros; a 

estrutura de ferro e a cobertura em vidro das varandas desaparecem; 

ocorre a substituição da telha cerâmica francesa pela colonial, semi-

cilíndrica; surge o uso dos tacos nos pisos; aparecem as jardineiras 

nas janelas; as garagens e as salas de jantar passam a ser 

cotidianamente utilizadas, também como salas de visitas, que ganham 

um uso especializado: escritório. A casa foi, deste modo, abrindo-se 

aos poucos aos estranhos, como conclui Sylvio de Vasconcellos. 

Mas é ainda em 1940 que a linguagem modernista, principalmente 

aquela de traços racionalistas de sintaxe corbusieriana, começa a se 

manifestar em Belo Horizonte. Para Sylvio de Vasconcellos, a 

Pampulha, marco inicial dessa nova arquitetura, introduzira na cidade 

o hábito do esporte, da vida ao ar livre, a comunicabilidade entre 

estranhos, ou seja, a experiência de uso de espaços coletivos 

públicos e de novas formas de sociabilidade. Esta mudança de 

hábitos e costumes iriam influenciar de modo significativo, na visão do 

autor, a arquitetura da casa belo-horizontina. 

As salas de visitas se abrem e ganham maiores dimensões, 
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aperfeiçoam-se cozinhas, tornadas mais funcionais, e os cômodos 

sanitários tornam-se mais confortáveis. As paredes ganham 

transparência com o uso do vidro, deixando de ter função estrutural, 

passando a ser apenas painéis de fechamento, característica 

viabilizada pelo novo sistema construtivo e estrutural tipo “esqueleto”, 

pelos princípios corbusierianos da fachada livre e da planta livre. Uma 

significativa mudança ocorre na espacialização da casa, em 

decorrência da conjugação da sala de estar com a de jantar, gerando 

fluidez espacial e “criando ambientes mais amplos, onde de fato a 

família se demora, abandonando a cozinha e os quartos. [...] Já se 

recebem mais estranhos, e a casa não é mais o refúgio ou o 

esconderijo que resguarde as aparências.”31  

Os jardins de composição livre ganham notoriedade e, em muitos 

casos, integram-se às salas de estar. Como um jardim de caráter 

íntimo e mais preservado surge novamente “o pátio de tradição 

mourisca, presente também na arquitetura colonial”. As casas 

recuam-se mais da via pública, com jardins de pelo menos dez metros 

de profundidade. Os quintais, agora cimentados ou ladrilhados, 

perdem sua função anterior, transformando-se em espaços de brincar, 

lavar roupa, de jogos ou piscina. O setor de serviço, antes uma 

edícula destacada da casa, localizada nos fundos, incorpora-se a esta 

e é melhorado qualitativamente. As garagens passam a ser 

necessárias não só como abrigos dos automóveis, mas também, 

eventualmente como varandas. Os quartos aumentam de tamanho e 

surge uma nova categoria de espaço: a suíte do casal. As janelas 

passam a ser de correr (preferencialmente às de abrir), de vidro, com 

venezianas; as plantas tendem a ser compostas de formas 

retangulares, sendo possível o uso de coberturas em terraços 

impermeabilizados de uma só água; os interiores são fartamente 

iluminados e as cores vivas e contrastantes substituem a discrição 

dos tons cremes ou rosados.  

Como bem observa Sylvio de Vasconcellos, com estas categorias, 

com a ordenação e setorização do espaço doméstico que ganha 

zonas públicas, sociais, surge o chamado quarto de costura, 
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destinado a ocultar a bagunça e abrigar os guardados. Esta categoria 

de espaço marca uma transição e é reveladora do conflito entre os 

velhos hábitos, vestígios do passado que permanecem, e a nova 

forma de morar, o novo habitar modernista. O quarto de costura é o 

espaço íntimo da desordem que deve ser escondido, porque 

transgride as normas da boa conduta, da casa exemplar, impecável 

em organização e eficiência. A desordem da casa depõe contra o 

caráter da própria família... 

Todas estas transformações descritas por Vasconcellos apontam para 

uma reflexividade entre a casa e a vida cotidiana, o senso de 

intimidade, privacidade, domesticidade e sociabilidade (atributos do 

conforto), noções ligadas à ordem simbólica da arquitetura. 

 

  

FIGURA 1 - Três momentos distintos de casa localizada em lote na rua Gonçalves 
Dias (1912; 1935 e 1961) 
 

A crença no poder transformador da arquitetura e do urbanismo é 

típica da utopia modernista, incentivada pela promessa do 

desenvolvimento industrial: “a arquitetura se abre em sorrisos e toda a 

população se torna também mais feliz”. Esta afirmação de Sylvio de 

Vasconcellos revela sua visão apaixonada, apologética e romântica do 

surgimento da arquitetura modernista na cidade, fazendo-o até 

esquecer a disparidade social existente e a falta de um programa 

efetivo que se voltasse para a habitação popular, quando diz que toda 

a população, sem exclusão, teria se tornado mais feliz, tendo acesso 

irrestrito aos benefícios da nova era que se inaugurava com a “nova 

arquitetura”.  

Em termos gerais, a versatilidade do uso do espaço, a fluidez, a 

linguagem arquitetônica e estrutural conferindo unidade e expressão 

ao objeto, característica que denota a superação do dualismo que 

                                                                                                                                               
 
31 VASCONCELLOS, Sylvio de.Noções sobre arquitetura. Belo Horizonte, Escola de Arquitetura da UFMG, 1963.  
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marcou o século XIX, os princípios de simultaneidade e a idéia de 

movimento - aspectos decorrentes da influência das pinturas cubista e 

futurista32 – associados ao jogo compositivo de superfícies e planos 

curvos e à integração de espaços interiores e exteriores, com o uso 

de painéis de vidro e com a construção de jardins e pátios internos, 

são temas que constituem a poética modernista e como esta poética 

se manifesta nas casas da cidade é o que procuraremos analisar. 

 

Fundamentação teórica e referência metodológica 

 

Para a identificação e análise das residências unifamiliares 

modernistas constantes deste Inventário da Arquitetura Moderna de 

Belo Horizonte, foram utilizadas as referências teóricas e 

metodológicas desenvolvidas na já mencionada dissertação de 

Denise Marques Bahia, cujo objeto eletivo foi a casa modernista de 

Belo Horizonte, produzida nas décadas de 40, 50 e 60. Trata-se de um 

estudo crítico da experiência modernista, através da análise dos 

processos constitutivos de residências em Belo Horizonte, no citado 

período, e que visa compreender e interpretar o objeto em sua 

origem, em sua dimensão simbólica expressa em sua forma e na 

apropriação de seu espaço pelo homem, em temporalidades distintas. 

A análise dos objetos arquitetônicos pesquisados teve por 

fundamento a convergência de dois enfoques: a premissa 

fenomenológica, que trata a questão do espaço como experiência 

primária vivida pelo homem, e do princípio antropológico que 

considera que a consciência mítica está presente na nossa apreensão 

do real, tanto quanto o pensamento lógico.  

A casa modernista foi então interpretada como elemento compositivo 

do espaço urbano e como um conjunto de significações que definem 

sua linguagem arquitetônica, em sua exterioridade e em sua 

interioridade, a partir da compreensão das dimensões 

fenomenológicas do habitar que estruturam a apropriação de seu 

espaço pelo usuário. 

                                                 

 
32 GIDEON, Siegfried. Espacio, tiempo y arquitectura. Madri: Editorial Dossat, 1982, parte VI. 
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Considerando a criação do Complexo Turístico da Pampulha como 

marco inaugural do modernismo na arquitetura de Belo Horizonte, a 

pesquisa destaca a residência projetada por Oscar Niemeyer, para o 

então prefeito Juscelino Kubistcheck, e que foi construída em 1943, na 

orla da Lagoa. Criada para ser um modelo de casa de campo, um 

exemplo de ocupação para o bairro que inauguraria a “modernidade”, 

ela representou um marco divisor onde, até então, predominavam as 

edificações ecléticas, neoclássicas, neocoloniais ou art-déco. 

Além desta residência, conhecida por Casa JK, outras são analisadas, 

de acordo com categorias que as distinguem: suas características 

arquitetônicas, que revelam maior ou menor grau de assimilação do 

discurso modernista; o aprimoramento das técnicas construtivas e as 

influências dos princípios corbusierianos, da superposição de valores 

tradicionais expressos na espacialização, na estética do objeto 

arquitetônico.  

O objetivo dessas análises é investigar os limites das particularidades 

de um movimento universal, bem como a natureza e a origem destas 

particularidades e em que medida houve a continuidade da tradição e 

a assimilação da dita “modernidade” na arquitetura residencial 

unifamiliar, valendo-se do estudo das influências das práticas 

culturais, dos costumes e da experiência da apropriação do espaço 

pelos usuários. 

O desenvolvimento desse trabalho se deu, então, a partir de métodos 

qualitativos e quantitativos de pesquisa, estruturada em quatro níveis 

de abordagem:  

• sentido de habitar;  

• conceito modernista de morar – a experiência brasileira e seus 

traços autóctones;  

• a forma e o lugar: o Modernismo na residência unifamiliar de Belo 

Horizonte;  

• a casa modernista como espaço-tempo na cidade e como espaço 

da memória do tempo vivido. 

 

Procedimentos metodológicos da pesquisa: o Modernismo como 
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linguagem33

 

A pesquisa realizada utilizou-se de dados quantitativos, mas identifica-

se, fundamentalmente, com os métodos ditos qualitativos, próprios 

das ciências sociais que incluem a entrevista aberta, o contato direto 

com o universo investigado.  

“Uma das mais tradicionais premissas das ciências sociais é a 

necessidade de uma distância mínima que garanta ao investigador 

condições de objetividade em seu trabalho. Afirma-se ser preciso que 

o pesquisador veja com olhos imparciais a realidade, evitando 

envolvimentos que possam obscurecer ou deformar seus julgamentos 

e conclusões34.” 

O antropólogo Gilberto Velho destaca a valorização de métodos 

quantitativos como mais neutros e científicos “por natureza” mas, 

decorre deste pensamento, porém, a noção de que existe um 

envolvimento inevitável com o objeto de estudo, que a análise é feita 

em um tempo definido e que estes fatos não constituem defeito ou 

imperfeição, sendo antes, aceita na área das ciências sociais e, mais 

especificamente, na antropologia. 

Considerando-se a natureza social e artística do objeto arquitetônico e 

buscando viabilizar a intenção de analisarmos a forma e o lugar nas 

casas modernistas de Belo Horizonte, realizamos, no âmbito da 

pesquisa, os seguintes procedimentos metodológicos: 

a) identificação dos objetos na cidade, através de observação direta; 

b) mapeamento dos principais bairros de ocorrência;35 

c) fichamento do objeto, definido pelo universo de 300 casas, a partir 

do levantamento de suas características arquitetônicas – cobertura, 

revestimento de fachada, tratamento de vãos, equipamentos de 

iluminação externa, paisagismo, tipo de gradil, estado de 

                                                 
33 A seguir, são apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa, desenvolvidos na já mencionada 
dissertação de Denise Marques Bahia. 
 
34 VELHO, Gilberto. Individualismo e cultura : notas para uma antropologia da sociedade contemporânea. Rio de 
Janeiro, Zahar Editores, 1981, pãg.123. 
 

 

35 O universo da pesquisa compreende os bairros Cidade Jardim, São Luiz, Funcionários, Lourdes, Santo Agostinho e 
Gutierrez. A escolha de bairros e não áreas, manchas de ocorrência independentes deste zoneamento urbano deve-se 
ao intuito de já demarcar, assim, um universo de pesquisa bem definido, com características identificáveis de uma 
realidade sócio-econômica específica. 
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conservação, arte na paisagem, existência de elementos 

considerados típicos (brise-soleil, pano de vidro, pilotis, laje plana 

com platibanda, pérgula); 

d) definição de quarenta modelos representativos, segundo suas 

qualidades estéticas, para estudo mais detalhado a partir dos 

microfilmes de seus respectivos projetos originais, junto à Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte/Secretaria Municipal de Regulação 

Urbana; 

e) entrevistas com usuários de dez casas, dentre as quarenta 

escolhidas, para serem analisadas através do levantamento e 

fichamento iniciais (citados no item c) e dos microfilmes de seus 

projetos cadastrados na PBH. 

f) pesquisa em revistas especializadas em arquitetura das décadas de 

40, 50 e 60. A definição dos procedimentos metodológicos desta 

pesquisa foi feita com a observância dos enfoques pretendidos, das 

estruturas conceituais que fundamentam a análise dos objetos, 

ligados às ciências sociais, na interpretação das formas e dos lugares 

nas casa modernistas, em suas distintas temporalidades. 

A pesquisa nos periódicos publicados nas décadas correspondentes 

ao recorte temporal desta dissertação foi considerada de fundamental 

importância na investigação do comportamento, do ethos, do espírito 

da época e sua vinculação com as manifestações arquitetônicas do 

período.  

Na análise interpretativa da casa foram adotadas categorias definidas 

por Geoffrey Baker, em sua análise da obra de Le Corbusier, de modo 

abrangente, em todas as suas fases, bem distinguidas pelo autor.36

Partindo da premissa de que o Modernismo é uma linguagem, um 

conjunto de signos, com normas e unidades de significação, os 

objetos foram lidos com base no método semiológico que define dois 

eixos principais37: o paradigmático e o sintagmático. As categorias de 

análise foram trabalhadas como sintagmas e paradigmas. No caso da 

análise semiológica da arquitetura, o paradigma (ou sistema) consiste 

                                                 
36 BAKER, Geoffrey H. Le Corbusier: uma análise da forma. São Paulo, Martins Fontes, 1988. 
 
37 BARTHES, Roland. Elementos de Semiologia. São Paulo: Cultrix, 1971. (1ª edição: 1964), ver cap.3. 

 
 

30



 
dossier do conjunto urbano pampulha

nas “variações de estilo de um mesmo elemento de um edifício, 

diferentes formas de telhados, sacadas, entradas, etc.” e o sintagma 

consiste no “encadeamento dos pormenores no nível do conjunto do 

edifício.”38

O paradigma “sistema construtivo” apresenta os seguintes tipos ou 

sintagmas: massivo, esqueleto e misto. Cada um destes envolve dois 

sistemas constitutivos: o sistema de fechamento e o sistema de 

cobertura. 

Por massivo, entende-se aquele sistema construtivo composto de 

elementos que são simultaneamente suporte e fechamento. Todos os 

elementos de um sistema massivo têm a mesma função técnica. Os 

elementos de fechamento são, aproximadamente, massas isotrópicas, 

as quais podem se constituir tanto mediante a ação de elementos 

subordinados, como tijolos, como moldados em uma massa 

monolítica que pode ser decomposta analiticamente em porções 

iguais. Enquanto o de fechamento oferece uma liberdade total para a 

configuração de formas no espaço, o sistema de cobertura é mais 

restritivo para a configuração formal. O concreto armado, já que a 

armadura distribui os esforços, permite maior liberdade formal na 

solução de cobertura e nas aberturas dos planos de fechamento do 

que as massas isotrópicas, mas ainda assim é mais restritivo do que o 

denominado esqueleto. No aspecto plástico do massivo, as aberturas 

adquirem caráter de figura e a massa predominante, caráter de 

fundo39. 

O sistema de esqueleto é aquele em que os elementos de 

sustentação independem do sistema de fechamento. Nestes casos, a 

linguagem estrutural e arquitetônica são intrínsecas, sendo a estrutura 

protagonista da composição, se deixada aparente. É composto de 

partes primárias e secundárias. As aberturas participam do conjunto e 

não se apresentam como perfurações. A concepção lógica deste 

sistema permite maior fluidez espacial e a viabilidade dos conhecidos 

                                                 
38 Idem ver quadro pág. 67. 
 
39NORBERG-SCHULZ, Christian.. Intenciones en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, Col. GG Reprints, 1998, pág.104-108. 
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princípios corbusierianos: planta livre, fachada livre, terraço-jardim, 

pilotis. O sistema de esqueleto foi mais adotado nos edifícios verticais. 

Chamamos de misto aquele sistema construtivo composto dos dois 

sistemas anteriores. Neste caso, a solução do tipo esqueleto é usada 

parcialmente na edificação, não constituindo um sistema único quanto 

à lógica estrutural. Devido ao fato de, neste período, a tecnologia do 

concreto armado ser mais viável economicamente no Brasil e os perfis 

metálicos ainda não serem produzidos em larga escala pela indústria 

nacional, o que certamente favoreceria a adoção do sistema de 

esqueleto, foram utilizadas soluções mistas, híbridas.  

O paradigma “dinâmica da forma - partido” apresenta as variações 

(sintagmas): linear e centróide. Baker define: 

“As configurações centróides, como a esfera e o cubo, mantêm um 

equilíbrio de forças diferente daquele das configurações lineares, nas 

quais a força predominante tem uma energia e uma direção 

determinadas. Os corpos centróides sugerem repouso e estabilidade, 

enquanto as formas lineares implicam atividade. 40” 

 

 

                                                 
40 BAKER, Geoffrey H. Le Corbusier: uma análise da forma. São Paulo: Martins Fontes, 1998, pãg.6. 
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FIGURA 2 – Exemplos de partido tipo centróide e tipo linear. 
FONTE – BAKER, 1988. p. 6. 
O paradigma “herança da tradição” refere-se aos elementos citados: 

telha cerâmica; treliça; azulejo; edícula; pátio interno; baldrame em 

pedra; elementos vazados (cobogó) e também ao partido 

arquitetônico, próprio da arquitetura colonial ou pré-moderna, 

definidas como eclética, neocolonial e art decó. 

O partido da casa colonial urbana é baseado num tipo de lote bem 

definido, “aproveitando antigas tradições urbanísticas de Portugal, 

nossas vilas e cidades apresentavam ruas de aspecto uniforme, com 

residências construídas sobre o alinhamento das vias públicas e 

paredes laterais sobre os limites dos terrenos.”41  

Caracterizado pela uniformidade, o partido da casa colonial apresenta 

salas e lojas aproveitando as aberturas sobre a rua, “ficando as 

aberturas dos fundos para a iluminação dos cômodos de 

permanência das mulheres e dos locais de trabalho.”42. Na zona 

central de penumbra, localizam-se as alcovas, destinadas à 

permanência noturna. A circulação se dá por um corredor longitudinal 

que liga a porta de entrada aos fundos, apoiado em uma das paredes 

laterais, ou fixado “no centro da planta, nos exemplos maiores”, 

segundo o autor. 

                                                 
41 FILHO, Nestor Goulart Reis. Quadro da arquitetura no Brasil. São Paulo, Perspectiva, 1978, pág. 22. 
 

 
42 Idem, pág.22. 
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FIGURA 3 – Planta típica casa colonial 
FONTE – REIS FILHO, 1978. p. 29 
 

Nos momentos arquitetônicos pré-modernos, as plantas são 

organizadas em duas zonas (social e íntima), com as funções 

domésticas separadas, polarizadas pela copa. As casa são em sua 

maioria de pavimento único, elevado por porões de ventilação.43 

Partidos com pequenos alpendres de acesso, quartos, sala copa, 

cozinha e banho dispostos em dois eixos longitudinais, com os 

quartos posicionados em um dos lados, também são típicos do 

período. 

Tanto a casa colonial, como a pré-moderna, apresentam partidos 

marcados pela fragmentação dos espaços, característica que surge 

como herança da tradição em muitas das casas modernistas de Belo 

Horizonte. 

 

                                                 
43 VASCONCELLOS, Sylvio de. Noções sobre arquitetura. Belo Horizonte, Escola de Arquitetura da Universidade 
 Federal de Minas Gerais, 1963. 
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FIGURA 4 A e 4 C– Planta típica casa eclética 
FONTE – MENEZES, 1997. 
FIGURA 4 B– Planta típica casa eclética 
FONTE – MOURA, 1997. p. 14 
 

As casas modernistas: análise dos modelos 

 

A partir da análise interpretativa das residências, definimos três 

categorias distintas: o modelo primordial, o modelo de transição e o 

modelo de consolidação. 

Classificamos como modelo primordial aquele objeto que reúne 

características denotativas de uma expressão estética e funcional 

originária do Modernismo, considerando-se os paradigmas e os 

sintagmas fundantes desta linguagem. Este modelo é o que mais se 

aproxima dos tipos, dos conceitos e práticas essencialmente 

modernistas, à semelhança da Arquitetura Moderna internacional - de 

Frank Lloyd Wright, Corbusier, Alvar Aalto, Mies Van der Rohe – 

porém adaptados às características e condicionantes locais. 

Os objetos classificados como modelo de transição são aqueles cuja 

arquitetura revela um certo conflito: a uma ação relativa à assimilação 

do Modernismo, soma-se uma reação tradicionalista, ligada às 

arquiteturas pré-modernas. Princípios modernistas de espacialização 

e elementos sintagmáticos próprios desta linguagem coexistem com 

aspectos da herança tradicional presentes no partido, na setorização, 

ou na solução de cobertura. 

Os objetos classificados como modelo de consolidação são aqueles 

caracterizados pela assimilação da linguagem modernista, porém 

 35



 
dossier do conjunto urbano pampulha

adaptada a realidades distintas daquela em que se inserem os 

modelos anteriores. Ocorrem, neste caso, adaptações a menores 

escalas, muitas vezes em decorrência das menores dimensões dos 

lotes, próprias dos condicionantes legais relativos ao uso e ocupação 

do solo do bairro em que se localizam. Há neste modelo uma 

simplificação do discurso modernista que chega às vezes à 

banalização, expressa em “colagens” de unidades sintagmáticas, e 

num formalismo distanciado dos princípios originários modernistas, 

segundo os quais há uma coerência, uma unidade entre linguagem 

estrutural e arquitetônica, uma espacialização exteriorizada na forma. 

O modelo de consolidação revela o caráter emblemático adquirido 

pelo Modernismo, sua significação de status que desperta o desejo de 

pertinência a um certo grupo social, através da exteriorização de seus 

códigos, de seus elementos simbólicos no objeto arquitetônico. Este 

modelo representa o desejo de ser moderno e assim afirmar-se 

socialmente. Neste sentido, o aspecto que mais o distingue dos 

demais modelos é o formalismo, o caráter cenográfico, a 

desvinculação do exterior com o interior. 

A definição destas categorias – primordial, transição e consolidação – 

não pressupõe nenhuma relação temporal no sentido de evolução, 

não havendo uma substituição em ordem cronológica de um modelo 

por outro. Os critérios que definem a diferenciação dos três modelos 

não estão ligados, a priori, a juízos estéticos, à qualidade de padrão 

construtivo do objeto, ou a fatores sócio-econômicos, embora sejam 

forças atuantes no processo de produção da arquitetura e do espaço 

urbano.  
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O modelo primordial 

 

Quanto à implantação, é notável a ocorrência de grandes recuos 

frontais. Com relação à dinâmica da forma, ao partido arquitetônico, 

verificou-se a predominância das formas regulares, dos partidos 

lineares, sobretudo em “L”. A setorização funcional, organizada em 

social, íntimo e serviço é bem demarcada neste modelo. 

O sistema construtivo é, na maioria dos casos, do tipo misto, isto é, 

reúne soluções do tipo “esqueleto”, com soluções próprias do 

sistema massivo. Esta característica destaca-se neste modelo. O 

sistema do tipo esqueleto é o mais adequado aos princípios 

tipicamente modenistas, já que possibilita maior fluidez espacial e, 

neste sentido, é coerente que seja encontrado com mais freqüência 

neste modelo. A partir da planta livre, de maiores vãos e de maior 

liberdade no tratamento das fachadas, já que as paredes perdem a 

função de sustentação e passam a ser painéis de fechamento, surge a 

possibilidade de uso dos panos de vidro. A transparência deste tipo 

de fechamento dos vãos propicia maior integração entre áreas 

internas e externas. O fechamento em pano de vidro é um elemento 

arquitetônico marcante neste modelo. 

A solução de cobertura mais adotada é o uso de telhas sobre lajes 

com platibanda. Há alguns casos de lajes planas impermeabilizadas 

direcionais. 

Quanto à presença dos princípios corbusierianos, verificou-se a 

ocorrência de pilotis e terraços em algumas obras, mas a coerência 

do sistema corbusieriano como um todo, o purismo formal não 

acontece na arquitetura residencial modernista belo-horizontina, nem 

nos modelos primordiais, considerados os mais próximos dos 

arquétipos da chamada Arquitetura Moderna internacional. 

A composição volumétrica é invariavelmente horizontal em todos os 

modelos. 

Quanto à integração espaço interno e externo, verificamos que ocorre 

sobretudo no setor social, através de varandas, jardins, terraços e 

pátios internos.  
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O modelo de transição 

 

Verificamos a ocorrência de grandes recuos frontais. Quanto à 

dinâmica da forma, o partido arquitetônico é predominantemente 

linear, do tipo “L”, “C”. A setorização funcional se faz notar, 

organizada em social, íntimo e serviço. O sistema construtivo é 

predominantemente do tipo massivo. 

Com relação à cobertura, constatamos muitos casos de lajes planas 

direcionais, de solução tipo “borboleta”, de uso de lajes regulares, 

planas, impermeabilizadas e, ainda, muitos casos de uso do sistema 

de telhas , na maioria dos casos, cerâmicas, sobre lajes com 

platibanda. Não há uma predominância significativa de um sistema 

sobre outros. 

No fechamento dos vãos, utilizam-se, sobretudo, esquadrias 

metálicas, tendo ocorrido poucos casos de uso de pano de vidro. 

A composição volumétrica é invariavelmente horizontal, neste modelo, 

como nos outros. 

A integração do espaço interno e externo ocorre, às vezes, no setor 

social, através de varandas. 

Os materiais compositivos são os mesmos notados nos outros 

modelos, destacando-se a ênfase nas cores claras. 

Rampas em “S”, pérgulas são elementos arquitetônicos notáveis na 

composição volumétrica. 

A fragmentação espacial, sobretudo no setor íntimo, tornando 

evidente a incoerência da aparência modernista do objeto em sua 

exterioridade e o tradicionalismo de seu partido arquitetônico é uma 

característica notável. 
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O modelo de consolidação 

 

Quanto à implantação, os recuos são mínimos, de acordo com a 

dimensão dos lotes, mais reduzidos. 

O partido arquitetônico adotado é predominantemente linear, com 

tendência a ser mais compactos. Verificou-se a ocorrência de um 

partido do tipo centróide. A setorização funcional é bem demarcada: 

social, íntimo e serviço. 

O sistema construtivo é, predominantemente do tipo massivo. 

Ocorrem coberturas em lajes direcionais interrompidas por pérgula, 

lajes tipo “borboleta”, mas a solução mais adotada é o uso de telhas 

sobre lajes planas, com platibandas. 

 

As esquadrias, como no modelo de transição são, na maioria dos 

casos, metálicas. Os panos de vidro e as venezianas de madeira 

também ocorrem, com menor freqüência. 

A composição volumétrica é horizontal. Como já apontamos 

anteriormente, esta característica é comum a todos os modelos. 

A integração das áreas externa e interna, quando ocorre, se dá no 

setor social, com articulações de salas de estar com jardins ou 

varandas. 

Quanto aos materiais empregados, ocorre o uso dos mesmos 

materiais presentes nos outros modelos, porém mais justapostos, 

dentro de uma lógica compositiva elaborada diferentemente dos 

padrões e do rigor formal dos modelos originários, ditos primordiais: 

azulejo, pastilha, pedra, lambri de madeira, elementos vazados em 

louça ou cerâmica podem estar presentes na composição plástica de 

um mesmo objeto, dando um efeito de “colagem”. 

Neste modelo a que chamamos de consolidação, observamos 

superposições de elementos arquitetônicos e construtivos: marquises 

em concreto apoiadas em pilares metálicos; pérgulas, platibandas, 

trabalhos em relevo nas alvenarias, às vezes usados como molduras 

nas janelas. 

A desvinculação, no objeto arquitetônico, dos aspectos externo e 
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interno é uma característica notável, também neste modelo. Há casos 

de reforma só da cobertura – substituindo telhados aparentes por 

lajes planas inclinadas com platibandas – e da fachada, com a 

colocação de marquises de lajes de concreto apoiadas em colunas 

metálicas para mudar o aspecto do alpendre. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo proporcionou um conhecimento mais detalhado dos 

bairros de concepção modernista de Belo Horizonte e demonstrou a 

influência deste movimento não só nos grandes edifícios públicos, 

mas na arquitetura residencial, foco deste trabalho.  

Cidade Jardim e São Luís são áreas particulares na trama urbana de 

Belo Horizonte, pela expressividade de sua composição urbana, 

paisagística e arquitetônica. Nelas estão inscritas partes da história da 

cidade, relativas a um período em que esta se alinhava com um 

grande movimento estético mundial, projetando-se na condição de 

metrópole, mas, também, garantindo a qualidade de vida de seus 

habitantes. 

O caráter residencial da Cidade Jardim e do São Luís é um aspecto 

relevante a ser considerado em uma política de preservação e, na 

medida em que vão surgindo propostas de novos usos, de 

verticalização e intervenções aleatórias, esses bairros vão perdendo 

sua maior riqueza que é sua unidade compositiva, estabelecida dentro 

da concepção de uma época que associava a idéia de uma 

modernização com a de bem viver. Dessa forma, este estudo buscou 

a identificação das características e origens desses bairros, numa 

perspectiva de conjunto urbanístico, arquitetônico e paisagístico, 

privilegiando, entretanto, as particularidades de cada unidade 

residencial, considerando-as em seus respectivos projetos e autores.  

Acredita-se que essas questões e os critérios apontados venham 

fundamentar as políticas públicas de preservação do patrimônio 

modernista da cidade. 
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O CONJUNTO DA PAMPULHA 

 

A ocupação do bairro São Luís se deu uma década posterior à criação 

dos equipamentos de Niemeyer e Juscelino kubitscheck, num 

segundo momento de ocupação da Pampulha44. Este bairro 

caracterizou-se pela implantação de residências de uma elite 

emergente e opulenta. Nos anos 60, criou-se o Campus Universitário 

da UFMG45 instalado entre as avenidas Catalão e Antônio Carlos 

(antiga avenida Pampulha, criada por Juscelino para ligar a Pampulha 

ao centro da cidade). Mesmo assim, o bairro São Luís só iria 

estabelecer, efetivamente, uma relação com o Campus em décadas 

posteriores, com a ocupação da área compreendida entre ambos, 

hoje conhecida por bairro São José.  

Não obstante as transformações urbanísticas sofridas na região, ao 

longo desses anos, os equipamentos no entorno da lagoa sempre se 

mantiveram, e ainda se mantêm, como os grandes elementos 

referenciais e simbólicos da região da Pampulha.  

Segundo Yves Bruand, o caráter escultural do conjunto de obras da 

Pampulha sela o rompimento de Niemeyer com a rigidez racionalista 

do Modernismo europeu. Bruand conclui que o arquiteto fundiu, 

brilhantemente, em sua obra as “grandes tendências permanentes da 

história da arte com os fatores que as inspiraram: a razão e a 

intuição”. 

Vale destacar, neste contexto, a observação de Eduardo Mendes 

Guimarães46 quando confere um valor especial ao neoplasticismo, 

comparando-o ao barroco: 

“A continuidade espacial que o barroco conseguira artificiosamente 

pela parede ondulada, pelo subterfúgio da decoração sinuosa e, 

sobretudo, pela interpenetração de espaços limitados, agora é muito 

                                                 
44 Vale lembrar que a primeira ocupação da Pampulha foram casas de campo para a elite belo-horizontina. Existem na 
GEPH várias edificações microfilmadas aprovadas na década de 1940,mas seguem uma arquitetura mais parecida 
com os chalés e os bangalôs. 
45 Também deve ser ressaltado o conjunto arquitetônico do Campus da UFMG, com destaque para o prédio da reitoria 
de autoria de Eduardo Mendes Guimarães. Tal conjunto deverá ser objeto de estudo em próximos trabalhos da equipe 
da GEPH.  
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mais real e muito mais acessível. O espaço envolvente une-se com o 

espaço envolvido ou demarcado pelo meio de vedação, tornando-se, 

desse modo, um fator tão real do objeto arquitetônico como o são a 

parede de tijolos ou o vocábulo estrutural empregado.” 

As obras da Pampulha [1940-1943] mostram que a pretensão de 

Niemeyer era uma arquitetura curvilínea, lírica, mais sintonizada com o 

Barroco Brasileiro. Então, esta arquitetura respondeu não somente ao 

meio ambiente, às montanhas que o inspiraram, mas ao passado 

Colonial Barroco, que ele considerava arquitetonicamente interessante 

devido à sua forma curva, à pureza de volume e porque isto era 

considerado unicamente brasileiro.47

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
46  
47 The Pampulha work [1940-1943] shows that what he wanted was a curvilinear, lyrical architecture that was more in 
tune with the Brazilian Baroque. And so this architecture answers not only to the environment, the mountains, and the 
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A Capela de São Francisco de Assis  
 

A Capela São Francisco de Assis foi a primeira igreja a ser construída 

dentro do espírito moderno no Brasil. É também a obra mais polêmica 

do conjunto arquitetônico da Pampulha.  

Segundo Niemeyer: 

“Era um protesto que eu levava como arquiteto, de cobrir a igreja da 

Pampulha de curvas, das curvas mais variadas, essa intenção de 

contestar a arquitetura retilínea que então predominava.”48

A nave em forma trapezoidal é coberta com uma abóbada parabólica de 

seção variável que, no encontro com a capela-mor retangular, ladeada 

pelos volumes em abóbada da sacristia e demais dependências, cria 

uma diferença de alturas deixando que a luz passe por essa fresta e 

ilumine o afresco do altar-mor. Este mural ao fundo do altar-mór, os 

quadros da Via Sacra e os desenhos da azulejaria da parede posterior e 

do batistério e do púlpito são de autoria de Cândido Portinari, que por 

indicação de Niemeyer, recebeu o convite de JK. O parabolóide é 

internamente revestido por lambris de madeira no sentido longitudinal 

que ajudam no direcionamento do olhar para o altar.  

O acesso é feito pelo lado voltado para a lagoa. A entrada da igreja 

localiza-se voltada para a lagoa, ficando a sua fachada posterior 

voltada para a avenida local onde localiza-se um painel de São 

Francisco de assinatura de Portinari e é envolta por jardins de Burle 

Marx. A porta de acesso principal é de vidro liso em esquadrias 

metálicas. Acima da porta, que se estende por toda dimensão frontal, 

brises metálicos verticais controlam a grande incidência solar em 

determinada fase do dia. A torre sineira, em concreto, possui dois de 

seus lados guarnecidos por treliça de madeira. Ligando a igreja à 

torre, a marquise, suportada por esguias colunas de ferro em “V”.  

Enriquecendo ainda mais a igreja a obra em baixo relevo em bronze - 

Tentação de Eva, de Ceschiatti, colocada no batistério ousada ao se 

opor à tradição de no batistério apenas se representar o batismo de 

                                                                                                                                               
landscapes that inspired him, but to the Colonial Baroque past that he found interesting architecturally because of its 
curvilinear form, because of its purity of volume, because it was perceived as uniquely Brazilian.  
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Cristo e a composição dos desenhos das fachadas laterais de Paulo 

Werneck. Toda a igreja é revestida em pastilhas de cores suaves, 

variações de azul e branco, talvez fazendo analogia ao próprio 

entorno – a água e o céu. 

O piso do interior avança para o espaço externo sob a marquise 

formando um desenho sinuoso conformado pelo contraste das cores 

branco e preto do mármore e do granito, respectivamente. 

Muitos elementos existentes na composição arquitetônica desta obra 

fazem alusão à tradição da arquitetura religiosa mineira e franciscana. 

No entanto, seu desenho inusitado e inovador, não permitiu que a 

simbologia dessa arquitetura presente nas curvas da igreja, na sua 

sineira, no coro, no púlpito, no batistério fosse imediatamente 

apropriada pela Igreja , alegando que a edificação não possuía os 

elementos sacros e por isso a Capela São Francisco permaneceu 

fechada por vários anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 
48 Citação contida no site da Fundação Oscar Niemeyer. 
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O Cassino 

 

“Fiz este projeto em uma noite, não tive outra alternativa. Mas quando 

funcionava como cassino, cumpria bem suas finalidades, com seus 

mármores, suas colunas de aço inoxidável, e a burguesia a se exibir, 

elegante, pelas suas rampas.”49

Este edifício de caráter mundano, colocou Belo Horizonte a par da 

moda mundial. A modernização foi trazida à cidade não somente na 

forma, mas nos costumes. Recebia com muito luxo a elite da 

sociedade belo-horizontina e famosos shows atraíam os jogadores e 

suas esposas.  

O projeto estrutural é do engenheiro Joaquim Cardozo que 

estabeleceu com Niemeyer um ótimo diálogo e contribuiu também em 

outros projetos do arquiteto. A boa noção do funcionamento das 

estruturas por Niemeyer facilitava a compatibilização dos projetos e a 

realização das obras conforme era concebido. 

O volume prismático regular, de rigorosa modulação estrutural – 

explorando a liberdade de ordenação dos espaços internos 

proporcionados pelos pilotis -, criado para o salão de jogos 

apresenta-se como uma caixa de vidro, com rampas ligando o térreo 

ao salão de jogos e à boate. Apresenta paredes revestidas de ônix, 

colunas revestidas por aço inoxidável – uma inovação para a época e 

cenográficos espelhos de cristal. A este volume associa-se o corpo 

curvilíneo e translúcido que abriga a pista de jogos e a boate, 

denominada grill-room. A solução invoca um efeito cênico comum à 

arquitetura barroca desenvolvida mineira. 

Em relatório ao governador Benedicto Valladares, o prefeito Juscelino 

Kubitschek declara: 

“Procuramos, desta forma, preparar o Cassino para o turismo. 

Visemos antes de tudo, dar à BH, uma obra que não só refletisse o 

seu vertiginoso progresso, como ainda se tornasse um espelho da 

cultura mineira. E para isso, não medimos esforços no sentido de dar 

à capital uma obra original, atraente e moderna, assim como aparelhá-
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la convenientemente. (...) O jogo de dimensões permite uma visão 

agradável e sugestiva. Está dividido em duas partes, uma para a pista 

de jogos e outra para o grill-room. (...) Nesta, a pista de dança é toda 

de vidro, iluminada com lâmpadas fluorescentes e provida de um 

moderno processo que permite a variação rápida das cores. Há um 

elevador automático, por onde podem subir os artistas. De 

conformação circular, o grill-room é todo de paredes de vidro, 

ornamentado ainda com brise-soleil de fino acabamento e com 

cortinas apropriadas que o tornam mais atraentes. O teto é formado 

por uma cúpula toda revestida de material absorvente do som. A 

iluminação do grill permite dezenas de variações sendo ainda dotada 

de projetores. O palco, que tem ligação direta com os camarins, 

oferece agradável conjunto pela harmonia das cortinas com a 

iluminação. Pela disposição do palco e da pista de dança há perfeita 

visibilidade de qualquer parte do grill. (...) Na outra parte, no 

pavimento superior, se encontram os salões de festas, em 

comunicação com o andar térreo por meio de um plano inclinado 

muito suave, que dispensou inteiramente as escadas. As paredes são 

de vidro, exceção apenas da do lado do grill, que é bastante 

castigada pelo sol, à tarde, motivo por que tem um poderoso quebra-

sol, de modo que a temperatura é sempre amena e agradável, quer 

no grill, quer no salão. (...) Os móveis confeccionados especialmente 

para o Cassino, pela firma Lausbisch & Hirth, estão em perfeita 

consonância com o estilo da obra. São em pau marfim e veludo, os do 

grill e da sala, de festas onde é da melhor qualidade. Na sala de 

espera, além dos móveis em couro e pau marfim, foram colocados 

tapetes persas. As cortinas e stores, em todo o edifício, impedem a 

ação dos raios solares sem, no entanto, constituir empecilho à 

ventilação, pois são móveis. O grill e o salão de festas são revestidos 

de passadeiras, em toda sua extensão.”50

O jardim que o circunda, assinado e executado por Roberto Burle 

Marx, que buscou na flora regional valorizar o edifício através do uso 

de plantas de baixo porte, foi inaugurado em 1944. Nele estão os nus 

                                                                                                                                               
49 Citação contida no site da Fundação Oscar Niemeyer. 
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que escandalizaram e que com a nova arquitetura pretendiam romper 

os códigos tradicionalmente aceitos. Um deles, a estátua feminina 

esculpida em bronze por August Zamoiski que representa uma mulher 

reclinada, denominada “Nu” de 1943; o outro é também uma estátua 

feminina esculpida em bronze por José Alves Pedrosa, que 

originalmente encontrava-se nos jardins da Casa do Baile e por fim 

um terceiro uma estátua representando duas mulheres abraçadas, 

denominada “O abraço”, esculpidas em mármore por Alfredo 

Ceschiatti em 1943. 

No volume lateral à caixa de vidro retangular situam-se a área de 

serviço e os banheiros. Seu 2º pavimento era originalmente ocupado 

por cozinha e hoje destina-se a área administrativa. 

Toda a iluminação dos salões é embutida na laje de concreto, 

característica comum nas obras de Niemeyer. Isso permite uma 

limpeza formal e uma leitura mais pura do espaço. Para iluminação 

indireta, aplicada para realçar alguns pontos, eram usadas lâmpadas 

de brilho prateado.  

“Abriu-se ontem o grill-room do Cassino da Pampulha, acontecimento 

de arte e elegância que vinha sendo aguardado com justificada 

ansiedade, não só pelo conforto e beleza das instalações daquela 

nova casa de divertimentos com que passa a contar a Capital mineira, 

como pelos programas que ali serão apresentados com artistas do 

maior renome no mundo. O Cassino da Pampulha, que constitui 

excelente instrumento para o desenvolvimento do turismo, pelos 

prazeres que pode oferecer aos visitantes, alcançou ao abrir seus 

salões, um notável sucesso. Todo o grill-room estava cheio dos 

elementos destacados de nossa sociedade e de distintas famílias, que 

trouxeram dali magnífica impressão, diante do espetáculo de beleza, 

apuro, graça, arte e elegância que puderam admirar. Trata-se de uma 

atração das mais soberbas, que, ao mesmo tempo, é uma dádiva à 

nossa sociedade elegante e de bom gosto, e motivo de regalo para os 

visitantes de Belo Horizonte, que ali terão, num ambiente seleto, 

oportunidade de passar momentos do maior prazer e encantamento. 

                                                                                                                                               

 

50 Relatório dos exercícios de 1940 e 1941 apresentado pelo prefeito Juscelino Kubitschek ao Governador Benedicto 
Valladares. 
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Por serem consideradas como a abertura e gala, as três primeiras 

noites de funcionamento do grill-room, a exemplo do sucedeu ontem, 

hoje e amanhã será exigido traje de rigor para as pessoas que irão 

participar dos jantares dançantes de gala e assistir aos shows 

artísticos, ali passadas às 24 horas. Essa exigência, mesmo nessas 

noites, só se refere à parte do grill, estando as demais dependências e 

diversões da casa inteiramente abertas ao público, podendo ser 

freqüentadas por pessoas que se trajem a passeio.”51  

O Cassino propiciou noites de grande esplendor aos belo-

horizontinos e aos turistas, até 1946, quando foi desativado pela 

proibição dos jogos de azar no Brasil. O prédio do Cassino, 

conhecido também por Palácio de Cristal, ficou por quase uma 

década fechado, tendo sido reaberto como museu em 1957, após 

uma mobilização iniciada em 1955 pela prefeitura e pela população 

belo-horizontina.  

Hoje a edificação que foi criada para o cassino abriga o Museu de 

Arte da Pampulha. 
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51 BELO HORIZONTE. Minas Gerais. 03/05/1942. P. 11  
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A Casa do Baile  

 

“Eu fiz a marquise da Casa do Baile em curva, que às vezes explicava, 

dizendo para melhor me fazer entendido, que elas seguiam as curvas 

da ilha, mas na verdade era o elemento plástico da curva que me 

interessava.”52

Também com seus perfis se refletindo na água do lago, do lado 

oposto ao do Cassino, estava a Casa do Baile - um pequeno 

restaurante -, um salão com mesas, pista de dança, cozinhas e 

toaletes situado numa pequena ilha artificial ligada por uma pequena 

ponte de concreto à orla. Niemeyer afirma ter sido o projeto com o 

qual ele, com mais desenvoltura, das curvas se ocupou. A sua planta 

se desenvolve a partir de duas circunferências que se tangenciam 

internamente das quais se desprende uma marquise sinuosa e cheia 

de invenção, bem ao gosto barroco, que provoca o olhar e não deixa 

de incitar a comparação com as curvas das margens da represa. Esta 

marquise, cuja iluminação é embutida e que é suportada por colunas 

expressivas, que também contornam todo o volume circula, morre em 

um pequeno volume de forma amebóide, revestido por azulejos 

decorados, que comporta banheiros. À frente deste volume, há um 

pequeno palco circular revestido por pastilhas brancas hexagonais, 

cercado por um lago também de forma amebóide. O projeto estrutural 

é de autoria do engenheiro Albino Froufe. 

Abria suas portas aos menos endinheirados, mas que também tiveram 

seus hábitos afetados pelas novidades da Pampulha. Muita dança e 

refeições com cardápio inovador para a época – era o baile popular. 

“Com a finalidade de criar na Pampulha um centro de reuniões 

populares, a Prefeitura mandou projetar o edifício do Baile, local 

destinado às diversões populares, havendo, portanto, duas finalidades 

na execução desta obra – a de valorização artística da Pampulha e a 

função social, como diversão sadia para o povo.(...) O Baile é um 

edifício em forma redonda, em estilo também moderno e atraente, 

com as paredes externas revestidas em azulejos com desenhos em 

cores azul e branca, especialmente feitos para a obra, e internamente 
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coberto de madeira clara, tendo um salão em área de 300m2 para as 

danças. Está situado numa ilha artificial, do lado oposto ao do 

Cassino, ligado à Av. Getúlio Vargas por uma ponte artística com 11m 

de vão. Uma parte das paredes é de vidro, tomando para o lago 

completamente livre. (...) Em conjunto, é o que a Pampulha representa 

para a cidade. Cada uma das realizações da Municipalidade se 

completa por outra, de maneira que, isoladamente ou no todo, as 

obras visam dar a Belo Horizonte o que ela há muito parecia reclamar 

– o incentivo ao turismo.”53

A Casa do Baile após alguns anos se transformou em restaurante, 

sofrendo assim muitas intervenções danosas, porém reversíveis e 

hoje, após permanecer um longo período desocupada, está passando 

por obras de reforma e restauração e será uma unidade da Secretaria 

Municipal de Cultura, o Centro de Referência da Arquitetura, 

Urbanismo e Design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
52 Citação contida no site da Fundação Oscar Niemeyer. 

 

53 Relatório dos exercícios de 1940 e 1941 apresentado pelo prefeito Juscelino Kubitschek ao Governador Benedicto 
Valladares. 

52



 
dossier do conjunto urbano pampulha

 

O Iate Clube 

 

O clube faz parte do plano geral da Pampulha. Tal edificação se 

harmoniza plasticamente debruçando-se sobre a represa. 

Com suas linhas arquitetônicas modernas o Iate, inaugurado em 1943, 

introduziu no Brasil telhado com inclinação em “V”, popularmente 

chamado telhado “borboleta”. Tendo as águas do telhado invertidas, 

ao contrário do que mandava a tradição, dava a impressão de um 

barco atracado às margens da represa. Imprimindo ritmo às fachadas, 

a utilização dos brises metálicos tem caráter funcional, o de proteção 

à incidência solar no interior do salão através das paredes 

envidraçadas. 

A proposta era de se criar um clube comum com piscinas e quadras 

de esportes, mas com a novidade da incorporação da lagoa nas 

atividades do clube. Sendo assim, existiriam equipamentos para 

esportes náuticos, como o remo e regatas. 

Construído do lado oposto ao do Cassino, tinha como objetivo 

propagar o esporte do remo e da vela em nossa cidade. 

Originalmente era composto de duas partes, uma para instalação do 

clube e outra destinada ao recreio dos associados, como reuniões 

sociais. No segundo pavimento está o salão de festas – com um 

painel de Portinari, denominado “Jogo” e um grande terraço, que dá 

para o lago, proporcionando uma vista de toda a represa. Além disso, 

grande parte das paredes desse pavimento são envidraçadas com o 

objetivo de reforçar a sensação de integração homem-natureza. A 

iluminação de todo o salão é feita por luminárias embutidas na laje e 

arandelas. O piso é feito de taco de madeira, assim como ocorre na 

Casa do Baile e no salão do 2º pavimento do Cassino. A chaminé 

evidencia a existência da cozinha de apoio ao salão de festas 

existente no 2º pavimento. Essa cozinha tem, além do acesso direto a 

varanda do salão, uma escada que desce para a área externa, no lado 

voltado para a piscina. A escada é envolta por um volume circular 

revestido por pastilhas azuis que tangencia o prédio. 
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Parte da fachada frontal, voltada para a avenida, é cega e revestida 

por granito Juparaná, mesmo granito utilizado em alguns trechos nos 

outros monumentos. Na parte térrea, encontra-se a garagem para os 

barcos e lanchas. Esta garagem é invadida pelo lago, facilitando o 

manejo das flotilhas.  

Além de tais instalações, o clube conta com uma piscina de 25x15 m, 

provida de máquinas de remoção dá água, no espaço de 24 horas; 

três quadras de tênis, quadras para a prática de basquete e vôlei e 

play ground para as crianças. 

Próximo à piscina há uma cobertura em concreto - denominada laje 

cogumelo, formada por dez módulos quadrados com sustentação 

central – por onde o escoamento de águas pluviais é feito, que se 

tangenciam formando uma grande área de sombra e de apoio às 

piscinas (hoje, num total de três).  

Em janeiro de 1961, na administração do prefeito Amintas de Barros, o 

Iate Golfe Clube foi vendido, passando a ser de propriedade particular 

com o nome de Iate Tênis Clube e, de maneira irregular e clandestina, 

criou muitos anexos ocupando a orla da lagoa e seu espelho d’água, 

descaracterizando o prédio e o conjunto. No entanto, essas 

alterações, mesmo sendo consideradas danosas ao patrimônio em 

questão, são passíveis de reversibilidade. 
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A Casa JK: um marco, um exemplo de “bem -viver” 

 

Dentre as casas pesquisadas, uma merece destaque especial: em 

1943, foi construída na Pampulha a residência projetada por Niemeyer 

para Juscelino Kubitschek, então prefeito de Belo Horizonte, hoje 

conhecida como Casa JK54, a qual segundo Joaquim Cardozo, “[...] 

indicaria uma marcha, uma conduta, uma orientação para o estilo das 

futuras residências à margem da represa.”55  

Com notável clareza perspectiva e inovadora solução de cobertura em 

planos convergentes para uma calha central, solução popularmente 

chamada de telhado “borboleta”, guardando certa semelhança com a 

casa Errazuriz de Le Corbusier e Pierre Jeanneret de 1930. A casa JK 

reúne características universais da linguagem modernista e 

particularidades que a identificam, lhe conferem singularidade e 

revelam a expressão de pessoal de Niemeyer, características  

estas que são comuns a todas as obras do conjunto da Pampulha, na 

visão de Segawa (1998, pp. 96-100). 

Concebida como casa de campo, como todas as edificações que 

foram projetadas para a Pampulha na década de 40, esta residência 

contém espaços especializados de lazer, como a sala de jogos, 

piscina, vestiário. É uma casa para receber, com um amplo setor 

social e um bem resguardado setor íntimo, diferenciação exteriorizada 

na forma. 

Implantada em um terreno de dimensões generosas, voltado para a 

lagoa, conta com um grande recuo frontal, onde destaca-se um 

exuberante jardim (paisagismo de Burle Marx) que enfatiza a 

imponência do objeto e valoriza o percurso na hierarquização do 

espaço. Percebe-se a presença da arte na paisagem, no mural de 

Volpi, na varanda frontal e no painel de Paulo Werneck, no pátio 

interno. 

                                                 
54 Localizada dentro do perímetro de proteção do conjunto urbanístico e arquitetônico da orla da Pampulha, foi 
tombada pelo IPHAN - Ministério da Cultura, em 07 de dezembro de 1994. 
55XAVIER, Alberto (org.). Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo: Pini, 1987, pág.135.. 
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O partido, em “L”, confere linearidade à dinâmica formal e uma 

indiscutível clareza perceptiva. Verifica-se uma integração das áreas 

internas com os jardins (frontal e fundos), bem como caminhamentos 

bem demarcados nas áreas externas, sugerindo percursos e 

pontuando lugares. 

A “casa JK” é um exemplo da peculiaridade do modernismo de 

Niemeyer e vai revelando, aos poucos, a medida em que a 

percorremos, traços da arquitetura colonial mineira, sobretudo de 

Diamantina, cidade natal de Juscelino Kubitschek. Os temas das 

fachadas posteriores da casa e do bloco de serviço remetem a esta 

arquitetura: treliças e esquadrias em madeira pintadas em cor azul, 

contrastando com a cor branca da casa; beiral em telha cerâmica; 

baldrame em pedra; pequena varanda, tipo balcão, articulando o 

dormitório ao pátio interno. Na fachada frontal, há um elemento 

relevante e inesperado na composição: um frontão revestido em 

madeira, lembrando a arquitetura de Alvar Aalto. 

Modernismo e tradição se superpõem no objeto e desta sobreposição 

resulta uma qualidade estética singular, que lhe confere identidade e 

reafirma a natureza artística do objeto arquitetônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56



 
dossier do conjunto urbano pampulha

BIBLIOGRAFIA 

 

 
ARTE EM REVISTA. São Paulo, Publicação do CEAC - Centro de 
Estudos de Arte Contemporânea, número 4, Ano 2, 2ª edição, 1983. 
 
ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São 
Paulo: Martins Fontes, 1992. 
 
________. Walter Gropius y el Bauhaus. Buenos Aires: Editorial 
Nueva Vision, 1957.  
 
AUGÉ, Marc. Não-lugares. Introdução a uma antropologia da 
supermodernidade. Campinas, São Paulo: Papirus, col. Travessia do 
século, 1994. 
 
A&V - Monografias de arquitectura y vivienda. Madrid, Editora 
AVISA (Arquitectura Viva), Número 13, 1988. 
 
BAHIA, Denise Marques. O sentido de Habitar e as formas de 
morar: a experiência modernista na arquitetura residencial de 
Belo Horizonte. Belo Horizonte, Escola de Arquitetura da 
Universidade Federal de Minas Gerais, 1999. (Dissertação de 
Mestrado). 
 
BAKER, Geoffrey H. Le Corbusier: uma análise da forma. São Paulo: 
Martins Fontes, 1988. 
 
BARTHES, Roland. Elementos de Semiologia. São Paulo: Cultrix, 
1971. (1ª edição: 1964). 
 
BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva - 
história média. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de 
Estudo Históricos e Culturais, 1995. 
 
BH: horizontes históricos/ Org. Eliana de Freitas Dutra; [textos]: Ciro 
Flávio Bandeira Mello [et al.] - Belo Horizonte: C/ Arte, 1996. 
 
BENÉVOLO, Leonardo. História da arquitetura moderna. São Paulo: 
Perspectiva, 1976. 
 
________________. The European Cities Oxford: Blackwell 
Publishers, 1993. 
 
BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: 
Perspectiva, 1981. 
 
BOJUNGA, Cláudio. “JK- O artista do impossível”. Rio de Janeiro: 
Editora Objetiva, 2001. 
 
CÂNDIDO, Antônio e CASTELLO, José Aderaldo. Presença da 

 57



 
dossier do conjunto urbano pampulha

literatura brasileira: história e crítica, - Modernismo, vol. 2, Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 
 
CARDOSO, Luiz Antônio Fernandes e OLIVEIRA, Olívia Fernandes. 
(org.). (Re)Discutindo o Modernismo. – Universalidade e 
diversidade do Movimento Moderno em arquitetura e urbanismo 
no Brasil. Salvador: Mestrado em arquitetura e urbanismo da 
Universidade Federal da Bahia, 1997. 
 
________. Sentido da formação: três estudos sobre Antônio 
Cândido, Gilda de Mello e Souza e Lúcio Costa. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1997. 
 
CASTRIOTA, Leonardo. Regulamentação ADE Cidade Jardim. 
Estudo não publicado realizado para a Prefeitura de Belo Horizonte, 
2000. 
 
CERTEAU, Michel de; Giard, Luce; Mayol, Pierre. A invenção do 
cotidiano: vol. 2. Morar, cozinhar. Petrópolis: Vozes, 1997. 
 
COSTA, Lúcio. Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das 
Artes, 1995. 
 
FILHO, Nestor Goulart Reis. Quadro da arquitetura no Brasil. São 
Paulo: Perspectiva, 1978. 
 
GARVIN, Alexander. Are Garden cities still relevant?. APA 
Proceedings (New York) 1998. 
 
GIDDENS, Anthony. A vida em uma sociedade pós-tradicional. In: 
BECK, Ulrick e LASH, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição 
e estética na ordem social moderna. São Paulo: Editora UNESP, 1997. 
 
GIDEON, Siegfried. Espacio, tiempo y arquitectura. Madri: Editorial 
Dossat, 1982. 
 
GOUGH, Philip Foz-Drummond. O contrapeso da ordem: o 
desenvolvimento espacial de Belo Horizonte (1897-1964), 
dissertação de mestrado (mimeo), 1994.  
 
Guia de arquitetura moderna no Rio de Janeiro / Centro de 
arquitetuta e urbanismo; org.: Jorge Czajkowski. Rio de Janeiro: Casa 
da palavra, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, 2000. 
 
GUIMARÃES, Eduardo Mendes. Forma e conteúdo na arquitetura 
contemporânea. Belo Horizonte, tese de concurso para provimento 
de cátedra na Escola de Arquitetura da UFMG, 1954. 
 
HOWARD, Ebenezer. Garden Cities of Tomorrow, Faber and Faber 
(London), 1946. 
JEANNERET-Gris, Charles Edouard. Por uma Arquitetura. Por Le 
Corbusier, pseud. São Paulo: Perspectiva, 1981. 

 58



 
dossier do conjunto urbano pampulha

 
Jornal Estado de Minas, 8 de agosto de 1990. 
 
Jornal Estado de Minas, 20 de dezembro de 1928. Dedoc- citado em 
Estado de Minas, 20 de janeiro de 1994. 

 
KUBITSCHECK, Juscelino. Meu caminho para Brasília. Rio de 
Janeiro: Bloch Editores S. A., 1974. 
 
LAMAS, José M. R. Garcia. Morfologia urbana e desenho da cidade, 
2000...... 
 
LEMOS, Celina Borges. Determinações do espaço urbano: a 
evolução econômica, urbanística e simbólica do centro de Belo 
Horizonte. Belo Horizonte: UFMG, 1988. (Tese de Mestrado). 
 
________. A Lagoinha e suas imagens: a refiguração do seu 
presente. In: Cadernos de arquitetura e urbanismo, n. 4, p.121-p.160, 
Belo Horizonte: PUC-MG, 1996. 
 
________. The Modernization of brazilian urban space as a political 
symbol of the republic. In: The journal of decorative and propaganda 
arts, n. 21, Miami: The Wolfson Foundation of Decorative and 
Propaganda Arts, portuguese supplement Editor: Berta M. Sichel, 
1995. 
 
LE VEN. Michel Marie. Classes sociais e poder político na 
transformação espacial de Belo Horizonte (1893/1914). Belo 
Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais. Dissertação de 
Mestrado em Ciência Política, 1977. 
 
LÉVI-STRAUSS, Claude. As estruturas elementares do parentesco. 
Petróplis: Vozes, 1982. 
 
________. Sociologia e antropologia. Prefácio a: MAUSS, Marcel, 
São Paulo: EPU, 1974. 
 
LIMA, Benvindo, Canteiro de saudades - pequena história 
contemporânea de Belo Horizonte (1910-1950). 1996. 
 
MACEDO, Silvio. Quadro do paisagismo no Brasil. São Paulo: Ed. 
Quapa Produções/USP, 2000. 
 
MAGNANI, José Guilherme Cantor. Quando o campo é a cidade: 
fazendo a antropologia na metrópole. In: MAGNANI, José Guilherme 
Cantor e TORRE, Lília Lucca (org.). Na metrópole: textos de 
antropologia urbana. São Paulo: Edusp/Fapesp, 1996. 
 
 
MONTE MÓR, Roberto Luís de Melo. Belo Horizonte: A cidade 
planejada e a metrópole em construção In: Belo Horizonte: espaços 
e tempos em construção, CEDEPLAR, PBH (Belo Horizonte) 1994. 

 59



 
dossier do conjunto urbano pampulha

 
MOURA, Maurício I.P. e MAZZONI, Gui Tarcísio. Primeiras casas de 
Belo Horizonte - documentário 5. Belo Horizonte: Ed. Escola de 
Arquitetura da Universidade de Minas Gerais. 
 
Museu de Arte de Belo Horizonte - o modernismo em Minas: o 
salão de 1936 - Belo Horizonte: Prefeitura Municipal, 1986. 
 
Museu de Arte da Pampulha- imagens da modernidade: 
modernidades tardias no Brasil. Centro de Estudos Literários, 
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais/ 
Fundação João Pinheiro, 1996. 
 
PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo. Prefácio do mito. In: Museu 
Histórico Abílio Barreto- Juscelino Prefeito 1940 – 1945 - Belo 
Horizonte: Prefeitura Municipal, 2002. 
 
NIEMEYER, Oscar. As curvas do tempo. Rio de Janeiro: Revan.1999. 
 
NORBERG-SCHULZ, Christian. The concept of dwelling: on the way 
to figurative architecture. New York: Rizzoli, 1993. 
 
________. Intenciones en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, Col. 
GG Reprints, 1998. 
 
NOVAES, Adauto. Cenários. In: Ética. Organizador [coletânea] 
Adauto Novaes, São Paulo: Companhia das Letras, Secretaria 
Municipal de Cultura, 1992. 
 
O Legislativo e a cidade: domínios de construção do espaço 
público/Regina Helena Alves da Silva (coord)...et al. Belo 
Horizonte:CMBH, 1998. 
  
ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. - cultura brasileira e 
indústria cultural. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. 
 
Panorama de Belo Horizonte: atlas histórico. Belo 
Horizonte/Fundação João Pinheiro/Centro de Estudos Históricos e 
Culturais. Belo Horizonte, 1997. 
 
PENNA, Octávio. Notas cronológicas. Belo Horizonte: Fundação 
João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1997. 
 
Progressive Architecture - PA. Cleveland (USA): Penton Publishing, 
Nº 12,.1994. 
 
Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960 / 
Organização de Lauro Cavalcanti. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.  
Relatório Anual de Atividades da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte de 1902, vol. 1, item 3.7. 
 
Relatório Anual de Atividades da Prefeitura Municipal de Belo 

 60



 
dossier do conjunto urbano pampulha

Horizonte de 1912, vol. 9, item 2. 
 
Revista AD- Arquitetura e Decoração, nº 1, set/1953. 
 
Revista AD- Arquitetura e Decoração, nº 2, out/nov 1953. 
 
Revista AD- Arquitetura e Decoração, nº 5, mai/jun 1954.  
 
Revista AD- Arquitetura e Decoração, nº 7, set/out 1954. 
 
Revista AD- Arquitetura e Decoração, nº 8, nov/dez 1954. 
 
Revista AD- Arquitetura e Decoração, nº 10, mar/1955. 
 
Revista AD- Arquitetura e Decoração, nº 17, mai/jun1956 (Capa). 
 
Revista AU - Arquitetura e Urbanismo, ano 16, nº 94, fev/mar 2001. 
 
ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1995 
 
SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900 – 1990. São Paulo: 
Edusp – Editora da Universidade de São Paulo, 1998. 
 
________ e DOURADO, Guilherme Mazza. Oswaldo Arthur Bratke. 
São Paulo: Pro Editores, 1997. 
 
________.Una vanguardia impregnada de tradición: Lucio Costa y 
la herencia brasileña. In: A&V - monografias de arquitectura y 
vivienda. Número 13. Madrid: Editora AVISA (Arquitectura Viva),1988. 
 
SOUZA, Renato josé de. A arquitetura em Belo Horizonte nas décadas 
de 40 e50: utopia e transgressão. IN: CASTRIOTA, Leonardo Barci 
(org.). Arquitetura da modernidade. Belo Horizonte/IAB-MG.1998. 
 
Raízes do Memorial/ Vol. I: Niemeyer 90 anos. 1ª edição, São Paulo, 
SP.  
 
VASCONCELLOS, Sylvio de. Como cresce Belo Horizonte IN: 
Arquitetura e Engenharia, n° 6, Ano I, nov/dez, Belo Horizonte, 1947. 
 
________. Noções sobre arquitetura. Belo Horizonte, Escola de 
Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, 1963. 
 
________. Arquitetura e Engenharia – Ano I, n° 4, Belo Horizonte, Ed. 
IAB/MG, 1942.  
 
________. Arquitetura dois estudos. Goiânia, MEC/SESU/PIMEG-
ARQ/UCG,1983. 
 
VELHO, Gilberto. A utopia urbana – um estudo de antropologia 
social. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1978. 
 

 61



 
dossier do conjunto urbano pampulha

________. Individualismo e cultura : notas para uma antropologia 
da sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981. 
 
________. Subjetividade e sociedade: uma experiência de geração. 
Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1986. 
 
XAVIER, Alberto (org.). Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento 
de uma geração. São Paulo: Pini, 1987. 
 
 
 
 
Imagens 
 
Acervo fotográfico da Gerência de Patrimônio Histórico 
Urbano/SMRU/PBH 
 
Acervo fotográfico Eduardo Mascarenhas 
 
Acervo fotográfico Sílvia Herval. 
 
PETIT, Jean. Niemeyer: poeta da arquitetura. Fidia Edizioni D´Arte 
Lugano, 1995. 
 
PAPADAKI, Stamo. The work of Oscar Niemeyer. Reinhold 
Publishing Corporation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 62



Annex 9

PROPAM – 
Environmental 
recovery and 
development 
program for the 
Pampulha basin 



PROPAM – ENVIRONMENTAL RECOVERY AND DEVELOPMENT PROGRAM FOR 

THE PAMPULHA BASIN 

 

Summary 

The Pampulha Lagoon and its boardwalk with architectural, artistic and landscape 

works area landmark of modern architecture in Brazil. The waters that flow into the 

Lagoon are born and traverse a river basin with an area of approximately 96 km²in the 

municipalities of Belo Horizonte and Contagem. 

Over the years and with urban expansion, environmental problems in the basin were 

intensified, particularly by the occupation and misuses of the soil, and by the lack of 

basic sanitation infrastructure. These actions resulted in a difficulty to revert damages, 

such as the loss of about 20% the water mirror and 50% the volume of water of the 

Lagoon, in addition to damages to the quality of its waters and its tributaries, with  

negative impacts for the fauna and the population. 

To revert this situation, in 1999, a cooperation term between Belo Horizonte and 

Contagem was signed, which enabled the creation of the Communitarian Civil 

Association for the Recovery of the Pampulha Basin - Pampulha Consortium, and the 

elaboration of PROPAM - Environmental Recovery and Development Program for the 

Pampulha Basin - instituted by the Municipal Law 9037/2005. The purpose of this 

Program is to manage, in an integrated way, the environmental unit “Pampulha 

Hydrographic Basin”, with the support of the Consortium for the Recovery of the 

Pampulha Basin, and to implement a plan of interventions, with infrastructure works 

and actions of planning, monitoring and environmental control, followed by an 

Environmental Education program. 

To meet these objectives, PROPAM was createdin three subprograms, namely: (1) 

Environmental Sanitation; (2) Recovery of the Lagoon; and (3) Environmental Planning 

and Management, as shown in Figure 1. 

The purpose of this Program is to improve the environmental quality of the basin of the 

Pampulha Lagoon, through the preservation of springs, depollution of waters, 

improvement of the sanitary conditions and treatment of degraded areas and under 

threat of erosion and floods, as well as the revitalization of this important space of 

leisure, culture and tourism. These actions also imply in excellent positive impacts for 

the life quality improvement of the population in the region, particularly the personswith 

low income, inhabitants of areas that lack sanitation and infrastructure services. 
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PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DA 
BACIA DA PAMPULHA – PROPAM 

 

1 INTRODUÇÃO  

 
A Lagoa da Pampulha e sua orla com obras arquitetônicas, artísticas e paisagísticas 
formam um marco da arquitetura moderna no Brasil. As águas que fluem para a 
Lagoa nascem e percorrem uma bacia hidrográfica com área de aproximadamente 
96 km2 nos municípios de Belo Horizonte e Contagem. 
 
Com o passar dos anos e com a expansão urbana, os problemas ambientais na 
bacia foram se intensificando, particularmente pela ocupação e usos inadequados 
do solo, e pela carência de infraestrutura em saneamento básico. Disso resultaram 
danos de difícil reversão, como a perda de cerca de 20% do espelho d’água e de 
50% do volume d’água da Lagoa, além de prejuízos para a qualidade de suas águas 
e das de seus afluentes, com impactos negativos para a fauna e para a população. 
 
Para reverter essa situação, em 1999, foi assinado termo de cooperação entre Belo 
Horizonte e Contagem, que possibilitou a criação da Associação Civil Comunitária de 
Recuperação da Bacia da Pampulha - Consórcio Pampulha, e a elaboração do 
PROPAM.- Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da 
Pampulha - instituído pela Lei Municipal 9.037/2005. Este Programa tem como 
objetivos gerir de forma integrada a unidade ambiental “Bacia Hidrográfica da 
Pampulha”, com o apoio do Consórcio de Recuperação da Bacia da Pampulha, e 
implementar um plano de intervenções, com obras de infraestrutura e ações de 
planejamento, monitoramento e controle ambiental, acompanhadas de um programa 
de Educação Ambiental. 
 
Para atender seus objetivos, o PROPAM foi concebido em três subprogramas, ou 
seja: (1) Saneamento Ambiental; (2) Recuperação da Lagoa; e (3) Planejamento e 
Gestão Ambiental, conforme apresentado na Figura 1.  
 
Esse Programa tem como meta a melhoria da qualidade ambiental da bacia da 
Lagoa da Pampulha, através da preservação de nascentes, despoluição das águas, 
melhoria das condições sanitárias e tratamento das áreas degradadas e sob ameaça 
de erosão e de inundações, bem como a revitalização deste importante espaço de 
lazer, cultura e turismo. Essas ações implicam, também, em impactos positivos 
relevantes para a melhoria da qualidade de vida da população da região, 
particularmente a de baixa renda, habitante de áreas carentes de serviços de 
infraestrutura e de saneamento. 
 



  

Atualmente, a manutenção da qualidade ambiental da Lagoa é também condição 
fundamental para a sua harmonia paisagística e a integração com os monumentos 
da arquitetura moderna instalados em seu entorno. 
 
Assim, o atingimento da Meta 2014, tem como objetivo a melhoria da qualidade da 
água da Lagoa da Pampulha e a consequente revitalização de toda a sua bacia.. Os 
investimentos realizados até a presente data pelo PROPAM, na área da bacia da 
Pampulha, foram direcionados prioritariamente para as atividades relacionadas no 
organograma da tabela 1. 
 
Cabe ressaltar que as ações direcionadas pelo Propam são empreendidas por vários 
órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte, bem como por instituições externas a esta 
Administração Municipal, com destaque para: 
 
♦ Superintendência de Desenvolvimento da Capital – Sudecap; 
♦ Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte – Urbel; 
♦ Superintendência de Limpeza Urbana – SLU; 
♦ Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA;  
♦ Fundação Zoobotânica – FZB; 
♦ Fundação de Parques Municipais – FPM; 
♦ Fundação Municipal de Cultura - FMC; 
♦ Secretaria de Administração Regional Municipal Pampulha; 
♦ Secretaria de Administração Regional Municipal Noroeste; 
♦ Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa; 
♦ Consórcio de Recuperação da Pampulha; 
♦ Prefeitura Municipal de Contagem. 
 
 



  

 

Figura 1 - Organograma do plano de intervenções previstas pelo Propam.
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Tabela 1 - Atividades prioritárias previstas no Propam e realizadas em Belo Horizonte até a 
presente data. 

ATIVIDADE 
PLANO DE GESTÃO 

1 Monitoramento e Controle Ambiental 
1.1 Monitoramento da qualidade da água da lagoa e seus afluentes 
1.2 Monitoramento da qualidade do peixe 
1.3 Acompanhamento e controle de focos de poluição 
2 Fortalecimento institucional 

PLANO DE INTERVENÇÕES 
1 Saneamento ambiental 

1.1 Recuperação de nascentes 
1.1.1 Cadastramento das nascentes da bacia 
1.2 Recuperação de áreas degradadas e controle de erosões 

1.2.1 Revegetação de encostas 
1.2.2 Contenção de encostas 
1.3 Urbanização de vilas e favelas 

1.3.1 Pavimentação de vias 
1.3.2 Drenagem pluvial 
1.3.3 Esgotamento sanitário 
1.3.4 Reassentamento de famílias 
1.3.5 Serviços gerais 
1.3.6 Regularização fundiária 
1.4 Manejo e tratamento de resíduos sólidos 

1.4.1 Ampliação dos serviços de coleta de lixo 
1.4.2 Complementação da Central de Tratamento da BR-040 
1.4.3 Implantação de estações de reciclagem de entulhos e URPVs 
1.4.4 Ampliação da coleta seletiva 
1.4.5 Implantação de usina de compostagem 
1.5 Tratamento de fundos de vales 

1.5.1 Melhoria do sistema viário 
1.5.2 Esgotamento sanitário 

2 Recuperação da Lagoa 
2.1 Desassoreamento 

2.1.1 Canalização do Ribeirão Engenho Nogueira 
2.1.2 Dragagem e desassoreamento 
2.2 Recuperação das ilhas, enseadas e orla 

2.2.1 Implantação do Parque Ecológico da Pampulha 
2.2.2 Implantação do Parque da Enseada 
2.2.3 Revitalização e manutenção da orla e Lagoa 
2.3 Unidades de tratamento das águas 

2.3.1 Implantação da ETAF na foz dos Córregos Ressaca e Sarandi 
2.3.2 Implantação da ETE no Parque Ecológico 
2.4 Outros projetos 

2.4.1 Restauração da Casa do Baile e da Igrejinha 
2.4.3 Estudo hidrogeológico da bacia 
2.4.4 Correção do sistema viário em torno da lagoa 
2.4.5 Construção do novo vertedouro da barragem 

3 Educação ambiental 
3.1 Implantação do CEA PROPAM 
3.2 Desenvolvimento de atividades diversas de Educação Ambiental 

 
 
 



  

2 RESUMO DAS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS  PROGRAMA 

 

2.1 Subprograma Saneamento Ambiental 

 
 

 Cursos D’água 

 
♦ Tratamento de fundos de vale mediante a implantação de interceptores de 

esgotos sanitários e ampliação das redes de coleta de esgoto e de água pluvial; 
♦ Pavimentação das vias nas áreas de contribuição direta dos córregos. 
 

2.2 Subprograma Recuperação da Lagoa 

 

Desassoreamento da Lagoa 

 
♦ Construção de novo vertedouro para garantir maior segurança da barragem e 

permitir o controle de vazão nas épocas de cheias; 
♦ Retirada de sedimentos na ordem de 1,5 milhões de m3; 
♦ Manutenção mediante desassoreamento no canal de decantação instalado na 

chegada dos córregos Ressaca e Sarandi - 7.500 m3 retirados em 2007 e 
8.000 m3 em 2008; 

♦ Infraestrutura de drenagem da área de bota-fora dos sedimentos dragados da Lagoa 
com Canalização do Córrego Engenho Nogueira em área do Aeroporto da Pampulha; 

♦ Disposição final de sedimentos na área do Córrego Engenho Nogueira. 
♦ Dragagem de 850.000 m3  de sedimentos até junho/2014. 
 

Recuperação da Ilha, Enseadas e Orla 

 
♦ Implantação do Parque Promotor Francisco Lins do Rego; 
♦ Ressurgimento da Ilha dos Amores após o desassoreamento de seu entorno; 
♦ Requalificação da enseada que recebe os córregos Água Funda e Braúnas; 
♦ Revitalização da orla e da Avenida Otacílio Negrão de Lima; 
♦ Implantação da fonte próxima à barragem; 
♦ Restauração da Casa do Baile e da Igreja São Francisco; 
♦ Implantação da Praça da Pampulha. 
 
 
 



  

Tratamento da Poluição Difusa 

 
 Implantação da Planta de Tratamento da poluição difusa nos córregos Ressaca e Sarandi, principais 
tributários da Lagoa, através do processo de Flotação a Ar dissolvido. 

 
 

 
Figura 2 - Vista aérea da Estação de Tratamento das Águas Fluviais dos Córregos Ressaca e 

Sarandi 
  

2.3 Subprograma Planejamento e Gestão Ambiental 

 

Educação Ambiental 

Implementação do programa de Educação Ambiental, com as seguintes ações: 

 
♦ Realização de circuitos de percepção ambiental; 
♦ Prêmio “Águas da Pampulha” que valoriza, identifica e dissemina a produção 

artística e literária relacionada à preservação ambiental, produzidas por 
estudantes das escolas da bacia; 

♦ Projeto “Guardiões das Nascentes da Pampulha”, uma iniciativa de 
reconhecimento público aos proprietários de áreas com nascentes preservadas 
ou recuperadas na bacia; 

♦ Formação de multiplicadores em educação ambiental através de oficinas para 
educadores e formadores de opinião; 

♦ Exposição Itinerante em escolas e instituições da bacia; 
♦ Mobilizações diversas e participação em eventos. 
 
 

Monitoramento Ambiental 

 



  

♦ Monitoramento da qualidade da água mediante coletas em cerca de quarenta 
pontos da bacia e na própria Lagoa; 

2.4 Planejamento e Controle 

 
♦ Delineamento do uso e ocupação do solo mediante a regulamentação das Áreas 

de Diretrizes Especiais que compõem a bacia da Pampulha; 
♦ Elaboração de proposta de reenquadramento dos corpos d’água; 
♦ Adequação do uso legal do solo à preservação ambiental em Contagem, visando 

à revisão do Plano Diretor da cidade; 
♦ Controle dos focos erosivos e dos bota-foras na bacia. 
 

2.5 Considerações sobre a Situação Atual do Programa de Recuperação da 
Lagoa da Pampulha 

 
Conforme apresentado, as ações do PROPAM têm caráter contínuo, com um Plano 
de Manutenção que possibilite que a qualidade da água da Lagoa da Pampulha 
alcance o nível de enquadramento em Classe 3, padrão adequado à harmonia 
paisagística e à recreação de contato secundário (prática de esportes náuticos e 
pesca), segundo a Deliberação Normativa do Copam 20/97.  

 
Diante do exposto, instituiu-se a Meta 2014, que contempla três grandes ações: 
 

2.5.1 Ampliação dos Interceptores e da Rede Coletora de Esgotos Sanitários 

 
O programa de ampliação dos interceptores e da rede coletora de esgotos se 
estende por toda a Bacia Hidrográfica da Pampulha, incluindo a sua parcela no 
Município de Contagem, com o objetivo de atender pelo menos 95% da população 
dessa bacia. Essa ação foi concebida e estruturada de forma conjunta pela Copasa 
e Administrações Municipais de Belo Horizonte e Contagem. A implantação desse 
programa é de responsabilidade da Copasa, cujos recursos necessários, estimados 
em R$ 102.000.000,00 (cento e dois milhões de reais), estão sendo pleiteados junto 
ao Governo Federal, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2. 
Este programa encontra-se em fase final de implantação, devendo ser finalizado em 
março de 2014. 
 

2.5.2 Desassoreamento da Lagoa da Pampulha 

 
O programa de desassoreamento da Lagoa tem como objetivo retirar, nos anos de 
2013 e 2014, cerca de 800.000 m3 de sedimentos acumulados no entorno da Ilha dos 
Amores, enseadas e pontos determinados da orla, e cerca de 100.000 m3 por ano, 
nos anos subsequentes a partir de 2015, nos canais de entrada dos córregos 
Ressaca/Sarandi e Água Funda. 
 



  

2.5.3 Recuperação da Qualidade das Águas da Lagoa da Pampulha 

 
A recuperação da qualidade das águas da Lagoa deverá ser alcançada mediante a 
aplicação de diferentes processos de tratamento. Entre esses destacam a Flotação a 
Ar Dissolvido, a Ozonização, a Biorremediação com o Sequestro de fósforo 
(PHOSLOCK), com aplicação até o ano de 2016, e manutenção nos anos 
posteriores. 
 

























Annex 10
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plan of Pampulha 
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PRESERVATION PLAN OF PAMPULHA URBAN ENSEMBLE 

 

The focus of this Plan, developed in 2009, was not only the exceptional monuments 

highlighted in Pampulha landscape and recognized as heritage, but the Pampulha 

Ensembleas a whole - the landscape itself, that through its morphological, urban and 

symbolic characteristics, based on the understanding of the team that designed it, 

defined the cultural property to be valued and protected. 

So, among its specific objectives, there was the restructuring of the Pampulha 

landscape, through recovery, control and enhancement actions of the environmental 

and cultural heritage actions, strengthening its identity, through landscape treatment, 

definition of specific standards to the area and continued action of preservation of its 

heritage collection. 

The Plan was composed of a Diagnostic Stage when the following themes were 

addressed: historical, socioeconomic and demographic aspects of the resident 

population, urban aspects, accessibility and mobility, sanitation - water supply, sewage 

and drainage, noise levels, vegetation and fauna, appropriation of public spaces, 

tourism, perception of population and legal aspects. 

As a final result, intervention proposals designed and discussed from the guidelines 

were organized in six groups, namely: 1 - Proposals for the Use and Occupation of the 

Soil and Heritage Protection, 2 - Proposals for Economic Development, Tourism, 

Sports, Leisure and Culture, 3 - Proposals for Urban Mobility, 4 - Proposals for 

Sanitation, Vegetation and Fauna, 5- Proposals for Requalification of Public Spaces 

and 6 - Management Proposals. 

 



LANDSCAPE STUDY - VOLUME 6 - PRESERVATION PLAN OF PAMPULHA 

URBAN ENSEMBLE. 

 

This study corresponds to the volume 6 of the reports developed in the context of the 

PRESERVATION PLAN OF PAMPULHAURBAN ENSEMBLE. This is about the survey 

of the elements that make up the landscape object of preservation. This plan sought to 

identify the morphologic characteristics of the natural site in a study through the 

elaboration of electronic mockup with schematic representation of the main elements 

that contributes to the differentiated perception of the landscape. 

For such, a series of photos associated to a map that summarized the participation 

level of different subareas in the composition of the landscape was selected. Examples 

of representative blocks were also selected, when the elements built and the 

waterproofing degree of the terrain were extracted from them, generating background 

figures that enabled the knowledge of the taxes of occupation implemented. The most 

significant arboreal shrubs present in the selected quarters were also analyzed, 

through the delimitation of polygons that allowed quantifying this element and its 

expression in the resulting landscape. In possession of the absolute values of the data 

collected, it was possible to know the ratio between the elements that structured 

Pampulha landscape, mainly composed by built volumes, interspersed with spaces 

occupied by arboreal shrub vegetation. 

This knowledge allowed establishing future scenarios of densification and change in 

the types of use and occupation with preservation of elements that integrate the 

landscape to be preserved. 
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LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO

APRESENTAÇÃO

presenta-se o PLANO DE PRESERVAÇÃO DO 
CONJUNTO URBANO DA PAMPULHA ,  A

coordenado pela Secretaria Municipal de Políticas Urbanas – 
SMURBE e desenvolvido pela Práxis Projetos e Consultoria 
Ltda., empresa vencedora do respectivo processo licitatório.  A 
elaboração deste trabalho contou com a colaboração de órgãos 
da Administração Municipal, dentre os quais merecem destaque 
a BELOTUR, a BHTRANS, a Fundação Municipal de Cultura, 
através da  Diretoria do Patrimônio Histórico, e a SARMU 
Pampulha, cujos técnicos fizeram parte de um Grupo Gestor 
conformado para acompanhar todas as etapas dos trabalhos. A  
comunidade belorizontina, em especial, as pessoas que moram, 
trabalham ou mantêm algum vínculo com a região em questão, 
também foi convidada a participar deste Plano.

O perímetro  estudado, mostrado na Figura 1, é coincidente 
com a área de tombamento do entorno do Conjunto Urbano da 
Pampulha, estabelecida em 2002 pelo IEPHA – Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, 
compreendendo integralmente e, em alguns casos, somente 
partes, dos seguintes bairros: São Luiz, São José, Bandeirantes, 
Bandeirantes 1, 2, 3 e 4, Jardim Zoológico, Braúnas, Trevo, 
Garças, Jardim Atlântico, Copacabana, Santa Amélia, Santa 
Branca, Itapoã, Aeroporto,  Dona Clara e Jaraguá. 

Os objetivos principais que nortearam este Plano foram:

- A reestruturação da paisagem urbana por meio de ações de 
recuperação, controle e valorização do patrimônio ambiental e 
cultural, reforçando sua identidade como marcos referenciais, 
através de tratamento paisagístico, definição de normas 
específicas para a área e ação continuada de preservação de seu 
acervo de forma compatível ao potencial da área;

- A ordenação da circulação de veículos e de pedestres, 
reduzindo ou eliminando os principais conflitos de tráfego, 
estacionamento e carga e descarga, minimizando os entraves à 
acessibilidade e melhorando as condições de segurança e 
conforto dos pedestres e ciclistas;

- A dinamização do uso da Lagoa (espelho d´água e orla) 
visando a consolidá-la como equipamento de lazer 
metropolitano e possibilitando a geração de emprego e renda, 
em condições compatíveis com o seu potencial e com a sua 
fragilidade ambiental;
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- O desenvolvimento de ações legais e de gestão, como forma de 
garantir a melhoria do ambiente urbano e a valorização do 
patrimônio;

- A compatibilização das diversas atividades com o uso 
residencial predominante na área, de forma a permitir o 
cumprimento de seu papel de destaque no contexto 
metropolitano, sem perder as peculiaridades que a tornam tão 
especial neste cenário;
 
Este documento apresenta aspectos metodológicos e históricos 
da área em estudo, bem como uma síntese dos levantamentos e 
análises realizadas na etapa de Diagnóstico, sobre os diversos 
temas abordados para consolidação deste trabalho.  Traz ainda 
um conjunto de diretrizes gerais e setoriais definidas 
coletivamente a partir da compreensão da situação atual da área, 
seus principais conflitos e potencialidades, e de seu papel no 
contexto do município e da Região Metropolitana.

Por fim, apresentam-se as proposições para a área em estudo, 
compreendendo o detalhamento das propostas que deverão 
orientar o desenvolvimento de intervenções e de ações 
estratégicas visando à preservação e à dinamização do Conjunto 
Urbano da Pampulha.

1 - MARCO CONCEITUAL

 conceito de patrimônio que norteou este trabalho parte 
1Odo entendimento do espaço urbano, segundo Lefebvre  , 

como socialmente construído e da cidade como território 
significante que confere aos cidadãos a noção de pertencimento 
a lugares impregnados de sentido e identidade. Recorrendo-se a 
Magnani (1992), atribui-se essa identidade dos lugares também 
às formas particulares de apropriação dos espaços públicos que 
resultam territórios diferenciados por meio de regras, marcas e 
acontecimentos que os tornam densos de significação porque 
constituídos de relações sociais. Interessa, portanto, reconhecer 
e reforçar as características próprias de cada uma de suas partes 
integrantes que fazem da Pampulha, além de um “cartão 
postal”, local de moradia, trabalho, turismo e lazer, utilizado e 
reconhecido por estratos diversificados da população. Desta 
forma, não são apenas os monumentos isolados, que pela sua  

excepcionalidade são reconhecidos como patrimônio, 
tornando-se referenciais urbanos em destaque na paisagem mas 
o conjunto em sua integralidade, a paisagem em si que através de 
sua características morfológicas, urbanísticas e simbólicas 
constituem o bem cultural que importa valorizar e proteger.

 
2Santos  (1996) define a paisagem como “o conjunto de formas 

que, num dado momento, exprimem as heranças que 
representavam as sucessivas relações localizadas entre homem e 
natureza” e o espaço como sendo “essas formas mais a vida que 
as anima”. É este o conceito perseguido por este trabalho na 
medida em que a paisagem urbana da área de estudo é entendida 
como a materialização de uma dinâmica sócio-econômica que 

3lhe atribui sentido e conteúdo. Gonçalves  (2004), ao analisar o 
caso da Pampulha, questiona a rigidez dos parâmetros de uso e 
ocupação associados à preservação de sua paisagem, ao afirmar 
que “buscando cristaliza-la, resultou em áreas deterioradas e 
problemáticas do ponto de vista social e ambiental”, referindo-
se à falta de dinamismo econômico, ocorrência de usos 
clandestinos e grande número de lotes vagos e subutilizados 
existentes na região. Ainda segundo Santos (1996).

...“negar a presença das relações sociais, da vida, e impedir que, de 
algum modo, a paisagem se adapte a elas, condena o espaço ao 
ostracismo. Não se cumprem as novas funções geradas, as demandas 
não encontram respostas, os objetos deixam de corresponder 
satisfatoriamente às ações e se tornam obsoletos, subutilizados ou mal 
utilizados” (SANTOS 1996 apud GONÇALVES ,2004). 

Consequentemente, conclui Gonçalves (2004), as relações 
sociais se deterioram, comprometendo a vitalidade do espaço.

Entendendo a paisagem da Pampulha como patrimônio cultural 
e ambiental que abrange, além dos monumentos, da Lagoa e dos 
equipamentos de usos coletivo existentes, o ambiente natural e 
construído que os envolvem, paisagem esta reconhecida pela 
população por suas características particulares, o desafio que se 
apresenta diante dos objetivos deste Plano é conceituado como 
a necessidade de “ATUALIZAÇÃO DESSA PAISAGEM”, 
compatibilizando desenvolvimento econômico e sua função 
simbólica como um dos principais pólos de lazer da Região 
Metropolitana.

Além disso, nortearam também o desenvolvimento do Plano de 
Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha os conceitos de 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, FUNÇÃO SOCIAL 
DA PROPRIEDADE e GESTÃO DEMOCRÁTICA DA 
CIDADE. 

O primeiro conceito traz como objetivo a necessidade de 
compatibilização entre a pretendida dinamização da atividade 
econômica na área em estudo com as limitações impostas pelos 
objetivos de preservação de suas características ambientais, em 
particular da quantidade e da qualidade das águas da Lagoa da 
Pampulha e da paisagem de seu entorno. É sob a égide da 
função social da propriedade urbana, que garante como um 
preceito constitucional a prevalência dos interesses coletivos 
sobre os individuais, que se justificam os instrumentos de 
controle das características deste patrimônio coletivo, seja 
através dos parâmetros e normas estatutários determinados 
pela legislação urbanística ou de forma discricionária através do 
tombamento. Tomando-se ainda como preceito a participação 
da sociedade civil, juntamente com o poder púbico, no 
planejamento e na gestão, espera-se que este estudo venha 
contribuir para informar as discussões sobre estratégias de 
preservação da paisagem da Pampulha, conciliadas com os 
objetivos de desenvolvimento econômico e social da região.

2- METODOLOGIA

s estudos para elaboração do Plano de Preservação do OConjunto Urbano da Pampulha tiveram início em junho 
de 2007, a partir de uma reflexão sobre seus objetivos e sobre o 
conceito de preservação que nortearia seu desenvolvimento. As 
discussões realizadas permitiram um detalhamento das 
atividades a serem empreendidas e a definição, com maior 
especificidade, da equipe técnica necessária aos trabalhos.

Teve-se como primeiro passo a pesquisa de informações 
secundárias afetas aos temas de interesse do Plano. Foram 
levantados os diversos estudos, planos, projetos e programas já 
existentes para a área em questão, bem como informações 
produzidas pelo poder público. Entre os materiais pesquisados 
podem ser citados dados da BHTRANS referentes à circulação 
viária e ao transporte coletivo, da SUDECAP relativos à infra-
estrutura de drenagem, da SLU e COPASA, respectivamente, 
sobre limpeza urbana e esgotamento sanitário, do IBGE 
relacionadas ao perfil socioeconômico da população, da 

2 - SANTOS, M. A Natureza do Espaço, Técnica, Tempo, Razão e Emoção. São Paulo, Hucitec, 
1996, p. 50-88;

3 - GONÇALVES, P.G. Uma Reflexão sobre Espaço e Território na Pampulha. Belo Horizonte, 
IGC-UFMG, 2004.1 - LÉFÈBVRE, H. O Direito à Cidade. São Paulo, Centauro, 2001. Tradução Rubens Eduardo Frias.
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Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana - SMARU, 
da BELOTUR, além de informações provenientes da Secretaria 
de Administração Regional Municipal Pampulha – SARMU 
Pampulha e do Programa de Recuperação e Desenvolvimento 
Ambiental da Bacia da Pampulha - PROPAM.

Concomitantemente, fez-se uma revisão bibliográfica 
abrangendo trabalhos acadêmicos mais recentes que 
abordaram temas afetos ao Plano, e dos instrumentos jurídicos 
de natureza urbanística e ambiental incidentes sobre a área em 
questão.

Cumprida esta primeira etapa, foram empreendidas pesquisas 
de campo e também oficinas incluindo: 

1 -  Visitas a toda a área em estudo e  registro fotográfico.  
Trabalhos conduzidos pelos diversos especialistas visando 
aprofundar o conhecimento específico em cada disciplina que 
compõe este estudo;

2 - Pesquisa de uso e ocupação dos imóveis situados na 
orla da Lagoa da Pampulha – lotes voltados para a Avenida 
Otacílio Negrão de Lima.  Esta pesquisa, executada no 
período de 30 de julho a 10 de Agosto de 2007, procurou 
levantar o uso existente em cada um dos lotes voltados para a 
Lagoa, classificando-os em: residencial unifamiliar, residencial 
multifamiliar, comércio e serviços, agregados na mesma 
categoria, serviços de uso coletivo, que, por sua importância na 
área em estudo, foi discriminado das demais atividades de 
serviços existentes, industrial, imóvel vago, lote vago, parques e 
praças, e, ainda, lote em construção. Os levantamentos foram 
feitos sobre base cartográfica desenvolvida pela PRODABEL, 
escala 1/2.000, utilizando-se código de cores para cada um dos 
usos.  O registro fotográfico dos imóveis também foi realizado 
no decorrer destes levantamentos. Além da classificação do uso, 
pesquisou-se nos lotes situados ao longo da orla a tipologia das 
edificações.
 
3 - Pesquisa de uso e ocupação dos lotes situados nas 
demais quadras da área em estudo, bairros São Luiz, 
Bandeirantes, Bandeirantes 1, 2, 3 e 4, São José, Jardim 
Zoológico, Braúnas, Garças, Copacabana, Jardim 
Atlântico, Santa Amélia, Santa Branca, Itapoá, Aeroporto,
Dona Clara e Jaraguá.  Este trabalho foi realizado no período 
de 15 de agosto a 5 de setembro de 2007.  Inicialmente, 

4utilizando-se a imagem disponibilizada pelo Google – 2007  
foram identificados os lotes vagos existentes na área a ser 
pesquisada, lançados posteriormente em planta CTM 
desenvolvida pela PRODABEL na escala 1/2000. Este 
mapeamento foi posteriormente complementado pelos 
levantamentos de campo, com identificação, através de cores, 
dos mesmos usos estabelecidos no trabalho realizado na orla.

4 - Estudo dos elementos constituintes da paisagem. Em 
agosto de 2007, foram registrados os elementos notáveis da 
paisagem, tais como: eixos, visadas, perspectivas, marcos 
referenciais e imóveis de interesse cultural, além da descrição do 
segundo plano de observação, composição paisagística situada 
atrás dos elementos notáveis da área de estudo. 

Em um segundo momento, setembro de 2008, considerou-se 
importante um maior aprofundamento dos elementos que 
compõem a paisagem objeto de preservação. Os métodos 
utilizados envolveram três abordagens: desenvolvimento de 
uma maquete eletrônica com representação esquemática dos 
principais elementos que contribuem para a percepção 
diferenciada da paisagem; identificação de visadas da paisagem 
a partir de pontos notáveis de interesse localizados na orla e, por 
fim, análise das características da morfologia dos 
parcelamentos, tipologias de ocupação e de áreas verdes.  Para a 
pesquisa das tipologias de ocupação foram selecionados 16 
“quarteirões tipo” representativos dos elementos morfológicos 
dos parcelamentos e da ocupação dos lotes na área em estudo.

Do conjunto de quarteirões pesquisados, seis pertencem aos 
bairros São Luiz, Bandeirantes  e Bandeirantes 1; três  aos 
bairros Bandeirantes 3 e 4; cinco aos bairros Garças, Braúnas e 
Trevo, sendo o quarteirão do bairro Trevo o único, em todo o 
perímetro em estudo, que apresenta parte de sua área parcelada 

2em lotes de 360 m ; e, por fim, tem-se dois quarteirões do bairro 
Jardim Atlântico. 

Para complementar a análise, referente as áreas mais densamente 
ocupadas, foram ainda estudados dois quarteirões do bairro 
Trevo, vizinhos ao polígono do Conjunto Urbano da Pampulha, 
representantes do padrão de ocupação tradicional em lotes de 

2360m , possibilitando comparação com o modelo de ocupação 
de baixa densidade predominante na área em estudo.
 

Por meio da imagem de satélite do Google, sobreposta ao 
desenho dos lotes retirado dos CPs dos respectivos 
parcelamentos, procedeu-se ao levantamento das áreas 
impermeabilizadas dos quarteirões selecionados, gerando 
figuras-fundo, que possibilitaram a extração da taxa de 
ocupação praticada por lote, quarteirão e a média representativa 
da tipologia analisada.  Em seguida, foram criadas poligonais de 
contorno dos maciços arbóreos, mais significativos, presentes 
nestes quarteirões, resultando também a quantificação desse 
elemento da paisagem por quarteirão e bairro.

Ainda como parte desta etapa, foi recuperada dos 
levantamentos de uso e ocupação do solo realizados, a 
localização dos clubes, das áreas de preservação  e dos 
equipamentos de uso coletivo com presença significativa de 
vegetação arbórea. Em seguida, com utilização das imagens 
disponíveis no Google, foram mapeados os maciços resultantes 
da arborização pública, elemento que também participa da 
composição da paisagem. 

A análise conjunta das informações geradas nas etapas de 
levantamentos permitiu conhecer a relação entre os elementos 
considerados estruturantes da paisagem da Pampulha, 
compostos, principalmente, por volumes construídos 
fragmentados, entremeados de espaços ocupados por maciços 
de vegetação arbórea. Também foram pesquisados os índices de 
permeabilidade praticados e a presença de lotes vagos, de forma 
que se pudessem estabelecer cenários futuros de adensamento e 
mudança das tipologias de uso e ocupação com preservação dos 
elementos que integram a paisagem característica do Conjunto.

5 - Pesquisa de apropriação da orla da Lagoa da 
Pampulha. Foram observadas em campo as formas de 
apropriação do espaço público da orla da Lagoa da Pampulha 
em  diferentes turnos e dias da semana: dia útil pela manhã, 
tarde, noite; fim-de-semana pela manhã e à tarde; e sábado à 
noite, totalizando dez campanhas de campo.  As observações 
foram feitas entre o último sábado das férias de julho e o 
penúltimo domingo de agosto de 2007. 

O reconhecimento da orla por meio de sucessivas observações 
em diferentes turnos e dias da semana, permitiu identificar não 
apenas as atividades de apropriação do espaço público comuns, 
mas também a sua diferenciação por trecho. Feita esta 

4 - Sítio: http://www.maps.google.com.br
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observação, passou-se para uma segunda etapa complementar à 
pesquisa quando foram aplicados 202 questionários aos 
usuários da orla que estavam em pontos correspondentes à 
localização de equipamentos muito reconhecidos pela 
população: Igreja São Francisco, Parque Ecológico, Zoológico, 
Museu de Arte, Casa do Baile e mirantes do Bem-te-vi e Garças, 
além do Recanto dos Pinheiros.  A idéia era extrair deste 
público dados sobre freqüência, perfil socioeconômico e 
origem dos entrevistados. Nesses pontos foram abordados 
tanto os usuários dos equipamentos, nos momentos de entrada 
e saída dos mesmos, quanto aqueles que estavam  apenas 
apropriando-se do espaço público. Desses procedimentos 
resultou um conjunto de mapas e fotografias; 

6 - Pesquisas de percepção ambiental.  Este trabalho foi 
conduzido com o objetivo de compreender a área em estudo em 
toda sua diversidade, por meio  de informações passadas por 
pessoas entrevistadas utilizando-se de um roteiro sistematizado. 
 
As pesquisas foram desenvolvidas em duas etapas. Na primeira, 
ocorrida durante os meses de julho, agosto e setembro de 2007, 
foram realizadas 37 entrevistas, com informantes qualificados, 
selecionados a partir de indicação preliminar de técnicos da 
SARMU Pampulha e, posteriormente, dos próprios pesquisados. 
Estavam neste grupo representantes de organizações e instituições 
públicas e privadas, que notoriamente detinham conhecimento 
sobre a Pampulha. Além das questões contidas no formulário 
utilizado, um mapa da área em estudo foi mostrado aos 
entrevistados,  para que eles dividissem o território a partir de seu 
conhecimento sobre o mesmo, delimitando trechos, ou pedaços 
que o compõem. Destas informações foi gerada uma figura que 
sintetiza as principais percepções dos entrevistados.

Em um segundo momento, julho e agosto de 2008, foram 
abordados outros 12 interlocutores. Escolheram-se pessoas 
diretamente relacionadas  ao mercado imobiliário, ou  ao setor de 
eventos, além de estudiosos do vetor norte do município. O 
objetivo  foi identificar potencialidades e limites que se colocam 
ao dinamismo econômico da área, assim como sua inserção na 
economia da Capital e da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte.
 
A pesquisa de percepção ambiental, além da finalidade de 
contribuir para a definição de diretrizes gerais e de intervenções 

pontuais na área, constituiu-se também no principal instrumento 
de identificação e mobilização de agentes locais que, 
posteriormente, participaram da discussão do Plano.

7 - Pesquisa de demanda turística.  Como instrumento desta 
pesquisa utilizou-se um questionário que foi aplicado aos turistas 
freqüentadores de dois dos principais atrativos da Pampulha: 
Igreja de São Francisco de Assis e Museu de Arte da Pampulha. 
Os estudos tiveram como objetivo principal conhecer o perfil do 
visitante e sua satisfação em relação aos serviços turísticos e de 
infra-estrutura de acesso da Pampulha. Os questionários foram 
aplicados em setembro de 2007, nos dias 01, 02, 07 e 08 - dois 
finais de semana, sendo um deles feriado nacional.

Foram abordadas 596 pessoas aleatoriamente e, dentre elas, 144 
constituíram o público a ser entrevistado, ou seja, atenderam à 
triagem feita pelas perguntas-filtro que procuravam identificar o 
turista de acordo com a definição da ONU/OMT – 
Organização Mundial de Turismo, ou seja, aqueles visitantes 
que se deslocam para um local diferente de seu entorno 
habitual, e que permanecem lá por período maior que 24 horas e 
menor que um ano, realizando pelo menos um pernoite no local 
visitado.

8 - Pesquisa com munícipes de Belo Horizonte. Trata-se de  
pesquisa realizada no mês de junho de 2008, com objetivo de 
levantar a opinião dos moradores de Belo Horizonte sobre a 
área de estudo. Foram aplicados 100 questionários em cada um 
dos quatro grupos constituídos a partir dos resultados da 
pesquisa de apropriação do espaço da Orla da Lagoa da 
Pampulha, que apontou a origem de seus  freqüentadores, ou 
seja: 

Grupo 1 - moradores das regionais Pampulha, Venda Nova e 
Noroeste, que se mostraram os maiores freqüentadores;

Grupo 2 - moradores das regionais vizinhas à região da 
Pampulha e com baixa freqüência à Orla: Norte e Nordeste;

Grupo 3 - moradores das regionais não vizinhas à região da 
Pampulha e com baixa freqüência à Orla: Barreiro, Oeste e 
Leste ;

Grupo 4 - moradores da regional Centro Sul, também não 
vizinha à região da Pampulha e que, por concentrar a maior 

densidade demográfica do município mereceu ser tratada 
isoladamente.

Em cada um dos grupos foram sorteados aleatoriamente 10 
setores censitários, nos quais foram selecionados 10 endereços, 
compondo o universo de 400 domicílios a serem pesquisados.

9 – Oficinas Participativas. Foram realizadas duas oficinas de 
trabalho para discussão de temas afetos ao Plano. A primeira 
oficina  ocorreu em março de 2008 com a participação de 98 
membros do Executivo, para os quais foi apresentado o 
diagnóstico desenvolvido até aquele momento com o objetivo 
de discutir seus resultados e incorporar sugestões de diretrizes a 
serem estudadas posteriormente. Finalizado o Diagnóstico, a 
equipe técnica responsável pelo trabalho passou à formulação 
das Diretrizes, segundo os temas mais importantes 
identificados. 

Posteriormente o Diagnóstico e as Diretrizes preliminarmente 
desenvolvidas pela coordenação e pelo Grupo Gestor do 
trabalho foram debatidos em oficina externa, realizada nos dias 
5 e 6 de novembro de 2008. Compareceram a esta oficina 45 
pessoas na primeira etapa dos trabalhos em grupo e 43 na 
reunião plenária ocorrida no segundo dia. Finalmente, as 
Diretrizes estabelecidas foram traduzidas, pela equipe técnica, 
em um conjunto de ações e propostas de atuação, novamente 
consolidadas internamente e apresentadas para o Grupo 
Gestor. 
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FOTO 1

FOTO 2

Inauguração das obras de Oscar Niemayer

3 - DIAGNÓSTICO

presenta-se na seqüência uma síntese dos estudos 
realizados durante o desenvolvimento da etapa de A

Diagnóstico do Plano de Preservação do Conjunto Urbano da 
Pampulha.

3.1 - ASPECTOS HISTÓRICOS

Ao longo da década de 1930, Belo Horizonte passou por um 
grande crescimento demográfico, fruto do processo de 
industrialização, em curso naquele momento, e da expansão das 
atividades administrativas e de mercado.

Um dos vetores da expansão territorial ocorrida nesta época 
desenvolveu-se em direção ao norte da área urbanizada. 
Diversos bairros foram ali implantados: Concórdia, Nova 
Floresta e Renascença para abrigar famílias deslocadas de 
antigas favelas e para receber os operários das fábricas, 
sobretudo têxteis, que se instalaram nessa região. Ainda  da 
década de 30, tem-se a abertura de diversas avenidas e estradas 
na direção norte do município e a implantação de um campo de 
pouso com o objetivo de atender os vôos do Correio Aéreo 
Militar que, em 1936, é transformado no Aeroporto da 
Pampulha.

Na primeira administração do prefeito Octacílio Negrão de 
Lima (1935-1938) diversas obras foram realizadas ao norte do 
município, sendo a principal delas a represa da Pampulha, 
construída entre os anos de 1936 e 1938, voltada, 
fundamentalmente, para o abastecimento de água da região. Ao 
seu redor, construiu-se a avenida Getúlio Vargas, inicialmente 

5com a extensão de 14 Km . Em 1937, o mesmo prefeito cuidou 
de pavimentar a estrada da Pampulha, atual avenida Antônio 

6Carlos, em uma extensão de 9 Km .

Na administração do Prefeito José Osvaldo de Araújo (1938-
1940), houve a proposição, pelo engenheiro Lincoln 
Continentino, de um “plano de urbanismo da cidade”. Este 
plano continha diretrizes que preconizavam o adensamento da 

região central, a reforma do sistema viário e a proposição de um 
“plano de grandes avenidas”, além do desenvolvimento de um 
zoneamento, ressaltando a necessidade de prover os bairros de 

7um caráter de “cidade celular” .

A administração municipal de Juscelino Kubitscheck (1940-
1945) adotou os princípios preconizados  no referido plano e, 
do ponto de vista urbanístico, a Pampulha foi priorizada, como 
área com finalidades de lazer e turismo. Nas palavras do 
prefeito:

“Voltamos nossa atenção para as obras de embelezamento da 
capital, levando avante o conjunto urbanístico da Pampulha, onde 
temos procurado criar para Belo Horizonte o que de há muito se 
reclamava e que, hoje, em todas as grandes cidades, é preocupação dos 

8governos – a atração para o turista” .

Pretendia-se aproveitar as belezas naturais do local, marcadas 
pelo espelho d´água da represa, para se dotar a cidade de 
equipamentos que atraíssem o turismo.  Ao lado disso, 
imaginou-se a possibilidade de ali implantar uma série de 
loteamentos voltados para as classes altas. Era, portanto, a 
realização da idéia de uma “cidade celular” ou “cidade satélite” 
voltada para o turismo.

O arquiteto Oscar Niemeyer foi apresentado aos propósitos de 
JK e, após visitar a Pampulha, concebeu suas idéias iniciais para o 

9local . O projeto final compunha-se de quatro edificações: o Iate 
Tênis Clube, o Cassino, a Casa do Baile e a Igreja de São 
Francisco de Assis. As obras iniciaram-se em 1942. Algumas 
delas foram inauguradas, ainda inconclusas, em 1943 e os 
equipamentos começaram a ser utilizados entre 1944 e 1945 
(Fotos 1 e 2). As edificações modernistas foram complementadas 
por outras formas de expressão artística: intervenções de 
Cândido Portinari, Alfredo Ceschiatti, Augusto Zamoyski e José 
Alves Pedrosa, além de tratamento paisagístico concebido por  
Roberto Burle Marx.

5 - Relatório de 1937 apresentado a S. Excia. o Sr. Governador Benedicto Valladares Ribeiro,  pelo 
prefeito de Bello Horizonte [Octacílio Negrão de Lima]. Belo Horizonte: Gráfica Queiroz 
Breyner, 1938, p. 5/6.

6 - Relatório apresentado a S. Ex. o Sr. Governador Benedicto Valladares Ribeiro,  pelo prefeito 
Octacílio Negrão de Lima e relativo ao período administrativo de 1935-1936. Belo Horizonte: 
Imprensa Official, 1937, p. 6.

7 - Tais idéias foram expostas em CONTINENTINO, Lincoln. Plano de urbanização de Belo 
Horizonte. Conferência realizada no 1º Congresso Brasileiro de Urbanismo. Revista Mineira de 
Engenharia, Belo Horizonte, n. 25-26, p. 41-59, 1941; para sua exposição mais detalhada, ver 
CASTRIOTA, Leonardo Barci, PASSOS, Luiz Mauro do Carmo, op. cit.

8 - Relatório dos exercícios de 1940 e 1941 apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Benedicto Valladares 
Ribeiro, governador do Estado, pelo prefeito Juscelino Kubitschek de Oliveira. Belo Horizonte: 
Prefeitura de Bello Horizonte, 1942, p. 5-6.

9 - Uma versão dessa crônica pode ser vista em SOUZA, Renato César José de. A arquitetura em 
Belo Horizonte nas décadas de 40 e 50: utopia e transgressão. In: CASTRIOTA, Leonardo Barci 
(Org.). Arquitetura da modernidade. Belo Horizonte: Editora UFMG, IAB-MG, 1998. p. 183-
229.

O Cassino teve uma trajetória curta devido à proibição do jogo 
em 1946 e também a Casa do Baile, um dancing popular na 
definição da época, que foi fechada pela Prefeitura em 1949, 

10após o encerramento das atividades do Cassino . A Igreja de 
São Francisco de Assis, por sua vez, o primeiro templo de 
arquitetura modernista do Brasil, iria ser marcada por longa 
polêmica com a Arquidiocese de Belo Horizonte, que recusou-
se inicialmente a consagrá-la.

Ao longo da segunda metade da década de 1940, Octacílio 
Negrão de Lima, em sua segunda administração (1947-1951), 
enfatizou algumas medidas tomadas com a finalidade de 
consolidar a Pampulha como uma “cidade satélite de turismo e 

10 - Apenas em 2002 o local foi reinaugurado como Centro de Referência de Urbanismo, 
Arquitetura e Design, ligado à Prefeitura de Belo Horizonte.
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GRÁFICO 1

Estrutura etária e por sexo da população residente
Brasil e Área em estudos - 2000

Os 26 setores censitários que total ou parcialmente conformam 
a área em estudo possuíam 22.542 moradores, dos quais 6.233 
(27,7%) eram considerados os responsáveis pelos domicílios.  
Destes, um pouco mais de um quinto do total (22,8%) eram do 
sexo feminino, uma proporção bem abaixo do quase um terço 
observado no município de Belo Horizonte em 2000 (33,0%).
  
Esse contingente populacional apresentava, em 2.000, cerca de 
11 anos de estudo, suficientes para o término do segundo grau 
completo, e 70% dos responsáveis pelos domicílios contavam 
com rendimentos superiores a cinco salários mínimos, 
condições, nos dois casos, bem mais positivas do que as 
verificadas para a região da Pampulha e em comparação à 
realidade do Município (Gráficos 2 e 3).

diversões”.  O prefeito procurou manter linhas regulares de 
bondes e aumentar os ônibus, liberou “a pesca de caniço no 
lago” e a promoção de eventos esportivos, em especial corridas 
de automóveis. Além disso, foram realizados diversos esforços 
no sentido de garantir a preservação dos edifícios que 

11compunham o conjunto arquitetônico . 

Em 1951, iniciou-se a construção de outro grande equipamento 
de lazer na Pampulha, o Jardim Zoológico, ocupando a área em 
que se programara instalar o Golf  Club. Os trabalhos foram 
iniciados pelo prefeito Américo René Giannetti (1951-1954). 
Na mesma década, encontrou-se novo destino para o edifício 
do Cassino, fechado desde 1946. No dia 12 de dezembro de 
1957, ele foi reaberto como Museu de Arte da Pampulha, nas 
comemorações dos 60 anos de inauguração da cidade de Belo 
Horizonte.

Ainda nos anos 1950, outros empreendimentos foram sendo 
instalados no entorno da Lagoa da Pampulha. Em 1958, foram 
iniciadas as obras do prédio da Reitoria e, a partir da década de 
1960, começaram a ser construídos os prédios do Campus 
UFMG que iriam abrigar as unidades acadêmicas.

Em 1963, iniciou-se a construção do Estádio Governador 
Magalhães Pinto, conhecido como Mineirão, projetado em 
1957 por Gaspar Barreto e Eduardo Mendes Guimarães Júnior. 
Posteriormente, veio a integrar esse conjunto o ginásio 
poliesportivo do Mineirinho, inaugurado em 1980. Ambos os 
equipamentos consolidaram-se como mais um pólo de atração 
para a área da Pampulha.

A partir dos anos 1960, a região começou a conhecer uma série 
de problemas ambientais decorrentes do crescimento urbano 
de Belo Horizonte e dos municípios situados a oeste da Capital, 
fruto do processo de industrialização ocorrido neste vetor. 
Nesta década, Belo Horizonte “passou a transferir” para os 
municípios vizinhos muitos dos problemas gerados pelo rápido 
crescimento urbano, que se multiplicaram  em decorrência do 
aumento de ocupações irregulares, das limitações para suprir os 
habitantes destes locais de serviços urbanos básicos e dos 
graves problemas ecológicos decorrentes da rápida ocupação 
humana.

Nos anos 1970, enquanto Belo Horizonte desacelerava seu 
crescimento, apresentando média de 3,66% ao ano, Contagem 
ainda crescia com taxas próximas a 10% ao ano. Nessa mesma 
década, as cidades de Betim e de Ribeirão das Neves começaram 
a apresentar fortes taxas de crescimento, o que permaneceu nos 
anos 1980 e 1990.

A região da Pampulha sofreu o impacto direto desse 
crescimento urbano acelerado. Os cursos d´água que 
alimentavam o reservatório passaram a receber lixo e esgotos 
sem tratamento. O assoreamento também se agravava, de modo 
que a partir dos anos 1990 os problemas associados à Lagoa 
passaram a mobilizar seus moradores e a demandar soluções 
mais abrangentes.

Deve-se destacar, ainda, que esse padrão de crescimento da 
região provocou profundas modificações nos usos que foram 
imaginados para a Pampulha. Em primeiro lugar, os 
loteamentos voltados para os estratos sociais mais elevados não 
conseguiram se consolidar como alternativa de moradia ao 
vetor Centro-Sul, como havia se imaginado, além disso, a 
Pampulha, ao longo dos anos, tornou-se uma área de lazer cada 
vez mais apropriada por estratos sociais mais baixos, em 
decorrência da proximidade de diversos bairros populares que 
foram surgindo na região, no município de Belo Horizonte e 
nos municípios vizinhos. Essa apropriação foi favorecida pela 
instalação de equipamentos com apelo para esse público, 
sobretudo o Jardim Zoológico, o Mineirão e, mais 
recentemente, o Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do 
Rego, inaugurado em janeiro de 2005, bem como pela 
possibilidade de utilização da orla como espaço para a prática de 
esportes, passeio ou contemplação da paisagem.

3.2 - ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E SÓCIO-ECONÔMICOS DA 
POPULAÇÃO RESIDENTE

Segundo os dados do Censo realizado em 2.000, tem-se cerca de 
10.600 domicílios e 39.000 pessoas residentes nos setores 
censitários selecionados para o estudo demográfico do perímetro 

12em questão .  Esta população vem crescendo a uma taxa de 3,2% 
ao ano, resultado superior ao crescimento natural, indicando o 
recebimento de população. Contudo, há na área bairros com 

10 - Relatório de 1948 apresentado à Câmara Municipal pelo Prefeito Octacílio Negrão de Lima. 
Belo Horizonte: Prefeitura de Belo Horizonte, 1948, p. 14.

crescimento populacional negativo, como o São José e parte do 
São Luiz, e outros com taxas de crescimento mais elevadas que a 
média municipal, como os bairros Garças e Trevo que superam 
taxas de 10% de crescimento ao ano (Figura 2). 

A Área de Estudo em 2000, conforme mostrado no Gráfico 1, 
apresentava em sua estrutura etária indicadores de uma região 
com baixa taxa de fecundidade, uma vez que a percentagem de 
crianças na população total era bastantes baixa.  Também 
influía, nessa baixa proporção de crianças, a migração para a 
região de pessoas em faixas etárias mais elevadas, 
provavelmente sem filhos, explicando as altas proporções nas 
faixas intermediárias de idade, entre 20 e 60 anos.

11 - Em razão do desmembramento de setores censitários empreendido pelo IBGE nos Censos de 
1991 e 2000, foi necessário considerar áreas fora do perímetro de estudo, agregando setores, 
para se ter informações referentes à expansão ocorrida na região no período 1991 a 2000.
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GRÁFICO 2

Anos de Estudos dos Responsáveis
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FIGURA 2

TAXA MÉDIA ANUAL DE CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO - SETORES CENSITÁRIOS DA ÁREA DE ESTUDO 1991 A 2000
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FIGURA 3

DENSIDADE DEMOGRÁFICA (Habitantes/Hectare) - SETORES CENSITÁRIOS DA ÁREA DE ESTUDO - 2000
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FIGURA 4
PERCENTAGEM DE DOMICÍLIOS NÃO OCUPADOS NO TOTAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
2000

13 - Considerando-se a média de 3,54 pessoas por família – Censo Demográfico 2000.

O estudo indicou ser baixa a densidade populacional, cerca de 
13 hab./ha. sem incluir o espelho d'água nos cálculos de área 
(Figura 3).  Considerando que 13 pessoas representam cerca de 

13 2quatro famílias , tem-se uma média aproximada de 2.500 m  
por família residente, um indicador de que os moradores locais 
dispõem de amplos espaços para suas moradias, da existência de 
lotes e glebas a serem ocupados e da presença de unidades de 
preservação ambiental, características recorrentes na região e 
que estão retratadas, de forma mais detalhada, mais a frente 
neste diagnóstico. Vale comparar este dado com o índice para 
áreas também consideradas de baixa densidade no município de 
Belo Horizonte, como o bairro Cidade Jardim, que, em 2000, 
apresentava 27,6 hab./ha., ou seja, mais do que o dobro da área 
em pauta.

Mostraram-se significativas as percentagens de domicílios 
vagos e de uso ocasional, este último de tradição na área, que 
apresentavam-se acima da média do município de Belo 
Horizonte e da região da Pampulha, atingindo um total de 22% 
(Figura 4).

3.3 - ASPECTOS URBANÍSTICOS 

Os estudos de uso e ocupação do solo, indicaram a 
predominância absoluta do uso residencial, em tipologias 
unifamiliares, a significativa presença de equipamentos de uso 
coletivo voltados para o lazer e cultura, distribuídos em toda a 
área em estudo, e a pequena expressividade de estabelecimentos 
de comércio e serviços, excetuando-se aqueles presentes nas 
avenidas situadas nas áreas limítrofes ao perímetro em estudo: 
avenidas Presidente Antônio Carlos, Portugal, Coronel José 
Dias Bicalho, Alfredo Camarate e Abraão Caram, como pode 
ser visto na Figura 5.  Em razão disto, a população residente na 
área do Plano é bastante dependente dos bairros Santa Amélia, 
Santa Branca e Ouro Preto, para o atendimento às suas 
demandas cotidianas (Figura 5).

Ainda sobre o uso do solo no Conjunto em estudo, verifica-se 
que o surgimento de edificações especializadas para a realização 
de eventos tem marcado a região nos últimos anos e gerado 
reclamação de moradores vizinhos às mesmas, em razão da 
alteração nos níveis de ruído e polarização de automóveis.  
Também o aluguel de sítios de recreio para a realização de festas 
é prática comum, em especial nos bairros Braúnas e Garças, 
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onde sempre houve um grande número deles, configurando 
situações de clandestinidade e conflitos com o uso residencial.

Ressalta-se que os clubes de recreação que tradicionalmente se 
implantaram na área, e que ocupam grandes extensões 
territoriais e compõem a paisagem tradicional da Pampulha, tais 
como PIC, Jaraguá, Iate, Granada, Sírio Libanês, AABB, dentre 
outros, como mostrado na Figura 6, passam por grandes 
dificuldades para se viabilizarem financeiramente, de acordo 
com informações de seus administradores.  Assim, eles se 
encontram com estruturas ociosas em decorrência da baixa 
freqüência dos sócios e, conseqüentemente, com menor 
capacidade de arrecadação através das contribuições mensais. 
Novas atividades vêm sendo introduzidas de forma a captar 
mais recursos, entre elas o aluguel das sedes para  festas e 
eventos, o que tem gerado conflitos com a vizinhança, 
principalmente no que se refere aos altos níveis de ruído – e da 
utilização do logradouro público para estacionamento (Foto 3).

Os levantamentos da ocupação do solo na área em estudo 
confirmam os dados de densidade do Censo Demográfico 2000 
do IBGE, pois, além da predominância da tipologia unifamiliar, 
é significativo o número de lotes vagos encontrado em toda a 
área em estudo, como mostrado na Figura 7, especialmente nos 
bairros Bandeirantes 2, 3 e 4. Implantados de forma 
especulativa na década de 70, e mantidos desocupados diante 
dos parâmetros restritivos do zoneamento vigente para a área, 
suscitam a discussão, a ser traduzida em diretriz do Plano, de 
como garantir a utilização de toda a infra-estrutura ali 
implantada: sistema viário, saneamento básico, equipamentos 
de lazer, sem comprometer o patrimônio arquitetônico e 
ambiental da área em estudo (Foto 4).

Quanto às tipologias existentes, verifica-se que o uso residencial 
unifamiliar acontece, predominantemente, em unidades de alto 
padrão construtivo, características da primeira fase de ocupação 

2da Pampulha, anos 1940 a 1970, implantadas em lotes de 1000 m . 
Estas casas, originalmente, foram concebidas com transparência e  
integração com o espaço público adjacente, afastamentos 
generosos, tratamento paisagístico com presença de vegetação 
arbórea, volumes construídos de até no máximo dois pavimentos 
e áreas de lazer. Esta tipologia construtiva  é comum 
principalmente aos bairros São Luiz, Bandeirantes e Jardim 
Atlântico e em outras porções de ocupação mais antiga da Orla da 
Lagoa (Fotos 5 e 6). 
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Ainda da primeira fase de ocupação da Pampulha,  encontram-
se na área remanescentes de chácaras concentradas em pontos 
da orla oeste e norte e nos bairros Bandeirantes 3 e 4, Garças e 
Braúnas. Destaca-se nesta tipologia a predominância de áreas 
livres e permeáveis e a presença significativa de maciços 
arbóreos  (Foto 7).

As residências unifamiliares características de fases mais 
recentes de ocupação da Pampulha são de alto e médio padrão 
construtivo, mas possuem diferenças na forma de implantação 
e no diálogo com o entorno, em comparação com as residências 
mais antigas. As residências de padrão construtivo mais elevado 

2ocupam lotes de 1000 m  e, em sua maioria, apresentam 
afastamentos frontais de 5 metros e laterais de 3 metros, muros 
altos que impedem a visualização dos jardins, maiores taxas de 
impermeabilização e ausência de vegetação arbórea.  O volume 
construído pode chegar a até três pavimentos, com pátios, 
piscinas e áreas de lazer. Esta tipologia ocorre principalmente 
nos bairros Bandeirantes 2, 3 e 4 e nos bairros Garças e Braúnas. 
As residências de médio padrão construtivo acontecem em 

2lotes de 360 m , possuem volumes construídos de até dois 
pavimentos e, em geral, não possuem área de lazer. Estas 
edificações também apresentam muros altos que impedem a 
visualização dos jardins, afastamentos frontais de 3 metros e 
laterais de 1,5 metros, e ausência de jardins. Esta tipologia 
ocorre principalmente em partes dos bairros Braúnas e Trevo 
(Fotos 8 e 9).

O uso residencial multifamiliar acontece organizado 
horizontalmente em vilas ou verticalmente em prédios de até 
três pavimentos em terrenos de tamanhos variados. Essas 
tipologias apresentam, em geral, afastamentos frontais de 3 
metros e laterais de 1,5 metros, muros altos, e grandes áreas 
pavimentadas com jardins reduzidos e ausência de vegetação 
arbórea. Estão presentes principalmente nos bairros Itapoã, 
Santa Branca, Santa Amélia, nos lotes lindeiros à avenida 
Portugal e no bairro Bandeirantes 3 ( Foto 10).

Ressalta-se que a tipologia multifamiliar vertical foi observada 
também no bairro São José, segundo padrão médio, em geral, de 
quatro pavimentos. Prédios mais verticalizados e de padrão 
mais alto, são praticados neste mesmo bairro, mas já fora da área 
em estudo.

A área apresenta ainda condomínios de residências unifamiliares. 
Estes condomínios são resultantes do agrupamento de lotes e 
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FOTO 13

criação de rua interna ou do fechamento de ruas em 
parcelamento existente, neste caso resultando situação de 
irregularidade urbanística. Verifica-se a manutenção da quota de 

21000 m  e dos parâmetros urbanísticos praticados em residências 
unifamiliares  construídas em lotes isolados ( Fotos 11 e 12).

Mais recentemente, verificou-se também o surgimento de um 
tipo de condomínio residencial resultante da  utilização da 
quota de terreno por unidade habitacional de forma 
concentrada em parte da gleba, com preservação de 
remanescentes florestais, nascentes e outros atributos 
ambientais existentes  no local. Esta forma de ocupação do solo 
foi detectada no Condomínio Istambul, cujo parcelamento do 
solo, feito de forma diferenciada, comporta 39 residências.

Como mencionado, tem-se tornado marcante no perímetro 
analisado a introdução de muros altos e outros elementos que 
bloqueiam a vista do interior dos lotes e que vêm eliminando as 
características dos parcelamentos que deram origem à 

14Pampulha, inspirados no conceito de “cidade jardim” .  Estas 
barreiras visuais, justificadas por seus proprietários pela 
necessidade de aumentar a segurança das residências, tornam-se 
soluções com impactos negativos especialmente graves na Orla, 
pois impedem a continuidade visual da mesma.  Cabe lembrar 
que estas barreiras são todas irregulares, pois, desde o Decreto 
Municipal 55/1939, referendado pela legislação atual (Lei 
9.037/2005), há obrigatoriedade de utilização de elementos 
para vedação que garantam a “transparência” do lote (Foto 13).

A paisagem em análise apresenta-se muito homogênea em 
razão da horizontalidade das edificações e da baixa densidade.  
Embora localmente, os bairros situados na região norte e 
noroeste do perímetro apresentem diversidade morfológica em 
relação aos situados ao sul, concebidos no contexto do projeto 
modernista de JK, o elemento que prevalece, é a harmonia do 
conjunto em estudo.  Trata-se de área emoldurada pelas serras 
da Piedade, a leste, e do Curral, ao sul, que podem ser 
observadas à distância, em razão da grande amplitude visual.
  
Um dos elementos marcantes deste Conjunto é arborização 
expressiva composta por remanescentes vegetais das chácaras, 
de jardins particulares, dos clubes, dos lotes vagos e das áreas 

14 - Bairros inspirados no modelo das “garden-cities” inglesas e destinados à população de alta 
renda. Suas ruas eram arborizadas e os passeios, em sua maior parte, gramados. As residências 
eram implantadas em grandes lotes mantendo generosos afastamentos ajardinados que, 
comunicando-se entre si e com a rua, através de grades baixas e cercas-vivas, geravam a imagem 
de um grande parque com grande amplitude visual. 

públicas, com destaque para a Fundação Zoobotância, 
circundando o principal elemento da paisagem, o espelho 
d'água.  Não obstante tenha sido artificialmente implantada, a 
represa da Pampulha possui forte caráter simbólico, tendo 
conformado o cenário ideal para os notáveis exemplares da 
arquitetura modernista de Oscar Niemeyer, que projetaram a 
região nacionalmente e internacionalmente. 

Quando se analisa o relevo da área em estudo, verifica-se que a 
geografia da orla norte, mais encaixada, correspondente ao 
divisor de águas da bacia de contribuição direta da Pampulha, 
define horizontes menos amplos nesta direção, permitindo que 
se visualize somente a encosta delimitada em sua crista pela 
avenida Portugal.  Distinguem-se nesta visada um edifício 
vertical, situado naquela Avenida, e o casario do bairro Jardim 
Atlântico, com destaque de muros e residências em lotes onde 
não há vegetação arbórea.

A orla sul tem relevo muito suave o que permite ampla visão do 
espigão do Engenho Nogueira onde se assentou o bairro Ouro 
Preto, muito adensado com tipologias verticalizadas e com forte 
impacto na paisagem, constituindo o cenário de fundo da igreja 
de São Francisco de Assis.  O olhar ao sul, revela ainda vista do 
bairro São Luiz, em que se sobressaem o complexo 
Mineirão/Mineirinho, o colégio Santa Marcelina, além de 
edifício mais altos, situado na avenida Abraão Caram, no bairro 
São José. 

A sudoeste, trechos do bairro Santa Terezinha e Confisco, mais 
densamente ocupados, tornam-se visíveis por sua  localização 
em cotas mais elevadas em relação à área em estudo.

A leste, predomina a visão do Aeroporto da Pampulha, grande 
referencial de toda a região, situado na mesma bacia, porém em 
cota inferior à da barragem da Pampulha .  Assim, só é possível 
observar a pista de pouso a partir da via construída sobre o 
barramento que, margeando o espelho d´água, contitui-se 
mirante natural desta região. 

A oeste, predomina o padrão descrito para a área, ou seja, 
marcado pela predominância de maciços arbóreos, que nesta 
visada é intensificado pela vegetação das chácaras, mais 
presentes neste vetor. Nesta direção, a implantação do Parque 
Ecológico alterou a geografia, introduzindo novas visadas e 
bloqueando outras.  Em razão da morfologia de ocupação, 
casario dos bairros Xangri-lá/Trevo e Bandeirantes 4, com 
maior densidade construtiva, distinguem-se nesta paisagem.

Além das visadas de maior amplitude da área, descritas acima, 
tem-se também recantos de rara beleza em toda a lagoa, seja 
pela presença de espécies vegetais com floração exuberante, ou 
ainda pela geografia da própria lagoa, muito meandrosa, que 
proporciona perspectivas variadas, somada à presença das 
construções do Niemeyer, e mais recentemente das instalações 
do Parque Ecológico (Figura 8).

A área encontra-se sob tutela do IPHAN – Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do IEPHA – 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais e do Município. Além dos perímetros de proteção da 
Orla e do entorno, tem-se o tombamento  de edificações 
concebidas por Oscar Niemeyer pelas três instâncias: Igreja de 
São Francisco de Assis, Casa do Baile, Museu de Arte da 
Pampulha, Iate Tênis Clube, sede da fundação Zôo-Botânica, 
Casa de JK e Pampulha Iate Clube. Além destas, o Estádio 
Governador Magalhães Pinto/ Mineirão e o Estádio Jornalista 
Filipe Drummond/ Mineirinho estão listadas no processo de 
tombamento municipal. 

Os levantamentos feitos indicaram também um número 
significativo de edificações de interesse cultural, especialmente 
no bairro São Luis, com elementos construtivos e estilísticos 
representativos dos distintos momentos da evolução urbana da 
área em estudo.  Nesta seleção, foram considerados somente 
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bens construídos até a década de 1970, pois, é importante que se 
tenha distanciamento temporal da época em que foram 
concebidos, de forma a permitir observação mais isenta do bem 
construído, tanto no que se refere aos aspectos formais e 
estéticos como também, no que diz respeito aos referenciais 
históricos. Estes bens estão apresentados nas figuras 9 e 10.

3.4 -  ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 

A área em estudo é acessada por algumas artérias importantes 
da cidade que fazem a ligação da região com o Centro de Belo 
Horizonte, são elas as avenidas Presidente Antônio Carlos, 
Pedro I, Portugal, Presidente Carlos Luz (Catalão), Antônio 
Abraão Caram, Clóvis Salgado e Atlântida, mostradas na 
Figura11.

Além destas vias articuladoras, tem-se a Avenida Otacílio 
Negrão de Lima que desenvolve-se no entorno da Lagoa da 
Pampulha, apresentando trechos classificados como via local, 
coletora e arterial. Esta avenida apresenta, em alguns trechos, 
tráfego intenso, principalmente nos fins de semana e feriados, 
fato que prejudica a acessibilidade, além dos conflitos entre 
veículos, pedestres e ciclistas.

Destacam-se entre as características da região, do ponto de vista 
do sistema viário e trânsito, os altos volumes de tráfego de 
passagem pelo local, a existência de grandes pólos geradores de 
tráfego e a concentração de pedestres em torno de 
equipamentos de lazer, em especial aos finais de semana, 
próximo ao Zoológico, Parque Ecológico, Parque Guanabara e 
Mineirão.

O problema do tráfego de passagem é fruto, principalmente, da 
estrutura radioconcêntrica do sistema viário de Belo Horizonte, 
e da presença de equipamentos de grande extensão territorial na 
área em estudo, tais como: o Zoológico, o próprio espelho 
d'água, e o Aeroporto, que constituem barreiras à circulação, 
dificultando a articulação viária entre os bairros que lhe são 
lindeiros.  Além disto, a carência de vias articuladoras no 
sentido leste-oeste na parte sul da Lagoa, e também no sentido 
norte-sul,  a oeste da área em estudo, gera altíssimos volumes de 
tráfego de passagem em trechos da avenida Otacílio Negrão de 
Lima, que na ausência dos corredores cumpre esta função, 
levando ao saturamento de interseções em suas imediações.  
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PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO

Represa da
Pampulha

JARDIM ZOOLÓGICO

BANDEIRANTES 4

GARÇAS

BRAÚNAS

BANDEIRANTES

SÃO LUIZ

JARDIM ATLÂNTICO

AEROPORTO

SÃO LUIZ

BANDEIRANTES 3

BANDEIRANTES 1

BANDEIRANTES 2

Av. 

A .v  Ministro 

r

Guilhermino de Olivei a

 
Ca

r

R. das 
ná ias

Av. Po tuga

 
r

l

Braúnas

R. Xangri ál

o

Av. Antôni

i
c

a

Francs
o Lisbo

Av. Orsi
Conceição Minas

 
í

A
v. S

ic
lia

v C onA . rem a

. Sa d hR r en a

v
 

lfr
C

a
m

a
r

A
.A

e
d
o

 
a
te

R. Cel. Dias Bical o

 
 

 
h

Base Cartográfica: PRODABEL, 2000.

Fonte: BHTRANS, 2007. ESCALA

1200m8004000

Trecho 1

Trecho 2

Trecho 3

Trecho 4

Trecho 5

Trecho 6

Trecho 7

Área em estudo

Limite de município

LEGENDA

FIGURA 12

PRINCIPAIS TRECHOS COM TRÁFEGO DE PASSAGEM

Merece lembrar que a barragem da Pampulha é a única 
transposição entre as margens da Lagoa (Figura 12).

Outro aspecto evidenciado no âmbito da acessibilidade foi a 
demanda por áreas de estacionamento de veículos nas 
proximidades dos pólos geradores de tráfego, principalmente 
nos finais de semana. Próximo aos equipamentos de uso 
predominantemente diurno, como o Zoológico, o Parque 
Guanabara e o Parque Ecológico, além da demanda por 
estacionamento,  existem sérios conflitos envolvendo a 
travessia de pedestres em pontos onde eles se concentram, já 
que o entorno destas áreas não estão corretamente adaptados 
para privilegiar o passante.
  
Dentre os locais que apresentam maior deficiência na infra-
estrutura para travessias de pedestres, estão os trechos no 
entorno da Casa do Baile e da Igrejinha da Pampulha. Nestes 
pontos, o volume de pedestres aumenta, principalmente nos 
finais de semana, devido ao funcionamento do Bar Redondo e 
do Parque Guanabara, respectivamente.

As calçadas do lado do espelho d'água são também utilizadas 
por praticantes de caminhada, corrida e esportes afins, 
destacando-se o trecho entre a Praça São Francisco de Assis e o 
Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rego, 
intensamente utilizadas.  Há ainda pista exclusiva para a prática 
de ciclismo, skate e patins, com 11 km de extensão e 2,50 metros 
de largura, adjacente ao espelho d'água com início após a Igreja 
da Pampulha estendendo-se, em direção oeste, até as 
imediações do PIC. Como esta pista não cobre toda a extensão 
da Lagoa, há conflitos entre os diversos freqüentadores da Orla, 
nos trechos onde ela não foi implantada.
 
A baixa densidade populacional da área em estudo, associada à 
condição sócio-econômica dos moradores, que permite um uso 
intensivo do automóvel, resulta em demanda pequena pelo 
sistema de transporte coletivo, realidade que reflete na 
distribuição das rotas de ônibus na região. A Figura 13 apresenta 
as vias por onde circulam o transporte coletivo de passageiros, 
indicando ainda a baixa capilaridade do sistema, principalmente 
ao sul da lagoa, onde existem áreas em que o atendimento de 
ônibus é precário.

Embora apresentem uma baixa capilaridade, as linhas que 
acessam a região apresentam um número significativo de 
pontos de ônibus que estão igualmente distribuídos em toda a 
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FIGURA 13

VIAS POR ONDE CIRCULAM O TRANPORTE COLETIVO
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FIGURA 14

TRÁFEGO DE CAMINHÕES NA REGIÃO DA ORLA

área. Os pontos de embarque e desembarque de passageiros 
apresentam abrigos apenas nos principais corredores viários, 
sendo inexistentes nos pontos dentro dos bairros.

Não há um programa específico para atendimento por 
transporte coletivo aos pontos turísticos da região. Há, 
entretanto, programação para atendimento de demandas 
específicas como em dias de jogos no Mineirão, quando são 
disponibilizados ônibus com saídas do Centro da cidade. Nos 
finais de semana, também são previstas linhas de transporte 
coletivo para atendimento ao Jardim Zoológico, sendo, 
contudo, pouco divulgadas.

As vias articuladoras projetadas  a partir do desenvolvimento 
15das propostas do Programa VIURBS  já trabalham no sentido 

de equacionar problemas da circulação na área, ao melhorarem 
as ligações à oeste da área, vias 220 e 700, que absorverão parte 
do tráfego de passagem da Orla. Reforça também esta ação, a 
previsão de nova geometria para a confluência das avenidas 
Abraão Caram e Presidente Antônio Carlos, com melhoria de 
sua eficiência e possibilidade de atração também de parte dos 
veículos que  transitam pela  av. Otacílio Negrão de Lima, junto 
ao Vertedouro, e que se dirigem à avenida Presidente Carlos 
Luz.

Um outro grande problema observado na área de estudo diz 
respeito à circulação de caminhões pela orla da Lagoa da 
Pampulha. Atualmente, é proibida a sua circulação em quase 
toda sua extensão, excetuando-se os trechos onde não há 
caminho alternativo para estes veículos (a oeste).  A 
regulamentação existente - Portaria DTV 010/96 da BHTrans - 
estabelece a proibição da circulação de caminhões acima de 
3.500 kg, no caminhamento apresentado na figura 14.

A partir do diagnóstico da circulação viária e transportes, o 
desafio que se apresenta refere-se a como adequar o sistema 
existente à diretriz de valorização do patrimônio e da qualidade 
ambiental almejada para a área.

15 - VIURBS - Programa de Vias Prioritárias de Belo Horizonte tem como propósito analisar a 
malha viária existente e a futura, considerando as vias propostas no Plano Diretor, 
estabelecendo alterações neste planejamento e as prioridades de implantação das mesmas.
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FIGURA 15
SITUAÇÃO ATUAL DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.5 - SANEAMENTO, VEGETAÇÃO E FAUNA

Sobre as questões de saneamento, atribui-se à ocupação urbana 
a principal agressão à bacia da Pampulha como um todo. Ao 
longo  de sua área de drenagem, que inclui o município de 
Contagem, foram implantadas instalações não residenciais de 
grande porte que impermeabilizaram largas extensões do 
território e vários loteamentos e conjuntos habitacionais, no 
total cerca de 100 bairros, muitos deles sem infra-estrutura 
urbana.

A ocupação sem planejamento urbano e ambiental levou ao 
carreamento de lixo e sedimentos e ao lançamento de esgotos 
domésticos e industriais in natura nos córregos da bacia, bem 
como a eliminação de matas ciliares, o que causou graves 
conseqüências à lagoa.  O assoreamento ocorrido ao longo dos 
anos provocou uma redução de 20% do espelho d'água e 50% 
do volume de água acumulada, além da eutrofisação do 
reservatório ( Fotos 14 e 15).

Com a instituição, a partir de 1997, do PROPAM – Programa de 
Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da 
Pampulha, a área em estudo vem passando por ações de 
recuperação ambiental. Este Programa foi concebido de forma 
a se buscar a gestão integrada da Bacia Hidrográfica da 
Pampulha, prevendo-se a implementação de um plano de 
intervenções, com obras de infra-estrutura e ações de 
planejamento, de monitoramento e controle, acompanhadas de 
um programa de educação ambiental, visando promover o 
desenvolvimento ambiental e socioeconômico da região.
 

RUÍDO, Embora os resultados das análises realizadas no contexto do 
PROPAM indiquem melhoras da qualidade da água do espelho 
d'água, após a implementação de programas de coleta e 
interceptação de esgotos e da operação da ETAF – Estação de 
Tratamento de Águas Fluviais implantada na confluência dos 
córregos Sarandi e Ressaca, alguns parâmetros físico-químicos 
encontram-se acima dos limites exigidos para enquadramento 
da lagoa na Classe 2, como está previsto. Ainda é significativa a 
contribuição de esgotos e sedimentos provenientes 
especialmente do córrego Água Funda, cujas nascentes estão no 
município de Contagem.
 
Ressalta-se que a qualidade ambiental da área passa pela 
continuidade das ações previstas para o PROPAM – Lei 
9035/2005 e a busca de uma gestão mais integrada de sua 
implementação, que  hoje tem se dado de forma individualizada 
pelos diversos órgãos da administração pública.

Os levantamentos realizados indicaram que a maior parte da 
área contemplada neste estudo é servida por redes coletoras de 
esgotamento sanitário, excetuando-se deste universo os bairros 
Braúnas, Trevo, parte do Garças e do Bandeirantes 1, que 
apresentam sistemas individuais de fossas sépticas (Figura 15).

Na margem direita da Lagoa, que compreende os bairros São 
Luiz, Bandeirantes, Bandeirantes 2, 3 e 4, São José, Aeroporto, 
Jaraguá e Dona Clara, verifica-se que o sistema de esgotamento 
sanitário é completo pois as redes coletoras direcionam o 
efluente ao interceptor existente neste trecho da Orla e 
posteriormente para tratamento na ETE Onça.

Na margem esquerda, que compreende os bairros Itapoã, Santa 
Amélia, Jardim Atlântico, Copacabana, dentre outros, somente 
um pequeno trecho possui interceptor que recebe os esgotos 
das residências localizadas próximas à Orla.

Merece comentar que nas duas margens dos trechos finais dos 
principais cursos d'água afluentes da Lagoa pela margem direita 
(córregos Ressaca e Sarandi) existem interceptores de esgotos 
que não permitem que efluentes domésticos e industriais sejam 
lançados diretamente nestes cursos d'água e por conseqüência 
na Lagoa.

O diagnóstico apontou uma série de intervenções previstas pela 
COPASA, tanto no município de Contagem, quanto na região 
em estudo.  Estas obras, entre as quais está a construção do 
restante do interceptor da Orla norte, contribuirão, para 
recuperação da Lagoa, mas não há um cronograma de 
implantação das mesmas.

Quanto aos níveis de ruído, verifica-se que existe um número 
significativo de estabelecimentos de serviços na área em 
questão que fazem com que os níveis de ruído sejam elevados 
acima do preconizado pela legislação municipal quando da 
ocorrência de eventos.  Há uma concentração das reclamações 
na porção noroeste da lagoa, na região dos sítios, mas, no 
entanto, os níveis encontrados  nesta região não estão entre os 
mais elevados identificados na área em estudo. Essa aparente 
incoerência é explicada pelo fato do ruído de fundo nesta 
direção ser extremamente baixo, sem a presença de, por 
exemplo, ruído de tráfego, o que maximiza a percepção do 
incômodo por parte dos moradores. Na verdade, os setores 
com maiores índices de ruído devido à realização de eventos 
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FOTO 16

encontram-se nas proximidades do Mineirão/Mineirinho e 
também na orla norte, pela presença de clubes, bares e buffets 
com festas freqüentes, como pode ser visto na figura 16.
 
Verifica-se que a influência do espelho d'água na 
potencialização da propagação do som é pouco  significativa, ao 
contrário do que é comentado pela população residente.  É 
sabido, com base nos conhecimentos acústicos, que parte das 
ondas sonoras, ao se propagar, reflete ao incidirem sobre meios 
cuja viscosidade seja diferente, sendo o restante refratada, 
conforme ilustrado na figura 17. Os ângulos de reflexão e 
refração das ondas incidentes dependem, basicamente, do 
ângulo de incidência e das viscosidades dos meios envolvidos. 
Neste contexto, para que as ondas incidentes causassem 
incômodo seria necessária a existência de potentes fontes 
sonoras em cotas topográficas mais elevadas. 

Os únicos estabelecimentos que estão em tais posições, e que 
poderiam se tornar potenciais fontes sonoras, são os estádios 
Mineirão e Mineirinho. No entanto, a distância significativa dos 
mesmos até a outra margem, que poderia sofrer o incômodo, 
bem como a topografia desta margem, e ainda a largura do lago, 
não contribuem para que haja influência significativa da 
reflexão das ondas geradas pelos referidos estabelecimentos. 

Os estudos sobre os remancescentes vegetais indicaram que a 
área em estudo destaca-se em relação ao padrão observado para 
o restante do município de Belo Horizonte. As características de 
urbanização dos bairros da região com lotes maiores, presença 
de jardins generosos, vias arborizadas, chácaras e  os lotes 
vagos, permitiram sua preservação.  Esta arborização associada 
à existência de áreas com espécies nativas inseridas em seus 
limites como na Fundação Zoo-Botânica e nas ZPAM's ou 

muito próximas, como no Campus da UFMG – Estação 
Ecológica, forma um conjunto expressivo que propicia a 
presença de muitas espécies de aves, micos-estrela, gambás-de-
orelha-branca, dentre outras. A Orla da Lagoa assim como o 
Parque Ecológico, também compõem este cenário constituindo 
juntamente com as demais áreas vegetadas um corredor 
ecológico, em especial para a avefauna (Figura 18).

A Lagoa e sua orla sustentam uma fauna típica que inclui  
espécies aquáticas e de hábitos limnícolas, assim como outros 
animais indiretamente favorecidos pela presença da água.  A 
deposição de sedimentos em diversos pontos deste corpo 
d'água em razão da ocupação intensa a montante e a 
conseqüente redução de sua profundidade resultou na 
formação de ambientes ideais para a instalação natural de 
macrófitas aquáticas e limnícolas, o que contribuiu de maneira 
decisiva para o incremento da diversidade da fauna associada à 
lagoa. Assim, a partir de meados da década de1980, mais de 100 
espécies de aves, residentes e migratórias, além de mamíferos 
como capivaras e lontras e espécies de répteis e anfíbios já 
podiam ser observados alimentando-se ao longo de toda a sua 
extensão (Foto 16).
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ÁREAS VEGETADAS MAIS EXPRESSIVAS - ÁREA DE ESTUDO E ENTORNO IMEDIATO

3.6 -  APROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

A Orla da Lagoa da Pampulha, em contraposição ao padrão 
idealizado para a região em seu planejamento inicial, não se 
afirmou como local de lazer dedicado à elite. A área passou a ser 
freqüentada por populações de diversos estratos sociais e, 
principalmente, pela população de renda até cinco salários 
mínimos (70% dos usuários pesquisados), como local para se 
ver o pôr do sol, passear, pescar, namorar, e para a realização de 
outras atividades de fruição do espaço, ou seja, como um grande 
parque urbano, e não como um local do consumo.
 
Ainda que a intensidade de usuários possa variar ao longo do dia 
ou durante a semana, no dia ensolarado ou no dia chuvoso, 
entre um trecho e outro, essas atividades são constantes ao 
longo de toda a orla, sendo o domingo o dia em que se observou 
a mais intensa apropriação. A freqüência ocasional, acusada por 
44% dos usuários nos questionários aplicados, mostra a 
espontaneidade que marca a relação destes com aquele espaço e 
com aquele tempo.
 
O trecho que envolve a Igreja de São Francisco, a Praça Dino 
Barbieri, e o Parque Guanabara, é aquele em que tem-se a 
apropriação mais intensa e mais diversa, quer durante o dia, quer 
à noite. Ali se configura não somente a entrada para a orla, como 
demonstram os grupos de caminhantes, ciclistas ou visitantes 
que ali param e se reúnem antes de iniciar suas atividades, mas 
também o local em que as diferentes atividades encenadas no 
largo, na praça e no parque somam-se, e às vezes se superpõem, 
numa rica mistura de grupos – visitantes, caminhantes, garis, 
ambulantes, turistas, entre outros.

Já a via sobre o barramento, às margens do espelho d'água é, em 
oposição, a área que permanece mais desertificada durante o dia 
e à noite.  Este local é apropriado esporadicamente, e de forma 
precária, por pessoas que observam a movimentação de aviões 
no aeroporto, sobretudo aos finais de semana. A falta de 
atratividade do lugar faz com que ele seja dedicado quase que 
exclusivamente à circulação de veículos e, em menor 
quantidade, de pedestres e ciclistas.
 
Da Toca da Raposa até o Mirante do Sabiá tem-se a extensão em 
que se verifica a mais baixa intensidade de apropriação durante 
o dia. Ali, de um lado, o entorno de lotes desocupados, e, de 
outro, o assoreamento da Lagoa configuram uma paisagem de 
“beira de estrada” em que se observam atividades tais como o 
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FIGURA 20
INTENSIDADE DE APROPRIAÇÃO DA ORLA DURANTE A NOITE

pastoreio de animais e a extração de capim, sugestivas de uma 
vizinhança em que a urbanização não garantiu uma 
modernização completa dos hábitos.
 
Os trechos entre a Igreja de São Francisco e o Parque Ecológico, 
entre o Mirante do Sabiá e o PIC – Pampulha Iate Clube –, entre 
este e a barragem, e entre a Casa do Baile e a Igreja de São 
Francisco distinguem-se durante o dia apenas em função da 
variação de intensidade da apropriação do espaço público. Tal 
variação mostra uma dispersão de atividades a partir da Igreja de 
São Francisco/Praça Dino Barbieri/Parque Guanabara que se 
reproduz também à noite, ainda que sob uma lógica 
diferenciada. Enquanto à noite as atividades associadas às festas 
(circulação e estacionamento de carros, entrada e saída de 
convidados, vigilância etc.) ocupam os trechos coincidentes 
com a localização de equipamentos ou estabelecimentos a elas 
destinados, durante o dia essa intensidade é variável de acordo 
com o espaço público, com a sua qualidade de ser mais ou 
menos propício a atividades como  caminhar,  correr ou andar 
de bicicleta, pescar, namorar, olhar a  paisagem, passear  à beira 
d'água, sob o sol, à sombra das  árvores  e ao vento (Figura 19).

À noite, a orla da lagoa da Pampulha torna-se, sobretudo, um 
espaço para a circulação de veículos. O fluxo é baixo e são 
poucos os pontos de apropriação do espaço público. Assim, 
domina a desertificação do espaço público, que é favorável ao 
namoro seja dentro dos carros, nos mirantes ou nas imediações 
do PIC.  Tais práticas também se associam à movimentação nos 
bares e nas festas, no Parque Guanabara, aberto até às 23 horas, 
e no largo da Igreja de São Francisco, onde os ambulantes 
dispõem mesinhas e cadeiras para que os casais possam comer e 
beber confortavelmente (Figura 20).

A pesquisa realizada em junho de 2008 que abordou por meio de 
uma amostra sistemática todo o universo dos munícipes de Belo 
Horizonte, reafirmou a força da Lagoa e sua Orla, mostrando 
serem elas, para todos os estratos de renda, os principais símbolos 
da população, quando o assunto é a Pampulha.  Os atributos 
ambientais e paisagísticos tais como o verde, a paisagem e a água, 
são os principais atrativos associados ao local, como apontado na 
pesquisa.  Deve-se mencionar que, em contrapartida, os aspectos 
da degradação ambiental da área como poluição, sujeira, acúmulo 
de lixo e assoreamento são também lembranças freqüentes dos 
entrevistados, indicando que os investimentos realizados pela 
Prefeitura no local, que alteraram em parte este quadro, foram 
pouco assimilados pela população.
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Fonte: Plano Horizonte, 2006.

54% - Minas Gerais

15% - Outros Estados

  9% - São Paulo

  8% - Espírito do Santo

6% - Rio de Janeiro

4% - Bahia

4% - Exterior

GRÁFICO 5

Origem do turista de Belo Horizonte

Fonte: Práxis - Pesquisa Quantitativa, 2008.

29,1% - Passear na lagoa

21,5% - Outros

12,7% - Ir ao Zoológico

12,2% - Ir ao Mineirão

  7,9% - Ir ao Parque Ecológico

6,5% - Freqüentar restaurante e bar

4,2% - Visitar igrejinha / Casa do Baile / Museu

3,9% - Trabalhar

1,8% - Ir a show

0,2% - Estudar

GRÁFICO 4

Razões de frequência à Pampulha

de negócios e para visitar amigos e parentes. Já de acordo com a 
pesquisa da Gauss/Belotur, as viagens realizadas para Belo 
Horizonte são motivadas pela busca por diversão e lazer, com 
37% das respostas; seguido de visita a amigos e parentes, com 
26%; negócios, para 10% dos turistas; a participação em eventos 
com 9%; 7% vieram para BH para realizar estudos e pesquisas; 
5% para compras; 4% saúde e 2% tinham a principal intenção 
relacionada aos motivos religiosos.

Quanto à expressão da apropriação da área em estudo para o 
turismo, verifica-se que ela é ainda pouco intensa, como 
demonstrado pelas pesquisas realizadas. Faltam rotas 
especializadas de transporte, maior quantidade e diversidade de 
estabelecimentos de serviços de alimentação e hospedagem, 
sinalização interpretativa adequada, ampliação dos horários de 
funcionamento dos prédios de interesse, e parcerias com outros 
roteiros turísticos de modo a  atrair o turista em trânsito na 
Cidade e suas imediações (cidades históricas, Inhontim) e  leva-lo 
a visitar a Pampulha.  A pesquisa de demanda turística realizada 
no contexto dos levantamentos deste Plano em dois pontos da 
Orla, Igreja de São Francisco de Assis e Museu de Arte da 
Pampulha, mostrou que o turista que visita estes equipamentos 
apresenta renda familiar que varia de média à alta, que a maioria 
deles era do sexo feminino e que  um maior número  tinha  idade 
acima de 40 anos. Os visitantes com este perfil podem ser 
considerados consumidores em potencial para produtos que 
agregam valor à sua experiência turística, como atividades de 
lazer na orla e no espelho d'água, compra de artesanatos e 
serviços de alimentação.

Os gráficos 6, 7e 8  ilustram os motivos indicados pelos turistas 
para a visita à área, os atrativos mais visitados e a qualidade dos 
mesmos.

Além das margens da Lagoa, também o Zoológico é um grande 
referencial de lazer para a população belohorizontina, assim 
como, em menor escala, o Parque Ecológico, equipamento que 
atrai público proveniente das mais variadas regiões de Belo 
Horizonte, em especial de Venda Nova, da própria Pampulha e 
da região Noroeste.  Outros marcos referenciais como o 
Mineirão e os prédios projetados por Niemeyer: Casa do Baile, 
Museu e Igreja São Francisco de Assis foram também lembrados. 
Um percentual menor dos entrevistados mencionou ainda 
restaurantes e bares e também os shows realizados no Mineirão e 
no Mineirinho ( Gráfico 4).

3.7 -  TURISMO
 
Dados do Ministério do Turismo de 2006 indicaram, em 2004, 
um fluxo de 165 mil turistas estrangeiros em Belo Horizonte e 
um aumento significativo do fluxo em 2005, chegando à marca de 
310 mil estrangeiros, sendo esta Cidade a décima mais visitada 
recebendo 5,1% dos turistas internacionais.

De acordo com as estimativas feitas no Plano Horizonte, Belo 
Horizonte recebe, aproximadamente, 1,5 milhão de turistas 
domésticos por ano. Contabilizando a demanda doméstica e 
internacional, a origem do turista de Belo Horizonte é 
proveniente, principalmente de outras cidades de Minas Gerais, 
de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, como pode ser 
visto no gráfico 5. (Pesquisa Gauss/BELOTUR, 2006, apud 
Plano Horizonte, 2006, p.15).

Dados da FIPE, para 2005, revelam que os turistas que visitam a 
cidade são motivados principalmente pela realização do turismo 

Fonte: Práxis, 2007.

60% - Lazer e entretenimento

31% - Arquitetura moderna

5% - Eventos

4% - Outros

GRÁFICO 6

Motivo da visita à Pampulha
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Fonte: Práxis, 2007.

GRÁFICO 7

Atrativos mais visitados na Pampulha

Fonte: Práxis, 2007.

61% - Ótimo

37% - Bom

1% - Regular

1% - Não sabe/não utilizou

GRÁFICO 8

Qualidade dos atrativos turísticos da Pampulha
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3.8 - PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO

Os depoimentos coletados no trabalho de percepção ambiental, 
em agosto e setembro de 2007, indicaram que uma parcela dos 
pesquisados confirma a vocação da área em estudo para o uso 
residencial unifamiliar, voltado para população de alta renda, 
legitimando as políticas de restrição à presença de 
estabelecimentos comerciais e de serviços.  Por outro lado, 
outros entrevistados enfatizaram o expressivo uso popular da 
Orla e de seu entorno para o lazer e entretenimento e a 
necessidade de ampliação da infra-estrutura de apoio a esta 
apropriação. 
 
Essa dicotomia foi observada nas perspectivas e anseios de pelo 
menos dois grupos de interesse identificados: o primeiro 
composto por uma população concentrada em bairros mais 
nobres e tradicionais, principalmente, Bandeirantes e São Luís, 
focado na garantia da qualidade do uso residencial  da área onde 
moram e do uso restrito da orla; e  o outro, composto por 
agentes ligados a instituições, estabelecimentos comerciais, 
empreendedores imobiliários e moradores de outros bairros da 
área de estudo ou do entorno, cujo interesse é ampliar o uso da 
própria orla e dos equipamentos nela localizados. Em comum,  
nota-se nas falas a presença de  frases permeadas pela falta de 
confiança no poder público em exercer efetivamente uma 
regulação da área, seja nos dias de hoje, ou na perspectiva futura 
de intensificação de seu uso. 

Os entrevistados identificados como membros do primeiro 
grupo descrito demonstraram um receio quanto à perda de 
qualidade de vida, da tranqüilidade existente, com o aumento do 
fluxo de pessoas de forma desordenada. Parte deles ressaltou a 
importância da manutenção da tranqüilidade na região, sem 
descartar o uso da orla pela população do município, indicando 
formas e locais para determinados tipos de uso. 

Eu acho que esse aspecto bucólico é um patrimônio importante. Tem 
gente que mora aqui em casas e que tem muito interesse em preservar 
esse aspecto... É claro que vai perder essa qualidade se você quiser 
transformar isso em Copacabana...  As coisas têm que ser feitas 
dentro de um projeto, organizadas; agora, não pode porque o povo tem 
direito a isso, fazer um metrô aqui trazendo gente... Acaba o sossego, 
acaba a tranqüilidade, acaba o charme do lugar... (Representante de 
Instituição);

O pessoal do restante da cidade acha que os moradores da Pampulha 
querem manter a Pampulha só para si e não é verdade. (Morador / 
Representante de Instituição).

O outro grupo identificado contrapõe as intenções do primeiro, 
demonstrando o interesse em formas de apropriação diferentes 
da área e seus equipamentos, bem como a discordância da 
manutenção da Pampulha como um lugar restrito a poucos 
usos.

O que a gente percebe é que o morador aqui, o residente, ele se julga 
proprietário da Pampulha... Então ele, por morar lá, ele tem um 
direito ao seu espaço de bairro preservado; ele não enxerga que a 
Pampulha é um pouco maior do que o espaço dele. (Representante de 
Instituição);

São dois espaços públicos muito importantes (Zoológico / Parque 
Ecológico). Onde você não tem gasto... É permitido pisar na grama e é 
permitido fazer piquenique... Levo minha bolsa carregada, meu kit 
de cerveja no isopor e chego lá com a minha família e não vou gastar 
nada, muito bom! É isso aí, e os parques da Europa também são 
assim, eles são para isso. (Representante de Instituição)
.

Muitos temas foram lembrados durante as entrevistas: aspectos 
históricos, referenciais da área, preocupações com as questões 
ambientais, demandas turísticas, acessibilidade, estabelecimentos 
de comércio e serviços, entre outros.  As falas apresentadas na 
seqüência exemplificam alguns dos depoimentos:

A Pampulha é uma certa incógnita. Quando você fala em Pampulha 
as pessoas entendem de maneira diferente. A Pampulha para uns é só 
a lagoa, para outros é o Niemeyer que está em torno da lagoa. A 
Pampulha é tudo isso. Ela não pode ser vista como uma só dessas 
coisas, ela é isso e é mais essa quantidade de bairro que tem no 
entorno, é a Universidade, é o Mineirão. São as histórias do 
crescimento da cidade nessa região. (Representante de Instituição);

A lagoa, a meu ver, é artificial, tem prazo de validade. É uma opção 
do belo-horizontino continuar mantendo o lago artificial ou não, 
porque está assoreado, tende a assorear naturalmente, 
aceleradamente ou não, mas é uma opção do belo-horizontino pensar 
se queremos ter isso na cidade. (Representante de Instituição);

O que garante isso (qualidade ambiental) é a baixa densidade de 
ocupação do entorno da lagoa, da ADE. Essas restrições à ocupação 
são importantes porque elas mantém essa área intensa verde, que dá 
aquele aspecto agradável, que quem chega à Pampulha vê... Você está 
numa região que não parece com a Belo Horizonte central. A Belo 
Horizonte dos prédios é muito diferente. Como a Pampulha não tem 
nada igual em Belo Horizonte e é muito importante que se mantenha 
isso. (Morador / Instituição);

Uma outra coisa que me preocupa é a falência dos clubes... A gente 
precisava não perder esses espaços, como espaços de sociabilidade, 

lazer, isso faz parte desse imaginário idealizado para a  Pampulha 
que é muito legal... Se a gente perder esse tanto de área que é clube na 
Pampulha é grave para a cidade também. (Representante de 
Instituição);

O turismo está crescendo, mas muito lentamente. Observo que isso só 
ocorre aqui, no domingo na Igrejinha, com um, dois ônibus. 
Eventualmente, vem pessoas aqui, no Iate, às vezes vêm até 
estrangeiros, vêm de fora do Estado, da Cidade, vêm até para visitar o 
clube, tirar foto, visitar o salão Niemeyer... Na Pampulha tem que 
ser um turismo planejado para não sufocar. Seria restaurante, casa de 
show, alguma outra coisa, e o uso da lagoa, então... Por exemplo 
torneios de barco a vela, a remo, uso da lagoa, esporte na lagoa... 
(Representante de Clube);

Tem o problema gravíssimo aqui que é o da condução. Quem quer vir 
ao Museu (MAP) se não tiver carro não chega aqui; vai descer na 
Avenida Portugal e vir a pé, cheio de prostituta aquela rua ali, até 
chegar aqui. Como é que pode um lugar desses não ter uma condução 
razoável? (Representante de Instituição);

A sociedade classe alta fica tentando barrar as melhorias para não 
aumentar o número de ônibus na região... É uma mistura de classe 
média com classe alta, então é sempre a média dependendo do 
transporte coletivo e a alta querendo combatê-lo; nunca o ônibus foi 
planejado para atender os bairros daqui; ele sempre vem de fora e 
passa por aqui. Tem moradores que não querem nem saber de ônibus 
dentro de seu  bairro. (Morador / Representante de Entidade);

Não se pode deixar de mencionar que as entrevistas realizadas 
em julho de 2008, tornaram mais evidente o conflito de 
interesses entre setores que defendem a preservação dos 
padrões de uso e ocupação do solo, representado 
principalmente por antigos moradores dos bairros São Luiz, 
Jardim Atlântico e Bandeirantes,  e daqueles que defendem a 
flexibilização de tais parâmetros com o objetivo de promover o 
adensamento da área e a atualização das tipologias de uso e 
ocupação, principalmente, para atender demandas do mercado 
para moradia de alta renda na forma de condomínios 

16verticalizados .

Os depoimentos reforçaram a percepção de que a Pampulha foi 
construída e mantida pelo poder público e que seus atributos 
ambientais e urbanísticos constituem atualmente um “ativo” 

16 - Esta proposta  defendida por setores da construção civil e do mercado imobiliário parece 
ressurgir a partir da dinamização do vetor norte e conta com tradução concreta no Projeto de 
Lei 1.579/2007, o qual propõe revisão dos parâmetros urbanísticos em vigor para a ADE da 
Pampulha, em tramitação na Câmara Municipal.
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FIGURA 21
ÁREAS DE DIRETRIZES ESPECIAIS - ADE’s

17 - Lei que institui o Plano de Ação - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da 
Bacia da Pampulha - PROPAM - em Belo Horizonte.

 18 -Ressalta-se que o Projeto de Lei que resultou na Lei n.º 9.037/2005 previa normas de ocupação 
e de uso do solo para a ADE Trevo nos artigos 14 a 19, mas tais dispositivos foram vetados pelo 
Chefe do Executivo.  Assim, prevalecem os parâmetros estabelecidos na Lei 7166/95.

urbano considerável. A maioria dos entrevistados aponta ser de 
grande interesse da coletividade, aqui entendida na escala da 
cidade, que a fruição deste espaço seja revertida o mais 
amplamente possível em prol não apenas de uma parcela da 
sociedade ou do mercado, mas de forma democrática por todos 
os munícipes.

3.9 - ASPECTOS LEGAIS 

A análise dos instrumentos jurídicos de natureza urbanística e 
ambiental mostrou que além da legislação básica que regula 
todo o território municipal, como o Plano Diretor – Lei 
7165/96, a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – Lei 
7166/96, Código de Posturas - Lei n.º 8.616/2003, a área objeto 
de estudo integra três Áreas de Diretrizes Especiais: ADE da 
Bacia da Pampulha, ADE da Pampulha e ADE Trevo, 
instituídas pela Lei n.º 7.166/96, artigos 77, 90 e 91, 
respectivamente, que foram regulamentadas com a entrada em 

17vigor da Lei n.º 9037, de 14 de janeiro de 2.005  e do Decreto 
18n.º 12.015, de 05 de abril de 2.005 . As ADEs da Bacia da 

Pampulha, Pampulha e Trevo visam assegurar condições de 
recuperação e de preservação ambiental da represa da 
Pampulha, proteção e valorização do patrimônio arquitetônico, 
cultural e paisagístico e fomento ao potencial turístico da área, 
conforme artigo 5º da Lei n.º 9037/2005. Seus limites estão 
mostrados na figura 21.

Antes de passar para o detalhamento das ADEs, ressalta-se que, 
segundo a Lei 7166/96, a maioria das quadras que compõem a 
área do Plano integra zoneamentos de proteção: ZP-1, ZP-2 e 
ZPAM, com manchas de ZE, sobre os grandes equipamentos e 
de ZAR-2 e ZAP, como pode ser visto na figura 22.

A ADE da Bacia da Pampulha compreende a área da bacia 
hidrográfica da lagoa da Pampulha situada no Município de 
Belo Horizonte. Nos termos no artigo 76 da Lei n.º 7.166/96 tal 
ADE está sujeita, em função da preservação ambiental da lagoa, 
à diretrizes especiais de parcelamento, ocupação e uso, de 
movimentação de terra e de recuperação de áreas erodidas, 
degradadas ou desprovidas de cobertura vegetal.
 

A ADE Trevo é destinada a estabelecer condições especiais de 
ocupação e de uso, de forma a garantir e a preservar a paisagem 
das proximidades da Lagoa da Pampulha, criando alternativa de 
ocupação e mantendo a predominância do uso residencial da 
região, conforme previsto no caput do artigo 91. Assim, estão 
previstas apenas normas especiais para a ocupação do solo 
urbano.

A regulamentação da ADE Pampulha introduziu em seu 
perímetro a possibilidade de usos não residenciais ligados a 
atividades de lazer, turismo e cultura na Orla e nas avenidas com 
caráter mais regional, mantendo inalterado o uso no interior dos 
bairros, que é predominantemente residencial (Figura 23). Além 
disso, esta legislação referendou a altimetria de nove metros 
estabelecida pelo IEPHA, como um dos instrumentos para a 
preservação da paisagem da área.  De qualquer forma, em razão 
do pouco tempo da aprovação desta Lei (2005), ou porque a 
área não se mostrou atraente aos investimentos do mercado 
imobiliário, novos estabelecimentos de comércio e serviços 
ainda não se efetivaram de forma significativa nas regiões 
previstas.
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FIGURA 23
ADE PAMPULHA - USO DO SOLO

Entre outros parâmetros, a regulação da ADE Pampulha previu 
um órgão colegiado de caráter deliberativo, o FADE - Fórum da 
ADE, com função de acompanhar a implementação da ADE 
Pampulha, avaliando, periodicamente, seus resultados, 
propondo a adoção de melhorias para a mesma e subsidiando o 
Conselho de Política Urbana-COMPUR, o Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município -  CDPCM e 
o Conselho de Meio Ambiente-COMAM na fiscalização do 
cumprimento dos dispositivos desta Lei. Sua composição é 
paritária: seis representantes do Poder Público, sendo cinco do 
Executivo Municipal e um componente representando 
conjuntamente os órgãos municipal, estadual e federal do 
patrimônio cultural e seis representantes da sociedade civil 
organizada, sendo três da comunidade local e três da sociedade 
civil em geral.

Além dos instrumentos acima, o perímetro em estudo, como já 
mencionado, encontra-se ainda sob a tutela de três instâncias de 
proteção patrimonial, são elas: a federal, através do IPHAN; 
estadual com tombamento realizado pelo IEPHA-MG; e 

municipal, instituída pelo processo administrativo n.º 
01.118070.99.04, do Conselho Deliberativo de Patrimônio 
Cultural do Município, que protege o Conjunto Urbano Lagoa 
da Pampulha e Adjacências. 

Compondo os instrumentos reguladores da área, a portaria do 
Estado-Maior da Aeronáutica - EMAER nº002/ISC4/1981 
aprova o Plano Específico da Zona de Proteção do Aeródromo 
da Pampulha, através da qual ficam estipulados os gabaritos das 
altura máximas a serem praticadas no entorno do Aeroporto.

Sob a área do Plano recaem toda a legislação ambiental federal, 
estadual e municipal em vigor merecendo citar, em razão da 
presença da Lagoa, os instrumentos  relativos ao uso das águas e 

19de sua proteção: Decreto Federal n.º 24.643/1934 ; Lei Federal 
20 21n.º 9.433/1997 ; Resolução n.º 20/1986 , do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA; Deliberação 

22Normativa nº 10/1986 , do Conselho Estadual de Política 
Ambiental de Minas Gerais – COPAM. 

Ressalta-se que o Protocolo de Convivência com a Lagoa da 
Pampulha e Adjacências, um conjunto de diretrizes e normas de 
posturas definidas pelo poder público para a região da Orla, 
datado de setembro de 2004, não possui força normativa, uma 
vez que o documento em questão não foi aprovado por 
instrumento legal adequado.

Cabe o comentário de que todo este amparo legal que a área 
dispõe, tem tramitação bastante complexa, dificultando a 
atração de novos investimentos, ou que, conforme previsto pela 
ADE, casos de não conformidade regularizem-se.  Prova disso, 
é que o FADE, desde sua criação, ainda não fez deliberações 
sobre os Art. 30 e 33 da Lei 9037/05 que disciplinam, 
respectivamente, a possibilidade de utilização de parâmetros 
diferenciados para alguns tipos de usos específicos e a 
permanência das atividades já instaladas antes da vigência da lei, 
o que requer a elaboração do Estudo de Impacto na Vizinhança 
– EIV, cujo formato só foi aprovado pelo COMPUR em março 
de 2007.  Também os demais procedimentos administrativos só 
foram regulamentados recentemente, através de decreto do 
Executivo Municipal nº13.202/2008. 

Apesar da suficiência dos dispositivos legais existentes, cabe 
ainda a discussão relativa à revisão do perímetro de proteção, de 
forma a ajustar seus limites às áreas que participam da paisagem 
que se pretende proteger, bem como à definição de critérios 
gerais que possam melhor subsidiar a análise de intervenções no 
âmbito do Conjunto Urbano da Pampulha, a exemplo das 
diretrizes existentes para os demais conjuntos protegidos do 
município de Belo Horizonte. Neste sentido, este Plano 
reafirma a análise discricionária de cada caso em seu contexto e 
em relação ao argumento do Conjunto, como a principal 
vantagem do tombamento com relação aos parâmetros pré-
definidos do zoneamento, em geral insensíveis à subjetividade e 
originalidade da boa solução arquitetônica e da permanente 
construção do patrimônio cultural das futuras gerações.

19 -  Institui o Código de Águas;
20 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos;
21 - Dispõe sobre a classificação das águas doces, salobras e salinas do Território Nacional;

22 - Estabelece normas e padrões para qualidade das águas, lançamento de efluentes nas coleções 
de águas.
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FIGURA 24

SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO - SUB-ÁREAS

moradores e turistas, além da presença de intenso tráfego de 
passagem que atravessa a região para se articular com bairros do 
entorno.  O uso residencial unifamiliar ainda é predominante 
em toda  a extensão da orla, em geral, em casas de grandes 
dimensões e alto padrão construtivo. . Ressalta-se que, apesar da 
flexibilização de uso prevista pela regulamentação da ADE 
Pampulha, é pequena a presença de estabelecimentos 
comerciais e de serviços, em especial os de alimentação, que 
possam suprir as demandas dos usuários, em especial na orla 
norte (Fotos 17 e 18).

2 - Sub-área BAIRROS BANDEIRANTES E SÃO LUIZ

Primeiros parcelamentos implantados na região, utilizando 
conceitos de “cidade jardim”, apresentam predominância absoluta 
do uso residencial unifamiliar de alto padrão, em lotes de 

2dimensões mínimas de 1.000m  com edificações afastadas das 
divisas e áreas livres tratadas com paisagismo.  Guardam rico 
acervo arquitetônico, com exemplares que retratam vários 
períodos da arquitetura brasileira.  O estudo realizado sobre a 

3.10 - SUB-ÁREAS

O conhecimento adquirido pelos técnicos responsáveis pela 
elaboração deste Plano, juntamente com a percepção de 
moradores e usuários da região, permitiram a identificação de 
distintas ambiências no perímetro em estudo, o que possibilitou a 
delimitação de sub-áreas, agrupadas por apresentarem 
homogeneidade em suas características de ocupação, na sua 
apropriação, ou ainda por sua vocação. Esta proposta de 
subdivisão, está apresentada na figura 24 e descritas na seqüência.

1 - Sub-área ORLA DA LAGOA E ESPELHO D'ÁGUA

Trata-se da área mais reconhecida de todo o perímetro em 
estudo, seja por seu valor simbólico ou por sua forte vocação 
turística e de lazer.  Esta sub-área guarda em seus limites o 
espelho d'água, além de amplos espaços abertos com 
sombreamentos generosos, permitindo sua apropriação como 
um grande parque urbano. Fazem parte também desta sub-área 
alguns quarteirões do bairro Jardim Atlântico. É bastante 
freqüentada por públicos diversos, seja em termos de renda, ou 
origem dos visitantes, provenientes de várias regiões de Belo 
Horizonte, em especial Pampulha e Noroeste, e também de fora 
do município, já que ali concentram-se monumentos da 
arquitetura modernista internacionalmente reconhecidos.  
Observam-se nessa sub-área conflitos entre seus usuários 
gerados pelos interesses distintos no local: pedestres, ciclistas, 
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área de propriedade particular com grandes atributos 
ambientais, e quarteirões dos bairros Bandeirantes 3 e 4 e do 
Braúnas. Estes grandes equipamentos são intensamente 
apropriados pela população, em especial durante os finais de 
semana e feriados, gerando demandas de vagas de 
estacionamento em suas proximidades, necessidade  de 
adequação dos abrigos de ônibus e de melhorias nas travessias 
de pedestres, além de maior quantidade de  opções de 
estabelecimentos de serviços de alimentação em suas 
adjacências. Os quateirões dos bairros Bandeirantes 3 e 4 e 
Braúnas por sua vez, inserem-se nesta sub-área com um grande 
número de lotes vagos. O atributo mais significativo desta 
divisão é a expressiva presença de  remanescentes vegetais que 
estão concentrados neste setor oeste e que garantem a qualidade 
ambiental  a mesma e emolduram a lagoa e orla ( Foto 23).

ocupação dos quarteirões indicou que  é expressiva a massa vegetal 
no interior dos lotes e que somado à intensa arborização de suas 
vias e ao fato de haver grandes áreas de uso institucional em seu 
entorno imediato, também densamente arborizadas, como a 
Estação Ecológica e o restante do campus da UFMG, confere a 
esta sub-área uma paisagem recortada pelo verde e marcada pela 
horizontalidade das edificações (Fotos 19 e 20).

3 - Sub-área MINEIRÃO/MINEIRINHO/CEU

Área sob influência  de grandes equipamentos destinados ao lazer 
da população, polarizadores de grande público.  No caso dos dois 
primeiros, seu uso é esporádico, com concentração das atividades 
em dias específicos da semana, gerando ociosidade das instalações, 
especialmente das grandes áreas de estacionamento em seu 
entorno.  Os eventos ali promovidos são, em sua maioria, de 

grande porte, geradores de impactos no trânsito e nos níveis de 
ruído da vizinhança, fatores de conflitos com moradores. Prevê-se 
para esta área grandes investimentos do setor público: implantação 
do Centro de Convenções da UFMG e do Centro Olímpico do 
Estado, além de  reformas dos estádios em parceria com 
investidores privados, em razão dos eventos planejados para a 
Copa do Mundo de Futebol em 2014  ( Foto 21).
.

4 - Sub-área TOCA DA RAPOSA

Área composta pelas instalações da Toca da Raposa e 
quarteirões do bairro Bandeirantes 2, situados entre as avenidas 
Clóvis Salgado e Atlântida, que  pela Lei 7.166/96  são 
classificadas como ZAP – Zona de Adensamento Preferencial, 
enquanto a ZP2 – Zona de Proteção 2 é o zoneamento 
predominante no restante da área em estudo. Recentemente, 
vem sendo implantados, ainda que de maneira insipiente, 
conjuntos residenciais multifamiliares horizontais com 4 a 6 
unidades por lote. Os estudos indicaram que trata-se de setor 
que poderá receber maior densidade de construções do que a 
praticada atualmente,  em razão de sua localização, às margens 
de duas grandes avenidas de grande capacidade viária, e também 
em cota inferior ao Parque Ecológico, que funciona como 
barreira à visualização dessa porção da área de estudo, estando o 
observador em outros trechos da Orla ( Foto 22).

5 - Sub-área ZOOLÓGICO E PARQUE ECOLÓGICO

Área onde estão localizados o Zoológico, o Parque Ecológico, o 
meandro assoreado da Lagoa na Enseada do Zoológico, uma 

28PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - 2009

PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANO DA PAMPULHA



FOTO 25

FOTO 24

FOTO 26

FOTO 27

6 - Sub-área BAIRROS GARÇAS, TREVO E BRAÚNAS

 Trata-se de área formada por quarteirões dos bairros Trevo, 
Garças e Braúnas, que vem sendo adensados nas últimas 
décadas, a partir da ocupação individualizada dos lotes de 

21.000m . Inicialmente esta área era ocupada por chácaras e sítios 
de recreio, que foram parcelados nos anos 70, sendo que ainda 
há, especialmente no bairro Braúnas, remanescentes desta 
tipologia, que são hoje muito utilizados para a realização de 
eventos de forma irregular e que geram conflitos com a 
população residente, em razão da poluição sonora que 
promovem. Ressalta-se que nos bairros Braúnas e Trevo tem 
sido recorrente a implantação, além da residência unifamiliar, 
também de tipologias multifamiliares horizontais em arranjos 
condominiais  (Foto 24).

7- Sub-área AVENIDA PORTUGAL

 Esta área, sob influência da avenida Portugal, agrega trechos 
dos bairros Copacabana, Santa Amélia, Santa Branca e Itapoã, 
com a presença de estabelecimentos de comércio e serviços e 

2tipologias residenciais, desenvolvidas em lotes de 360 m , e 
voltadas para a população de renda média. A tipologia 
construtiva predominante é a de uso residencial unifamiliar, 
sendo muito significativa a incidência do uso multifamiliar 
horizontal e vertical com até três pavimentos. Esta sub-área tem 
características muito diversas do restante da área em estudo, 
sendo  a mais adensada e bastante consolidada, e com pouca 
disponibilidade de lotes vagos ( Foto 25).

8- Sub-área AEROPORTO

Área sob influência direta do Aeroporto da Pampulha, com 
presença, além do Aeroporto, do Jaraguá Country Clube, da 
Praça Bagatelle e do conjunto de casas da Vila Militar.  A Vila, 
que atualmente está fora do perímetro de estudo, pelo seu valor 
histórico, arquitetônico e cultural, deverá ser incorporada  ao 
mesmo de forma a propiciar melhor ajuste da área a ser 
protegida ( Foto 26).

9- Sub-área BAIRRO SÃO JOSÉ/AV. PRESIDENTE 
ANTÔNIO CARLOS

Esta sub-área é formada por quarteirões lindeiros à avenida 
Presidente Antônio Carlos e pelos quarteirões do bairro São 
José, presentes na área em estudo, bem como por lotes do bairro 
São Luiz voltados para a avenida Coronel José Dias Bicalho. 
Trata-se de sub-área com características bastante distintas do 
restante da área do Plano, muito marcada pela presença das vias 
arterial e coletora, com predominância de uso comercial e de 
serviços, no caso da avenida Antônio Carlos, em construções de 
maior porte, e da avenida José Dias Bicalho em adaptações de 
antigas residências ou pequenos centros comerciais.  Os 
quarteirões do bairro São José vêm sendo ocupados por uso 
residencial multifamiliar.  Em seu interior tem-se ainda as 
instalações do Clube Sírio Libanês ( Foto 27).

3.11 - SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO

Finalizando a leitura que se fez de toda a região em estudo, 
apresentam-se na sequência as Figuras 25 e 26 que sistematizam 
os problemas e potenciais levantados no texto apresentado.
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FIGURA 25

SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO - POTENCIALIDADES
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SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO - PRINCIPAIS CONFLITOS E PROBLEMAS
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4 - DIRETRIZES GERAIS

ntendida a paisagem urbana da Pampulha como Epatrimônio cultural e ambiental protegido mas também 
como espaço resultante de suas funções sociais e econômicas 
no contexto da dinâmica urbana que lhe atribui sentido, o 
conjunto de diretrizes gerais e setoriais, apresentado na 
seqüência, propõe a compatibilização do desenvolvimento 
econômico da região com sua função simbólica e com sua 
característica de ser um dos pólos de lazer mais reconhecidos da 
cidade e da Região Metropolitana.

4.1-  DIRETRIZES GERAIS

Estas diretrizes foram concebidas a partir da análise e discussão 
integradas dos temas que fizeram parte do diagnóstico da área 
em estudo e tem por objetivo definir os conceitos que 
nortearam posteriormente as diretrizes setoriais e as 
proposições que compõem este Plano. São elas:

uPromover a melhoria dos fatores ambientais da Bacia da 
Pampulha que contribuem para a qualidade e quantidade 
da água da Lagoa da Pampulha, patrimônio ambiental e 
paisagístico indissociável do conjunto urbano que se 
pretende preservar;

uManter e reforçar as características de uso e ocupação que 
contribuem para a conformação da ambiência e da 
paisagem característica do Conjunto Urbano da Pampulha, 
composta de volumes construídos horizontalizados e 
descontínuos, espaçados e entremeados de maciços de 
vegetação arbórea;

uIntensificar a importância do Conjunto Urbano da 
Pampulha para a cidade por meio da diversificação de usos, 
privilegiando as atividades ligadas ao esporte, cultura, 
turismo e lazer, reforçando seu caráter de centralidade;

uRespeitar as características diferenciadas das sub-áreas do 
perímetro em estudo, reforçando o caráter de cada uma 
delas e o equilíbrio de suas funções urbanas, através da 
compatibilização das diretrizes e dos parâmetros de uso e 
ocupação do solo das ADEs Pampulha, Trevo e Bacia da 
Pampulha e do perímetro de proteção do entorno e dos 
bens tombados da Pampulha;

uCompatibilizar as condições de operação viária (segurança, 
circulação, velocidade e capacidade) com a hierarquia 
definida para as vias, adequando suas características 
geométricas e o tratamento urbanístico das mesmas;

uMelhorar a infra-estrutura de transportes para o 
incremento de atividades e equipamentos ligados ao lazer e 
turismo, visando a dinamização econômica da área;

uMelhorar as condições de utilização da Orla para atividades 
de lazer, turismo e contemplação da paisagem através da 
instalação de infra-estrutura de apoio, incluindo: sanitários, 
bebedouros, lixeiras, pontos de apoio e comercialização de 
alimentos e outros elementos que gerem maior 
apropriação do local por pedestres e ciclistas;

uApoiar a realização de eventos e a implantação de 
estabelecimentos de comércio e serviços voltados para o 
público em geral desde que compatíveis com a 
permanência do uso residencial;

uPromover a diversificação do perfil sócio-econômico dos 
freqüentadores da área de estudo, atraindo novos públicos 
e garantindo o caráter popular de apropriação da Orla.

4.2 - DIRETRIZES SETORIAIS

As diretrizes setoriais integrantes deste tópico foram 
organizadas segundo áreas específicas abrangendo: uso e 
ocupação do solo, proteção do patrimônio cultural, mobilidade 
urbana e sistema viário, desenvolvimento do turismo, 
saneamento, conservação da fauna, flora e paisagismo, 
intervenções de requalificação dos espaços públicos e gestão.  
Apesar dessa sistematização segundo temas, ressalta-se a 
interdependência das diretrizes e a necessidade de ações 
integradas e coordenadas em torno dos objetivos comuns 
traduzidos nas propostas que integram este Plano. São elas:

4.2.1 - DIRETRIZES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

uGarantir a preservação da tipologia de ocupação que 
caracteriza o Conjunto, incluindo a volumetria das 
edificações, dada pela altimetria máxima de nove metros, 
taxas de ocupação de cerca de 50% da área dos lotes, recuos 
frontais e afastamentos laterais e de fundos generosos, 

além da manutenção dos jardins e da transparência que 
permite a visualização dos imóveis a partir do espaço 
público como define a ADE Pampulha;

uPermitir a implantação em zonas definidas por este Plano 
de tipologias multifamiliares horizontais de baixa 
densidade, com redução da quota de terreno por unidade 
habitacional para a metade em alguns quarteirões, 
definidos segundo as características de ocupação da região, 
mantidos os demais parâmetros de uso e ocupação em 
vigor na área; 

uEleger áreas para que sejam propostas parcerias, com a 
finalidade de se promover qualificação das mesmas com 
intervenções que reforcem a vocação do perímetro em 
estudo como pólo de lazer, esportes e turismo de forma 
compatível com o uso residencial;

uPromover a regulamentação da ADE Trevo, parcialmente 
localizada na área de estudo e das ADEs Ambientais ali 
presentes, compatibilizando suas características atuais com 
as diretrizes de proteção da Bacia da Pampulha e da 
paisagem local;

uPromover a regularização urbanística e ambiental dos 
grandes usos existentes no Conjunto (clubes, instituições 
esportivas e educacionais) com o objetivo de equacionar a 
apropriação indevida de espaços públicos a serem 
resgatados e os conflitos de usos provocados pela 
intensificação das atividades em suas instalações como 
eventos e festas;

uUtilizar instrumentos de política urbana para inibir a 
retenção especulativa de lotes vagos;

4.2.2 -  DIRETRIZES DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

uAjustar os limites da área de proteção do Conjunto Urbano 
da Pampulha promovendo adequações no perímetro 
estabelecido pelo IEPHA, tendo como referência os 
limites da ADE Pampulha, as porções que participam 
diretamente da paisagem vista a partir da Orla e dos 
Monumentos Modernistas (divisores da bacia de 
contribuição direta da Lagoa), incluindo também áreas de 
interesse ambiental e referências urbanas de relevância 
cultural;

32PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - 2009

PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANO DA PAMPULHA



uPromover formas de proteção às unidades habitacionais 
que compõem a vila militar integrante do conjunto de 
edificações do Aeroporto da Pampulha;

uAdotar normas de posturas voltadas à preservação da 
paisagem e da qualidade ambiental do Conjunto, definidas 
com base na deliberação do CDPCM que normaliza os 
Conjuntos Urbanos Tombados;

uPromover a recuperação, através da utilização de muros 
baixos e/ou vedações transparentes na testada dos lotes, da 
continuidade visual entre a Lagoa e os jardins das 
propriedades voltadas para a Orla, bem como das áreas 
públicas previstas como recuo frontal nos projetos de 
parcelamento com frente para a avenida Otacílio Negrão 
de Lima, através da relocação das divisas, conforme 
estabelecido no Artigo 34 do Capítulo III da Lei Nº 
9.037/05 que regulamenta a ADE da Pampulha;

uPromover o tombamento e outras formas de 
acautelamento das edificações de interesse cultural 
presentes no perímetro em estudo, tomando como 
referência, além dos trabalhos conduzidos pela Gerência 
de Patrimônio Histórico Urbano, as indicações feitas na 
etapa de Diagnóstico deste Plano, objetivando sua 
recuperação e valorização;

uPromover a adequada adaptação dos imóveis residenciais 
tombados e de interesse cultural existentes no Conjunto 
para abrigar usos não residenciais de interesse cultural e 
turístico conviventes com uso residencial. Tais usos 
deverão contribuir para a valorização e preservação das 
características originais que motivaram a proteção desses 
imóveis; 

uViabilizar a demolição do anexo do Iate Tênis Clube 
construído após seu tombamento e promover a 
restauração do edifício original e seus jardins, incluindo sua 
reintegração visual à Orla e ao restante das obras do 
conjunto arquitetônico tombado da Pampulha;

uDesenvolver e implantar projeto de iluminação da Orla da 
Pampulha, valorizando a Lagoa, as praças, os jardins e os 
monumentos e propiciando a apropriação dos espaços 
públicos também  durante o período noturno;

u Promover a substituição da rede elétrica aérea por rede 
subterrânea;

uImplementar roteiro turístico orientado para a divulgação 
da história e importância arquitetônica e cultural do 
Conjunto Urbano da Pampulha o qual poderá ser 
conduzido pelo Centro de Referência da Arquitetura e do 
Urbanismo da Casa do Baile, contando com a participação 
voluntária de estudantes e membros da comunidade 
interessados no assunto, treinados por professores e 
profissionais da área de arquitetura e patrimônio, através de 
convênios com instituições de ensino e pesquisa;

uDar continuidade à implementação da sinalização 
interpretativa dos pontos turísticos, reforçando a 
apropriação dos locais a partir da divulgação da 
importância histórico cultural e simbólica dos mesmos;

uPromover a recomposição do projeto paisagístico original 
no entorno dos monumentos tombados e espaços 
públicos: Museu de Arte da Pampulha, Casa do Baile, Iate 
Tênis Clube e Igreja de São Francisco de Assis, além da 
Praça Alberto Dalva Simão;

uGarantir a continuidade das obras de manutenção dos 
monumentos tombados e dos jardins adjacentes aos 
mesmos.

4.2.3 - DIRETRIZES DE MOBILIDADE URBANA E DE SISTEMA VIÁRIO

uViabilizar a implantação, a complementação e a melhoria 
dos eixos viários transversais leste-oeste e norte-sul da 
lagoa, previstos no Programa VIURBS, com o objetivo de 
reduzir o tráfego de passagem na Av. Otacílio Negrão de 
Lima; 

uEvitar que o tráfego de passagem, que hoje utiliza-se da 
Orla, seja desviado para  vias locais do interior dos bairros;

uAmpliar as condições de conforto e segurança de ciclistas e 
pedestres na avenida Otacílio Negrão de Lima, em 
especial, melhorando as condições de travessia para acesso 
aos equipamentos de uso coletivo e monumentos 
presentes na área em estudo, garantindo a adequação dos 
elementos do espaço às normas de acessibilidade vigentes;

uAmpliar as áreas para estacionamento nos locais de maior 
demanda da orla da lagoa e estruturar um programa 
específico para a operação de estacionamentos no entorno 
dos locais de interesse cultural e turístico na área de estudo;

uUtilizar as áreas públicas resultantes dos recuos previstos 
nos projetos de parcelamento que definem os lotes 
voltados para a avenida Otacílio Negrão de Lima para 
melhorias geométricas e implantação de ciclovias e bolsões 
de estacionamento; 

uEstruturar e divulgar um novo plano de acesso viário que 
melhore as condições de chegada, estacionamento e saída 
dos veículos quando da realização de grandes eventos no 
Mineirão/Mineirinho;

uEstruturar e difundir na área de estudo, e no seu entorno, 
um sistema de circulação alternativo quando da realização 
de eventos que restrinjam a circulação de veículos na Orla 
da Lagoa, priorizando a circulação de veículos dos sistemas 
de transporte coletivo (convencional e suplementar);

uOrganizar os espaços destinados a carga e descarga, pontos 
de ônibus e táxis, acessos e circulação de pedestres no 
Complexo Mineirão Mineirinho, segundo princípios de 
internalização de impactos na circulação e acessibilidade 
universal;

uRever a sinalização indicativa para veículos, pedestres e 
ciclistas em toda a área de estudo, com o objetivo de induzir 
os usuários a desenvolverem comportamentos 
compatíveis com um convívio mais justo e solidário no 
trânsito;

uImplementar transporte coletivo especializado para o 
turismo, com utilização de veículo diferenciado e 
motoristas especialmente treinados para o atendimento 
dos turistas. O itinerário deverá contemplar, além da Orla e 
todos monumentos modernistas, grandes equipamentos 
da área em estudo, a rede hoteleira, e outros pontos de 
interesse turístico do município, integrando-se a outras 
linhas de turismo que venham a ser criadas, à infra-
estrutura de transporte existente e às diretrizes 
estabelecidas sobre esta matéria no Plano de Reabilitação 
do Hipercentro de Belo Horizonte; 
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uIncentivar o uso de bicicletas através da ampliação e 
complementação da ciclovia existente, interligando-a a 
outras ciclovias a serem também implantadas nas avenidas 
sanitárias que chegam à Lagoa, contemplando a 
implementação de infra-estrutura de ciclofaixas e faixas 
compartilhadas, bem como de  paraciclos na Orla da 
Lagoa;

uUtilizar faixas separadas para ciclistas e pistas de 
caminhadas e revestimentos de pisos adequados à cada 
função, respeitando as diretrizes de proteção estabelecidas 
para a área;

uAmpliar a passarela para pedestres e ciclistas existente ao 
longo da barragem, permitindo melhor articulação das 
margens esquerda e direita da lagoa; 

uDesenvolver projetos específicos de padronização das 
calçadas, mantendo-se as faixas de ajardinamentos 
característicos da região da Pampulha, ao longo da Orla e 
nos bairros que compõem o Conjunto Urbano em estudo. 
Divulgá-los junto aos proprietários, priorizando as áreas de 
maior circulação de pedestres;

uAumentar a fiscalização do tráfego de caminhões na orla.

4.2.4 - DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

uImplementar ações de divulgação  de equipamentos 
urbanos e eventos existentes na região;

uCriar roteiros integrados, visando aumentar a satisfação 
dos turistas e usuários, bem como potencializar o poder de 
atração da Pampulha enquanto pólo turístico;

uCriar um calendário específico para eventos e atividades na 
Pampulha, articulado com o calendário Municipal, com o 
objetivo de potencializar o aproveitamento da infra-
estrutura existente para este fim, resguardando potenciais 
conflitos com o uso residencial;

uAmpliar a oferta de atividades de lazer na orla e no espelho 
d'água, permitindo e provendo a infra-estrutura necessária 
para a prática de esportes náuticos não motorizados, em 
caráter sazonal, compatível com as condições de qualidade 

da água do reservatório, conforme Deliberação Normativa 
do COPAM 010/86;

uImplantar roteiro turístico com trecho que apresente 
acesso aos monumentos através do Lago, por meio da 
utilização de barco, em conformidade com a Deliberação 
Normativa do COPAM 010/86.

uCriar um guia turístico impresso da Pampulha com 
informações sobre todos os atrativos da região e os 
serviços, incluindo aqueles relativos à alimentação;

uRever a sinalização turística oficial (padrão EMBRATUR) e 
interpretativa implantadas na orla da lagoa,  a fim de 
facilitar o acesso do público aos diferentes equipamentos e 
serviços turísticos existentes, evitando interrupções, bem 
como padronizando a utilização de apenas um tipo de 
sinalização;

uIncentivar o uso do espaço público para a realização de 
eventos de importância nacional e internacional de cunho 
musical, artístico, gastronômico e esportivo tais como 
ciclismo, corridas, entre outras modalidades. Garantir que 
eles ocorram resguardando potenciais conflitos com o uso 
residencial.

4.2.5 - DIRETRIZES DE SANEAMENTO

uGarantir a preservação da função primordial da Lagoa da 
Pampulha como estrutura de amortecimento dos picos de 
cheia na bacia, através da realização das dragagens de 
manutenção anuais e outras ações de recuperação 
ambiental à montante da Lagoa;

uFazer gestão junto à COPASA para a execução do 
interceptor na margem esquerda da Lagoa da Pampulha;

uDar continuidade às ações do PROPAM, ressaltando-se:

?Garantia da continuidade das ações do Programa de 
Monitoramento da Qualidade da Água da Lagoa da 
Pampulha e de Seus Afluentes;

?Promoção das ações de dragagem periódica de 
manutenção do canal de retenção de sedimentos 

existente, garantindo recursos específicos no 
orçamento municipal;

?Viabilização de recursos para implantação e operação de 
um novo canal de sedimentação, semelhante ao 
existente próximo a ETAF, a ser construído na foz do 
córrego Água Funda;

?Elaboração e implementação de um Programa de 
Desassoreamento e Controle de Cheias, estudando 
soluções específicas para os problemas dos córregos 
Sarandi e Ressaca, que atingem, em particular, o bairro 
Santa Terezinha;

?Divulgação das ações do PROPAM junto à comunidade 
da Pampulha, buscando envolvê-los no processo de 
recuperação da Lagoa;

uAmpliar a infra-estrutura de esgotamento sanitário, 
incluindo construção de redes coletoras e interceptoras de 
esgoto em toda a Bacia da Pampulha;

uViabilizar recursos para a manutenção e ampliação da rede 
de Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes – 
URPVs e dos Locais de Entrega Voluntária – LEVs, e para 
aumentar as ações de fiscalização, visando eliminar pontos 
de deposição clandestina de entulhos;

uImplantar a coleta seletiva de resíduos sólidos em todos os 
bairros da Região Administrativa Pampulha;

uPromover a manutenção preventiva e a limpeza contínua 
do sistema de microdrenagem existente na área de estudo, 
visando o controle de alagamento de pistas e a redução do 
aporte de resíduos para a Lagoa;

uPromover campanhas de conscientização da população 
sobre a importância do sistema de microdrenagem  para 
toda a região e a necessidade de mantê-lo livre de entulho e 
lixo; 

uRecuperar os focos erosivos situados nas encostas e 
recompor a vegetação das áreas verdes públicas e das Áreas 
de Preservação Permanente – APPs dos parcelamentos da 
Bacia da Pampulha, visando reduzir a produção e o 
carreamento de sedimentos.
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4.2.6 - DIRETRIZES PARA A CONSERVAÇÃO DA FAUNA, FLORA E 
PAISAGISMO

uPromover o enriquecimento das áreas verdes da Orla e dos 
canteiros das praças e equipamentos públicos com 
diversificação de espécies no intuito de introduzir maior 
variação cromática. Priorizar espécies do bioma local;

u Promover a diversificação e a melhoria da arborização da 
orla da Lagoa da Pampulha através da supressão dos 
indivíduos doentes e de espécies não condizentes com o 
paisagismo predominante no local, além da utilização de 
indivíduos com maior valor ornamental e que também 
sejam atrativas para a fauna;

uComplementar a arborização das vias, promovendo a 
compatibilização das espécies com a fiação da rede elétrica 
e utilizando, preferencialmente, espécies de porte 
compatível e de efeito ornamental significativo;

uViabilizar a formação e o fortalecimento de corredores 
ecológicos, através da consolidação do corredor de 
interligação da Fundação Zoo-Botânica com o Parque 
Ecológico, meandro do córrego Água Funda e Área de 
Proteção Moderada Grau 2, no bairro Braúnas e do 
Campus da UFMG com a orla da Lagoa da Pampulha, 
através da  do aumento da densidade da arborização da 
avenida Alfredo Camarate, introduzindo espécies que não 
interfiram nas pistas laterais da avenida; 

uPromover o plantio de espécies arbustivas ornamentais na 
orla da Lagoa segundo formas diversificadas, tais como: ao 
redor de árvores isoladas, formando conjuntos lineares ou 
outras formas, entre as árvores plantadas ao longo do 
canteiro que separa a pista de caminhada e a ciclovia, sem 
criar impedimentos nas áreas de circulação de pedestres;

uExecutar a recuperação dos taludes da Orla através da 
melhoria da condição da cobertura vegetal e contenção dos 
desbarrancamentos com utilização de práticas adequadas e 
de baixo impacto visual (enrocamento, pequenas paliçadas, 
muretas), integradas no paisagismo; 

uIncentivar a implantação e o adensamento arbóreo nas 
áreas livres das edificações particulares, com o objetivo de 

minimizar impacto visual negativo de volumes construídos 
na paisagem do Conjunto;

uImplantar o Parque da Enseada no meandro onde deságua 
o córrego Água Funda prevendo-se a colocação de 
passarelas suspensas para circulação dos visitantes, 
apreciação e proteção da fauna e flora; 

uImplantar pequenos recantos com equipamentos de lazer 
na faixa de domínio do Parque do bairro Garças, aliando a 
preservação da vegetação nativa existente e introduzida no 
local com atividades voltadas para o lazer cotidiano da 
população, melhorando as condições de sua apropriação;

uImplementar um programa de combate e controle da erva 
de passarinho, dos cupins, formigas cortadeiras e outras 
pragas;

uReforçar o caráter do Parque Promotor José Lins do Rego 
como Parque Ecológico através do enriquecimento das 
espécies que compõem suas áreas de preservação, bem 
como através da diversificação das ações de educação 
ambiental implementadas na área do Parque; 

uImplantar programas de monitoramento dos grupos de 
capivaras e, especialmente, dos jacarés-de-papo-amarelo, 
no caso deste último com o objetivo especial de determinar 
o tamanho da população, seu uso das áreas e recursos da 
lagoa, identificação dos locais de nidificação e avaliação da 
consangüinidade entre os indivíduos. Fazer controle da 
saúde destes animais;

uDesenvolver e implantar programa de educação ambiental 
voltado para os moradores, trabalhadores e freqüentadores 
da orla da lagoa que vise informar sobre a fauna existente 
na área de estudo;

uRealizar estudos de longo prazo sobre a fauna de aves 
limnícolas e os efeitos das intervenções de dragagem e 
recuperação ambiental do espelho d'água sobre suas 
populações. Como resultado destes estudos deverão ser 
sugeridos planos de ação para minimizar os danos 
causados pelo necessário processo de desassoreamento de 
partes da lagoa, bem como a proposição de projetos que 
visem recuperar partes destes outrora extensos ambientes 

permitindo assim o retorno e recuperação das populações 
de diversas espécies de aves que ocorrem ou já ocorreram 
na lagoa;

uRecuperar a diversidade da ictiofauna local através do 
monitoramento da situação atual e definição de ações de 
médio e longo prazo a serem implementadas; 

uViabilizar recursos para a implementação integral do 
projeto do Jardim Botânico – Fundação Zôo Botânica.

4.2.7 - DIRETRIZES PARA  REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

uDefinir propostas específicas para projetos de 
requalificação dos espaços públicos, em especial aqueles 
que se encontram subutilizados; 

uPromover a padronização do mobiliário urbano, assim 
como das calçadas, do Conjunto Urbano da Pampulha;

uImplementar projeto de requalificação da Praça Dino 
Barbieri, incluindo a recuperação e manutenção de pisos e 
jardins, sua integração com os jardins da Igreja de São 
Francisco de Assis, através da implantação de medidas 
moderadoras de tráfego em seu entorno, bem como a 
utilização da infra-estrutura existente para a implantação 
de ponto de apoio com banheiros e lanchonete;

uRevitalizar a Praça Alberto Dalva Simão com restauração 
do projeto paisagístico de autoria de Roberto Burle Marx, 
melhoria das condições de apropriação e permanência e 
proposta de atividades e eventos que induzam sua 
utilização;

uAdequar os quiosques existentes nos mirantes das Garças, 
do Sabiá, dos Biguás e do Bem-Te-Vi para abrigar postos 
da Guarda Municipal, como parte das estratégias de 
conferir maior segurança aos usuários da Orla.  Equipar os 
locais com bebedouros, chuveiros tipo nuvem d´água e 
paraciclos; 

uImplantar infra-estrutura de apoio aos ciclistas junto aos 
quiosques e mirantes; 

uRequalificar mirantes da orla da lagoa, dotando-os de infra-
estrutura adequada para o atendimento dos turistas e 
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FIGURA 27

CONJUNTO URBANO DO AEROPORTO DA PAMPULHA

usuários, restritas à sua função de local de contemplação da 
paisagem;

uDesenvolver e implantar projeto de tratamento paisagístico 
nas avenidas Portugal e Cremona  contemplando a 
intensificação da arborização pública, visando melhor 
integrá-las na paisagem do Conjunto e mitigar os impactos 
da poluição atmosférica e sonora causada pelo tráfego;

uIncentivar o uso da orla e espelho d'água para a realização 
de comemorações de datas especiais, inclusive com a 
instalação de objetos que se destaquem na paisagem.

4.2.8 - DIRETRIZES DE GESTÃO

uInstituir o Parque Urbano da Lagoa da Pampulha, 
incluindo o espelho d'água, a orla, monumentos e jardins, 
facilitando a gestão integrada de suas funções e ampliando 
as possibilidades de acesso a fontes específicas de recursos 
através da Fundação Municipal de Parques; 

uDisciplinar a utilização da Orla e dos espaços públicos por 
ambulantes, por meio da especificação dos produtos a 
serem comercializados, do mobiliário e veículos que 
poderão ser utilizados bem como da quantidade de 
vendedores e dos locais onde poderão circular ou 
permanecer;

uDefinir locais para a ocorrência de feiras priorizando a 
utilização das praças, com uma agenda e horários 
estabelecidos, bem como com a padronização de 
mobiliário e determinação dos produtos nelas admitidos; 

uPromover a integração das instâncias de planejamento, 
gestão e participação com jurisdição sobre a área de estudo; 

uGarantir a manutenção das ações já executadas pelo 
PROPAM, instituído pela Lei Municipal nº 9.037/2005, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 12.015/2005, 
que contribuem para a qualidade e quantidade da água dos 
cursos d'água afluentes da Lagoa da Pampulha e a 
implementação das demais ações previstas no contexto do 
Programa, de forma compartilhada pelo Consórcio de 
Recuperação da Bacia da Pampulha com participação das 
Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem e do Governo 
Estadual através dos órgãos que atuam na infra-estrutura e 
nos serviços de saneamento no contexto da Bacia;

uAmpliar o apoio às ações do Consórcio de Recuperação da 
Bacia da Pampulha, através da assinatura de convênios de 
cooperação técnica e financeira;

uAmpliar e fortalecer as parcerias entre poder público e 
associações de catadores de material reciclável, garantindo 
a gestão ambiental integrada com o município de 
Contagem;

uGarantir a fiscalização efetiva dos espaços públicos e 
privados, por parte do poder público, com a participação 
da população usuária desses espaços; 

uDefinir normas de monitoramento e gestão do Conjunto 
Urbano da Pampulha compatíveis com as diretrizes deste 
Plano, visando facilitar as deliberações do FADE, no que 
se refere às posturas e o funcionamento de atividades no 
local; 

uApoiar o Projeto da INFRAERO para a revitalização da 
área do Aeroporto da Pampulha que prevê a utilização dos 
hangares desocupados e construções sub-utilizadas para o 
desenvolvimento de atividades  ligadas ao setor da aviação. 

5 - PROPOSTAS

presentam-se na seqüência as propostas de intervenção a Aserem empreendidas na área do Plano de Preservação do 
Conjunto Urbano da Pampulha aqui traduzidas em ações de 
planejamento, de gestão e de obras, que foram norteadas pelas 
diretrizes gerais e específicas relacionadas anteriormente neste 
documento. 

Tais proposições foram organizadas de acordo com sua 
natureza específica e os principais objetivos a serem alcançados, 
divididas neste capítulo em seis subitens que guardam entre si 
estreita relação de interdependência e complementaridade.

5.1 - PROPOSTAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E PROTEÇÃO DO 
PATRIMÔNIO

uElaborar dossiê de tombamento visando à criação do 
Conjunto Urbano do Aeroporto da Pampulha e 
Adjacências, incluindo o Aeroporto, a praça Bagatelle e a 
Vila Aeronáutica, justificado pela importância deste 

patrimônio cultural para a história da cidade e da expansão 
urbana da região, conforme delimitação representada pela 
figura 27;

uDesenvolver os levantamentos e as pesquisas necessárias à 
elaboração dos dossiês para definição das formas de 
acautelamento dos imóveis de interesse cultural mapeados 
no Diagnóstico.

uPermitir a implantação de uso multifamiliar horizontal com 
2quota de terreno por unidade habitacional de 500m , em 

locais onde hoje a legislação estabelece quota de 1000m², 
mantidos os parâmetros de uso e ocupação estabelecidos 
para a ADE Pampulha e Lei 7166/96 -  afastamentos, 
altura máxima, coeficiente de aproveitamento e taxa 
permeabilidade, e as características da ocupação atual - 
volumes fragmentados, permeabilidade das vedações nas 
divisas, presença de jardins e maciços arbóreos – nos 
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FIGURA 28
ÁREAS ONDE SE PREVÊ USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTAL
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FIGURA 29
ÁREA ONDE SE PREVÊ USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES

quarteirões indicados na figura 28.  Estes projetos deverão 
ser obrigatoriamente submetidos a licenciamento 
ambiental podendo utilizar a figura do remembramento de 
lotes vagos ou o reparcelamento das áreas de clubes 
recreativos, com concentração do potencial construtivo 
visando à preservação de atributos ambientais presentes 
no local;.

uPermitir nos quarteirões indicados na figura 29, a 
implantação de uso residencial multifamiliar horizontal 

2com quota de terreno por unidade habitacional de 500m  
nas edificações existentes dos bairros São Luíz e 
Bandeirantes, não sendo permitido o remembramento de 
lotes para a viabilização desta alteração de uso, desde que 
mantidos os demais parâmetros urbanísticos vigentes para 
a área; 

uPermitir a implantação de usos não residenciais voltados 
para atividades de esporte, turismo, lazer e cultura 
conviventes com o uso residencial, apresentados no Anexo I 
deste documento, nos lotes existentes na área classificada 

como predominantemente residencial indicada no Anexo 
VI da Lei Municipal 9035/05 e mostrada na figura 30.  No 
caso de lotes com construções de interesse cultural, as 
intervenções deverão valorizar e preservar as características 
originais que motivaram sua proteção.  Prevalecem para 
estas áreas os demais parâmetros urbanísticos  estabelecidos 
pela legislação em vigor; 

uCriar uma comissão para regularização dos clubes de lazer 
existentes na área deste Plano, incluindo regularização 
fundiária e edilícia e licenciamento ambiental com 
definição de medidas de controle de ruídos e outras ações 
necessárias à boa convivência com o uso residencial em 
suas vizinhanças;

uDefinir estratégia de negociação com a direção do Iate 
Tênis Clube que contemple a demolição do anexo do 
Clube construído após seu tombamento, e a reintegração 
de posse da faixa da Orla  ocupada indevidamente, bem 
como a restauração do edifício original e seus jardins, 

37PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - 2009

PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANO DA PAMPULHA



FIGURA 31

REINTEGRAÇÃO VISUAL DO IATE TÊNIS CLUBE À ORLA
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Deficiência na arborização
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ÁREAS PARA USOS NÃO RESIDENCIAIS - LAZER, TURISMO E CULTURA

incluindo sua reintegração visual à Orla e ao restante das 
obras do conjunto arquitetônico tombado da Pampulha 
(Figura 31);

uPromover a recomposição vegetal de falhas existentes na 
paisagem em estudo, nas seguintes áreas: maciços arbóreos 
que emolduram os monumentos, em especial a Igreja de 
São Francisco de Assis, compreendendo na Orla a área 
imediatamente a frente da Praça da rua Expedicionário 
Celso Racioppi e do Parque Guanabara; no entorno do 
Hipermercado Via Brasil, em especial na fachada com 
frente para a avenida Portugal; trechos da encosta do bairro 
Jardim Atlântico, incluindo as vias de pedestres ali 
existentes; ao longo do espigão da avenida Portugal; no 
afastamento frontal e estacionamento do Clube Belo 
Horizonte, dentre outros (Fotos 28 e 29, Figura 32);

38PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - 2009

PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANO DA PAMPULHA



FIGURA 32

RECOMPOSIÇÃO VEGETAL DE FALHAS EXISTENTES NA PAISAGEM

FIGURA 33

DEMOLIÇÃO DE MUROS QUE OBSTRUEM A CONTINUIDADE VISUAL A PARTIR DA ORLA

FOTO 30

FOTO 31

uProceder à remoção das edificações irregulares situadas nas 
faixas de recuo dos lotes situados ao longo da avenida 
Otacílio Negrão de Lima, destinadas à comercialização 
informal de produtos de alimentação (barracas, traillers e 
quiosques - Fotos 30 e 31); 

uPromover a recuperação das áreas públicas e demolição 
dos muros cegos que obstaculizam a continuidade visual a 
partir da Orla, buscando conformidade com o Decreto 
Municipal 55/1939, referendado pela Lei 9.037/2005 da 
ADE Pampulha (Figura 33) ;

uProceder pesquisa cartorial visando à confirmação das 
propriedades públicas na Orla da Lagoa da Pampulha 
referentes aos recuos frontais previstos nos projetos de 
parcelamento para os lotes voltados para a avenida Otacílio 
Negrão de Lima (Figura 34).
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02 - Praça
03 - Praça Elias Kalil
16 - Praça Alberto Dalva Simão
25 - Praça Alfredo Camarate
26 - Praça Dino Barbier
27 - Praça da Av. Celso Racioppi
28 - Praça Toscana
29 - Praça Doutor Fernando Scarpelli
30 - Parque Ecológico da Pampulha
31 - Jardim Zoológico

Imóveis
10 - Museu de Arte da Pampulha
11 - Casa de campo do Prefeito
13 - Imóvel vago
14 - Oficina Mecânica

a18 - 16  Delegacia de Polícia Civil
19 - Casa do Baile
20 - Centro de Informações Turísticas Arq. Alvaro Hardy
22 - Ancoradouro do Iate Tênis Clube
23 - Distrito Sanitário da Pampulha
24 - Conselho Tutelar da Criança e do Adolecente

Áreas desocupadas, passagens de pedestres e lotes
01 - Área verde prevista no parcelamento
04 - Área verde prevista no parcelamento
05 - Área verde prevista no parcelamento
15 - Área verde prevista no parcelamento
06 - Alargamento da Av. Francisco Negrão de Lima
07 - Passagem de pedestres prevista no parcelamento
08 - Passagem de pedestres prevista no parcelamento
21 - Estacionamento do Iate Tênis Clube
09 - Lote vago - Anexo do Museu de Arte da Pampulha
12 - Lotes vagos - Estação Pampulha BHBUS
17 - Lote vago

Praças e Equipamentos Urbanos
FIGURA 34

ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO

5.2 - PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, 
ESPORTE, LAZER E CULTURA

uA rede de atendimento às atividades de lazer e turismo na 
Orla por comércio e serviços de alimentação será oferecida 
em três escalas e formatos diferenciados:

1.  em estabelecimentos privados ou localizados no interior 
dos equipamentos públicos (Museu, Parque Ecológico e 
Zoológico) e nas edificações implantadas nas praças Dino 
Barbieri e da rua Expedicionário Celso Racioppi, próprias 
para a atividade, bem como no quiosque a ser implantado 
na região do Vertedouro;
 
2.  em quiosques localizados em áreas de particulares, nos 
lotes voltados para a Orla que poderão receber em seu 
afastamento frontal infra-estrutura de mesas, cadeiras e 
sombrinhas para conforto do usuário;

3.  através de vendedores ambulantes cadastrados;

uA exploração dos espaços públicos da Orla para 
comercialização de alimentos e bebidas, deverá obedecer 
às seguintes cláusulas: 

1. Proibição de outros pontos de comercialização, além dos 
acima citados, inclusive de vans estacionadas em espaços 
públicos;

2. Adequação dos pontos clandestinos de comercialização 
de alimentos e bebidas que funcionam atualmente em 
edificações precárias e/ou irregulares (barracas, traillers e 
quiosques) nas áreas de recuo dos terrenos com frente para 
a avenida Otacílio Negrão de Lima, condicionada à 
demolição de todas as construções existentes no recuo 
frontal, que só poderá receber mesas, cadeiras e 
sombrinhas, ou quiosques de sapês padronizadas pelo 
poder público;

3. Permissão de vendedores ambulantes de alimentos, 
bebidas e brinquedos (bolas, balões, pipas, etc.) 

cadastrados que não poderão ter ponto fixo, devendo 
circular a pé ou em veículos não motorizados (carrinhos, 
bicicletas, triciclos) e utilizar recipientes portáteis térmicos 
apropriados para transportarem seus produtos, se 
necessário. Os ambulantes deverão ser capacitados como 
agentes de educação ambiental;

uIncluir as praças Dino Barbieri, da rua Expedicionário 
Celso Racioppi e Alberto Dalva Simão no roteiro de áreas 
públicas com potencial para receber eventos culturais, 
compatíveis com o porte e o caráter das mesmas. Dentre as 
possibilidades exploradas podem ser citados concertos 
musicais e teatro de rua;

uOrganizar feira de arte e artesanato da praça da rua 
Expedicionário Celso Racioppi, com artistas e feirantes 
cadastrados a partir de licitação com rigorosa seleção dos 
produtos a serem comercializados em função do valor 
artístico, originalidade e critérios sociais a serem 
estabelecidos. Transferir os feirantes da Praça Dino 
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FIGURA 35

LOCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA EXPEDICIONÁRIO
CELSO RACIOPPI

Barbieri para esta nova feira com melhores condições de 
organização e conforto aos expositores e visitantes. 
Deverá ser proibida a comercialização de alimentos e 
bebidas e de artigos manufaturados ou  industrializados no 
local (Figura 35 e foto 32);

uElaborar guia turístico impresso da Pampulha com dados 
sobre os atrativos da região: espaços culturais, serviços de 
alimentação, entre outras informações, a ser distribuído em 
locais como o  Centro de Referência Turística Álvaro 
Hardy, hotéis, quiosques da Belotur, entre outros;

uProporcionar aos perímetros delimitados neste Plano a 
possibilidade de se utilizar parâmetros diferenciados de 
ocupação e uso do solo com a finalidade de viabilização de 
projetos especiais que promovam o desenvolvimento 
econômico da região e o reforço de sua vocação como 
importante pólo turístico, cultural e de lazer, sem 
comprometer sua função simbólica e as características da 
paisagem que conferem identidade ao local. As 
intervenções nos espaços urbanos delimitados deve se dar 
sob a coordenação do poder executivo com a participação 
de outras instâncias de governo e de entidades da iniciativa 
privada e serem viabilizadas a partir de Operações 
Urbanas. A operação urbana foi instituída no município de 
Belo Horizonte pelo Plano Diretor do Município, Lei Nº 
7.165, aprovada em 27 de agosto de 1996, objetivando 
viabilizar projetos urbanísticos especiais em áreas 
previamente delimitadas. 

5.2.1 - OPERAÇÃO URBANA PARA MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO 
MINEIRÃO - MINEIRINHO E DO CENTRO ESPORTIVO 
UNIVERSITÁRIO - CEU

Objetivo:

uviabilizar a infra-estrutura necessária para o Município 
sediar jogos da Copa do Mundo FIFA – 2014, bem como 
receber instalações voltadas para esportes olímpicos, 

desenvolvendo o potencial do Conjunto Urbano da 
Pampulha como pólo de turismo, esporte e lazer, 
conforme estabelecido no Art. 66 da Lei 7165/96, itens I, 
V, VII e IX. Prevê-se a adequação das instalações do 
Mineirão/Mineirinho de forma a qualificá-los segundo 
exigências da FIFA, e a modernização do CEU.  Este novo 
arranjo  do Mineirão/Mineirinho deverá contemplar a 
implantação de equipamentos e atividades comerciais e de 
serviços de forma complementar ao caráter do espaço 
urbano que se busca criar, além de tratamento integrado 
das intervenções para a conformação de um conjunto 
condizente com a ambiência na qual será implantado. 

Perímetro Proposto:

uterreno formado pelas áreas atualmente ocupadas pelo 
Mineirão, Mineirinho e Centro Esportivo Universitário da 
UFMG - CEU, vias e áreas de estacionamento adjacentes a 
estas edificações, conforme mostrado na figura 36. 

Instrumentos e parâmetros urbanísticos especiais: 

upermissão para utilizar gabarito superior a nove metros de 
altura, desde que os volumes resultantes das novas 
edificações interfiram de forma harmônica nas visadas do 
conjunto Mineirão-Mineirinho, principalmente nos 
pontos de observação destes monumentos a partir da orla 
da Lagoa. Ressalta-se que a porção do terreno localizada na 
parte posterior do Mineirão integra bacia hidrográfica 
distinta do restante da área (Foto 33);

upermissão de atividades diferentes das admitidas pelo 
Anexo VII da Lei n° 9.037/05 neste local, desde que sejam 
compatíveis com as características do Conjunto Urbano da 
Pampulha e que contribuam para a viabilização econômica 
do Complexo.  Incluir neste parâmetro a possibilidade de 
se instalar empreendimentos que por porte ou pelo ramo 
de atividade não sejam admitidos segundo a classificação 
das vias (possibilidade de desvincular a condição de 
implantação de uso da classificação funcional da via), desde 
que haja controle das repercussões negativas e capacidade 
suficiente da infra-estrutura instalada para recebê-los ou 
meios para melhoria desta a serem implantados;

upermissão de aumento do coeficiente de aproveitamento, 
podendo ser utilizada a figura da Transferência do Direito 
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FOTO 34

FOTO 35

Imagem em perspectiva da área proposta para operação urbana, ponto de vista de 
Sul para Norte (imagem: Google Earth).
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FIGURA 36

ÁREA PROPOSTA PARA OPERAÇÃO URBANA
COMPLEXO MINEIRÃO-MINEIRINHO

de Construir – TDC, originada pelo tombamento de 
edificações de propriedade privada de interesse cultural 
integrantes do Conjunto Urbano da Pampulha;

Condicionantes mínimas a serem exigidas para as 
alterações:

umanutenção da integridade dos elementos estruturais dos 
estádios, volumetria e usos dos materiais que os 
caracterizam como patrimônio arquitetônico do 
Município, de forma que a ambiência e as características 
marcantes deste complexo esportivo não sejam alteradas 
(Fotos 34 e 35);

ugarantia de continuidade de acesso da população de baixa 
renda aos jogos através da obrigatoriedade de um 
percentual do número total de ingressos a serem vendidos 
a preços populares e de um número mínimo de datas do 
calendário destinadas a eventos públicos de interesse da 
população em geral;

uconcentração do potencial construtivo a ser realizado pelas 
novas edificações anexas na área posterior do Mineirão, 
aproveitando-se do desnível topográfico existente no local 
para abrigar as instalações necessárias, sem interferir na 
volumetria do conjunto percebida  a partir da Orla;

uutilização preferencial de subsolos com coberturas 
ajardinadas para abrigar as novas demandas de espaços 
construídos com o mínimo de impacto na paisagem e 
melhoria das condições ambientais das áreas externas 
atualmente pavimentadas com asfalto e desprovidas de 
arborização;

uorganização de acessos diferenciados e integrados para 
veículos particulares, transporte coletivo e pedestres, 
privilegiando estes dois últimos com implantação de 
calçadas e travessias seguras, medidas moderadoras de 
tráfego e sinalização estratigráfica e semafórica adequadas;

umanutenção da relação entre maciços arbóreos e volumes 
construídos, garantindo-se também taxas mínimas de 
permeabilidade de 30% exigida para a ADE Bacia da 
Pampulha e a reposição dos indivíduos arbóreos 

eventualmente suprimidos pelas novas construções, 
primordialmente no perímetro definido para as 
intervenções em questão ou  no Conjunto Urbano da 
Pampulha;

ugarantia de que as novas estruturas criadas por esta 
Operação Urbana, cuja motivação principal é a adequação 
do espaço para receber jogos da Copa 2014, sejam 
condizentes com os interesses e demandas da Cidade, ou 
que as mesmas serão modificadas para se tornarem de uso 
pleno posteriormente à realização do evento.
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FOTO 36

FOTO 37

Imagem em perspectiva da área proposta para operação urbana, ponto de vista de 
Norte para Sul (imagem: Google Earth).
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FIGURA 37

ÁREA PROPOSTA PARA OPERAÇÃO URBANA
TOCA DA RAPOSA

5.2.2 - OPERAÇÃO URBANA DA TOCA DA RAPOSA E ADJACÊNCIAS 

Objetivo estratégico:

uviabilizar na área em estudo, a instalação de infra-estrutura 
de apoio a atividades de grande porte voltadas para o 
turismo de negócios, lazer e cultura  de forma a dinamizar a 
região da Pampulha, atendendo ao Art. 66 , itens II e VII da 
Lei Municipal 7165/96.

Perímetro Proposto:

uquarteirões formados pelas ruas Policarpo Magalhães 
Viotti, Renato Travassos, Sebastião Antonio Carlos, 
avenidas Clóvis Salgado e Otacílio Negrão de Lima, ruas 
Benedito Masci e Andorra, Av. Atlântida, ruas Florença, 
Dr. Aristótelis Brasil, Coronel Durães e Policarpo 
Magalhães Viotti, conforme mostrado na figura 37. Estas 
quadras possuem altimetria inferior à topografia do 
entorno imediato da Orla da Lagoa, o que lhes confere 
pequena visualização por observadores em pontos da 
Orla, apresentando bom número de lotes sem ocupação 
(Fotos 36 e 37). 

 
Instrumentos e parâmetros urbanísticos especiais:

upermissão para utilizar gabarito superior a nove metros de 
altura, desde que os volumes resultantes das novas 
edificações interfiram de forma harmônica nas visadas do 
Conjunto da Pampulha, principalmente nos pontos de 
observação dos monumentos a partir da orla da Lagoa;

uutilização do coeficiente de aproveitamento previsto para a 
Zona de Adensamento Preferencial - ZAP em todas os 
quarteirões objeto desta operação;

uPermitir atividades diferentes das admitidas pelo Anexo 
VII da Lei n° 9.037/05 neste local, desde que sejam 
compatíveis com o uso residencial e com as vocações de 
turismo, lazer e cultura predominantes na área. Incluir 
neste parâmetro a possibilidade de se instalar 
empreendimentos que por porte ou pelo ramo de atividade 
não sejam admitidos segundo a classificação das vias 
(possibilidade de desvincular a condição de implantação de 
uso da classificação funcional da via), desde que haja 
controle das repercussões negativas e capacidade 
suficiente da infra-estrutura instalada para recebê-los ou 
meios para melhoria desta a serem implantados.

Condicionantes e contrapartidas de interesse público:

uinvestimentos na infra-estrutura de drenagem na área de 
influência, freqüentemente sujeita a inundações, na infra-
estrutura de saneamento visando a continuidade de 
recuperação da Lagoa da Pampulha, e na modificação do 
sistema viário destinado à aliviar o tráfego de passagem 
pela Orla;

uorganização de acessos diferenciados e integrados para 
veículos particulares, transporte coletivo e pedestres, 
privilegiando estes dois últimos com implantação de 
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FIGURA 38

OPERAÇÃO URBANA DA TOCA DA RAPOSA E ADJACÊNCIAS
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FIGURA 39
COMPLEMENTAÇÃO DE EIXOS VIÁRIOS

calçadas e travessias seguras, medidas moderadoras de 
tráfego e sinalização estratigráfica e semafórica adequadas;

umanutenção da relação entre maciços arbóreos e volumes 
construídos, garantindo-se também a taxa mínima de 
permeabilidade de 30% exigida para a ADE e a reposição 
dos indivíduos arbóreos eventualmente suprimidos pelas 
novas construções (Figura 38);

5.3 - PROPOSTAS DE MOBILIDADE URBANA

uComplementação e melhoria de eixos viários transversais 
leste-oeste e norte-sul da lagoa, com o objetivo de reduzir o 
tráfego de passagem na Av. Otacílio Negrão de Lima, 
priorizando-se as seguintes vias propostas pelo Programa 
VIURBS:

1. Arteriais no sentido norte-sul correspondentes às vias 
220 (Av. Navegantes) e 590 (Av. Várzea da Palma), e Leste-

Oeste: Av. Pedro I / Av. Antônio Carlos, Av. Otacílio 
Negrão de Lima (Barragem – Av. Carlos Luz) e Av. 
Portugal.

2. Ligação transversal leste-oeste, da via 220 com a Av. 
Portugal, utilizando a Av. Francisco Negrão de Lima;

3. Ligação transversal leste-oeste, da Av. Pedro I até a Av. 
Cristiano Machado pelo lado norte do Aeroporto da 
Pampulha (Avenida do Córrego Pampulha);

4. Viabilizar a ligação transversal das avenidas Antônio 
Abraão Caram e Alfredo Camarate (Figura 39);

uDesenvolver e implantar Plano de Circulação Viária que 
contribua para a redução do tráfego de passagem pela Orla, 
prevendo-se o tratamento adequado das vias coletoras e 
arteriais, evitando-se o comprometimento da ambiência 
das áreas residenciais pelo desvio do tráfego por ruas locais 
(Figura 40).

uDesenvolver e implantar projeto de adequação geométrica 
e tratamento paisagístico das vias arteriais e coletoras da 
região: avenidas Cremona e Antônio Francisco Lisboa e 
ruas Palermo, Sardenha e Sebastião Antônio Carlos, 
prevendo-se o tratamento das interseções de forma a 
canalizar o fluxo transversal, buscando-se melhorar as 
condições de tráfego ao longo delas e da Orla (Figura 41).

uViabilizar a melhoria de interseções importantes, ao norte e 
ao sul da lagoa, diminuindo o tráfego na Av. Otacílio 
Negrão de Lima:

1. Melhorar a articulação das avenidas Pedro I e Portugal, 
de modo a ampliar a capacidade e possibilitar todas as 
ligações viárias existentes;

2. Incentivar a utilização da Av. Antônio Abraão Caram 
(Via 800) como via de acesso à Av. Carlos Luz, em 
substituição à Av. Otacílio Negrão de Lima, através da 
melhoria das condições de operação viária (segurança, 
velocidade e capacidade) da Avenida Antônio Carlos, 
principalmente no trecho entre a Barragem da Pampulha e 
a UFMG e da interseção das avenidas Antônio Carlos e 
Abraão Caram ;
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VIAS A SEREM CONTEMPLADAS PELO PLANO DE
CIRCULAÇÃO VIÁRIA
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FIGURA 41
VIAS COM NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
GEOMÉTRICA E TRATAMENTO PAISAGÍSTICO
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FIGURA 42
MELHORIAS DE INTERSEÇÕES IMPORTANTES

3. Melhorar a articulação das avenidas Clóvis Salgado e 
Atlântida e rua Sebastião Antônio Carlos, de modo a ampliar 
a capacidade e possibilitar todas as ligações viárias existentes 
(Figura 42);

u

melhorar as condições de tráfego de vias arteriais e coletoras 
(Figura 43);

uIncentivar motoristas, através de sinalização específica, a 
utilizarem os corredores Cristiano Machado e Via 220 (a 
implantar) para o tráfego oriundo da MG 010, da Avenida 
Vilarinho e da Rua Padre Pedro Pinto com destino à Área 
Central ou à região oeste do município; 

uDesenvolver e difundir Plano de Circulação Alternativo, 
quando da realização de eventos, que restrinja o tráfego de 
veículos na orla da lagoa e pelo interior dos bairros São José e 
São Luiz, priorizando o transporte coletivo convencional e 
suplementar (Figura 44);

uDesenvolver operação especial de tráfego para a av. Otacílio 
Negrão de Lima que permita seu fechamento para o  trânsito 

Implementar “impedâncias físicas” nas vias de acesso à orla  e 

de automóveis em uma das pistas aos fins de semana, 
privilegiando trechos de maior demanda da população e com 
o menor impacto possível em termos de acesso às residências 
localizadas na Orla (Figura 45).

uDesenvolver 'planos operacionais' que permitam a adoção 
de estacionamentos não paralelos para automóveis ao 
longo de trechos da orla, principalmente próximo aos 
locais com maior demanda como: junto à Igreja São 
Francisco de Assis e à Casa do Baile garantindo fluidez ao 
trânsito com pelo menos uma faixa de tráfego de 4 metros 
de largura e segurança para pedestres, ciclistas e veículos;

 
uDesenvolver projetos de requalificação urbanística do 

entorno dos monumentos, contemplando áreas de 
estacionamento, medidas moderadoras de tráfego, acessos 
e travessias seguras para pedestres, especialmente nas 
proximidades da Casa do Baile, Zoológico e Igreja de São 
Francisco de Assis;
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LOCAIS COM PREVISÃO DE RESTRIÇÃO DE ACESSO
VEICULAR À AVENIDA OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA

Represa da
Pampulha

SÃO LUIZ

Fonte: BHTRANS, 2008.

800m4000

LEGENDA

Local com ajuste geométrico para restrição à orla

Via com circulação restrita

Área com restrição ao tráfego de passagem

Área em estudo

Limite de município

FIGURA 44
DIRETRIZES A SEREM CONSIDERADAS NO PLANO
DE CIRCULAÇÃO ALTERNATIVA
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FIGURA 45
ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO AOS FINS DE SEMANA
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FIGURA 46
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO EM FRENTE À IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

uDesenvolver projeto urbanístico para a avenida Otacílio 
Negrão de Lima, em frente a Igreja de São Francisco de 
Assis, restringindo a circulação de automóveis na orla neste 
ponto e permitindo o ingresso de veículos apenas para 
estacionamento. Utilizar a pista que fica em frente ao 
Parque Guanabara para o trânsito de veículos (Figura 46).

Circulação de Pedestres e Ciclistas:

uMelhorar as condições de travessia de pedestres, nos seguintes 
trechos: 1- interseção avenidas Antônio Carlos e Santa Rosa;  
2- Casa do Baile;  3- rotatória Mineirinho/Mineirão;  4- Igreja 
São Francisco de Assis;  5 - Casa de JK;  6- Parque Ecológico; 
7- Jardim Zoológico; 8- Museu de Arte da Pampulha (Figura 
47). 

uDesenvolver projeto para as calçadas da área em estudo, 
prevendo-se tratamento para os portadores de mobilidade 
reduzida e deficiência visual segundo a NBR ABNT 9050 e 
que esteja em conformidade com a Lei 8616/2003 e 
Decreto 11601/2004.  Divulgar o padrão definido para os 
proprietários de imóveis, responsáveis por sua execução, 
de forma a incentivar a adoção dos mesmos;
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FIGURA 48
SITUAÇÃO ATUAL DA CICLOVIA NA ORLA

FOTO 39

uDesenvolver projeto específico para as calçadas da av. 
Otacílio Negrão de Lima observando além da legislação 
específica já citada, as seguintes características:

1. faixa de circulação de pedestres – correspondente a, no 
mínimo, 1,50 metros de largura, ou até, no máximo, a 
metade da largura do passeio, situada junto ao meio fio e 

pavimentada com material e paginação definidos pelo 
órgão municipal de preservação do patrimônio histórico;

 
2. faixa ajardinada - faixa de cobertura vegetal que não 
interfira na largura mínima da área de circulação de 
pedestres e que contenha desenho compatível com a 
manutenção das árvores existentes no passeio; utilização 
de espécies rasteiras ou arbustivas que não causem 
impedimentos nas áreas de circulação de pedestres; 
instalação de elementos para proteção dos jardins, com no 
máximo 30cm  (trinta centímetros) de altura, segundo 
modelo definido pelo órgão municipal de preservação do 
patrimônio histórico;

 
uAmpliar a passagem de pedestres e ciclistas existente ao 

longo da barragem para receber espaços separados para 
ciclovia e caminhamento de pedestres, além de pequenos 
pontos para descanso e apreciação da paisagem com 
contenção que ofereça permeabilidade visual (Foto 38); 

 
uComplementar a ciclovia existente na Orla, utilizando-se as 

áreas públicas dos recuos, quando existentes, vias 
secundárias do entorno e faixa da avenida Otacílio Negrão 
de Lima para seu desenvolvimento, o que propiciará a 
separação das pistas de caminhada e ciclovia no trecho 
onde a ciclovia não foi implantada (Figura 48 e Foto 39);

uDesenvolver projeto de ligação da ciclovia existente a 
outros trechos cicloviários a serem também incentivados e 
implantados nas avenidas sanitárias que chegam na lagoa;

Transporte Coletivo:

uComplementar o sistema de transporte suplementar, que 
utiliza veículos de menor porte, para o atendimento de 
demandas mais baixas, tais como as dos bairros Braúnas e 
Garças;

uPromover a estruturação física das vias por onde circularão 
as linhas de transporte coletivo, garantindo fluidez e 
segurança viária e qualidade e conforto para os usuários;

uPromover a melhoria dos pontos de ônibus com a 
instalação de mobiliário compatível com o número de 
linhas e de pessoas de modo a proporcionar conforto aos 
usuários de transporte coletivo. Adequar os passeios nestes 

pontos e construir locais para receber os ônibus de modo a 
não atrapalhar o tráfego do local. 

uImplementar transporte coletivo especializado para o 
turismo, em veículo diferenciado, interligando os pontos 
atrativos da orla e que seja integrado com a infra-estrutura 
de transporte existente no município, principalmente 
prevendo-se a ligação com a  Área Central da Cidade:

1. Definir tarifa considerando a realização de vários 
embarques e desembarques, durante um mesmo dia, de 
modo a permitir o acesso aos pontos de interesse 
existentes ao longo do itinerário da linha;
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FIGURA 49

TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DA AVENIDA ALFREDO CAMARATE

2. Definir critérios visando a concessão da exploração do 
ônibus turístico, utilizando-se veículo desenvolvido 
especialmente para esta função, que seja facilmente 
distinguível do restante da frota do município, permitindo 
ampla visão da paisagem, e com possibilidade de 
articulação com o restante do sistema em funcionamento;

uDar continuidade ao Programa de Integração do 
Transporte Coletivo, implantando a estação prevista em 
frente a interseção das avenidas Portugal e Pedro I;

5.4 -  PROPOSTAS DE SANEAMENTO, VEGETAÇÃO E FAUNA

uDesenvolver estudos de forma a definir as características e 
a localização da Estação de Tratamento de Águas Fluviais - 
ETAF a ser implantada no córrego Água Funda;

uDefinir junto à COPASA cronograma de implantação e 
conclusão do interceptor da Orla norte e das redes 
coletoras de esgoto sanitário dos bairros Braúnas, Trevo, 
em parte do Garças e no Bandeirantes 1,  estabelecendo 
horizonte para sua execução;

uDesenvolver campanhas junto aos moradores dos bairros 
Braúnas, Trevo, em parte do Garças e no Bandeirantes 1, 
de forma a divulgar as vantagens do sistema de 
esgotamento sanitário a ser implantado pela COPASA, 
garantindo a adesão dos mesmos e a viabilidade de sua 
implantação;

uImplantar lixeiras padrão do município de Belo Horizonte 
ao longo da Orla e desenvolver outro modelo com 
capacidade para receber volumes maiores de resíduos em 
áreas com fluxo de pedestres mais intenso. Criar logomarca 
específica com desenho que remeta à Lagoa da Pampulha, 
a ser impresso na mesma; 

uDesenvolver e implantar projetos com utilização de 
espécies arbóreas adequadas à recomposição paisagística 
da Orla, da arborização urbana e das áreas de interesse 
ambiental (ZPAMs e ADEs de Interesse ambiental), 
conforme listagens apresentadas no Anexo II (Foto 40);

uDesenvolver projeto de incremento paisagístico do Parque 
Ecológico Promotor José Lins do Rego, contemplando a 
introdução de espécies com o intuito de promover 
diversidade da vegetação, priorizando o local caracterizado 
como área silvestre, segundo a listagem de espécies 
apresentada em anexo;

uDesenvolver projeto de tratamento paisagístico da avenida 
Alfredo Camarate com o objetivo de consolidar o corredor de 
fauna que interliga o Campus da UFMG com a Orla da 
Lagoa. Implantar arborização de copa densa nos taludes do 
córrego Mergulhão e também nos passeios laterais desta 
avenida, onde a fiação deverá ser subterrânea, para permitir a 
formação de um corredor de avifauna, interligando a Orla 
com o Campus da UFMG (Figura 49 e Foto 41);

uImplantar o Parque da Enseada, cujo projeto tem previsão 
de passarelas suspensas sobre as áreas brejosas, de forma a 
não interferir na cobertura vegetal e na circulação da fauna 
que transita entre os ambientes lacustres e terrestres ali 
existentes (Figura 50).
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FIGURA 51

UTILIZAÇÃO DOS RECUOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA
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Fonte: BHTRANS, 2009.

FIGURA 52

ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA CICLOVIÁRIA
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LOCALIZAÇÃO DO PARQUE DA ENSEADA
5.5 - PROPOSTAS PARA REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

uDesenvolver projeto urbanístico de utilização das áreas 
públicas resultantes de recuos previstos nos projetos de 
parcelamento nos lotes voltados para a Av. Otacílio 
Negrão de Lima para implantação de ciclovia, aumento de 
passeio ou implantação de bolsões de estacionamento, 
preservando a vegetação arbórea existente (Figura 51).

uDesenvolver projeto de ciclovia para os trechos da avenida 
Otacílio Negrão de Lima onde não há disponibilidade de 
áreas públicas, introduzindo infra-estrutura cicloviária seja 
através de relocação do eixo da via, ou da transposição da 
Av. Otacílio Negrão de Lima, levando a ciclovia para o 
outro lado da pista (Figuras 52);

uPermitir a ligação das duas praças existentes – São 
Francisco Assis e Dino Barbieri, através da ampliação das 
calçadas existentes, restringido a circulação de automóveis 
na orla em frente à Igreja da Pampulha e permitindo o 
ingresso de veículos apenas para estacionamento 
lateralmente à faixa interrompida, a qual deverá receber 
tratamento adequado. A circulação de veículos neste 
trecho da avenida Otacílio Negrão de Lima passará a ser 
feita através da pista em frente ao Parque Guanabara, que 
passará a operar em mão dupla.

uImplantar medidas moderadoras de tráfego: travessia 
elevada e sinalização adequada, nas áreas próximas aos 

monumentos: Casa do Baile, Museu de Arte da Pampulha, 
Casa de JK, Zoológico, Parque Ecológico. No caso da 
Igreja de São Francisco de Assis as medidas moderadoras 
deverão ser implantadas no trecho da avenida Otacílio 
Negrão de Lima em frente ao Parque Guanabara;

uImplantar iluminação de segundo nível em toda a extensão 
da pista de caminhada da Orla e melhorar a iluminação 
próximo aos  monumentos;

uPraça Alberto Dalva Simão - Criar recantos com bancos 
nos pontos de cota mais alta da praça, (frente para a avenida 
Santa Rosa e rua lateral), restaurar conforme projeto 
original do Burle Marx, iluminar e promover pequenos 
eventos para conferir-lhe animação (Figura 53);

uPraça Dino Barbieri - Promover licitação para exploração 
da lanchonete da praça Dino Barbieri que poderá ser 
utilizada para colocação de mesas com sombrinhas, as 
quais deverão ser removidas e guardadas diariamente fora 
do alcance visual dos frequentadores do local. O espaço 
destinado à implantação destes equipamentos deverá ser 
limitado ao entorno da lanchonete sem a utilização de 
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FOTO 44

FIGURA 53

PRAÇA ALBERTO DALVA SIMÃO

FIGURA 54

PRAÇA DINO BARBIERI

FOTO 42

barreiras físicas, garantida a circulação dos pedestres e a 
apropriação livre do restante do logradouro público.  O 
permissionário deverá possibilitar acesso ao público em 
geral ao terraço existente no local, restaurar e manter as 
instalações da praça, lanchonete, banheiros, pisos, lixeiras, 
bancos, além dos jardins (Figura 54 e  Foto 42);

uPraça Expedicionário Celso Racioppi - arborizar e equipar 
com bancos o perímetro desta praça, de forma a propiciar 
conforto para os usuários e reduzir o impacto na paisagem, 

garantindo  a esplanada existente adequada para a 
realização de eventos e feiras (Fotos 43 e 44);

uPracinhas do bairro Garças - dar tratamento de praça com 
play ground, para uso prioritário da vizinhança, na porção 
mais descampada do terreno (esquina das ruas Etervino 
Tibúrcio Henriques e Professor Rivadávia Gusmão) da 
quadra 15, lote 1 do CP 269001M, ocupada pelo Parque do 
Bairro Garças. Implantar mirante com bancos na parte 
mais elevada do terreno, com frente para a rua Professor 
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FIGURA 56

QUIOSQUE DO VERTEDOURO

FIGURA 57

CICLOVIA / PASSAGEM DE PEDESTRE / MIRANTE
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FIGURA 55

LOCALIZAÇÃO DO TERRENO DO PARQUE MUNICIPAL
NO BAIRRO GARÇAS

Rivadávia Gusmão de onde se vê fragmentos da lagoa e da 
Serra da Piedade (Figura 55 e Foto 45);

uQuiosques - desenvolver projeto de adequação dos 
quiosques existentes junto aos mirantes do Sabiá,  Bem-
Te-Vi,  dos Biguás e das Garças para serem utilizados 
como postos de vigilância da Guarda Municipal, 
compreendendo a reforma dos banheiros e da área de 
permanência do vigilante.  Equipar estes locais com infra-
estrutura de paraciclos e bebedouros e chuveiros do tipo 
nuvem d´água para uso coletivo da população;

 
uImplantar um quiosque na região do mirante do 

Vertedouro, com previsão de espaço para preparação de 
alimentos rápidos e pequena área de estoque, 
banheiros/chuveiros nuvem d'água, com a mesma 
linguagem dos hoje existentes na Orla da Lagoa (Figura 
56);

uPassarela da Barragem: ampliar a passagem de pedestres 
existente no local criando pista exclusiva de ciclovia, além 
de pequenos pontos para apreciação da paisagem, a partir 
da barragem.  Devem ser estudadas as alternativas de 
ampliação da seção transversal da passarela existente, 
aumentando-se a inclinação do talude;  implantação de 
pista auxiliar em cota mais baixa com pequeno arrimo; ou a 
implantação de passarela metálica justaposta ao guarda 

rodas de concreto existente que deverá ser recuperado.  
Garantir a permeabilidade visual dos elementos a serem 
utilizados (Figura 57);

uMirantes originais - restaurar os mirantes dos ancoradouros 
originais da Lagoa e dotar-lhes de iluminação especial e 
bancos para a apreciação da paisagem (Foto 46).
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FIGURA 58
COMPROMETIMENTO DA PAISAGEM

5.6 -  PROPOSTAS DE GESTÃO

uAlterar o  Decreto Municipal 12 .288 de 2006 que dispõe 
sobre a composição do Fórum da ADE da Pampulha – 
FADE, acrescentando cláusula que estabeleça que os 
representantes da sociedade civil em geral, citados no Art. 
3º, não sejam somente integrantes da comunidade local, 
objetivando a representação de interesses municipais 
estratégicos que vão além dos interesses locais.

uPromover a constituição de normas de posturas especiais 
que disciplinem temas específicos do Conjunto Urbano da 
Pampulha, principalmente afetos à Orla da Lagoa, por 
meio do resgate das discussões que foram feitas com este 
propósito, inserindo novos parâmetros pertinentes à 
realidade urbana atual e incorporando as diretrizes e 
propostas deste Plano;

uOficializar o Plano de Preservação do Conjunto Urbano da 
Pampulha como instrumento referencial de planejamento 
para as deliberações do FADE e do Conselho Deliberativo 
do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – 
CDPCM;

uFazer gestão junto ao IEPHA-MG Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais de forma 
a promover a revisão do perímetro de tombamento do 
entorno do Conjunto Urbano da Pampulha ajustando-o de 
forma a incluir áreas de interesse ambiental e referenciais 
urbanos de relevância cultural como a Vila Militar do 
Aeroporto e a excluir quarteirões que não participam 
diretamente da paisagem, tendo como referência a figura 
58;

uCriar o Parque da Orla da Lagoa da Pampulha, conforme 
delimitação apresentada na sequência, que deverá estar sob 
a gerência da Fundação de  Parques Municipais (Figura 59).
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ANEXO I - USOS NÃO RESIDENCIAIS A SEREM PERMITIDOS

SERVIÇOS DE DIVERSÃO E COMUNICAÇÃO  
(Área<100m², com exceções )  
 Locação de Filmes e Discos

 
 Cinemas, Teatros e Auditórios 

 Locação de Livros  Casas de Jogos 
Locação de Fitas de Vídeo-Game com até Duas Máquinas de Vídeo Game

 
 Música Funcional

 
 Serviço de Recreação Infantil    (Área < 400 m²)

 
 

SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS  
(Área < 150m²)  

  Agências de Publicidade e propaganda
 

 
 

 Escritórios  
  Estúdios de Escultura, Desenho e Pintura Artística

 
  Laboratório Fotográfico  

 Profissionais Autônomos  
  Serviço de Comunicação e Programação Visual 

 Serviços de Jornalismo e Comunicação
 Serviços de Promoção e Organização de Eventos

 

  Serviços de Tradução e Documentação
 

 
OUTROS SERVIÇOS  

 Agência de Intercâmbio Cultural  
 Agências de Turismo  
 

GRUPO I 
GRUPO II*  

(Área < 300m², com 
exceções) 

INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO, SEGURO, CAPITALIZAÇÃO,
COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS 

 

 Caixas Eletrônicos e Postos de Atendimento   Bancário  
 Casas de Câmbio  

SERVIÇOS DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO  
(Área < 150m² com exceções)  
 Albergues  

 Bares, Lanchonetes, Restaurantes Similares  ( Área < 30m² ) 
Bares, Lanchonetes e  

Restaurantes 

( Área ? 30 m² e < 150m² ) 
 Pensões  
 Sorveterias  

SERVIÇOS DOMICILIARES  
(Área < 100m²)  
 Jardinagem e Paisagismo  

SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO  
(Área < 100m²)  
 Montagem de Molduras e    Quadros  

SERVIÇOS PESSOAIS  
(Área < 100m²)  
 Centros de Estética  
 Cursos Aula Particular  
 Cursos Diversos  
 Estilista  
 Escola de Mergulho  
 Estúdios Fotográficos  

  Massagens, Saunas, Duchas e  Banhos
 

  Salões de Beleza
   Serviços Esotéricos

  

1 - SERVIÇOS 2 - SERVIÇOS DE USO COLETIVO

3 - USO COMERCIAL

 

 

 

GRUPO I GRUPO II* 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  

(Área < 400m²)  
 Asilos  
 Associação Beneficente  
 Creches  

  Entidades de Assistência e Promoção Social
 

 
INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS, CULTURAIS,  TECNOLÓGICAS E FILOSÓFICAS 

 

(Área < 150m2)  
 Aquário  Museus  

  Associações Culturais, Filosóficas e Científicas
 

 
 Bibliotecas  
 Centros de Documentação  
 Centros de Pesquisa  
 Estabelecimentos de Cultura Artística  
 Mostras Artesanais e Folclóricas  

ENTIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS  
  Confederações e Federações  
  Ligas Desportivas  
   Associações Desportiva e Recreativa

   Quadra de Esportes  
DEFESA DE INTERESSE COLETIVO  

(Área < 150m²)  
 Associações de Bairros  
 Associações de Moradores    

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO  
 Jardim de Infância e  Maternais  
 Pré-Primário  
 Escolas de Excepcionais  
 Escolas de Idiomas  

SERVIÇOS PÚBLICOS  
(Área < 150m²)  
 Agências de Correios e Telégrafos  
 Postos Policiais   
 Representação Diplomática  

  Representação de Organismos Internacionais
  

GRUPO I 
(Área < 150m²) 

GRUPO II* 
(Área < 300m²) 

 Antiquários  
 Aquários e Peixes Ornamentais  
 Artesanato  
 Bomboniere  
 Cestas de alimentação  
 Confeitarias  
 Cosméticos  
 Essências, Corantes e Especiarias  
 Floriculturas  
 Jornais e Revistas  
 Livrarias e Papelarias  
 Molduras  
 Objetos de Arte e Adornos  
 Tabacarias  
 

2* Usos do Grupo I com área > 150 e < 300m

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - 2009

PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANO DA PAMPULHA



ANEXO II - ESPÉCIES ARBÓREAS RECOMENDADAS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DA PAMPULHA

FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME VULGAR 
BIGNONIACEAE  
Tabebuia avellanedae  Ipê roxo da mata  
Tabebuia serratifolia   
Tabebuia impetiginosa   
Tabebuia roseo alba  Ipê branco 
FABACEAE  
Bowdichia virgilioides *  Sucupira  
Caesalpinia echinata *  Pau Brasil  
Cassia ferruginea  Canafístula  
Copaifera langsdorffii  Pau de óleo  
Delonix regia  Flamboyant  
Erythrina velutina  Mulungú 
Erythrina falcata  Mulungú 
Erythrina mulungu  Mulungú 
Erythrina verna  Mulungú 
Hymenaea courbaril  Jatobá da mata  
Inga vera  Ingazeira  
Melanoxylon brauna  Braúna  
Ormosia arborea  Tento 
Platycyamus regnellii *  Folha de bolo  
Platypodium elegans  Canzileiro  
Pterocarpus violacus  Pau sangue  
Senna multijuga *  Canafístula, aleluia  
LECYTHIDACEAE  
Lecythis pisonis *  Sapucaia  
Cariniana estrellensis  Jequitibá  
Cariniana legalis  Jequitibá  
LYTHRACEAE  
Physocalymma scaberrimum  Pau de rosas  
MALVACEAE  
Ceiba speciosa  Paineira  
Pachira aquatica  Castanha do maranhão  
MELIACEAE  
Cedrela fissilis *  Cedro 
Cabralea canjerana  Canjerana  
POLYGONACEAE  
Triplaris brasiliana *  Pau formiga  
RUBIACEAE  
Calycophylum spruceanum *  Pau mulato  
Genipa americana *  Jenipapo  
RUTACEAE  
Zanthoxylum rhoifolium  Mamica de porca  
Zanthoxylum riedelianum  Mamica de porca  
TILIACEAE  
Luehea divaricata  Açoita cavalo  
VERBENACEAE  
Cytharexylum myrianthum *  Pau de viola  

FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME VULGAR 
ACANTHACEAE  
Aphelandra squarrosa  Afelandra zebra  
Eranthemum nervosum  Sálvia azul  
Justicia brandegeana  Camarão vermelho  
Pachystachys lutea  Camarão amarelo  
Sanchezia nobilis  Sanquésia  
Thumbergia erecta  Tumbérgia  
AMARANTHACEAE  
Amaranthus caudatus  Rabo de gato  
APOCYNACEAE  
Allamanda laevis  Alamanda arbustiva  
Ervatamia coronaria  Jasmim café  
ARALIACEAE  
Polyscias balfouriana  Arália redonda  
Polyscias guilfoylei  Arália cortina 
Schefflera arboricola  Cheflera de jardim  
CELASTRACEAE  
Euonymus japonica  Evônimo 
ERICACEAE  
Rhododendron simsii  Azaléia  
EUPHORBIACEAE  
Acalypha hispida  Acalifa camarão  
Breynia nivosa  Mil cores  
Codiaeum virgatum  Cróton 
Euphorbia milii  Coroa de cristo  
Euphorbia pulcherrima  Bico de papagaio  
CLUSIACEAE  
Clusia fluminensis  Clúsia  
FABACEAE  
Calliandra brevipes  Esponjinha 
Calliandra harrisii  Esponjinha 
Calliandra inequilatera  Esponjinha 
Calliandra tweedii  Esponjinha 
MALVACEAE  
Abutilon striatum  Lanterna chinesa  
Malvaviscus arboreus  Hibisco colibri 
MELASTOMATACEAE  
Tibouchina grandiflora  Orelha de onça  
MYRSINACEAE  
Ardisia crenata  Ardisia 
NYCTAGINACEAE  
Bougaivillea spectabilis  Buganvile  
OLEACEAE  
Ligustrum sinense  Ligustrinho 
SOLANACEAE  
Brunfelsia uniflora  Manacá  
Streptosolen jamelsonii  Streptosolem  
VERBENACEAE  
Duranta repens  Pingo de ouro  

* Espécies já utilizadas na arborização da orla da lagoa
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Annex 11

Actions promoting 
the Ensemble 



COMMUNICATION ACTIONS ALREADY DEVELOPED 

 

The documents attached are compilation of the communications actions developed 

around the Modern Pampulha Architectural Complex for Humanity Heritage’s 

candidature, since 2012 December, when it has been started. 

11.1 – Presentation of logo – Modern Pampulha Architectural Complex 

Presentation of Logo created for the Modern PampulhaSite candidature that will be 

reference for its visual identity during the candidature and after the UNESCO judgment. 

And also presentspattern of logo on different materials and products 

11.2 – Institutional graphical parts 

Presentation of the graphical parts created for publicizing of the Modern Pampulha Site 

before and after elaboration of the Site’s brand, such as: 

- Promotional and advertising material of the Kubitscheck House opening; 

- Promotional and advertising material for 70’s Anniversary of the 

Modern Pampulha Architectural Complex, in 2013, and its candidature request 

for the inscription of new sites on UNESCO’s World Heritage List. 

- Belo Horizonte December 2014 Tour Guide’s cover for presentation the 

candidature and its brand. 

- Disclose the candidature and the brand of the Modern Pampulha Architectural 

Complex during the 14th International Pampulha Sprint in 2014. 

11.3 – Newspaper clipping 

Selection of some press-clipping about the candidature for the election to the World 

Heritage on local and national midia, such as the Pampulha site cultural properties, 

theirs importance and restorative actions, preserving and maintenance of the 

Pampulha site. 



PRESENTATION OF LOGO – MODERN PAMPULHA ARCHITECTURAL COMPLEX 

















INSTITUTIONAL GRAPHICAL PARTS 



A Pampulha está completando 70 anos e a Prefeitura de Belo Horizonte está dando um grande passo rumo à tão sonhada 
limpeza e despoluição da Lagoa. Já começaram os trabalhos de desassoreamento da Lagoa. Serão retirados aproximadamente 
800 mil metros cúbicos de sedimentos. A previsão é de que, até maio do próximo ano, o serviço esteja concluído, com 
um investimento de mais de 100 milhões de reais. Mas não é só isso. A Pampulha está ganhando também uma nova
iluminação na sua orla, nova ciclovia, pista de caminhada revitalizada, 
patrimônios restaurados, sinalização turística e novas atrações, 
como a Casa Kubitschek, recentemente inaugurada. Um dos mais 
belos cartões-postais de Belo Horizonte está ganhando uma nova 
vida e vai ser candidato a Patrimônio Cultural da Humanidade. 
Pampulha. Pode se orgulhar.

Nova iluminação na orla. Recuperação dos jardins do MAP. Novas atrações como a Casa Kubitschek.

Pampulha, candidata a Patrimônio Cultural da Humanidade. Nova ciclovia. Nova sinalização turística.

70 anos
Pampulha.

e cada vez mais nova.
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A Pampulha está completando 70 anos e a Prefeitura de Belo Horizonte está dando um grande passo rumo à tão sonhada 
limpeza e despoluição da Lagoa. Já começaram os trabalhos de desassoreamento da Lagoa. Serão retirados aproximadamente 
800 mil metros cúbicos de sedimentos. A previsão é de que, até maio do próximo ano, o serviço esteja concluído, com 
um investimento de mais de 100 milhões de reais. Mas não é só isso. A Pampulha está ganhando também uma nova
iluminação na sua orla, nova ciclovia, pista de caminhada revitalizada, 
patrimônios restaurados, sinalização turística e novas atrações, 
como a Casa Kubitschek, recentemente inaugurada. Um dos mais 
belos cartões-postais de Belo Horizonte está ganhando uma nova 
vida e vai ser candidato a Patrimônio Cultural da Humanidade. 
Pampulha. Pode se orgulhar.

Nova sinalização turística.

Uma nova Lagoa está nascendo.

Pampulha 
E uma nova 

também.

Equipamentos de última geração, com tecnologia alemã, 
já começaram o processo de desassoreamento da Lagoa.

Revitalização da pista de caminhada. Recapeamento de 18 km de vias na orla.
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A Pampulha está completando 70 anos e a Prefeitura de Belo Horizonte está dando um grande passo rumo à tão sonhada 
limpeza e despoluição da Lagoa. Já começaram os trabalhos de desassoreamento da Lagoa. Serão retirados aproximadamente 
800 mil metros cúbicos de sedimentos. A previsão é de que, até maio do próximo ano, o serviço esteja concluído, com 
um investimento de mais de 100 milhões de reais. Mas não é só isso. A Pampulha está ganhando também uma nova
iluminação na sua orla, nova ciclovia, pista de caminhada revitalizada, 
patrimônios restaurados, sinalização turística e novas atrações, 
como a Casa Kubitschek, recentemente inaugurada. Um dos mais 
belos cartões-postais de Belo Horizonte está ganhando uma nova 
vida e vai ser candidato a Patrimônio Cultural da Humanidade. 
Pampulha. Pode se orgulhar.

Nova iluminação na orla. Recuperação dos jardins do MAP. Novas atrações como a Casa Kubitschek.

Pampulha, candidata a Patrimônio Cultural da Humanidade. Nova ciclovia. Nova sinalização turística.
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70 anos
Pampulha.

e cada vez mais nova.

Pampulha, candidata a patrimônio cultural da humanidadeNova ciclovia

Recuperação dos jardins do MAPNova iluminação na orla Novas atrações como a Casa Kubitschek

Nova sinalização turística

A Pampulha está completando 70 anos e a Prefeitura de Belo Horizonte está dando um grande passo rumo à tão sonhada 
limpeza e despoluição da Lagoa. Já começaram os trabalhos de desassoreamento da Lagoa. Serão retirados aproximadamente 
800 mil metros cúbicos de sedimentos. A previsão é de que até maio do próximo ano o serviço esteja concluído, com 
um investimento de mais de 100 milhões de reais. Mas não é só isso. A Pampulha está ganhando também uma nova 
iluminação na sua orla, nova ciclovia, pista de caminhada revitalizada, patrimônios restaurados, sinalização turística e 
novas atrações, como a Casa Kubitschek, recentemente inaugurada. Um dos mais belos cartões postais de Belo Horizonte 
está ganhando uma nova vida e vai ser candidato a Patrimônio Cultural da Humanidade. Pampulha. Pode se orgulhar!



Nova sinalização turística

Equipamentos de última geração com tecnologia alemã 
já começaram o processo de desassoreamento da Lagoa

Revitalização da Pista de caminhadaRecapeamento de 18 Km de vias na Orla

Uma nova Lagoa está nascendo.

Pampulha 
E uma nova 

também.

A Pampulha está completando 70 anos e a Prefeitura de Belo Horizonte está dando um grande passo rumo à tão sonhada 
limpeza e despoluição da Lagoa. Já começaram os trabalhos de desassoreamento da Lagoa. Serão retirados aproximadamente 
800 mil metros cúbicos de sedimentos. A previsão é de que até maio do próximo ano o serviço esteja concluído, com 
um investimento de mais de 100 milhões de reais. Mas não é só isso. A Pampulha está ganhando também uma nova 
iluminação na sua orla, nova ciclovia, pista de caminhada revitalizada, patrimônios restaurados, sinalização turística e 
novas atrações, como a Casa Kubitschek, recentemente inaugurada. Um dos mais belos cartões postais de Belo Horizonte 
está ganhando uma nova vida e vai ser candidato a Patrimônio Cultural da Humanidade. Pampulha. Pode se orgulhar!





PAMPULHA, CANDIDATA A PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE.
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Casa do Baile



A Casa do Baile tem projeto de Niemeyer e paisagismo de 
Burle Marx. Inaugurada em 1943, fechou as portas apenas 
três anos depois, já que a proibição do jogo no Brasil afetou 
seu funcionamento. Em 2002, a edificação foi restaurada, sob 
coordenação do próprio Niemeyer, e reaberta. Desde então, funciona 
como Centro de Referência de Urbanismo, Arquitetura e Design.



Museu de arte da PaMPulha
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O Museu de arte da Pampulha (MaP) foi o primeiro projeto de 
Oscar Niemeyer para o Conjunto Arquitetônico da Pampulha. Os 
jardins no entorno são de Burle Marx. Criado originalmente para 
ser um cassino, assim foi até a proibição do jogo no Brasil, em 1946. 
Fechado por dez anos, o espaço foi reaberto como Museu de Arte, 
hoje direcionado às obras contemporâneas.



igrejiNha da PaMPulha

Foto: N
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A igrejinha da Pampulha é a obra de Niemeyer que melhor 
simboliza a cidade de Belo Horizonte. Foi inaugurada em 1943. 
Com linhas arrojadas, apresenta mosaicos nas laterais da nave. 
Seu interior abriga a Via Sacra, constituída por 14 painéis de 
Portinari – hoje considerada sua obra mais significativa. Os jardins 
são assinados por Roberto Burle Marx.



MiNeirão

Foto: gil leoN
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O Mineirão, ou Estádio Governador Magalhães Pinto, é patrimônio 
afetivo dos mineiros, desde 1965. Sua fachada se integra ao 
conjunto arquitetônico da Pampulha, projetado por Niemeyer. 
Reformado para atender aos mais rígidos padrões mundiais, 
tornou-se uma moderna arena multiuso, colocando BH 
definitivamente no circuito internacional de grandes espetáculos.



Casa KuBitsCheK



A Casa Kubitschek foi projetada por Oscar Niemeyer para ser 
residência de fim de semana de Juscelino Kubitschek. Os jardins 
e o pomar são assinados por Burle Marx. A casa se mantém 
com o projeto original, com reformas assistidas diretamente por 
Niemeyer. Em breve, sediará uma extensão do Museu Histórico 
Abílio Barreto, especializada na história da Pampulha.
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No grupo que começava a desenvolver uma 
nova arquitetura no Brasil, sob a tutela de Lúcio 
Costa, estava Oscar Niemeyer. Neste contexto, 
desenvolveu-se em Belo Horizonte uma forma 
arquitetônica tipicamente brasileira, aflorada 
na Pampulha, em 1942-43. Essa invenção é 
reconhecida pelo próprio Niemeyer, que a registrou 
no painel instalado no salão da Casa do Baile: 
Pampulha foi o início de tudo, Brasília começa 
aqui. Completa Niemeyer: “E lá está, a desafiar os 
eternos contestadores, a pequena igreja, com suas 
curvas harmoniosas e variadas, o cassino, o clube, 
o restaurante.” Ao completar 70 anos, o conjunto 
arquitetônico da Pampulha mostra o protagonismo 
de ter sido o criador de um marco na arquitetura 
genuinamente brasileira. A ação conjunta de 
Niemeyer, Portinari, Burle Marx e tantos outros, 
incentivados por Juscelino Kubitschek, reinventou  
a forma, sem desprezar a história. Por tudo isso, 
e mais um pouco, é que a Pampulha se desponta, 
neste momento histórico, como candidata a 
Patrimônio Cultural da Humanidade, um grande 
sonho encampado pela Prefeitura de Belo Horizonte.



A Prefeitura de Belo Horizonte acaba 
de transformar em museu a casa onde Juscelino 
Kubitschek passava finais de semana. Com projeto de Niemeyer e 
jardins de Burle Marx, a residência une importantes personalidades e o estilo 
modernista para contar um modo de viver dos anos 1940 a 1960. Apareça. A Pampulha, 
a mais nova candidata a Patrimônio Cultural da Humanidade, aguarda sua visita.

Av. Otacílio Negrão de Lima, 4.188
Aberta de terça a sábado, das 10h às 17h  
www.bhfazcultura.pbh.gov.br
www.facebook.com/CasaKubitschek



A Prefeitura de Belo Horizonte acaba 
de transformar em museu a casa onde Juscelino 
Kubitschek passava finais de semana. Com projeto de Niemeyer 
e jardins de Burle Marx, a residência une importantes personalidades e o estilo 
modernista para contar um modo de viver dos anos 1940 a 1960. Apareça. A Pampulha, 
a mais nova candidata a Patrimônio Cultural da Humanidade, aguarda sua visita.

Av. Otacílio Negrão de Lima, 4.188
Aberta de terça a sábado, das 10h às 17h  
www.bhfazcultura.pbh.gov.br
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A  h i s tó r i a  v i ve  aqu i .

Casa Kubitschek: uma invenção modernista do morar.

Pampulha: território da modernidade.

Com curadoria de Denise Bahia e Mariana Brandão, essa mostra apresenta 

uma narrativa de dois eixos que se interpenetram: um referente à história e 

outro que remete à memória. A proposta é de uma “casa-museu”, com um 

percurso que parte da referência histórica do ambiente político e cultural em 

que surge o modernismo, no qual a Casa Kubitschek foi criada. História e 

memória seguem referenciadas em todo o percurso expositivo entre móveis, 

fotografias, vídeos e instalações alusivas à época. A referência à memória de 

habitantes como Juscelino Kubitschek e, mais recentemente, os amigos Juracy 

e Joubert Guerra, também integram a proposta curatorial. Há, ainda, a citação de 

artistas que deixaram marcas naquela arquitetura, como Volpi e Paulo Werneck.
Com curadoria da pesquisadora Luana Maia, essa mostra, instalada no andar térreo, 

traz um viés mais historiográfico. Inicialmente, contextualiza as várias “Pampulhas” no 

tempo e no espaço. Em seguida, recupera a “Era Kubitschek em BH” e o momento 

de inauguração do complexo arquitetônico, em 16 de maio de 1943, materializando os 

anseios desenvolvimentistas e modernizadores de JK. A mostra se completa com as 

reminiscências, quando lá ainda existia o Arraial de Santo Antônio da Pampulha Velha, 

em fins do século XIX, na margem direita da atual Avenida Antônio Carlos. Após a 

construção da capital, imigrantes que não possuíam condições para se estabelecerem 

na zona urbana lá se fixaram como moradores. Coube ao casal de portugueses, Manoel 

e Ana Moraes dos Reis, em 1904, fundar a Fazenda Pampulha, dando nome à região.

CASA KUBITSCHEK
Av. Otacílio Negrão de Lima, 4.188 – orla da Lagoa da Pampulha 
Aberta de terça a sábado, das 10h às 17h  
www.bhfazcultura.pbh.gov.br  |  www.facebook.com/CasaKubitschek
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O lugar que Juscelino Kubitschek costumava passar seus finais de semana 

em BH acaba de virar museu. Preciosidades das áureas décadas de 1940 

e 1950, até então partes da intimidade de JK, são agora reveladas ao público.

A casa passou por um amplo processo de restauração e reconceituação e reabre suas 

portas para contar a história de uma residência modernista, por meio de espacializações, 

objetos e estímulos sensoriais. Aqui será possível vivenciar os modos de habitar 

dos anos 1940 a 1960. Um período singular para a consolidação do pensamento 

modernista em Minas Gerais e suas manifestações na arquitetura, no urbanismo, no 

paisagismo e nas artes, com destaque para importantes personagens do período.

Desapropriada pela Prefeitura de Belo Horizonte há alguns anos, 

a casa, enfim, retorna ao público. A edificação é tombada pelas 

instâncias do patrimônio municipal, estadual e federal e agora 

faz parte da campanha “Pampulha: Patrimônio da Humanidade”.

As características da Casa Kubitschek são parte do que torna a Pampulha tão 

singular. O projeto foi feito em 1943, por Oscar Niemeyer (1907-2012), para a 

construção da residência de fim de semana do então prefeito de Belo Horizonte, 

Juscelino Kubitschek (1902-1976). Seu telhado, em forma de asa de borboleta, e 

os planos inclinados são detalhes típicos da arquitetura brasileira do modernismo. 

Os jardins, que adornam a frente e os fundos da casa, são assinados pelo 

paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994) e foram totalmente recuperados.
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BH 116 anos. no CaMInHo CERTo PaRa
sER a MELHoR CIDaDE Do BRasIL.

Belo Horizonte está se desenvolvendo como nunca. A Prefeitura 
está trabalhando para fazer de BH a melhor cidade do Brasil. Por isso 

tem feito enormes investimentos na melhoria da educação, saúde, 
habitação, mobilidade urbana, enfim, em todas as áreas. Sempre com a 
participação da população. Os resultados estão aqui e em toda a cidade.

EDuCação DE quaLIDaDE PaRa ToDos

Com as UMEIs (Unidades Municipais de Educação 
Infantil), a Prefeitura colocou o ensino infantil de Belo 

Horizonte entre os melhores do mundo. Hoje já são 
74 UMEIs funcionando. Outras 30 já estão em obras. 

Até 2016 serão mais de 150 UMEIs garantindo o 
atendimento a todas as crianças que precisam.

o MaIoR PRogRaMa DE MoBILIDaDE 
uRBana Da HIsTóRIa DE BH

São dezenas de grandes obras para melhorar o 
trânsito de BH: a nova Antônio Carlos, nova Pedro I, 

nova Cristiano Machado, nova avenida Tancredo 
Neves e o Boulevard Arrudas. E ano que vem 

começam as obras de ampliação do metrô e já entra 
em circulação o BRT, que irá transportar mais de 

700 mil passageiros por dia, com rapidez e conforto.

oP: PaRTICIPação PoPuLaR
LEvaDa a séRIo

Com o Orçamento Participativo, a Prefeitura já entregou 
mais de 1.100 obras em toda a cidade. Outras 85 já 

estão em execução. E este mês ainda acontece
o OP Digital, com votação até 20 de dezembro. Acesse 

o site opdigital.pbh.gov.br e participe. Pela internet você 
contribui para uma Belo Horizonte ainda melhor.

MoRaDIa DIgna E sEguRa

A Prefeitura está realizando o maior programa 
habitacional da história de BH. Na Vila São José, no Morro 

das Pedras, na Pedreira Prado Lopes e em toda a cidade, 
os aglomerados estão sendo urbanizados, ganhando 

escolas, centros de saúde, lazer e transporte. Atualmente, 
mais de 8 mil moradias populares estão em andamento.

MaIs saúDE sEMPRE

Com o Programa Mais Saúde Sempre, a Prefeitura  
está enfrentando os grandes desafios da saúde.  

Antigos centros de saúde estão sendo substituídos por 
novas unidades com alto padrão de qualidade.  

Sete novas UPAs serão construídas. Quatro já estão  
em obras. As Academias da Cidade já são 63 e mais de 

150 Academias a Céu Aberto foram implantadas.

pbh.gov.br

A Prefeitura de Belo Horizonte está recuperando 
e renovando o mais famoso cartão-postal da cidade: 
a Pampulha. A orla da lagoa está linda como nunca, 

com nova iluminação, nova ciclovia, nova pista 
de caminhada, nova sinalização e novo asfalto. 

Na lagoa, a Prefeitura já começou o trabalho 
de limpeza e despoluição. E a Pampulha agora é 

candidata a Patrimônio Cultural da Humanidade.

Não para de
trabalhar por você.

PaMPuLHa – PaTRIMônIo CuLTuRaL 
Da HuManIDaDE
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Volta da Pampulha 2014

Peça

Placas 2x1 na entrega de kit

Medida

1,90m x 0,90m

Quantidade

21 unidades

Propriedades de merchandising

01 01 01 01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01 01 01 01

01

01



Volta da Pampulha 2014

Peça

Faixa de largada starting gate

Medida

9,00m x 0,70cm

Quantidade

01 unidade

Propriedades de merchandising



Volta da Pampulha 2014

Peça

Pórtico de largada geral

Medida

 Superior: 10,00m x 0,70m

Lateral: 4,25m x 0,70cm

Quantidade

01 unidade

Propriedades de merchandising

10,0m

3,55m

4
,2

5
m



Volta da Pampulha 2014

Peça

Pórtico de largada de elite e chegada geral

Medida

 Superior: 10,00m x 0,70m

Lateral: 4,25m x 0,70cm

Quantidade

01 unidade

Propriedades de merchandising

10,0m

3,55m

4
,2

5
m

00:00:00

MASCULINO

00:00:00

FEMININO



Volta da Pampulha 2014
Propriedades de merchandising

Peça

Pórtico de Percurso - CAIXA Globo

Medida

Superior: 8,00m x 0,70m

Quantidade

04 unidades

4,00m

8,00m

Peça

Pórtico de Percurso - CAIXA Complementar

Medida

Superior: 8,00m x 0,70m

Quantidade

02 unidades

4,00m

8,00m

APOIO
SUPPORT



Volta da Pampulha 2014

Peça

Placas de percurso

Medida

5,00m x 1,80m

Quantidade

14 unidades

Propriedades de merchandising

Peça

Pórtico de Percurso Posto de Apoio CAIXA

Medida

Superior: 8,00m x 0,70m

Quantidade

04 unidades

APOIO
SUPPORT

02 02

02

04

02

01

8,00m

4,00m

01



Volta da Pampulha 2014
Propriedades de merchandising

Km1

Peça

Bandeiras de km

Medida

0,93cm x 0,93cm

Quantidade

17 unidades

Km1 Km2 Km3

Km4

Km8

Km12

Km5

Km9

Km13

Km6

Km10

Km14

Km7

Km11

Km15

Km16 Km17

Peça

Bancada de água - posto de apoio CAIXA

Medida

Frontal: 2,05m x 0,90m

Lateral: 1,00m x 0,90m

Quantidade

16 unidades



Volta da Pampulha 2014
Propriedades de merchandising

Peça

Placas de percurso - posto de apoio CAIXA

Medida

1,90m x 0,90m

Quantidade

60 unidades

48

08

Peça

Placa aéreas no funil de cegada

Medida

1,38m x 0,58m

Quantidade

22 unidades

05

05

05

05

02

04



Volta da Pampulha 2014

Peça

Prisma no funil de chegada

Medida

1,90m x 0,90m

Quantidade

95 unidades

Propriedades de merchandising

18 08 08 08

05

04

04

05

04

02

05

04

02

05

02

02 02 02 02

02

02



Volta da Pampulha 2014

Peça

Back drop de premiação

Medida

7,94m x 2,94m

Quantidade

01 unidade

Propriedades de merchandising



Volta da Pampulha 2014

Peça

Placa de agradecimento

Medida

1,90m x 0,90m

Quantidade

02 unidades

Propriedades de merchandising

Peça

Painel de Coletiva de imprensa

Medida

4,00m x 2,00m

Quantidade

02 unidades

AGRADECIMENTOS
ESPECIAIS
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Publicado no Jornal OTEMPO em 06/10/2012

Avalie esta notícia » 

A A 0 Recomendar 2 pessoas recomendaram
isso. Cadastre-se para
ver o que seus amigos
recomendam.

Uma série de obras no conjunto arquitetônico da

Pampulha vai tentar dar ao cartão-postal de Belo

Horizonte o título de Patrimônio da Humanidade. O

complexo, que inclui jardins projetados pelo artista Burle

Marx e a igreja planejada pelo arquiteto Oscar Niemeyer,

já foi tombado como patrimônio municipal, estadual e

federal. 

Segundo o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Leônidas de Oliveira, a intenção é dividir

as obras em etapas, e a primeira delas deve começar em cerca de 15 dias, nos jardins de Burle

Marx. A conclusão da intervenção está prevista para fevereiro de 2013. 

O projeto de revitalização do conjunto arquitetônico tem previsão de investimento da ordem de R$

20 milhões. O recurso é gerenciado pela Fundação Municipal de Cultura e será destinado à

restauração de cinco jardins de Burle Marx, da igreja da Pampulha e da Casa do Baile. A verba

ainda será utilizada na recuperação e na ampliação do Museu de Arte e também na readequação

da iluminação do conjunto. A Casa de JK também foi readquirida pela prefeitura e será aberta ao

público. Ao fim de todo o trabalho, analistas da Organização das Nações Unidas (Unesco) virão a

Belo Horizonte para verificar a obra. 

As recuperações estéticas, no entanto, esbarram na limpeza e no desassoreamento da lagoa da

Pampulha, que devem demorar um pouco mais para acontecer. Segundo Ricardo Aroeira, da

Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), os trabalhos de retirada do esgoto

foram iniciados pela Copasa, mas a meta é que sejam concluídos somente no fim de 2013. 

A Pampulha foi incluída no cadastro da Unesco em 1996, mas só agora ela concorrerá ao título.

CARTÃO-POSTAL

Pampulha quer o título de Patrimônio da
Humanidade

Ideia é iniciar as intervenções em 15 dias e terminá-las até fevereiro de 2013

KARINA ALVES
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GOSTEI NÃO GOSTEI

06/10/2012 - 23h22caio brandao
belo horizonte

É muita cara de pau. Primeiro há de se limpar o
vaso, a latrina em que se transformou a Lagoa, que
recebe desde cachorro morto até pneus e colchões
dos moteis de Contagem.

Responder esse comentário

GOSTEI NÃO GOSTEI

06/10/2012 - 14h52Luiz Fernando
BH

Boa hora pro prefeito encher de hotéis ao redor da
orla. E sumir com algumas ruas do mapa, a título de
"providências tomadas" contra certos empresários
que se apropriam de ruas em BH.

Se cadastrando
você pode:

» Personalizar o seu
perfil

» Acumular pontos
com cada ação e
trocar por prêmios

» Vincular suas
contas do Twitter e
do Facebook

» Seguir e ser
seguido por outros
internautas

» Participar dos
fóruns

» Participar do
SuperBolão

» Quero cadastrar

Comentários

Musa da Unilever, Luciene posta
foto de biquini ao lado de Ferrari

Jornal O TEMPO

Pelos arredores da cidade

Mizael perseguia e ameaçava
Mércia, diz irmão da vítima

Lacerda recusa candidatura, mas
PSB aposta em seu nome

Escola é acusada de usar cães
como cobaias durante aulas

Picinin mais do que aprovado

Próxima » 

1

2 3



06/01/2013 - 13h17

1 06/10/2012 - 17h20

Maria das Dores melo
Belo Horizonte

È de fundamental importância cuidar do entorno
periférico da Pampulha. Não podemos nos esquecer
que a Pampulha é uma "Bacia", e uma das razões
deste assoreamento é conseqüencia do descuido
da PBH com os bairros que a margeiam.

Marcos Pereira
Beagá

Hotéis no bairro Ouro Preto, longe da lagoa, você
quer dizer, não é? Ou apropriações ocorridas na
década de 90. Não sei como as pessoas acreditam
em factoides tão grosseiros...

Participar dessa conversa

GOSTEI NÃO GOSTEI

06/10/2012 - 10h17PAULO ÂNGELO DO VALE
Belo Horizonte

Só concordo se todos os prédios ao redor da lagoa
forem tombados, incluindo os clubes.Melhor seria se
as mansões fossem desapropriadas e
transformadas em museus com todas as obras de
arte e riquezas minerais de Minas .

Responder esse comentário

GOSTEI NÃO GOSTEI

06/10/2012 - 09h58Marcos Pereira
Beagá

Caso o título se confirme, Minas Gerais se
consolidará como o estado brasileiro com o maior
número de Patrimônios Culturais da Humanidade!
Será, sem dúvidas, um incremento para o turismo

Responder esse comentário

Logar

Quero me cadastrar

Se você não quiser se cadastrar, pode enviar seu
comentário clicando aqui

Usuário

Senha

» Termos de utilização

Enviar comentário

2 5
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Complexo da Pampulha, em Belo Horizonte, completa 70 anos

Lagoa e entorno são símbolos da capital mineira.

Como presente, serão anunciadas medidas imediatas de recuperação.

Do G1 MG

29

Recomendar 55
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Igreja São Francisco de Assis, em Belo 

Horizonte (Foto: Alex Araújo / G1)

A Fundação Municipal de Cultura iniciou neste ano as obras de restauração dos Jardins de Burle Marx, localizados na orla da Lagoa da Pampulha. 
A previsão é que fiquem prontos em julho de 2013. A despoluição da lagoa está sob a responsabilidade do Programa de Recuperação e 
Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha (Propam). Ela será feita em três fases, com a participação da Companhia de Saneamento de 
Minas Geras (Copasa), recursos do governo federal e ainda das prefeituras municipais de Contagem e Belo Horizonte. Há esforços para que isso 
ocorra até o início da Copa do Mundo

"Será assinada uma ordem de serviço, um termo, para que o espelho d’água seja despoluído para que, até o ano que vem, possamos andar de barco 
e visitar os monumentos”, disse o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Leônidas Oliveira. A previsão é que até dezembro deste ano 95% 
do esgoto que cai na Lagoa da Pampulha esteja tratado. Uma estação com capacidade de bombear 24 milhões de litros de dejetos por dia foi 
inaugurada na Pampulha.

Inaugurado no ano de 1943, o complexo foi encomendado pelo então prefeito da capital, Juscelino Kubitschek. A obra contou com os trabalhos de 
decoração de Candido Portinari e Alfredo Ceschiatti, com o projeto paisagístico de Burle Marx e os traços de Oscar Niemeyer.

Assim como em outros bairros da cidade, a ocupação de parte da região é mais antiga que a própria cidade de Belo Horizonte. Na década de 1930, 
na gestão do prefeito Otacílio Negrão de Lima, começaram as obras de construção de uma barragem, formando uma represa que serviria de 
reservatório de água para a cidade.  Assim surgiu  a Lagoa da Pampulha, que foi inaugurada em 1938.

saiba mais

• Copasa diz que 95% do esgoto da Pampulha será tratado até dezembro

O Complexo Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha recebe diariamente centenas de pessoas. É formado pelo Museu de Arte da Pampulha, 
antigo Edifício do Cassino, pela Casa do Baile, Igreja São Francisco de Assis e Fundação Zoobotânica, antigo Iate Golf Clube.

Além disso, os Correios lançam nesta quinta, às 15h, a Praça Dino Barbieri, o selo personalizado, alusivo à data comemorativa.

Revitalização

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o Museu de Arte receberá pintura interna e externa, restauração do piso em taco, limpeza dos 
revestimentos e o carpete do auditório será trocado. A Casa do Baile terá as esquadrias e o piso restaurados, a cobertura será impermeabilizada e 
os mármores, limpos. Os jardins de Burle Marx receberão uma intervenção para ter de volta suas características originais. A casa onde morou 
Juscelino Kubitschek, na orla da lagoa, vai funcionar um museu, a Casa Kubitschek.

A praça Dino Barbieri, em frente à igrejinha, vai abrigar o Centro de Atendimento ao Turista (CAT), para a prestação de serviços de informação 
turística. A região receberá nova sinalização, com placas interpretativas em português, inglês e espanhol.
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Já a orla, vai receber recapeamento em 18 quilômetros. Ainda segundo a prefeitura, o investimento total na recuperação da bacia hidrográfica e na 
requalificação da Pampulha será superior a R$ 425 milhões, sendo R$ 158,40 milhões provenientes do município, com apoio do governo federal, 
R$ 256 milhões do governo estadual, por meio da Copasa, e outros R$ 10,8 milhões em recursos próprios e parcerias firmadas pela prefeitura.

tópicos:

• Belo Horizonte

veja também

•
Jornalista de BH passa no Sisu e vai para o RS estudar medicina
16/05/2013

• Homem é preso suspeito de se passar por taxista para roubar passageiros

Ele foi pego pela polícia em Belo Horizonte. Para conseguir carro, ele ameaçou taxista com faca.

16/05/2013
• Dois são presos suspeitos de roubar joalheria no Centro de Belo Horizonte

Homens renderam dois seguranças e anunciaram o assalto. PM disse que eles levaram ao menos 
R$ 100 mil em joias.

16/05/2013
• Dois homens são presos suspeitos de receptação em Belo Horizonte

Segundo PM, eles dirigiam em alta velocidade e atropelaram um idoso. Dupla abandonou carro 
em movimento e tentou fugir da polícia.

15/05/2013
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Samuel15 horas atrás

Cheio de lugares de BH precisando de recapeamento e ele será feito onde não precisa. Parabéns Marcio Lacerda.
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LAGOA DA PAMPULHA, O PLACE MAIS LINDO DE BH. CORRO AO SEU REDOR TODOS DOMINGOS E FERIADOS. 
ESTAMOS TORCENDO, QUE COM O DA COPA DO MUNDO,FIQUE O LEGADO. COMO PROMESSA DOS NOSSOS 
GOVERNANTES, ELA FICARÁ CRISTALINA!!!
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Facebook Twitter

Denunciar

• denunciar

Quer realmente denunciar este comentário?

Sim Não

Márcio Rocha19 horas atrás

símbolo de nossa cidade...poluída( a lagoa) mal planejada....cheio de ladrões em volta!!
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Facebook Twitter

Denunciar

Imagem do usuário

• denunciar

Quer realmente denunciar este comentário?

Sim Não

Guilherme Coscarella21 horas atrás

É louvável a iniciativa, mas como pode um cartão postal apresentar, além dos problemas que prometem sanar, postes de fiação aérea dos 
idos de 1950? Não conheço sequer uma grande cidade no mundo cujo maior ponto turístico seja iluminado por postes de concreto e 
emaranhados de fios! 

Responder

Facebook Twitter

Denunciar

Imagem do usuário

• denunciar

Quer realmente denunciar este comentário?

Sim Não

Heliomar Barbosa23 horas atrás

Por que as cameras da Globo estão fora do ar?

Responder

Facebook Twitter
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A CAMINHO DE SE TORNAR PATRIMÔNIO 
CULTURAL DA HUMANIDADE 

O Conjunto Arquitetônico da Lagoa da Pampulha tem grande valor cultural para Belo Horizonte 
e para o estado de Minas Gerais e pode se transformar em Patrimônio Cultural da 
Humanidade. Em dezembro de 2012, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação 
Municipal de Cultura, retomou a candidatura do Conjunto Arquitetônico da Pampulha ao título 
de Patrimônio Cultural da Humanidade, formalizado na Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) desde 1996. O prazo previsto para a apresentação 
da candidatura e para a entrega do dossiê de todas as ações está previsto para fevereiro de 
2015. A Unesco tem 18 meses para a avaliação da candidatura. 

O conjunto arquitetônico possui hoje tombamento em três esferas: municipal, estadual e 
federal, sendo, portanto, reconhecido e protegido por ações que conjugam esforços do 
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, do Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) e do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Os tombamentos protegem não somente o conjunto 
arquitetônico mais conhecido, como também outros importantes patrimônios culturais, como o 
Mineirão, o Mineirinho, a sede da Fundação Zoo-Botânica, o Redondo (atual Centro de 
Referência Turística Álvaro Hardy), a reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
e as margens delimitadas pela avenida Otacílio Negrão de Lima. 

A candidatura ganhou novo impulso após o encontro da ministra da Cultura, Marta Suplicy, 
com o prefeito Marcio Lacerda, em março deste ano, na sede da Prefeitura de Belo Horizonte, 
no Centro da capital. Marta anunciou que o Iphan irá investir cerca de R$ 32 milhões na 
recuperação do conjunto, formado pela Casa do Baile, pelo Iate Tênis Clube, pela Igreja São 
Francisco de Assis e pelo Museu de Arte da Pampulha (MAP). Na época, o presidente da 
Fundação Municipal de Cultura, Leônidas de Oliveira, ponderou que o título pode elevar o 
patamar de Belo Horizonte aos olhos do mundo. “A capital mineira estará presente nos livros 
artísticos, na lista da Unesco e, o mais importante, vai ser reconhecida internacionalmente pela 
sua cultura”, frisou. 

  

Comissões 
Comissões foram criadas com o objetivo de contribuir para os trabalhos da candidatura da 
Pampulha ao título de Patrimônio da Humanidade. Uma delas é de acompanhamento e gestão, 
presidida pela representante da Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional em Minas Gerais, Michele Arroyo, e tem como membros representantes do 
poder público e da sociedade civil, como a secretária de Estado de Cultura, Eliane Parreiras, o 
presidente da Belotur, Mauro Werkema, o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo, a 
empresária e colecionadora de arte Ângela Gutierrez e os arquitetos Gustavo Penna, Flávio 
Carsalade e Rosilene Guedes. Esta comissão estabeleceu como ações prioritárias a 
revitalização e a sinalização urbanística e turística do entorno da Lagoa da Pampulha. 

Uma outra comissão executiva foi formada por representantes da Fundação Municipal de 
Cultura, presidida por Leônidas de Oliveira e pelo diretor de Patrimônio Cultural Carlos 



Henrique Bicalho, e coordenada pela Diretora de Políticas Museológicas, Luciana Féres. Esta 
comissão executiva já iniciou os trabalhos e realiza reuniões conjuntas com a Superintendência 
do Iphan e com o Iepha-MG em prol da candidatura. Está prevista, ainda sem data definida, a 
criação de uma comissão formada por técnicos do Iphan para acompanhar de perto os 
assuntos relacionados ao processo de tombamento. 

A comissão executiva recebeu técnicos do Iphan em abril deste ano. Eles fizeram uma visita à 
orla da lagoa e aos imóveis que compõem o Conjunto Arquitetônico da Pampulha. O objetivo 
foi acompanhar as ações que estão sendo realizadas e futuras intervenções já previstas no 
local para definir o cronograma dos trabalhos. 

  

Título da Unesco 
O título de Patrimônio Cultural da Humanidade é concedido pela Unesco a monumentos, 
edifícios, trechos urbanos e até ambientes naturais de importância paisagística que tenham 
valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. O objetivo da 
Unesco não é apenas catalogar esses bens culturais valiosos, mas ajudar na sua identificação, 
proteção e preservação. Fazer parte da lista de patrimônios culturais da humanidade é 
importante não só pelo reconhecimento da relevância daquele bem, mas também por significar 
que ele passará a contar com o compromisso de proteção da Unesco e de todos os países 
signatários da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Hoje, isso 
significa contar com o resguardo de 190 países. Além disso, o aporte de recursos e a 
valorização dos patrimônios culturais mundiais contribuem para fomentar o turismo na região, o 
que gera novos investimentos na economia local e empregos para a população. Até o 
momento, 18 bens brasileiros estão incluídos na lista de patrimônios, entre eles a cidade 
histórica de Ouro Preto, o Santuário Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, e o centro 
histórico de Diamantina. 

  

  

POSTED ON 20 DE MAIO DE 2013 BY ADMIN 
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COLLECTION OF LEGISLATION 

 

This annex presents full texts of key regulatory landmarks comprising the legal 

framework on the Candidate Asset and its Buffer Zone: 

 

RESOLUTION No. 109/2004 of CDPCM-BH: It provides for the specification of 

standards of the Code of Municipal Positions for the Protected Urban Ensembles, 

ADEs and buildings with isolated overturning. 

 

MUNICIPAL LAW No. 9037, of JANUARY 14, 2005: Introduces the action plan 

- Environmental Recovery and Development Program for the Pampulha Basin - 

PROPAM - in Belo Horizonte, and regulates the ADEs of Pampulha Basin, of 

Pampulha and Trevo, in accordance with Laws No.7165/96 and 7166/96. 

 

MUNICIPAL DECREES No.12015, OF APRIL 5, 2005: Regulates Law No. 

9037, of January 14, 2005, which “institutes the action plan - Environmental Recovery 

and Development Program for the Pampulha Basin - PROPAM - in Belo Horizonte and 

regulates the ADEs of Pampulha Basin, of Pampulha and Trevo, in accordance with 

Laws No.7165/96 and 7166/96.” 

 

MUNICIPAL DECREE No. 13202, OF JULY 2, 2008: Establishes procedures 

for the issuance of Location and Operation Permit for establishments located in the 

Pampulha special Planning Guidelines’ Area- ADE - Pampulha, under terms of art.33 

of law No. 9037, of January 14th, 2005. 

 

Normative Instruction SARMU-P No. 001/2014: Provides for the Commercial 

Activity of Automotive Vehicle in places for purposes of preservation guarantee. 

 

Federal Ordinance No. 002/ISC4/1981 of the General Staff of Aeronautics - 

EMAER/Ministry of the Aeronautics. 

 

Acts of heritage listing: 1984 (IEPHA), 1997 (IPHAN) and 2003 (IEPHA and 

CDPCM-BH: Resolution No. 106/2003) 

 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1127473


DECRETO Nº 12.015, DE 5 DE ABRIL DE 2005

Regulamenta a Lei nº 9.037, de 14 de janeiro de 2005, que 
"Institui  o  plano  de  ação -  Programa de Recuperação e 
Desenvolvimento  Ambiental  da  Bacia  da  Pampulha  - 
PROPAM - em Belo Horizonte, e regulamenta as ADEs da 
Bacia  da  Pampulha,  da  Pampulha  e  Trevo,  em 
conformidade com as Leis n°s 7.165/96 e 7.166/96." 

O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições, em especial a que lhe confere o inciso VII 
do art. 108 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, decreta:

Art. 1º - A aplicação da Lei nº 9.037, de 14 de janeiro de 2005, observará os procedimentos vigentes 
no Município para aplicação das normas de uso e ocupação do solo e, em particular, o disposto neste 
Decreto.

Art. 2º - Na aplicação das normas de uso e ocupação do solo nas Áreas de Diretrizes Especiais - 
ADEs - de que trata a Lei nº 9.037/05, será observada a seguinte ordem de preponderância:
I - os critérios e parâmetros estabelecidos para as Áreas de Controle Especial de Uso do Solo, Áreas 
de Proteção Máxima Grau 1 - AP-1, ou Áreas de Proteção Moderada Grau 2 - AP-2, prevalecerão  
independentemente da ADE em que o terreno estiver situado;
II - os critérios e parâmetros estabelecidos para a ADE em que o terreno estiver situado prevalecerão 
sobre os estabelecidos para o local pela Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo. 

Parágrafo único - O quadro constante do Anexo I deste Decreto contém a síntese dos parâmetros e 
critérios de uso e ocupação do solo aplicáveis a cada situação.

Art. 3º - São consideradas capazes de contaminar o lençol freático e as águas superficiais na Área 
de Controle Especial de Uso do Solo:
I - as atividades mencionadas na alínea 'a' do art. 11 da Lei nº 9.037/05;
II - as atividades mencionadas no Anexo V da Lei nº 9.037/05, caso o terreno não seja atendido por  
rede pública de coleta de esgoto;
III - qualquer atividade que figure no Anexo VI da Lei nº 8.137/00 como sujeita à medida mitigadora 
constante da alínea 'o' do inciso I do art. 97 da mesma lei, caso o terreno não seja atendido por rede  
pública de coleta de esgoto.

Art. 4º - Nas ADEs da Bacia da Pampulha, da Pampulha e Trevo, o uso não residencial admitido no 
terreno  será licenciado  de acordo  com  os procedimentos vigentes  no Município,  observados os 
seguintes critérios e procedimentos específicos: 
I - sempre que a edificação implicar em desaterro, corte ou ocupação abaixo do nível  do terreno 
natural,  a concessão do Alvará  de Construção ficará condicionada à apresentação de Termo de 
Responsabilidade  quanto  à  Profundidade  do  Lençol  Freático,  emitido  por  responsável  técnico 
habilitado,  com base na sondagem exigida  nos termos do parágrafo  único  do art.  8°  da Lei  nº 
9.037/05;
II - na hipótese de terreno lindeiro à Av. Otacílio Negrão de Lima, o licenciamento será condicionado 
à anuência prévia do órgão municipal responsável pela preservação do patrimônio histórico;
III - na hipótese de terreno situado em Área de Controle Especial de Uso do Solo, o licenciamento  
ambiental de atividade listada no Anexo V da Lei nº 9.037/05, nos termos da alínea 'b' do art. 11 da  
mesma lei, será fundamentado em laudo de sondagem, emitido por responsável técnico habilitado;
IV - na hipótese de terreno situado em AP-2 inserida na ADE Trevo ou na ADE Bacia da Pampulha,  
será efetuado para os usos dos Grupos II  e III  o licenciamento específico de atividades a serem  
instaladas, ou o licenciamento corretivo daquelas já instaladas.

§ 1º  -  Para efeito  de aplicação do inciso  IV  deste  artigo,  considera-se licenciamento  específico 
aquele condicionado a parecer do órgão municipal responsável pelo controle ambiental.

§ 2º -  O modelo  do Termo de Responsabilidade quanto à Profundidade do Lençol  Freático é o 
constante do Anexo II deste Decreto. 

§ 2º revogado pelo Decreto nº 12.732, de 12/06/2007 (Art. 1º)

Art. 5º - Na ADE da Pampulha, a utilização dos parâmetros urbanísticos diferenciados nos casos de 
que trata o art. 30 da Lei nº 9.037/05 fica condicionada a:



I - apreciação do empreendimento pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município -  
CDPCM, compreendendo:
a) análise do empreendimento do ponto de vista da valorização do patrimônio cultural da região e a 
minimização dos impactos negativos na paisagem;
b) fornecimento de diretrizes para o projeto;
II - apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV; 
III - apreciação do EIV pelo Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, com o objetivo de 
verificar as medidas de adequação do empreendimento às características urbanísticas e ambientais 
da vizinhança;
IV  -  licenciamento  do  empreendimento  pelo  Executivo,  desde  que  cumpridas  as  diretrizes  do 
CDPCM e as medidas indicadas no EIV.

Parágrafo único - A não aprovação do empreendimento pelo CDPCM, na etapa citada na alínea 'a'  
do inciso I deste artigo, impedirá a continuidade do processo de licenciamento. 

Art.  6º -  Para efeito  de aplicação do art.  31 da Lei  nº 9.037/05,  considera-se remembramento a 
utilização de dois ou mais lotes por uma mesma edificação.

Art.  6º -  Para efeito  de aplicação do art.  31 da Lei  nº 9.037/05,  considera-se remembramento a 
modificação de parcelamento que promova a unificação de dois ou mais lotes.

Caput com redação dada pelo Decreto nº 14.454, de 14/6/2011 (Art. 1º)

Parágrafo  único  –  O  remembramento  de  lotes  voltados  para  vias  com  permissividade  de  usos 
diferentes apenas será admitido nas hipóteses previstas no § 2º do art. 29 da Lei nº 9.037/05.

Parágrafo único acrescentado pelo Decreto nº 14.454, de 14/6/2011 (Art. 1º)

Art. 7º - O direito de permanência de usos na ADE da Pampulha, de que trata o art. 33 da Lei nº  
9.037/05, fica condicionado à regularidade da edificação e da atividade.

§  1º  -  A  existência  da  atividade  no  prazo  previsto  no  art.  33  da  Lei  nº  9.037/05  deverá  ser 
comprovada pelo interessado.

§ 2º - A regularização da atividade será realizada segundo os seguintes procedimentos:
I - aprovação do projeto da edificação pela Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana;
II  - aprovação da permanência de uso, em primeira instância,  pelo Fórum da Área de Diretrizes 
Especiais da Pampulha - FADE da Pampulha;
III  -  aprovação do empreendimento,  em segunda instância,  pelo  CDPCM,  no caso de atividade 
instalada  em  edificação  tombada  ou  inserida  em  perímetro  de  proteção  do  patrimônio, 
compreendendo:
a) análise do impacto da atividade, do ponto de vista  da proteção da paisagem e do patrimônio  
cultural;
b) fornecimento de diretrizes para a regularização da atividade;
IV  -  regularizada  a  edificação  e  não  havendo  impedimento  por  parte  do  FADE  e  do  CDPCM,  
apresentação do EIV, considerando as diretrizes do CDPCM;
V - apreciação do EIV pelo COMPUR;
VI - licenciamento da atividade pelo Executivo.

Art.  8º - Para efeito de aplicação do art.  36 da Lei nº 9.037/05, as obras de saneamento urbano 
básico  não  são  consideradas  como  intervenções  a  serem  submetidas  ao  órgão  municipal  de 
preservação do patrimônio histórico.

Art.  9º - O FADE da Pampulha, instituído pelo art.  38 da Lei nº 9.037/05, terá caráter consultivo,  
somente assumindo caráter deliberativo nos casos previstos na alínea 'b' do art. 33 da mesma lei.

Art. 10 - Na ADE da Pampulha, os pedidos de licenciamento de atividades que forem submetidos ao 
COMPUR, CDPCM e/ou COMAM deverão ser previamente encaminhados ao FADE da Pampulha, 
para conhecimento e fornecimento de subsídios a estes Conselhos, conforme previsto no inciso IV 
do art. 38 da Lei nº 9.037/05.

§ 1º - A informação ao FADE estará contida na Ficha de Informações de Empreendimento na ADE 
da Pampulha, preenchida pelo interessado segundo o modelo constante do Anexo III deste Decreto.

§ 2º - A apreciação do empreendimento pelo FADE consistirá no pronunciamento deste fórum a 



respeito das repercussões positivas e negativas do empreendimento, em vista do conhecimento do 
local e à luz dos objetivos fixados para a ADE da Pampulha.

Art.  11 - A Secretaria de Administração Regional Municipal da Pampulha disponibilizará ao FADE 
informações sobre o licenciamento de edificações e atividades na área da ADE da Pampulha, de 
modo a subsidiar o monitoramento da Lei nº 9.037/05, conforme previsto no art. 38 da mesma lei.

Art. 12 - O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, de que trata a Lei n.º 9.037/05, será apresentado 
pelo  empreendedor  e  deverá  conter  a  análise  do  impacto  urbanístico  e/ou  ambiental  do 
empreendimento  e  a  indicação  das  medidas  destinadas  a  minimizar  os  efeitos  negativos  e  a 
intensificar os positivos. 

§  1º  -  O  EIV  deverá  considerar  a  interferência  do  empreendimento  na  qualidade  de  vida  da 
população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, dentre outras, das seguintes 
questões:
I - adensamento populacional;
II - equipamentos urbanos e comunitários;
III - uso e ocupação do solo;
IV - valorização imobiliária;
V - geração de tráfego e demanda por transporte público;
VI - ventilação e iluminação;
VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

§ 2º - A análise do EIV é da competência do COMPUR.

§ 3º - O Executivo  municipal  deverá realizar audiência pública antes da decisão sobre o projeto,  
sempre que sugerida pelos moradores da área afetada ou suas associações, na forma da Lei.

§ 4º - Durante o período de análise, será conferida publicidade ao EIV,  que ficará disponível  na 
Gerência Executiva do COMPUR para consulta por qualquer cidadão.

Art. 13 - São partes integrantes deste Decreto:
I - Anexo I: Parâmetros Urbanísticos Básicos e Critérios Gerais de Uso do Solo nas ADEs Bacia da 
Pampulha, da Pampulha e Trevo;
II - Anexo II: Modelo de Termo de Responsabilidade quanto à Profundidade do Lençol Freático;
III - Anexo III: Modelo de Ficha de Informações de Empreendimento na ADE da Pampulha.

Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 5 de abril de 2005

Fernando Damata Pimentel
Prefeito de Belo Horizonte

Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Políticas Urbanas



ANEXO I
 PARÂMETROS URBANÍSTICOS BÁSICOS E CRITÉRIOS GERAIS DE USO DO SOLO 

NAS ADEs BACIA DA PAMPULHA, DA PAMPULHA E TREVO

ADE DA PAMPULHA ADE TREVO ADE BACIA DA 
PAMPULHA

PARÂMETROS USO DO 
SOLO

PARÂMETROS USO DO 
SOLO

PARÂMETROS USO DO 
SOLO

Área de 
Proteção 
Máxima 
Grau 1 – 
AP-1

Terrenos Públicos:
- CA = 0,05
- QT: cf.
zoneamento
- TO = 2%
- TP = 95%
- Alt. Edif. = 9m
- Afast. Frontal = 5m
- Afast. Lat/Fundo = 
3m
Terrenos 
Particulares:
- CA, TO, QT e TP:
Parâmetros de ZPAM 
particular
- Alt. Edif = 9m
- Afast. Frontal = 5m
- Afast. Lat/Fundo = 
3m

Terrenos 
Públicos:
- Somente 
admitidos 
serviços de apoio 
à manutenção da 
vegetação, 
nascentes e 
cursos d´água. 
Terrenos 
Particulares:
- Usos admitidos 
cf. Anexo VII e 
arts. 28, 29 e 33 
da Lei 9.037/05

Terrenos Públicos:
- CA = 0,05
- QT: 120m² *
- TO = 2%
- TP = 95%
- Alt. Edif = 9m *
- Afast: Frontal = 5m 

* Lateral/Fundo = 
1,5m*

Terrenos 
Particulares:
- CA, TO, QT e TP: 

parâmetros de 
ZPAM particular

- Alt. Edif = 9m *
- Afast:  Frontal = 5m 
* 
  Lateral/Fundo = 
1,5m*

Terrenos 
Públicos:
- Somente 
admitidos 
serviços de 
apoio à 
manutenção da 
vegetação, 
nascentes e 
cursos d’água.
Terrenos 
Particulares:
- Usos 
admitidos cf. 
critérios da 
LPOUS 
para ZPAM 
particular

Terrenos Públicos:
- CA = 0,05
- QT: cf. zoneamento
- TO = 2%
- TP = 95%
- Alt. Edif : indefinida 
- Afast Frontal, 

laterais e de fundo: 
cf. LPOUS

Terrenos 
Particulares:
- CA, TO, QT e TP: 

parâmetros de 
ZPAM particular

- Alt. Edif: indefinida
- Afast Frontal, 
laterais e de fundo: 
cf. LPOUS

Terrenos 
Públicos:
- Somente 
admitidos 
serviços de 
apoio à 
manutenção 
da 
vegetação, 
nascentes e 
cursos 
d’água.
Terrenos 
Particulares
- Usos 
admitidos cf. 
critérios da 
LPOUS 
para ZPAM 
particular

Área de 
Proteção 
Moderada 
Grau 2 – 
AP-2

- CA = 0,6
- QT = 120m²
- TO = 20%
- TP = 70%
- lote mínimo = 

1000m²
- Alt. Edif = 9m
- Afast Frontal = 5m
- Afast. Lat/Fundo = 

3m

- Usos admitidos 
cf. Anexo VII e 
arts.28, 29 e 33 
da Lei 9.037/05

- CA = 0,6
- QT = 120 m²
- TO = 20%
- TP = 70%
- lote mínimo = 

1000m²
- Alt. Edif = 9m *
- Afast:  Frontal = 5m 

* 
Lateral/Fundo = 
1,5m*

- Usos 
admitidos cf. - 
critérios da 
LPOUS

- Uso de Grupo 
II ou III: 

- licenc. 
específico para 
usos a serem 
instalados
 - licenc. 
corretivo para 
os usos já 
instalados

- CA = 0,6
- QT = 120 m²
- TO = 20%
- TP = 70%
- lote mínimo = 

1000m²
- Alt. Edif : indefinida
- Afast Frontal, 

laterais e de fundo: 
cf. LPOUS

- Usos 
admitidos cf. 
critérios da 
LPOUS
- Uso de 
Grupo II ou 
III: 
- licenc. 
específico 
para usos a 
serem 
instalados
- licenc.  
corretivo 
para os 
usos já 
instalados

Area de 
Controle 
Especial 
de Uso

- CA: cf. zoneamento
- QT: cf. zoneamento
- TO: 50% **
- TP: 30%, salvo em 
ZPAM (95%) e ZP-1 
(70%)
- Alt. Edif = 9m
- Afast Frontal = 5m
- Afast. Lat/Fundo = 

3m

- Usos admitidos 
cf. 
Anexo VII e 
arts.28, 29 e 33 
da Lei 9.037/05

- Vedados: usos 
listados no art. 
11 “a” da Lei 
9.037/05 e art. 
3°, II deste 
Decreto.

- Licenciamento 

ambiental para 
os usos 
listados no 
Anexo V da Lei 
9.037/05

- licenciamento 
corretivo para 
usos já 
instalados do 
art. 11 “a” e 
Anexo V da Lei 
9.037/05

- CA: cf. zoneamento *
- QT: 120m² *
- TO: 50% *
- TP:  30%, salvo em 
ZPAM (95%)  e ZP-1 
(70%)
- Alt. Edif = 9m *
- Afast:  Frontal = 5m 

* 
Lateral/Fundo = 
1,5m*

- Usos 
admitidos cf. 
  critérios da 
LPOUS 
- Vedados: 

usos listados 
no art. 11 “a” 
da Lei 
9.037/05 e 
art. 3°, II 
deste 
Decreto.

- licenc.   
ambiental 
para os usos 
listados no 
Anexo V da 
Lei 9.037/05

- licenciamento 
corretivo para 
usos já 
instalados do 
art. 11 “a” e 
Anexo V da 
Lei 9.037/05

- CA: cf. zoneamento
- QT: cf. zoneamento
- TO: cf. zoneamento 
- TP: 30%, salvo em 
ZPAM (95%) e ZP-1 
(70%)
- Alt. Edif : indefinida
- Afast Frontal, 

laterais e de fundo: 
cf. LPOUS

- Usos 
admitidos cf. 
critérios da 
LPOUS 
- Vedados: 

usos 
listados no 
art. 11 “a” 
da Lei 
9.037/05 e 
art. 3°, II 
deste 
Decreto.

- Licenc.   
ambiental 
para os 
usos 
listados no 
Anexo V 
da Lei 
9.037/05

- licenc. 
corretivo 
para usos 
já 
instalados 
do art. 11 
“a” e 
Anexo V 



da Lei 
9.037/05

Demais 
áreas

- CA: cf. zoneamento
- QT: cf. zoneamento
- TO: 50% **
-TP: 30%, salvo em 
ZPAM (95%) e ZP-1 
(70%)
- Alt. Edif. = 9m
- Afast. Frontal = 5m
- Afast. Lat/Fundo = 
3m

- Usos admitidos 
cf. Anexo VII e 
arts. 28, 29 e 33 
da Lei 9.037/05

- CA: cf. zoneamento 
*
- QT: 120 m²
- TO: 50% *
- TP: 30%, salvo em 
ZPAM (95%) e ZP-1 
(70%)
- Alt. Edif = 9m*
- Afast: Frontal = 5m*
Lateral/Fundo = 
1,5m*

- 
Predominância 
do uso 
residencial, 
admitidos 
condomínios 
residenciais*
- Usos 
admitidos cf. 
critérios da 
LPOUS

- CA: cf. zoneamento
- QT: cf. zoneamento
- TO: cf. zoneamento
- TP: 30%, salvo em 
ZPAM (95%) e ZP-1 
(70%)
- Alt. Edif: indefinida
- Afast. Frontal, 
laterais e de fundo: 
cf. LPOUS

- Usos 
admitidos cf. 
critérios da 
LPOUS

* - Conforme art. 91 da Lei nº 7166/96 (ADE Trevo)
** Parâmetros especiais para edificações destinadas aos usos referidos no art. 30 da Lei 9.037/05: 
TO > 50%, desde que TP no mínimo = 30 %, altura maxima a divisa = 9m em via arterial e = 5m em 
via coletora e haja EIV, aprovação pelo CDPCM e COMPUR 
OBS:
- Cinemas, Teatros, Auditórios e Museus na ADE da Pampulha: parâmetros diferenciados, desde que 
submetidos ao CDPCM e COMPUR
- Edificações lindeiras à Av. Otacílio Negrão de Lima: v. art. 27 da Lei 9.037/05
- Remembramento de lotes para usos não residenciais na ADE da Pampulha: cf. art. 31 da Lei 
9.037/05- Direito de permanência de usos na ADE da Pampulha: cf art. 33 da Lei 9.037/05
SIGLAS E ABREVIATURAS:
CA = Coeficiente de Aproveitamento
QT = Quota de Terreno por Unidade Habitacional
TO = Taxa de Ocupação
TP = Taxa de Permeabilização
Alt. Edif = altura da edificação
Afast. Lat. = Afastamento lateral
LPOUS = Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo



ANEXO II
MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE QUANTO À PROFUNDIDADE

 DO LENÇOL FREÁTICO
Anexo II revogado pelo Decreto nº 12.732, de 12/06/2007 (Art. 1º)

TERMO DE RESPONSABILIDADE QUANTO À PROFUNDIDADE 
DO LENÇOL FREÁTICO

01 - DADOS DO PROJETO 
PROJETO PROCESSO PROPRIETÁRIO

LOTE QUARTEIRÃO BAIRRO DATA

02 - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
 

DECLARO QUE FOI EFETUADA SONDAGEM NO(S) LOTE(S) SUPRA CITADO(S) E QUE O 
PROJETO ORA APRESENTADO PARA EXAME PELA GELED – GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DE 

EDIFICAÇÕES – NÃO APRESENTA CORTES DE TERRENO NATURAL QUE ATINJAM O LENÇOL 
FREÁTICO.  

ACOMPANHA ESTA DECLARAÇÃO A ART DA SONDAGEM,  ASSINADA PELO RESPONSÁVEL 
DA EXECUAÇÃO DO SERVIÇO.

03 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
DECLARO SER VERDADE A AFIRMAÇÃO ACIMA

_______________________________________________________
                               ASSINATURA E CREA
                RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO



ANEXO III

MODELO DE FICHA DE INFORMAÇÕES DE EMPREENDIMENTO NA ADE DA PAMPULHA

Ficha de Informações de Empreendimentos na ADE da Pampulha
Identificação do empreendedor Nome
Endereço Fone E-mail
Identificação do empreendimento Endereço
Tipo de Uso Pretendido Área construida prevista
Observações

Assinatura do requerente Data
 

Campo de preenchimento  exclusivo do Fade
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

 
 Recomendamos Avaliação Não Recomendamos
 

Justificativa

 
Preencher somente para os usos previstos no Artigo 33 alínea "b" da Lei 9.037/05

 
 Pela Aprovação  Pelo Indeferimento
 
Justificativa

Assinatura Responsável Fade Data

 



DECRETO Nº 13.202, DE 2 DE JULHO DE 2008

Estabelece  procedimentos  para  a  emissão  de  Alvará  de 
Localização  e  Funcionamento  para  estabelecimentos 
localizados na Área de Diretrizes Especiais da Pampulha - 
ADE - Pampulha, nos termos do art. 33 da Lei nº 9.037, de 
14 de janeiro de 2005.

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o 
inciso VII do art. 108 da Lei Orgânica do Município, decreta:

Art.  1º  -  O  licenciamento  dos  estabelecimentos  localizados  na  Área  de  Diretrizes  Especiais  da 
Pampulha - ADE - Pampulha e que se enquadram no direito de permanência de uso estabelecido no 
art. 33 da Lei n° 9.037, de 14 de janeiro de 2005, será regido por este Decreto.

Art.  2º  -  Em  caráter  excepcional,  a  partir  do  protocolo  de  requerimento  de  licenciamento  de 
localização  e  funcionamento  e  durante  o  processo  de  análise  do  requerimento,  fica  permitida  a 
continuidade do funcionamento dos estabelecimentos que se enquadram no disposto no art. 1º deste 
Decreto.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os estabelecimentos:
I - que exercem atividades relacionadas a materiais inflamáveis ou explosivos;
II - notificados ou autuados por causarem dano ou incômodo ambiental.

Art.  3º  -  Uma vez  notificado,  o  responsável  pelo  empreendimento  terá  60  (sessenta)  dias  para 
protocolizar junto à Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana a documentação necessária 
para regularização da atividade.

Parágrafo único - No caso do responsável pelo empreendimento não protocolizar a documentação 
referida no caput deste artigo, serão aplicadas as penalidades cabíveis da Lei nº 8.616, de 14 de julho 
de 2003, e dos Decretos nº 11.601, de 09 de janeiro de 2004, e nº 11.698, de 30 de abril de 2004. 

Art. 4º - A concessão do Alvará de Localização e Funcionamento será procedida em cinco etapas:
I - análise pelo Fórum da Área de Diretrizes Especiais Pampulha - FADE da Pampulha;
II - análise pela Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana - SMARU;
III - análise pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, quando 
for o caso;
IV - análise pelo Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR;
V -  concessão do Alvará  de Localização  e Funcionamento pela  Secretaria  Municipal  Adjunta  de 
Regulação Urbana.

§ 1º - Poderá ser procedida análise concomitante das etapas previstas nos incisos I e II, desde que 
seja protocolada a documentação exigida para cada uma delas.

§ 2º - É condição para a análise da etapa descrita no inciso III, a aprovação da etapa descrita no  
inciso I; e para as etapas descritas nos incisos IV e V, o deferimento das etapas que as antecedem, 
respectivamente.

§ 3º - O protocolo da documentação será feito junto à Secretaria Municipal Adjunta de Regulação 
Urbana, que dará encaminhamento ao processo de concessão junto aos órgãos competentes.

§ 4º - Verificada a insuficiência de dados para análise do requerimento pelo órgão competente, será  
expedido comunicado ao interessado solicitando a complementação das informações necessárias, no 
prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias,  findo  o  qual,  sem  que  haja  manifestação  do  interessado,  o 
requerimento será indeferido.

Art. 5º - A análise do processo pelo FADE da Pampulha fica condicionada ao protocolo dos seguintes 
documentos:
I - preenchimento da Ficha de Informações de Empreendimento na ADE da Pampulha constante do 
Anexo III do Decreto nº 12.015, de 05 de abril de 2005;
II - Consulta Prévia Manual;
III - comprovação de instalação do estabelecimento em data anterior a 14 de janeiro de 2005, por 
meio de um dos seguintes documentos:



a) contrato social ou registro da empresa no órgão competente, no endereço a ser licenciado;
b)  auto  de fiscalização, notificação,  auto  de infração ou laudo de vistoria  integrante de processo 
administrativo instaurado pelo Executivo Municipal;
c) declaração por escrito de, no mínimo, dois vizinhos.
III - comprovação de instalação do estabelecimento em data anterior a 14 de janeiro de 2003, por 
meio de um dos seguintes documentos:
a) contrato social ou registro da empresa no órgão competente, no endereço a ser licenciado;
b)  auto  de fiscalização, notificação,  auto  de infração ou laudo de vistoria  integrante de processo 
administrativo instaurado pelo Executivo Municipal;
c) declaração escrita de, no mínimo, dois vizinhos.

Inciso III com redação dada pelo Decreto nº 13.276, de 27/08/2008 (Art. 2º)

§ 1º - A documentação prevista nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso III do caput deste artigo deverá 
conter  elementos  suficientes  para  a  identificação  precisa  do  estabelecimento,  bem  como  das 
atividades por ele exercidas.

§ 2º - Uma vez acatado o protocolo do requerimento, o FADE da Pampulha procederá ao exame da  
regularidade  da  permanência  do  estabelecimento,  instruindo  o  processo  com  a  assinatura  de 
aprovação da Ficha de Informações de Empreendimento na ADE da Pampulha, constante do Anexo 
III do Decreto nº 12.015/05, em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data do protocolo.

Art. 6º - A análise da regularidade urbanística do imóvel fica condicionada ao protocolo dos seguintes 
documentos:
I - requerimento próprio;
II  - levantamento arquitetônico do terreno e da edificação acompanhado do respectivo cálculo de 
áreas, conforme padrão estabelecido pelo Município para aprovação de projetos.

Parágrafo único - Apresentados os documentos previstos nos incisos I e II do caput deste artigo, a 
Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana procederá ao exame da regularidade urbanística 
do imóvel ocupado pelo estabelecimento, instruindo o processo com todas as informações cadastrais  
necessárias e com parecer sobre a regularidade urbanística do imóvel, em até 45 (quarenta e cinco) 
dias contados da data do protocolo.

Art. 7º - A análise pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte  
fica condicionada ao protocolo dos seguintes documentos:
I - requerimento próprio;
II - projeto do(s) engenho(s) de publicidade.

Art. 8º - A análise pelo COMPUR fica condicionada ao protocolo dos seguintes documentos:
I - requerimento próprio;
II - estudo de impacto de vizinhança - EIV;
III - certidão de baixa de construção e habite-se.

Parágrafo único - Na hipótese da edificação não estar regularizada, o documento previsto no inciso III 
poderá ser substituído pelo protocolo do requerimento de regularização do imóvel.

Art. 9º - A análise da concessão do Alvará de Localização e Funcionamento fica condicionada ao 
protocolo dos seguintes documentos:
I - requerimento próprio;
II - documentos indicados na Consulta Prévia Manual.

§ 1º - É vedada a emissão do Alvará de Localização e Funcionamento para estabelecimento instalado 
em  imóvel  irregular,  devendo  permanecer  paralisadas  as  atividades  do  estabelecimento  até  a 
conclusão de sua regularização urbanística.

§ 2º - Uma vez verificada a regularidade urbanística do imóvel e a adequação ambiental, bem como a 
regularidade da localização e do funcionamento das atividades do estabelecimento, será emitido o 
Alvará de Localização e Funcionamento com prazo de validade estabelecido na legislação vigente.

Art.  10  -  O  prazo  máximo  para  o  protocolo  da  documentação  necessária  à  análise  da  etapa 
subseqüente é de 30 (trinta) dias. 



§ 1º - Excetua-se da regra estabelecida no caput deste artigo o protocolo da documentação para a 
análise pelo COMPUR, que será de 90 (noventa) dias.

§ 2º - Findos os prazos estabelecidos no caput e no § 1° deste artigo sem que haja manifestação do 
interessado, o requerimento será indeferido.

§ 3º - O indeferimento do requerimento poderá ocorrer em qualquer etapa e dará causa à notificação 
do interessado e ao início da ação fiscal, visando o encerramento das atividades do estabelecimento. 
§ 4º -  Da decisão de indeferimento caberá recurso à Secretaria Municipal  Adjunta de Regulação 
Urbana,  no  prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias  contados  da  data  da  notificação  da  decisão  ao 
interessado, cuja cópia deverá ser juntada ao requerimento.

Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 2 de julho de 2008

Fernando Damata Pimentel
Prefeito de Belo Horizonte
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DELIBERAÇÃO N.º 109/2004 

 
O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH, nos termos do 

disposto na Seção II, do Capítulo III, do Título VIII da Constituição Federal; na Seção IV, do Capítulo I, do 
Título IV da Constituição do Estado de Minas Gerais, e no Capítulo VI, do Título VI da Lei Orgânica do 
Município de Belo Horizonte, em conformidade com o Decreto-lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937, o 

Decreto Legislativo n.º 74, de 30 de junho de 1977; o Decreto Federal, 80.978, de 12 de dezembro de 1977; a 
Lei Municipal n.º 3.802, de 06 de julho de 1984; e o Decreto Municipal n.º 5.531, de 17 de dezembro de 1986, 

reunido em sessão ordinária, realizada em 14 de setembro de 2004, revogou as deliberações n.os 34/2000 e 
75/2003 e aprovou a especificação das normas do código de posturas para os Conjuntos Urbanos Protegidos, 

ADE's e imóveis com tombamento isolado, conforme ANEXO I. 
 

Publique-se no prazo de 08 (oito) dias. 
Belo Horizonte, 15 de setembro de 2004 

 
Maria Celina Pinto Albano 

Presidente 
ANEXO I  

ESPECIFICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE POSTURAS PARA os Conjuntos Urbanos 
Protegidos, ADE's e imóveis com tombamento isolado 

 
Esta deliberação visa especificar as normas do Código de Posturas para os Conjuntos Urbanos Protegidos, 
ADE's e imóveis com tombamento isolado, conforme estabelecido no artigo 290 da Lei n.° 8.616, de 14 de julho 
de 2003, que contém o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte e Lei n.º 3.082/84, que regulamenta 
a proteção do patrimônio cultural no Município. O que não for contemplado nesta deliberação referente à 
instalação de engenhos publicitários e toldos, ficará sujeito ao definido na Lei n.° 8.616.  
 
As normas aprovadas nesta deliberação se aplicam aos imóveis tombados e a todos aqueles inseridos no 
perímetro de conjuntos protegidos e ADE's - Áreas de Diretrizes Especiais de proteção de patrimônio cultural e 
da paisagem urbana. 
 
DAS DEFINIÇÕES  
Para os efeitos desta Deliberação entende-se por: 
1. Engenho de publicidade: todo e qualquer dispositivo ou qualquer equipamento utilizado com fim de veicular 
publicidade tais como: tabuleta, cartaz, letreiro, engenho, poliedro, painel, placa, faixa, bandeira, estandarte, 
balão ou pipa, bem como outros mecanismos que se enquadrem nesta definição, independente da denominação 
dada; 
2. Publicidade: mensagem veiculada por qualquer meio, forma e material, cuja finalidade seja a de promover ou 
identificar produtos, empresas, serviços, empreendimentos, profissionais, pessoas, coisas ou idéias de qualquer 
espécie; 
3. Toldo é o mobiliário acrescido à fachada da edificação, instalado sobre porta, janela ou vitrine e projetado 
sobre o afastamento existente ou sobre o passeio, com estrutura leve e cobertura em material flexível, como a 
lona ou o plástico, ou translúcido, como o vidro ou o policarbonato, passível de ser removido sem necessidade 
de obra de demolição, ainda que parcial; 
4. Fachada é cada uma das faces da edificação, exceto a empena cega; 
5. Marquise é a laje projetada sobre o passeio ou sobre o afastamento frontal situada no mesmo nível da 
cobertura do primeiro pavimento de uma edificação; 
6. Empena cega é a face da edificação sem abertura e construída nas divisas laterais ou de fundos do lote. 
 
 
DOS TIPOS DE ENGENHOS  
Os engenhos são classificados conforme a mensagem que transmitem: 
1. Indicativo, o engenho que contém apenas a identificação da atividade exercida no móvel ou imóvel em que 
está instalado ou a identificação da propriedade destes; 
2. Institucional, o anúncio que contém mensagem de cunho cívico ou de utilidade pública veiculada por partido 



político, órgão ou entidade do Poder Público; 
3. Cooperativo, o engenho que transmite mensagem indicativa associada à mensagem de publicidade. 
Publicitário, engenho que comunica qualquer mensagem de propaganda sem caráter indicativo. 
 
Nos conjuntos protegidos não serão permitidos engenhos do tipo publicitário, a não ser que sejam temporários e 
colocados apenas no local do evento ou instalados em mobiliário urbano. 
 
DOS TIPOS DE TOLDOS ADMITIDOS  
 
Toldo é o mobiliário acrescido à fachada da edificação, instalado sobre porta, janela ou vitrine e projetado sobre 
o afastamento existente ou sobre o passeio, com estrutura leve e cobertura em material flexível, como a lona ou 
o plástico, ou translúcido, como o vidro ou o policarbonato, passível de ser removido sem necessidade de obra 
de demolição, ainda que parcial. A colocação de toldo depende de prévio licenciamento. 
 
O toldo pode ser dos seguintes tipos: 
1. Passarela, aquele que se desenvolve no sentido perpendicular ou oblíquo à fachada, exclusivamente para 
acesso à edificação, podendo utilizar colunas de sustentação; 
2. Em balanço, aquele apoiado apenas na fachada; 
3. Cortina, aquele instalado sob marquise ou laje, com panejamento vertical. 
 
Nos conjuntos protegidos só serão permitidos toldos do tipo em balanço, e passarela. Este último sendo 
permitido apenas em entradas de hotéis. 
 
DA APROVAÇÃO  
 
A aprovação de engenhos de publicidade ou toldo será precedida da apresentação à Gerência de Licenciamento 
de Atividades (GERLIA) da regional correspondente, para abertura de processo administrativo de 
licenciamento. Este processo será enviado à Gerência de Patrimônio Histórico Urbano (GEPH) para análise e 
aprovação do projeto. 
A documentação a ser apresentada na GERLIA é: 
. Projeto do engenho publicitário ou toldo, com indicação de lay-out, dimensões e materiais; 
. Desenho esquemático da fachada com inserção do engenho publicitário ou toldo e especificação de materiais 
de revestimentos da fachada existentes e propostos; 
. Fotografia da fachada do imóvel. 
 
DAS NORMAS 
 
A) Diretrizes Gerais 
 
Os casos que não se enquadram em nenhum item disposto nesta Deliberação deverão ser encaminhados para 
análise do CDPCM-BH desde que a proposta não interfira na visibilidade do bem tombado e não interfira 
negativamente na composição da paisagem de Conjunto Protegido ou ADE's. 
 
Fica vedada a instalação de qualquer tipo de anúncio publicitário que obstrua parcial ou totalmente os elementos 
arquitetônicos característicos das edificações, conforme artigo 17 da Lei n.° 3.802/84, que Organiza a Proteção 
do Patrimônio Cultural do Município. 
 
Fica vedada a instalação de engenhos publicitários em empenas cegas, lotes vagos, muros ou gradis frontais ou 
laterais e sobre a cobertura de edificações inseridos nos Conjuntos Protegidos ou ADE's. 
Fica vedada a colocação de braço de iluminação em imóveis com tombamento específico.  
 
Fica vedada a pintura do nome do estabelecimento ou qualquer mensagem publicitária nas portas de enrolar de 
lojas de edificações inseridas nos Conjuntos Protegidos. 
 
Na instalação dos engenhos publicitários e dos toldos os revestimentos originais e elementos decorativos das 
fachadas não poderão ser danificados, obstruídos ou substituídos. 
 
Em casos de existência de avanços de portas de enrolar e vitrinas sobre logradouros públicos, estes deverão ser 
removidos para que os novos engenhos se adeqüem a esta norma. 
 



Para edificações de tipologia original comercial será admitida a instalação de: 
. placa paralela à fachada (uma para cada vão de acesso, somente no pavimento térreo e em galerias superiores 
recuadas); 
. placa perpendicular à fachada (edificação no alinhamento frontal, somente no pavimento térreo, uma para cada 
atividade comercial); 
. letras soltas aplicadas à fachada no pavimento térreo com aplicação de apenas uma logomarca; 
. toldos (um para cada vão de porta do pavimento térreo ou galeria superior). 
Para edificações de tipologia original residencial será admitida a instalação de: 
. engenho fixado no solo (uma unidade por edificação, quando existir afastamento frontal ajardinado ou cercado, 
ou uma unidade por fachada quando a edificação estiver localizada em esquina) ou; 
. letras soltas aplicadas à fachada no pavimento térreo com aplicação de apenas uma logomarca ou; 
. placa perpendicular à fachada (para edificações implantadas no alinhamento). 
 
Para imóveis em obras de reforma ou nova construção: 
. é permitida a veiculação de publicidade em tela protetora ou tapume desde que no mínimo de 50% da área total 
da tela protetora ou tapume seja destinada à veiculação de mensagem de promoção do patrimônio cultural, a ser 
aprovada pelo Gerência de Patrimônio Histórico Urbano (GEPH/SMRU); 
. o tempo de veiculação da publicidade em tela protetora ou tapume será definido conforme cronograma da obra 
apresentado à GEPH/SMRU e deverá constar no texto da mensagem veiculada. 
 
B) Diretrizes Específicas 
 
B.1) Engenhos publicitários instalados paralelos à fachada: 
 
Requisitos: 
B.1.1) Devem se encaixar no vão das portas - entre ombreiras - e estar alinhados com a fachada, não podendo se 
projetar além desta; 
B.1.2) Devem possuir espessura máxima de 20cm (vinte centímetros) e altura máxima de 50 cm (cinqüenta 
centímetros); 
B.1.3) Devem ser instalados a uma altura mínima de 2,30m (dois metros e trinta centímetros), medidos entre o 
ponto mais baixo do anúncio e o ponto mais alto do passeio; 
B.1.4) Nas edificações sem tombamento específico, quando a fachada da edificação originalmente não 
apresentar pilares aparentes ou marcações de vãos, deve-se associar a instalação do engenho com o acesso 
principal do imóvel, podendo a placa possuir altura máxima de 80cm (oitenta centímetros), desde que respeitada 
altura mínima de 2,30 (dois metros e trinta centímetros) medidos entre o ponto mais baixo do anúncio e o ponto 
mais alto do passeio, e largura variável de acordo com a área máxima igual a 0,50m2 para cada 1,00m de 
testada; 
B.1.5) Se a altura ou a largura do vão da porta for maior que 3,00m (três metros), a altura máxima da placa será 
de 80cm (oitenta centímetros), desde que respeitada altura mínima de 2,30 (dois metros e trinta centímetros) 
medidos entre o ponto mais baixo do anúncio e o ponto mais alto do passeio e a área máxima igual a 0,50m2 
para cada 1,00m de testada; 
B.1.6) Nas edificações sem tombamento específico e que possuam verga acima do vão prevista em projeto para 
receber a placa, esta poderá ser instalada no local, desde que respeitada a largura do vão e altura máxima de 
80cm (oitenta centímetros);  
B.1.7) Não devem obstruir a visibilidade dos elementos arquitetônicos que compõem a fachada original do 
imóvel; 
B.1.8) No caso de haver a presença de marquises, todos os engenhos publicitários devem ser instalados abaixo 
destas, no pavimento térreo, e não fixadas nas mesmas. Todos os engenhos publicitários instalados sobre a 
marquise devem ser eliminados, de forma a limpar visualmente e a impedir a colocação de peso sobre ela; 
B.1.9) No caso de haver mais de uma atividade comercial em um mesmo edifício, os engenhos publicitários 
devem apresentar unidade visual.  
B.1.10) Esse tipo de placas será permitido somente no pavimento térreo. A instalação de engenhos publicitários 
nos pavimentos superiores só será permitida caso o edifício apresente como características arquitetônicas 
galerias superiores recuadas. Em tais condições essas placas devem seguir os requisitos anteriores. 
 
B.2) Engenhos pintados ou letras isoladas aplicadas diretamente sobre a fachada 
 
Requisitos: 
B.2.1) As letras isoladas aplicadas sobre a fachada poderão ter no máximo 5cm (cinco centímetros) de espessura 
e altura máxima igual a 50cm (cinqüenta centímetros), não importando o material utilizado; 



B.2.2) Tais engenhos devem ser aplicados de forma a não interferir nos elementos arquitetônicos constituintes 
da fachada; 
B.2.3) No caso de anúncio pintado, fica proibida a pintura de fundo diferenciada da cor da fachada. Também 
não será admitida a pintura de frisos emoldurando o anúncio. Todas as letras devem ser pintadas em uma mesma 
cor, em harmonia com a cor da fachada; 
B.2.4) Para o caso de edificações de apenas dois pavimentos, é possível a instalação de engenhos pintados ou 
letras soltas em ambos, desde que cada um comporte uma única atividade comercial; 
B.2.5) Para o caso de edificações de três ou mais pavimentos e comportando diversas atividades, fica proibida a 
instalação de letras soltas nos pavimentos acima do térreo; 
B.2.6) Para o caso de edificações de três ou mais pavimentos e comportando apenas uma atividade nos andares 
acima do térreo, ficam permitidas duas opções: a instalação de letras soltas na fachada, de caráter indicativo, 
desde que sejam respeitadas as dimensões máximas das letras contidas no item B.2.1 e sua localização seja 
aprovada pela Gerência de Patrimônio Histórico Urbano; ou a instalação de logomarca da empresa ou letras 
soltas, de caráter indicativo, na caixa d'água da edificação; 
B.2.7) No caso de haver mais de uma atividade comercial em um mesmo edifício ou em um mesmo pavimento, 
os engenhos publicitários devem possuir unidade visual e harmonia cromática;  
 
B.3) Engenhos publicitários instalados perpendiculares ou oblíquos à fachada: 
 
Requisitos: 
B.3.1) Podem se projetar até 2/3 (dois terços) da largura do passeio desde que tenha, no máximo, comprimento 
de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), sendo sua altura máxima igual a 0,50m (cinqüenta centímetros), 
quando horizontais, e sua espessura máxima igual a 5cm (cinco centímetros) se iluminado e de até 15cm (quinze 
centímetros) se luminoso; 
B.3.2) Os engenhos perpendiculares ou oblíquos à fachada poderão ser iluminados ou luminosos; 
B.3.3) Os engenhos perpendiculares ou oblíquos à fachada podem ser horizontais ou verticais, assumindo 
diversas formas, desde que respeitadas as dimensões do item B.3.1 e área máxima igual a 0,75m2. 
B.3.4) Quando localizados no térreo, devem estar instalados a uma altura mínima de 2,30m (dois metros e trinta 
centímetros), medidos entre o ponto mais baixo do anúncio e o ponto mais alto do passeio; 
B.3.5) No caso de haver a presença de marquises, todos os engenhos publicitários deverão ser instalados abaixo 
destas, no pavimento térreo, e não fixadas nas mesmas. Tais placas deverão deixar um espaçamento mínimo de 
15 a 20cm (quinze a vinte centímetros), entre as suas extremidades laterais e os alinhamentos da marquise e da 
fachada do imóvel, não devendo, portanto, ultrapassar a área sob a marquise; 
B.3.6) No caso de edificações de dois pavimentos, é possível a instalação de engenhos publicitários 
perpendiculares também no 2º pavimento, desde que este abrigue uma única atividade comercial; 
B.3.7) Para edifícios com três ou mais pavimentos, será permitida a colocação de uma placa perpendicular à 
fachada, de caráter indicativo, destinada aos estabelecimentos instalados no interior dos mesmos, próximo ao 
acesso principal do edifício; 
B.3.8) No caso de haver mais de uma atividade comercial em um mesmo edifício, os engenhos publicitários 
deverão possuir unidade visual e harmonia cromática; 
B.3.9) Para cada atividade comercial será permitida a colocação de apenas um único anúncio perpendicular ou 
oblíquo à fachada. 
 
B.4) Engenhos fixados no solo 
Requisitos: 
B.4.1) Os engenhos horizontais ou verticais podem ser iluminados ou luminosos; 
B.4.2) O engenho vertical pode possuir até três faces e deve ter altura máxima igual a 2,10m (dois metros e dez 
centímetros), contados a partir do piso natural do terreno. Sua largura não deverá exceder a 0,60m (sessenta 
centímetros); 
B.4.3) O engenho horizontal deve possuir apenas um plano, podendo veicular mensagem nos dois lados do 
mesmo, e ter altura máxima igual a 1,00 (um metro), contados a partir do piso natural do terreno. Seu 
comprimento não deverá exceder a 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros); 
B.4.4) Só poderá ser instalada uma unidade (engenho) por edificação ou uma unidade por fachada, quando a 
edificação estiver implantada em esquina;  
B.4.5) Os engenhos deverão possuir uma harmonia cromática no texto e no seu pano de fundo. 
 
B.5) Dos engenhos publicitários e placas de sinalização no perímetro de proteção das Subáreas da Serra do 
Curral 
B.5.1) Perímetro da Área Polarizadora (tombada):  
 



B.5.1.1) Conforme previsto na Diretriz n.º 06, da Deliberação n.º 147/2003 do CDPCM-BH, é vedada a 
instalação de quaisquer engenhos de publicidade, exceto as placas de identificação de estabelecimentos ou 
sinalização, sendo que os referidos engenhos deverão ser objeto de apreciação do CDPCM-BH a partir de 
estudos de impacto na paisagem visando a preservação da visibilidade e fruição do bem tombado; 
B.5.1.2) A instalação de engenhos, mesmo que temporários, deverá ser objeto de aprovação por parte do 
CDPCM-BH; 
B.5.1.3) Fica vedada a instalação de engenhos publicitários em lotes vagos e áreas livres, inclusive as contíguas 
a faixa de domínio de rodovias ou vias expressas;  
 
B.5.2) Perímetro da Área de Entorno ao bem tombado: 
 
B.5.2.1) Conforme previsto na Diretriz n.º 06, da Deliberação 147/2003 do CDPCM-BH, a instalação de 
quaisquer engenhos de publicidade, bem como de placas de sinalização ou identificação de estabelecimentos 
comerciais deverão observar o previsto na legislação municipal vigente. A instalação de antenas de 
telecomunicações ou equipamentos afins na área de entorno deverão ser objeto de estudo de impacto ambiental 
e paisagístico contemplando a visibilidade do bem tombado a partir dos principais Trajetos e Visadas 
Privilegiadas definidos no tombamento das subáreas da Serra do Curral. Tais estudos deve ser aprovado pelo 
Comam, ouvido o CDPCM-BH; 
B.5.2.2) Fica vedada a instalação de engenhos que ultrapassem a altura máxima das edificações; 
B.5.2.3) Fica vedada a instalação de engenhos publicitários em lotes vagos e áreas livres, inclusive as contíguas 
a faixa de domínio de rodovias ou vias expressas;  
B.5.2.4) As placas de sinalização assim como os mobiliários urbanos deverão observar a preservação da 
visibilidade e fruição da Serra do Curral e sua aprovação pelo CDPCM-BH deverá ser baseada em estudo de 
visibilidade e impacto paisagístico contemplando a visibilidade do bem tombado a partir dos principais Trajetos 
e Visadas Privilegiadas. 
 
B.6) Toldos 
Requisitos: 
B.6.1) Só será permitida a colocação de toldos do tipo em balanço e passarela (em hotéis); 
B.6.2) Os toldos em balanço deverão ser instalados sempre dentro dos vãos das portas; 
B.6.3) Serão permitidos também os toldos do tipo passarela apenas em entrada de hotéis, respeitadas as 
dimensões estabelecidas pelo código de posturas; 
B.6.4) Só será permitida a colocação de toldos no pavimento térreo ou em galerias superiores recuadas; 
B.6.5) Devem estar instalados a uma altura mínima de 2,30m (dois metros e trinta centímetros), medidos entre o 
ponto mais baixo do toldo e o ponto mais alto do passeio, imediatamente abaixo deste; 
B.6.6) Não será permitida a colocação de toldos com cobertura metálica; 
B.6.7) Caso o toldo não seja de material translúcido incolor, ele deve ser obrigatoriamente retrátil; 
B.6.8) Os toldos devem se estender até a proporção máxima de 2/3 (dois terços) do passeio, a contar do 
alinhamento da fachada; 
B.6.9) Não será admitido nenhum tipo de fechamento lateral ou frontal fixo; 
B.6.10) Fica permitida a inscrição do nome da atividade e do estabelecimento somente na bambinela, borda 
frontal dos toldos; 
B.6.11) Os toldos de uma mesma edificação deverão ser de mesma cor, independente de serem referentes a 
estabelecimentos distintos. 
 
B.7) Do mobiliário urbano 
O licenciamento para instalação de mobiliário urbano dentro dos perímetros dos Conjuntos Protegidos e ADE's 
deverá ser precedido de aprovação do CDPCM-BH. 
 
B.8) Das intervenções nas calçadas 
A licença para execução de intervenções nas calçadas dentro dos perímetros de Proteção dos Conjuntos 
Urbanos, ADE´s e imóveis com tombamento isolado deverá ser precedida de análise da Gerência de Patrimônio 
Histórico Urbano e observadas as seguintes diretrizes:  
As calçadas em laje de pedra originais da fundação da cidade deverão ser totalmente preservadas, não podendo 
ser furadas, quebradas, removidas. 
As demais calçadas, após qualquer intervenção, deverão ser totalmente refeitas no trecho correspondente à 
testada do terreno adjacente à mesma, com o mesmo material existente e seguindo a paginação e os 
procedimentos de execução especificados pela Gerência de Patrimônio Histórico Urbano.  
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DELIBERAÇÃO N.º 109/2004 

 
O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH, nos termos do 

disposto na Seção II, do Capítulo III, do Título VIII da Constituição Federal; na Seção IV, do Capítulo I, do 
Título IV da Constituição do Estado de Minas Gerais, e no Capítulo VI, do Título VI da Lei Orgânica do 
Município de Belo Horizonte, em conformidade com o Decreto-lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937, o 

Decreto Legislativo n.º 74, de 30 de junho de 1977; o Decreto Federal, 80.978, de 12 de dezembro de 1977; a 
Lei Municipal n.º 3.802, de 06 de julho de 1984; e o Decreto Municipal n.º 5.531, de 17 de dezembro de 1986, 

reunido em sessão ordinária, realizada em 14 de setembro de 2004, revogou as deliberações n.os 34/2000 e 
75/2003 e aprovou a especificação das normas do código de posturas para os Conjuntos Urbanos Protegidos, 

ADE's e imóveis com tombamento isolado, conforme ANEXO I. 
 

Publique-se no prazo de 08 (oito) dias. 
Belo Horizonte, 15 de setembro de 2004 

 
Maria Celina Pinto Albano 

Presidente 
ANEXO I  

ESPECIFICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE POSTURAS PARA os Conjuntos Urbanos 
Protegidos, ADE's e imóveis com tombamento isolado 

 
Esta deliberação visa especificar as normas do Código de Posturas para os Conjuntos Urbanos Protegidos, 
ADE's e imóveis com tombamento isolado, conforme estabelecido no artigo 290 da Lei n.° 8.616, de 14 de julho 
de 2003, que contém o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte e Lei n.º 3.082/84, que regulamenta 
a proteção do patrimônio cultural no Município. O que não for contemplado nesta deliberação referente à 
instalação de engenhos publicitários e toldos, ficará sujeito ao definido na Lei n.° 8.616.  
 
As normas aprovadas nesta deliberação se aplicam aos imóveis tombados e a todos aqueles inseridos no 
perímetro de conjuntos protegidos e ADE's - Áreas de Diretrizes Especiais de proteção de patrimônio cultural e 
da paisagem urbana. 
 
DAS DEFINIÇÕES  
Para os efeitos desta Deliberação entende-se por: 
1. Engenho de publicidade: todo e qualquer dispositivo ou qualquer equipamento utilizado com fim de veicular 
publicidade tais como: tabuleta, cartaz, letreiro, engenho, poliedro, painel, placa, faixa, bandeira, estandarte, 
balão ou pipa, bem como outros mecanismos que se enquadrem nesta definição, independente da denominação 
dada; 
2. Publicidade: mensagem veiculada por qualquer meio, forma e material, cuja finalidade seja a de promover ou 
identificar produtos, empresas, serviços, empreendimentos, profissionais, pessoas, coisas ou idéias de qualquer 
espécie; 
3. Toldo é o mobiliário acrescido à fachada da edificação, instalado sobre porta, janela ou vitrine e projetado 
sobre o afastamento existente ou sobre o passeio, com estrutura leve e cobertura em material flexível, como a 
lona ou o plástico, ou translúcido, como o vidro ou o policarbonato, passível de ser removido sem necessidade 
de obra de demolição, ainda que parcial; 
4. Fachada é cada uma das faces da edificação, exceto a empena cega; 
5. Marquise é a laje projetada sobre o passeio ou sobre o afastamento frontal situada no mesmo nível da 
cobertura do primeiro pavimento de uma edificação; 
6. Empena cega é a face da edificação sem abertura e construída nas divisas laterais ou de fundos do lote. 
 
 
DOS TIPOS DE ENGENHOS  
Os engenhos são classificados conforme a mensagem que transmitem: 
1. Indicativo, o engenho que contém apenas a identificação da atividade exercida no móvel ou imóvel em que 
está instalado ou a identificação da propriedade destes; 
2. Institucional, o anúncio que contém mensagem de cunho cívico ou de utilidade pública veiculada por partido 



político, órgão ou entidade do Poder Público; 
3. Cooperativo, o engenho que transmite mensagem indicativa associada à mensagem de publicidade. 
Publicitário, engenho que comunica qualquer mensagem de propaganda sem caráter indicativo. 
 
Nos conjuntos protegidos não serão permitidos engenhos do tipo publicitário, a não ser que sejam temporários e 
colocados apenas no local do evento ou instalados em mobiliário urbano. 
 
DOS TIPOS DE TOLDOS ADMITIDOS  
 
Toldo é o mobiliário acrescido à fachada da edificação, instalado sobre porta, janela ou vitrine e projetado sobre 
o afastamento existente ou sobre o passeio, com estrutura leve e cobertura em material flexível, como a lona ou 
o plástico, ou translúcido, como o vidro ou o policarbonato, passível de ser removido sem necessidade de obra 
de demolição, ainda que parcial. A colocação de toldo depende de prévio licenciamento. 
 
O toldo pode ser dos seguintes tipos: 
1. Passarela, aquele que se desenvolve no sentido perpendicular ou oblíquo à fachada, exclusivamente para 
acesso à edificação, podendo utilizar colunas de sustentação; 
2. Em balanço, aquele apoiado apenas na fachada; 
3. Cortina, aquele instalado sob marquise ou laje, com panejamento vertical. 
 
Nos conjuntos protegidos só serão permitidos toldos do tipo em balanço, e passarela. Este último sendo 
permitido apenas em entradas de hotéis. 
 
DA APROVAÇÃO  
 
A aprovação de engenhos de publicidade ou toldo será precedida da apresentação à Gerência de Licenciamento 
de Atividades (GERLIA) da regional correspondente, para abertura de processo administrativo de 
licenciamento. Este processo será enviado à Gerência de Patrimônio Histórico Urbano (GEPH) para análise e 
aprovação do projeto. 
A documentação a ser apresentada na GERLIA é: 
. Projeto do engenho publicitário ou toldo, com indicação de lay-out, dimensões e materiais; 
. Desenho esquemático da fachada com inserção do engenho publicitário ou toldo e especificação de materiais 
de revestimentos da fachada existentes e propostos; 
. Fotografia da fachada do imóvel. 
 
DAS NORMAS 
 
A) Diretrizes Gerais 
 
Os casos que não se enquadram em nenhum item disposto nesta Deliberação deverão ser encaminhados para 
análise do CDPCM-BH desde que a proposta não interfira na visibilidade do bem tombado e não interfira 
negativamente na composição da paisagem de Conjunto Protegido ou ADE's. 
 
Fica vedada a instalação de qualquer tipo de anúncio publicitário que obstrua parcial ou totalmente os elementos 
arquitetônicos característicos das edificações, conforme artigo 17 da Lei n.° 3.802/84, que Organiza a Proteção 
do Patrimônio Cultural do Município. 
 
Fica vedada a instalação de engenhos publicitários em empenas cegas, lotes vagos, muros ou gradis frontais ou 
laterais e sobre a cobertura de edificações inseridos nos Conjuntos Protegidos ou ADE's. 
Fica vedada a colocação de braço de iluminação em imóveis com tombamento específico.  
 
Fica vedada a pintura do nome do estabelecimento ou qualquer mensagem publicitária nas portas de enrolar de 
lojas de edificações inseridas nos Conjuntos Protegidos. 
 
Na instalação dos engenhos publicitários e dos toldos os revestimentos originais e elementos decorativos das 
fachadas não poderão ser danificados, obstruídos ou substituídos. 
 
Em casos de existência de avanços de portas de enrolar e vitrinas sobre logradouros públicos, estes deverão ser 
removidos para que os novos engenhos se adeqüem a esta norma. 
 



Para edificações de tipologia original comercial será admitida a instalação de: 
. placa paralela à fachada (uma para cada vão de acesso, somente no pavimento térreo e em galerias superiores 
recuadas); 
. placa perpendicular à fachada (edificação no alinhamento frontal, somente no pavimento térreo, uma para cada 
atividade comercial); 
. letras soltas aplicadas à fachada no pavimento térreo com aplicação de apenas uma logomarca; 
. toldos (um para cada vão de porta do pavimento térreo ou galeria superior). 
Para edificações de tipologia original residencial será admitida a instalação de: 
. engenho fixado no solo (uma unidade por edificação, quando existir afastamento frontal ajardinado ou cercado, 
ou uma unidade por fachada quando a edificação estiver localizada em esquina) ou; 
. letras soltas aplicadas à fachada no pavimento térreo com aplicação de apenas uma logomarca ou; 
. placa perpendicular à fachada (para edificações implantadas no alinhamento). 
 
Para imóveis em obras de reforma ou nova construção: 
. é permitida a veiculação de publicidade em tela protetora ou tapume desde que no mínimo de 50% da área total 
da tela protetora ou tapume seja destinada à veiculação de mensagem de promoção do patrimônio cultural, a ser 
aprovada pelo Gerência de Patrimônio Histórico Urbano (GEPH/SMRU); 
. o tempo de veiculação da publicidade em tela protetora ou tapume será definido conforme cronograma da obra 
apresentado à GEPH/SMRU e deverá constar no texto da mensagem veiculada. 
 
B) Diretrizes Específicas 
 
B.1) Engenhos publicitários instalados paralelos à fachada: 
 
Requisitos: 
B.1.1) Devem se encaixar no vão das portas - entre ombreiras - e estar alinhados com a fachada, não podendo se 
projetar além desta; 
B.1.2) Devem possuir espessura máxima de 20cm (vinte centímetros) e altura máxima de 50 cm (cinqüenta 
centímetros); 
B.1.3) Devem ser instalados a uma altura mínima de 2,30m (dois metros e trinta centímetros), medidos entre o 
ponto mais baixo do anúncio e o ponto mais alto do passeio; 
B.1.4) Nas edificações sem tombamento específico, quando a fachada da edificação originalmente não 
apresentar pilares aparentes ou marcações de vãos, deve-se associar a instalação do engenho com o acesso 
principal do imóvel, podendo a placa possuir altura máxima de 80cm (oitenta centímetros), desde que respeitada 
altura mínima de 2,30 (dois metros e trinta centímetros) medidos entre o ponto mais baixo do anúncio e o ponto 
mais alto do passeio, e largura variável de acordo com a área máxima igual a 0,50m2 para cada 1,00m de 
testada; 
B.1.5) Se a altura ou a largura do vão da porta for maior que 3,00m (três metros), a altura máxima da placa será 
de 80cm (oitenta centímetros), desde que respeitada altura mínima de 2,30 (dois metros e trinta centímetros) 
medidos entre o ponto mais baixo do anúncio e o ponto mais alto do passeio e a área máxima igual a 0,50m2 
para cada 1,00m de testada; 
B.1.6) Nas edificações sem tombamento específico e que possuam verga acima do vão prevista em projeto para 
receber a placa, esta poderá ser instalada no local, desde que respeitada a largura do vão e altura máxima de 
80cm (oitenta centímetros);  
B.1.7) Não devem obstruir a visibilidade dos elementos arquitetônicos que compõem a fachada original do 
imóvel; 
B.1.8) No caso de haver a presença de marquises, todos os engenhos publicitários devem ser instalados abaixo 
destas, no pavimento térreo, e não fixadas nas mesmas. Todos os engenhos publicitários instalados sobre a 
marquise devem ser eliminados, de forma a limpar visualmente e a impedir a colocação de peso sobre ela; 
B.1.9) No caso de haver mais de uma atividade comercial em um mesmo edifício, os engenhos publicitários 
devem apresentar unidade visual.  
B.1.10) Esse tipo de placas será permitido somente no pavimento térreo. A instalação de engenhos publicitários 
nos pavimentos superiores só será permitida caso o edifício apresente como características arquitetônicas 
galerias superiores recuadas. Em tais condições essas placas devem seguir os requisitos anteriores. 
 
B.2) Engenhos pintados ou letras isoladas aplicadas diretamente sobre a fachada 
 
Requisitos: 
B.2.1) As letras isoladas aplicadas sobre a fachada poderão ter no máximo 5cm (cinco centímetros) de espessura 
e altura máxima igual a 50cm (cinqüenta centímetros), não importando o material utilizado; 



B.2.2) Tais engenhos devem ser aplicados de forma a não interferir nos elementos arquitetônicos constituintes 
da fachada; 
B.2.3) No caso de anúncio pintado, fica proibida a pintura de fundo diferenciada da cor da fachada. Também 
não será admitida a pintura de frisos emoldurando o anúncio. Todas as letras devem ser pintadas em uma mesma 
cor, em harmonia com a cor da fachada; 
B.2.4) Para o caso de edificações de apenas dois pavimentos, é possível a instalação de engenhos pintados ou 
letras soltas em ambos, desde que cada um comporte uma única atividade comercial; 
B.2.5) Para o caso de edificações de três ou mais pavimentos e comportando diversas atividades, fica proibida a 
instalação de letras soltas nos pavimentos acima do térreo; 
B.2.6) Para o caso de edificações de três ou mais pavimentos e comportando apenas uma atividade nos andares 
acima do térreo, ficam permitidas duas opções: a instalação de letras soltas na fachada, de caráter indicativo, 
desde que sejam respeitadas as dimensões máximas das letras contidas no item B.2.1 e sua localização seja 
aprovada pela Gerência de Patrimônio Histórico Urbano; ou a instalação de logomarca da empresa ou letras 
soltas, de caráter indicativo, na caixa d'água da edificação; 
B.2.7) No caso de haver mais de uma atividade comercial em um mesmo edifício ou em um mesmo pavimento, 
os engenhos publicitários devem possuir unidade visual e harmonia cromática;  
 
B.3) Engenhos publicitários instalados perpendiculares ou oblíquos à fachada: 
 
Requisitos: 
B.3.1) Podem se projetar até 2/3 (dois terços) da largura do passeio desde que tenha, no máximo, comprimento 
de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), sendo sua altura máxima igual a 0,50m (cinqüenta centímetros), 
quando horizontais, e sua espessura máxima igual a 5cm (cinco centímetros) se iluminado e de até 15cm (quinze 
centímetros) se luminoso; 
B.3.2) Os engenhos perpendiculares ou oblíquos à fachada poderão ser iluminados ou luminosos; 
B.3.3) Os engenhos perpendiculares ou oblíquos à fachada podem ser horizontais ou verticais, assumindo 
diversas formas, desde que respeitadas as dimensões do item B.3.1 e área máxima igual a 0,75m2. 
B.3.4) Quando localizados no térreo, devem estar instalados a uma altura mínima de 2,30m (dois metros e trinta 
centímetros), medidos entre o ponto mais baixo do anúncio e o ponto mais alto do passeio; 
B.3.5) No caso de haver a presença de marquises, todos os engenhos publicitários deverão ser instalados abaixo 
destas, no pavimento térreo, e não fixadas nas mesmas. Tais placas deverão deixar um espaçamento mínimo de 
15 a 20cm (quinze a vinte centímetros), entre as suas extremidades laterais e os alinhamentos da marquise e da 
fachada do imóvel, não devendo, portanto, ultrapassar a área sob a marquise; 
B.3.6) No caso de edificações de dois pavimentos, é possível a instalação de engenhos publicitários 
perpendiculares também no 2º pavimento, desde que este abrigue uma única atividade comercial; 
B.3.7) Para edifícios com três ou mais pavimentos, será permitida a colocação de uma placa perpendicular à 
fachada, de caráter indicativo, destinada aos estabelecimentos instalados no interior dos mesmos, próximo ao 
acesso principal do edifício; 
B.3.8) No caso de haver mais de uma atividade comercial em um mesmo edifício, os engenhos publicitários 
deverão possuir unidade visual e harmonia cromática; 
B.3.9) Para cada atividade comercial será permitida a colocação de apenas um único anúncio perpendicular ou 
oblíquo à fachada. 
 
B.4) Engenhos fixados no solo 
Requisitos: 
B.4.1) Os engenhos horizontais ou verticais podem ser iluminados ou luminosos; 
B.4.2) O engenho vertical pode possuir até três faces e deve ter altura máxima igual a 2,10m (dois metros e dez 
centímetros), contados a partir do piso natural do terreno. Sua largura não deverá exceder a 0,60m (sessenta 
centímetros); 
B.4.3) O engenho horizontal deve possuir apenas um plano, podendo veicular mensagem nos dois lados do 
mesmo, e ter altura máxima igual a 1,00 (um metro), contados a partir do piso natural do terreno. Seu 
comprimento não deverá exceder a 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros); 
B.4.4) Só poderá ser instalada uma unidade (engenho) por edificação ou uma unidade por fachada, quando a 
edificação estiver implantada em esquina;  
B.4.5) Os engenhos deverão possuir uma harmonia cromática no texto e no seu pano de fundo. 
 
B.5) Dos engenhos publicitários e placas de sinalização no perímetro de proteção das Subáreas da Serra do 
Curral 
B.5.1) Perímetro da Área Polarizadora (tombada):  
 



B.5.1.1) Conforme previsto na Diretriz n.º 06, da Deliberação n.º 147/2003 do CDPCM-BH, é vedada a 
instalação de quaisquer engenhos de publicidade, exceto as placas de identificação de estabelecimentos ou 
sinalização, sendo que os referidos engenhos deverão ser objeto de apreciação do CDPCM-BH a partir de 
estudos de impacto na paisagem visando a preservação da visibilidade e fruição do bem tombado; 
B.5.1.2) A instalação de engenhos, mesmo que temporários, deverá ser objeto de aprovação por parte do 
CDPCM-BH; 
B.5.1.3) Fica vedada a instalação de engenhos publicitários em lotes vagos e áreas livres, inclusive as contíguas 
a faixa de domínio de rodovias ou vias expressas;  
 
B.5.2) Perímetro da Área de Entorno ao bem tombado: 
 
B.5.2.1) Conforme previsto na Diretriz n.º 06, da Deliberação 147/2003 do CDPCM-BH, a instalação de 
quaisquer engenhos de publicidade, bem como de placas de sinalização ou identificação de estabelecimentos 
comerciais deverão observar o previsto na legislação municipal vigente. A instalação de antenas de 
telecomunicações ou equipamentos afins na área de entorno deverão ser objeto de estudo de impacto ambiental 
e paisagístico contemplando a visibilidade do bem tombado a partir dos principais Trajetos e Visadas 
Privilegiadas definidos no tombamento das subáreas da Serra do Curral. Tais estudos deve ser aprovado pelo 
Comam, ouvido o CDPCM-BH; 
B.5.2.2) Fica vedada a instalação de engenhos que ultrapassem a altura máxima das edificações; 
B.5.2.3) Fica vedada a instalação de engenhos publicitários em lotes vagos e áreas livres, inclusive as contíguas 
a faixa de domínio de rodovias ou vias expressas;  
B.5.2.4) As placas de sinalização assim como os mobiliários urbanos deverão observar a preservação da 
visibilidade e fruição da Serra do Curral e sua aprovação pelo CDPCM-BH deverá ser baseada em estudo de 
visibilidade e impacto paisagístico contemplando a visibilidade do bem tombado a partir dos principais Trajetos 
e Visadas Privilegiadas. 
 
B.6) Toldos 
Requisitos: 
B.6.1) Só será permitida a colocação de toldos do tipo em balanço e passarela (em hotéis); 
B.6.2) Os toldos em balanço deverão ser instalados sempre dentro dos vãos das portas; 
B.6.3) Serão permitidos também os toldos do tipo passarela apenas em entrada de hotéis, respeitadas as 
dimensões estabelecidas pelo código de posturas; 
B.6.4) Só será permitida a colocação de toldos no pavimento térreo ou em galerias superiores recuadas; 
B.6.5) Devem estar instalados a uma altura mínima de 2,30m (dois metros e trinta centímetros), medidos entre o 
ponto mais baixo do toldo e o ponto mais alto do passeio, imediatamente abaixo deste; 
B.6.6) Não será permitida a colocação de toldos com cobertura metálica; 
B.6.7) Caso o toldo não seja de material translúcido incolor, ele deve ser obrigatoriamente retrátil; 
B.6.8) Os toldos devem se estender até a proporção máxima de 2/3 (dois terços) do passeio, a contar do 
alinhamento da fachada; 
B.6.9) Não será admitido nenhum tipo de fechamento lateral ou frontal fixo; 
B.6.10) Fica permitida a inscrição do nome da atividade e do estabelecimento somente na bambinela, borda 
frontal dos toldos; 
B.6.11) Os toldos de uma mesma edificação deverão ser de mesma cor, independente de serem referentes a 
estabelecimentos distintos. 
 
B.7) Do mobiliário urbano 
O licenciamento para instalação de mobiliário urbano dentro dos perímetros dos Conjuntos Protegidos e ADE's 
deverá ser precedido de aprovação do CDPCM-BH. 
 
B.8) Das intervenções nas calçadas 
A licença para execução de intervenções nas calçadas dentro dos perímetros de Proteção dos Conjuntos 
Urbanos, ADE´s e imóveis com tombamento isolado deverá ser precedida de análise da Gerência de Patrimônio 
Histórico Urbano e observadas as seguintes diretrizes:  
As calçadas em laje de pedra originais da fundação da cidade deverão ser totalmente preservadas, não podendo 
ser furadas, quebradas, removidas. 
As demais calçadas, após qualquer intervenção, deverão ser totalmente refeitas no trecho correspondente à 
testada do terreno adjacente à mesma, com o mesmo material existente e seguindo a paginação e os 
procedimentos de execução especificados pela Gerência de Patrimônio Histórico Urbano.  
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Poder Executivo
Secretaria de Administração Regional Municipal Pampulha

INSTRUÇÃO NORMATIVA SARMU-P Nº 001/2014

Dispõe sobre Atividade Comercial de Veículo Automotor em locais que especifica para fins de garantia de preservação.

O Secretário de Administração Regional Municipal Pampulha, no exercício de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no Código de
Posturas de Belo Horizonte, Lei nº 8.616 de 14 de julho de 2003, alterado pela Lei nº 9.845 de 9 de abril de 2010, no Art. 91 e parágrafo único do Decreto nº
14.060 de 6 de agosto de 2010 e considerando:

I - que a Constituição Federal de 1988, no Artigo 216 estabelece que é função da União, do Estado e dos Municípios, com o apoio da comunidade,
preservar os bens culturais e naturais brasileiros;

II - que a Constituição do Estado de Minas Gerais, no Art. 209 fixa que o Estado, com a colaboração da comunidade, protegerá o patrimônio cultural
por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, de outras formas de acautelamento e preservação e, ainda, de repressão aos
danos e às ameaças a esse patrimônio;

III - que a Lei Orgânica de Belo Horizonte como objetivo prioritário, dentre outros, preservar a sua identidade, adequando as exigências do
desenvolvimento à preservação de sua memória, tradição e peculiaridades;

IV - as prescrições do artigo 15, dentre outros da Lei 7.165/1996 - Plano Diretor de Belo Horizonte - que estabelece diretrizes de proteção da
memória e do patrimônio cultural.

V - o disposto no art. 16 da Lei Municipal N.º 3.802 de 6 de julho de 1984, que veda a destruição, demolição e mutilação de bens tombados;
VI - a destruição e a descaracterização que praças, parques, áreas verdes, reservas ecológicas e bens tombados vêm sofrendo com as várias

formas de poluição, em especial com o acúmulo de resíduos sólidos provocado por atividades de comércio em veículo automotor.
RESOLVE:

Art. 1º - Fica proibido o exercício de atividade comercial em veículo automotor nas seguintes áreas e bens que integram a circunscrição da região da
Pampulha de Belo Horizonte: Alameda das Princesas, Alameda das Palmeiras, Rua Artur Itabirano, Rua Rebelo Horta, Av. Coronel José Dias Bicalho, Rua
Roquete Mendonça.

Art. 2º - Fica permitido, desde que esteja em acordo com a legislação vigente de trânsito, o exercício de atividade comercial em veículo automotor
nas seguintes áreas e bens que integram a circunscrição da região da Pampulha de Belo Horizonte: Av. Alfredo Camaratti, Av. Chaffir Ferreira, Av. Dom
Orione.

Art. 3º - O descumprimento dos preceitos acima sujeitará os infratores às penalidades previstas para os dispositivos infringidos dos artigos 139 a 153
do Código de Posturas - Lei N.º 8.616 de 14/7/2003, devidamente regulamentada pelo Decreto 14.060/2010.

Art. 4º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2014

Humberto Pereira de Abreu Júnior
Secretário de Administração Regional Municipal
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LEI Nº 9.037, DE 14 DE JANEIRO DE 2005 

Institui  o  plano  de  ação  -  Programa  de  Recuperação  e 
Desenvolvimento  Ambiental  da  Bacia  da  Pampulha  - 
PROPAM - em Belo Horizonte, e regulamenta as ADEs da 
Bacia  da  Pampulha,  da  Pampulha  e  Trevo,  em 
conformidade com as Leis nº 7.165/96 e 7.166/96.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei:

TÍTULO I
DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DA BACIA DA 

PAMPULHA - PROPAM - EM BELO HORIZONTE

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art.  1º  -  O  Programa  de  Recuperação  e  Desenvolvimento  Ambiental  da  Bacia  da  Pampulha  - 
PROPAM - tem como objetivos: 
I - proceder à recuperação e ao desenvolvimento ambiental da Bacia da Pampulha por meio de:
a) desenvolvimento de ações relativas à melhoria do saneamento ambiental;
b) garantia da qualidade das águas conforme legislação específica;
c) recuperação da represa da Pampulha, das ilhas, das enseadas e revitalização da orla;
d) melhoria das condições viárias;
e) educação ambiental da população, de modo a propiciar a mudança de comportamento em relação 
à proteção e à preservação dos recursos naturais; 
f)  gestão  ambiental  conjunta  com  o  Município  de  Contagem,  por  meio  da  Associação  Civil  
Comunitária  de  Recuperação  da  Bacia  Hidrográfica  da  Pampulha/Consórcio  de  Recuperação  da 
Bacia da Pampulha, autorizado pela Lei nº 7.932, de 30 de dezembro de 1999;
II - promover o desenvolvimento urbano e econômico da Bacia da Pampulha por meio de:
a)  requalificação  urbana  das  áreas  integrantes  da  Bacia,  de  modo  a  propiciar  a  realização  de  
potenciais  econômicos,  ampliar  a  oferta  e  as  condições  de  apropriação  de  espaços  públicos  e 
acentuar  a  atratividade  da  Pampulha  como  espaço  de  lazer,  cultura  e  turismo  de  âmbito 
metropolitano;
b) definição de parâmetros de ocupação e uso do solo adequados à recuperação ambiental e ao 
desenvolvimento urbano e econômico da referida Bacia. 

CAPÍTULO II
DAS AÇÕES

Art.  2º  -  O  Programa  de  Recuperação  e  Desenvolvimento  Ambiental  da  Bacia  da  Pampulha  - 
PROPAM - abrange as seguintes ações relativas ao saneamento ambiental:
I - a definição de vilas e de conjuntos prioritários para urbanização, conforme o Anexo I; 
II - o controle dos focos erosivos e do aporte de sedimentos para os cursos d'água;
III - a remoção e o reassentamento das famílias residentes em áreas de risco geológico, sujeitas à  
inundação ou destinadas à implantação de sistema viário estrutural;
IV - a ampliação da rede de drenagem em toda a Bacia;
V - a ampliação da coleta de esgotos sanitários, por meio de redes coletoras convencionais e da 
adoção de tecnologias alternativas em toda a Bacia, de forma a eliminar os lançamentos clandestinos 
nas redes de drenagem e nos cursos d'água;
VI - a implantação prioritária dos interceptores de esgotos nos fundos de vale e na margem esquerda  
da Lagoa da Pampulha, conforme Anexo II;
VII - a implantação da coleta de lixo em áreas ainda não atendidas e a ampliação deste serviço em 
áreas onde o atendimento ainda é insuficiente;
VIII - o controle dos bota-foras clandestinos;
IX - a garantia da infra-estrutura necessária para a coleta seletiva e para a reciclagem dos resíduos 
sólidos, por meio da implantação de galpões de recebimento e triagem de resíduos, de contenedores 
seletivos e de equipamentos de transporte;
X - a intensificação do controle e da recuperação ambiental da Central de Tratamento de Resíduos 
Sólidos da BR-040;
XI  -  a  implantação  de  estação  de  reciclagem  de  entulho,  objetivando  a  minimização  do  seu 
lançamento em áreas públicas, de forma clandestina, bem como sua reutilização comercial;



XII - o desenvolvimento de ações de combate e controle de vetores, visando a eliminar, a diminuir ou  
a prevenir os riscos e os agravos à saúde; 
XIII - o tratamento dos fundos de vale constantes do Anexo III, de forma a favorecer a adoção de  
alternativas que assegurem mínima intervenção no meio ambiente natural; 
XIV -  a priorização da urbanização dos logradouros públicos constantes do Anexo III,  incluída a 
pavimentação não asfáltica  ou assemelhada,  extensão de rede de drenagem, expansão da rede 
coletora de esgotos e da coleta de resíduos sólidos.

Art. 3º - O PROPAM abrange as seguintes ações relativas à recuperação da represa:
I - o desassoreamento da represa por meio de dragagem dos sedimentos, visando à recuperação do 
espelho d'água, a manutenção da capacidade de amortecimento nos picos de cheias e a proteção 
contra enchentes nas áreas situadas à jusante da barragem;
II  -  a recuperação ambiental  das ilhas e da enseada do Zoológico,  por  meio de implantação de 
parques ecológicos para a proteção e para o desenvolvimento da flora e da fauna locais;
III - a revitalização da orla da represa por meio da recuperação de áreas verdes, da preservação do  
patrimônio histórico-arquitetônico, da requalificação do espaço público e da redefinição do uso do 
solo, para reforçar o turismo e o lazer na região;
IV -  a melhoria da qualidade das águas da represa e dos cursos d'água afluentes,  por meio de 
medidas adequadas em relação aos lançamentos de efluentes líqüidos, à disposição de resíduos 
sólidos e ao combate às erosões, viabilizando as atividades de pesca e de recreação de contato 
primário.

Art. 4º - Entre as ações do PROPAM, incluem-se as seguintes, relativas à gestão e ao planejamento 
urbano e ambiental: 
I  - a mobilização e a educação ambiental por meio de oficinas, palestras, circuitos de percepção 
ambiental,  implantação  de  centros  de  educação  ambiental  na  Fundação  Zoobotânica  e  nas 
secretarias municipais da coordenação de gestão regional Noroeste e Pampulha e de um centro de 
vivência agroecológica;
II - a implantação de comissões locais de meio-ambiente para a divulgação e para a promoção de 
iniciativas de proteção dos recursos hídricos, da fauna e da flora, cuja composição e atribuições serão 
definidas em conjunto com o Executivo e as associações comunitárias;
III - o monitoramento e o controle da qualidade ambiental quanto à qualidade dos recursos hídricos, à 
fauna, à flora, aos focos de erosão e aos sedimentos provenientes destes, e quanto às condições de 
ocupação e uso do solo;
IV - o monitoramento pluviométrico e fluviométrico dos cursos d'água da bacia;
V - o controle de vetores, de forma integrada com os órgãos relacionados ao saneamento;
VI - a maximização do potencial turístico e de lazer representado pela represa e seu entorno, por 
meio da ampliação das possibilidades de localização de atividades econômicas;
VII - a preservação ambiental da Bacia e a proteção do patrimônio cultural e da paisagem no entorno  
da represa, por meio da revisão dos parâmetros de ocupação e de uso do solo, em especial, nas 
Áreas de Diretrizes Especiais - ADEs - da Bacia da Pampulha, da Pampulha e Trevo; 
VIII - a compatibilização da atividade turística com a preservação do patrimônio cultural e paisagístico 
e a permanência do assentamento residencial nas proximidades da represa.

Art.  4º-A  -  O  Executivo  priorizará  a  implementação  do  Programa  de  Recuperação  da  Bacia  da 
Pampulha, com vistas à sua consolidação deverá ser implementado em caráter prioritário, para que 
esteja consolidado até o ano de 2014, especialmente no que diz respeito à finalização das obras 
físicas previstas.

Art. 4º-A acrescentado pela Lei nº 9.959, de 20/7/2010 (Art. 104)

TÍTULO II
DA REGULAMENTAÇÃO DAS ÁREAS DE DIRETRIZES ESPECIAIS - ADES - DA BACIA DA 

PAMPULHA, DA PAMPULHA E TREVO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 5º - As ADEs da Bacia da Pampulha, da Pampulha e Trevo visam a assegurar condições de 
recuperação  e  de  preservação  ambiental  da  represa  da  Pampulha,  proteção  e  valorização  do 
patrimônio arquitetônico, cultural e paisagístico e fomento ao potencial turístico da área.

Parágrafo único - A delimitação das ADEs é determinada pela Lei nº 7.166, de 27 de agosto de 1996 - 
Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo - LPOUS.



Art. 6º - Os parâmetros urbanísticos para as ADEs da Bacia da Pampulha, da Pampulha e Trevo são 
aqueles definidos pela LPOUS que não contrariem o disposto nesta Lei.

Parágrafo  único  -  Os  parâmetros  urbanísticos  estabelecidos  nesta  Lei  sobrepõem-se  aos  do 
zoneamento definido pela LPOUS e sobre eles preponderam.

Art. 7º - A taxa mínima de permeabilidade é de 30% (trinta por cento), salvo na Zona de Preservação 
Ambiental - ZPAM - e na Zona de Proteção - ZP-1 -, contidas na LPOUS e nas Áreas de Proteção 
Máxima - Grau 1 - e Áreas de Proteção Moderada - Grau 2 -, definidas no art. 10 desta Lei.

§ 1º -  É vedada a substituição,  mesmo que parcial,  da área permeável  obrigatória,  por caixa de 
captação e de drenagem. 

§  2º  -  A  área  permeável  obrigatória  será  localizada,  preferencialmente,  em áreas  de  vegetação 
significativa já existentes no terreno.

Art. 8º - Ficam vedados os níveis de edificação que atinjam o lençol freático, à exceção de fundação e 
de reservatório. 

Parágrafo único - A edificação que implique desaterro, corte e/ou ocupação abaixo do nível do terreno 
natural  será  obrigatoriamente  precedida  por  sondagem que  identifique  a  profundidade  do  lençol  
freático, de modo a evitar sua exposição e conseqüente contaminação.

Art. 9º - (VETADO)

Art. 10 - Ficam instituídas as seguintes Áreas de Proteção Especial quanto à ocupação e ao uso do 
solo, conforme delimitação contida no Anexo IV:
I - Áreas de Controle Especial de Uso do Solo, em função da vulnerabilidade à contaminação de  
águas subterrâneas e superficiais;
II - Áreas de Proteção Máxima - Grau 1 - para a preservação permanente de nascentes, de cursos  
d'água e de cobertura vegetal;
III - Áreas de Proteção Moderada - Grau 2 - para o controle da ocupação e do uso em áreas de 
nascentes, de cursos d'água e de cobertura vegetal.

Art. 11 - As Áreas de Controle Especial de Uso do Solo estão sujeitas às seguintes condições:
a) vedação de implementação de atividades capazes de gerar efluentes líquidos e de contaminar o  
lençol freático e as águas superficiais, tais como: aterro sanitário, cemitério, cemitério para animais e 
produtos químicos, inflamáveis, tóxicos e venenosos;
b) a instalação das atividades listadas no Anexo V desta Lei sujeita-se a licenciamento pelo órgão 
ambiental  competente e  será admitida somente mediante  a adoção de medidas mitigadoras que 
assegurem a proteção integral das águas;

Parágrafo único - Quando já instaladas, as atividades referentes às alíneas a e b ficam sujeitas a 
licenciamento corretivo pelo órgão municipal competente.

Art. 12 - São admitidos nas Áreas de Proteção Máxima - Grau 1:
a) a instalação somente de serviços de apoio à manutenção de vegetação, de nascentes e de cursos  
d'água;
b) o Coeficiente de Aproveitamento máximo de 0,05 (cinco centésimos);
c) a taxa máxima de ocupação de 2% (dois por cento);
d) a taxa mínima de permeabilidade de 95% (noventa e cinco por cento).

Parágrafo  único  -  No  caso  de  terrenos  de  propriedade  particular,  são  admitidos  os  usos  e  as 
condições previstos nesta Lei, desde que obedecidos os parâmetros de ocupação da LPOUS para 
ZPAM na mesma situação. 

Art. 13 - São admitidos nas Áreas de Proteção Moderada - Grau 2: 
a) lotes mínimos de 1.000m² (mil metros quadrados);
b) coeficiente de aproveitamento máximo de 0,6 (seis décimos);
c) quota de terreno por unidade habitacional de 120m² (cento e vinte metros quadrados);
d) taxa máxima de ocupação de 20% (vinte por cento);
e) taxa mínima de permeabilidade de 70% (setenta por cento).



Parágrafo único - Nas Áreas de Proteção Moderada -- Grau 2 - situadas fora da ADE da Pampulha, é 
obrigatório o licenciamento específico para atividades dos Grupos II  e III,  quando permitidas pela 
LPOUS, exigindo-se licenciamento corretivo, se já instaladas.

CAPÍTULO II
DA ADE TREVO

Art. 14 - (VETADO)

Art. 15 - (VETADO)

Art. 16 - (VETADO)

Art. 17 - (VETADO)

Art. 18 - (VETADO)

Art. 19 - (VETADO)

Art. 20 - (VETADO)

Parágrafo único - (VETADO)

Art.  20-A  -  Podem  ser  instalados  na  ADE  Trevo,  desde  que  adequadamente  solucionado  o 
esgotamento sanitário na região, em conformidade com o adensamento resultante, equipamentos de 
uso público e edificações relativas a programas de habitação de interesse social, limitada a 12 m 
(doze  metros)  a  altura  das edificações e respeitando-se a quota mínima de terreno por  unidade 
habitacional de 60 m² (sessenta metros quadrados).

Art. 20-A acrescentado pela Lei nº 9.959, de 20/7/2010 (Art. 105)

CAPÍTULO III
DA ADE DA PAMPULHA

Art. 21 - A ADE da Pampulha tem como objetivo específico a proteção e a valorização do patrimônio 
arquitetônico, cultural e paisagístico e o fomento do potencial turístico da área, por meio da definição 
de parâmetros adequados de ocupação e de uso do solo.

Art. 22 - A taxa máxima de ocupação é de 50% (cinqüenta por cento).

Art. 23 - O afastamento frontal mínimo é de 5m (cinco metros).

§  1º  -  A área  delimitada  pelo  afastamento  frontal  mínimo das  edificações será  obrigatoriamente 
ajardinada, permitindo-se a sua impermeabilização em um percentual máximo de 25% (vinte e cinco 
por cento) para acessos e guaritas;

§ 2º - Na área do afastamento frontal mínimo o piso intertravado será permitido desde que utilizado 
em até 10% (dez por cento) da área permeável desse afastamento; 

§ 3º -  É vedada a utilização da área delimitada pelo afastamento frontal  mínimo ajardinado para 
estacionamento de veículos.

§ 4º - Não se aplica à ADE da Pampulha o disposto no inciso III do artigo 52 da Lei n° 7.166/96.

Art.  24  -  No  fechamento  frontal  dos  lotes  edificados  só  serão  admitidos  elementos  com 
permeabilidade visual, que garantam a visibilidade dos jardins a partir dos logradouros públicos. 

Parágrafo  único  -  Elementos  sem permeabilidade  visual  só  serão  permitidos  para  contenção  de 
terreno natural ou com altura máxima de 80 cm (oitenta centímetros) acima do terreno natural. 

Art. 25 - Os afastamentos laterais e de fundo mínimos são de 3m (três metros).



Art. 26 - A altura máxima permitida às edificações é de 9m (nove) metros, contados a partir do terreno 
natural. 

Parágrafo único - Excetua-se do disposto no caput deste artigo o terreno não parcelado inserido na 
quadra  4700  e  definido  como ZAR-2  no  Anexo  II  da  Lei  nº  7.166/96,  na  qual  a  altimetria  das  
edificações fica limitada, alternativamente:
I - a 9 m (nove metros), contados a partir do terreno natural;
II - a 30 m (trinta metros), contados a partir do nível da Avenida Flemming, no trecho correspondente 
à quadra a que se refere o parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único acrescentado pela Lei nº 9.959, de 20/7/2010 (Art. 105)

Art. 27 - Nos terrenos lindeiros à Avenida Otacílio Negrão de Lima, a somatória dos pés direitos dos 
diversos pisos não pode, em nenhuma parte da edificação, ultrapassar a altura máxima de 9m (nove  
metros). 

Parágrafo único - Não são permitidos, nesses terrenos, níveis de subsolo enterrados em mais de 3m 
(três metros)  de altura  em relação ao terreno natural,  assegurada  a proteção  do lençol  freático, 
conforme condições definidas no artigo 8º desta Lei.

Art. 28 - Além do uso residencial, são permitidas as atividades apresentadas no Anexo VII, conforme 
as áreas discriminadas no Anexo VI, a saber:
I - áreas predominantemente residenciais - são permitidas atividades similares ao uso residencial e 
serviços de educação do Grupo I da LPOUS, exceto escolas de segundo grau;
II - Avenida Otacílio Negrão de Lima - são permitidos serviços similares ao uso residencial e usos 
vinculados ao lazer, à cultura e ao turismo;
III - avenidas Flemming/Expedicionário Celso Racioppi, Alfredo Camarate, Santa Rosa, Praça Alberto 
D.  Simão,  Francisco  Negrão  de  Lima,  Atlântida/Heráclito  Mourão  de  Miranda,  Antônio  Francisco 
Lisboa,  Clóvis  Salgado e  Braúnas -  são  permitidas  as  atividades dos  itens  I  e  II;  as  atividades 
classificadas como Grupo I e as atividades dos Grupos II e III da LPOUS, vinculadas a serviços de  
instituição  de  crédito,  pessoais,  diversão  e  comunicação,  entidades  desportivas  e  recreativas, 
serviços públicos e centros de convenção, conforme Anexo VII;

Art. 28 - Além do uso residencial, é permitida a instalação das atividades previstas no Anexo VII desta 
Lei, conforme as áreas incluídas no Anexo VI desta Lei, a saber:
I - áreas predominantemente residenciais;
II - Avenida Otacílio Negrão de Lima;
III - Avenida Fleming; Rua Expedicionário Celso Racioppi; avenidas Alfredo Camarate e Santa Rosa; 
Praça Alberto D. Simão; avenidas Francisco Negrão de Lima, Atlântida/Heráclito Mourão de Miranda, 
Antônio  Francisco  Lisboa,  Professor  Clóvis  Salgado,  Braúnas,  Chaffir  Ferreira  e  Orsi  Conceição 
Minas e ruas Xangrilá, Versília e Ministro Guilhermino de Oliveira. 

§ 1º - Às atividades incluídas no Anexo VII desta Lei poderão ser agregadas as atividades auxiliares 
constantes do mesmo Anexo, desde que sua instalação seja admitida na via na qual está instalada a  
atividade principal.

§  2º  -  Às  atividades  incluídas  no  Anexo  VII  desta  Lei  poderão  ser  associadas  outras, 
independentemente de sua admissão no local em que está instalada a atividade principal, observado 
o seguinte:
I  -  às  atividades  incluídas  entre  os  serviços  de  alimentação  poderão  ser  associadas  atividades 
incluídas entre as de comércio varejista de produtos alimentícios;
II - às atividades de centro de convenções e de centro cultural poderão ser associadas atividades 
incluídas entre as de comércio varejista de produtos alimentícios e comércio varejista de artigos e 
aparelhos de uso pessoal e domiciliar.

§ 3º - O Executivo deverá regulamentar a forma de implantação das atividades associadas, ouvido o  
COMPUR.

Art. 28 com redação dada pela Lei nº 9.959, de 20/7/2010 (Art. 106)

Art. 29 - São permitidos nas avenidas Presidente Antônio Carlos, Portugal, Presidente e Francisco 
Negrão de Lima (entre Avenida Presidente e Rua Acácio Teles Pereira) e ruas Francisco Bretas  
Bhering e João Zacarias de Miranda os usos permitidos em vias arteriais, de acordo com a Lei de 
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo em vigor.



Art. 29 - São permitidos, nas avenidas Presidente Antônio Carlos, Portugal, Presidente e Francisco 
Negrão de Lima, entre a Avenida Presidente a Rua Acácio Teles Pereira, e nas ruas Francisco Bretas 
Bhering, João Zacarias de Miranda, Estanislau Fernandes e Pedrogão Pequeno, os usos permitidos 
em vias arteriais, de acordo com a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo.

Caput com redação dada pela Lei nº 9.959, de 20/7/2010 (Art. 107)

§ 1º - A R. Cheik N. Assrauy, extensão da Avenida Portugal, admite os mesmos usos desta. 

§ 2º - Aplica-se aos lotes lindeiros à Avenida Antônio Carlos o disposto no art.  71 -  B da Lei nº  
7.166/00, desde que sob anuência do Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR.

§ 2º retificado em 28/04/2005

§ 2º - Aplica-se aos lotes 8, 9 e 10 da quadra 3A do Bairro São Luiz o disposto no art. 71-B da Lei nº 
7.166/96, exceto o disposto nos §§ 1º e 2º do mesmo artigo.

§ 2º com redação dada pela Lei nº 10.065, de 12/1/2011 (Art. 16)

Art. 30 - Nos terrenos lindeiros às avenidas Atlântida/Heráclito Mourão de Miranda, Antônio Francisco 
Lisboa, Clóvis Salgado e Braúnas, para a instalação de Hotel, Apart-Hotel e Residência-Hotel; Parque 
de Diversões; atividades listadas na LPOUS, como "Instituições Científicas, Culturais, Tecnológicas e 
Filosóficas"; Centros de Convenção, admite-se:
a)  taxa  de  ocupação  superior  a  50%  (cinqüenta  por  cento),  desde  que  assegurada  a  taxa  de 
permeabilidade mínima de 30% (trinta por cento);
b) altura máxima na divisa de 9m (nove metros), nas vias arteriais e de ligação regional; e de 5m 
(cinco metros) nas vias coletoras.

Parágrafo  único  -  A  utilização  dos  parâmetros  estabelecidos  nas  alíneas  do  caput deste  artigo 
ocorrerá, obrigatoriamente, mediante a apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV - e a 
aprovação pelo CDPCM e pelo COMPUR.

Art. 30 - É permitida a instalação de equipamentos voltados à cultura, ao turismo e ao lazer com 
parâmetros urbanísticos diferenciados dos determinados nesta Lei nas vias incluídas no inciso III do 
art. 28, no art. 29 e no Anexo VI, todos desta Lei.

§ 1°- A utilização dos benefícios previstos no caput deste artigo somente será admitida para:
I - lotes desocupados;
II - imóveis comprovadamente subutilizados, cujas edificações não se caracterizem como de interesse 
de preservação. 

§ 2° - Para os casos previstos no caput deste artigo, admitir-se-á:
I  -  taxa  de  ocupação  superior  a  50%  (cinquenta  por  cento),  desde  que  observada  a  Taxa  de 
Permeabilidade mínima de 30% (trinta por cento);
II - altura máxima na divisa de 9 m (nove metros), nas vias arteriais e de ligação regional e de 5 m 
(cinco metros) nas vias coletoras.
III - altura total da edificação superior a 9 m (nove metros), desde que:
a) os volumes resultantes das novas edificações não interfiram em visadas significativas do Conjunto  
Urbano da Pampulha;
b)  os  volumes  resultantes  das  novas  edificações  não  interfiram  em  visadas  dos  monumentos 
tombados e definidos como de interesse de preservação.

§ 3°- A utilização dos parâmetros estabelecidos no § 2° deste artigo fica condicionada à apresentação 
de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV – e à aprovação pelo CDPCM-BH e pelo COMPUR.

§ 4º - A concessão prevista no inciso III do § 2º deste artigo é válida apenas para os lotes 1, 2 e 35 a  
46 da quadra 66 do Bairro São Luiz.

§ 4º - A concessão prevista no inciso III do § 2º deste artigo é válida apenas para os lotes 1, 2, 3 e 35 
a 46 da quadra 66 do Bairro São Luiz.

§ 4º com redação dada pela Lei nº 10.065, de 12/1/2011 (Art. 17)
Art. 30 com redação dada pela Lei nº 9.959, de 20/7/2010 (Art. 107)

Art. 31 - O remembramento de lotes para usos não residenciais é permitido somente ao longo das 
avenidas  Flemming/Celso  Racioppi,  Alfredo  Camarate,  Santa  Rosa,  Francisco  Negrão  de  Lima, 
Atlântida/Heráclito Mourão de Miranda, Antônio Francisco Lisboa, Clóvis Salgado e Braúnas.



Art. 32 - Cinemas, teatros, auditórios e museus, desde que sua destinação não seja alterada, são 
permitidos, inclusive com parâmetros de ocupação diferentes dos previstos nesta Lei, desde que:
I - tenham sido submetidos à aprovação do CDPCM e do COMPUR;
II - contribuam para a requalificação da área;
III - promovam adequação à paisagem local. 

Art.  32-A  -  Nos  terrenos  onde  estão  situados  o  Mineirão,  o  Mineirinho  e  o  Centro  Esportivo  
Universitário Centro Esportivo Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais - CEU/UFMG -,  
com vistas ao atendimento das demandas relativas aos equipamentos esportivos e em virtude da 
necessidade  de  constante  modernização  desses,  podem  ser  praticados  parâmetros  e  critérios 
urbanísticos diferentes dos previstos na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo e desta Lei,  
desde que:
I - sejam submetidos à aprovação do CDPCM-BH e do COMPUR;
II - contribuam para a requalificação da área.

Art. 32-A acrescentado pela Lei nº 9.959, de 20/7/2010 (Art. 108)

Art. 33 - As atividades instaladas há mais de 2 (dois) anos da vigência desta Lei e que estejam em 
desacordo com o Anexo VII desta regulamentação, poderão permanecer no local,  observadas as 
seguintes condições:
a) regularização das edificações, esteja a atividade regularizada ou não;
b) regularização das atividades, mediante apresentação do EIV e aprovação do Fórum da Área de 
Diretrizes  Especiais  da Pampulha -  FADE da Pampulha,  do COMPUR e aprovação do CDPCM, 
quando aplicável. 

Parágrafo único - As atividades do Grupo 3, nos termos do Anexo X da Lei nº 7.166/96 regularmente 
instaladas, até a data da publicação desta Lei, na ADE da Pampulha, poderão ser substituídos pela 
atividade de hotel,  desde que a substituição não implique desrespeito a qualquer dos parâmetros 
urbanísticos válidos para ADE e para o zoneamento do local, em especial a Taxa de Permeabilidade 
e a altimetria.

Parágrafo único acrescentado pela Lei nº 9.959, de 20/7/2010 (Art. 109)

Art. 34 - (VETADO)

Parágrafo único - (VETADO)

Art. 35 - A intervenção nas edificações constantes do Inventário de Arquitetura Modernista de Belo 
Horizonte será submetida à aprovação do CDPCM.

Art. 36 - Intervenções de qualquer natureza (construções, instalação de usos, mobiliário urbano, etc), 
de  iniciativa  particular  ou  não,  situadas nos  lotes  lindeiros  ou  em espaços públicos  da  Avenida 
Otacílio Negrão de Lima, serão submetidas à anuência prévia do órgão municipal de preservação do 
patrimônio histórico. 

Art.  37 -  É permitida a  instalação de dispositivos de comunicação visual  e de mobiliário  urbano, 
mediante licenciamento municipal, precedido de parecer favorável do órgão municipal de preservação 
do patrimônio histórico. 

§ 1º - A instalação de dispositivos de comunicação visual atenderá às seguintes condições: 
I - não comprometimento da paisagem local;
II - não obstrução da visualização de elementos arquitetônicos característicos das edificações.

§ 2º - Na Avenida Otacílio Negrão de Lima, somente poderão ser instalados engenhos de publicidade 
indicativos, cooperativos e institucionais.

§ 3º - Os engenhos de publicidade classificados como publicitários somente serão permitidos em 
mobiliário urbano, atendidas as diretrizes do órgão municipal de preservação do patrimônio histórico.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38 - Fica instituído o Fórum da Área de Diretrizes Especiais da Pampulha - FADE da Pampulha, 
com as seguintes atribuições:



I - elaborar seu regimento interno;
II - acompanhar a implementação desta Lei, avaliando, periodicamente, os resultados;
III - propor a adoção de melhorias para a ADE da Pampulha;
IV - subsidiar o COMPUR, o CDPCM e o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM-;
V - auxiliar na fiscalização do cumprimento dos dispositivos desta Lei.

§ 1º - As condições de funcionamento e a composição do FADE da Pampulha serão definidas em 
conjunto com o Executivo. 

§ 2º - Fica instituída uma Comissão Provisória com a atribuição de definir o processo de indicação  
dos seus representantes e efetivar a implementação do FADE da Pampulha, composta por 1 (um) 
representante da Secretaria Municipal da Coordenação de Gestão Regional - SCOMGER - Pampulha 
e 2 (dois) representantes da comunidade local, por esta indicados.

Art.  39  -  O  Executivo,  por  meio  de  decreto,  estabelecerá  as  intervenções  necessárias  à 
implementação do PROPAM, de acordo com o estabelecido no Título I desta Lei.

Art.  39-A -  O Executivo  elaborará estudos técnicos que apresentem alternativas  de uso para os 
imóveis  ociosos  ou  desocupados  das  ADEs  da  Pampulha  e  Trevo,  compatíveis  com  os  usos 
residenciais dessas regiões.

Art. 39-A acrescentado pela Lei nº 9.959, de 20/7/2010 (Art. 110)

Art. 39-B - O Executivo promoverá a implantação, manutenção e custeio de projetos permanentes de 
educação ambiental extraescolar, que tenham como foco a conscientização ambiental, especialmente 
a de crianças, adolescentes e jovens.

Art. 39-B acrescentado pela Lei nº 9.959, de 20/7/2010 (Art. 110)

Art. 39-C - O Executivo estenderá os projetos de educação ambiental já existentes e promovidos pelo  
Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha - PROPAM - às 
escolas de ensino público e privado e a outras instituições.

Art. 39-C acrescentado pela Lei nº 9.959, de 20/7/2010 (Art. 110)

Art.  39-D - Serão previstas as seguintes ações e intervenções no âmbito das ADEs da Bacia da 
Pampulha, da Pampulha e Trevo:
I - criação, para toda a ADE da Bacia da Pampulha, de mecanismos de coleta e tratamento de dejetos 
recicláveis e reutilizáveis;
II - definição de políticas de mobilidade, acessibilidade e controle do tráfego de veículos para as ADEs 
da Pampulha e Trevo.
III - realização de intervenções que visem à recuperação de espaços públicos pertencentes à Avenida 
Otacílio  Negrão  de Lima,  para  implantação  de  segunda pista  e  de  calçadão junto  à  Lagoa,  em 
consonância com o planejamento inicial da via.

Art. 39-D acrescentado pela Lei nº 9.959, de 20/7/2010 (Art. 110)

Art. 40 - São partes integrantes desta Lei:
I - ANEXO I: Mapa - Vilas e Conjuntos Prioritários para Urbanização;
II - ANEXO II: Listagem - Fundos de Vale Prioritários para Interceptação de Esgotos;
III - ANEXO III: Listagem - Fundos de Vale e Vias para Tratamento e Urbanização Prioritários;
IV - ANEXO IV: Mapa - Áreas de Proteção Especial quanto à Ocupação e ao Uso do Solo;
V - ANEXO V: Listagem - Usos Sujeitos a Licenciamento Especial - Áreas de Controle Especial de  
Uso do Solo;
VI - ANEXO VI: Mapa - Áreas Diferenciadas Quanto ao Uso do Solo;
VII - ANEXO VII: Quadro - Relação de Usos Permitidos na ADE da Pampulha.

Parágrafo único - Ficam inseridas, entre os Serviços de Educação permitidos na ADE da Pampulha e 
constantes do Anexo VII desta Lei, as escolas de ensino médio e profissionalizante.

Parágrafo único acrescentado pela Lei nº 9.959, de 20/7/2010 (Art. 111)

Art. 41 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2005

Fernando Damata Pimentel
Prefeito de Belo Horizonte



ANEXO I - Vilas e Conjuntos Prioritários para Urbanização

Relação de Vilas e Conjuntos
Vila São Bernardo
Vila São Tomás
Vila Novo Ouro Preto
Vila Alvorada
Vila Antena
Vila Califórnia
Vila Coqueiral
Vila Santo Antônio
Vila Paquetá
Conjunto Jardim Filadélfia
Conjunto São Francisco de Assis
Fonte: PROPAM -2003

ANEXO II - Fundos de Vale Prioritários para Interceptação de Esgoto

Fundos de Vale
Avenida Havaí
Avenida Hum
Avenida Dois
Avenida Francisco Negrão de Lima
Avenida Otacílio Negrão de Lima (margem esquerda da Lagoa da Pampulha correspondendo ao trecho 
situado entre o Jardim Zoológico e o Pampulha Iate Clube)

Fonte: PROPAM –2003

ANEXO III - Fundos de Vale e Vias para Tratamento e Urbanização Prioritários

Fundos de Vale para Tratamento
Avenida Havaí
Avenida Hum

Vias Prioritárias para Urbanização
Logradouro Bairro
Avenida Francisco Negrão de Lima Garças
Rua Cornélio Lima Rodrigues Garças
Rua Exp. Noraldino dos Santos São Luiz
Rua Exp. Nilo M. Pinheiro São Luiz
Avenida João XXIII Alípio de Melo
Rua Guimoar Paranhos Ouro Preto
Rua Andorra Santa Terezinha
Rua Geraldo Parreiras Braúnas
Rua Dirceu D. Braga Braúnas
Rua Otilia Moreira Braúnas
Rua Wanderley T. Matos Braúnas
Rua Tóquio Braúnas
Rua Manoel Ferreira Cardoso Nova Pampulha
Rua 45 Ouro Preto
Rua Bagdá Trevo
Rua Vocação V. São José
Rua Hum Jardim Filadélfia
Rua Montreal Trevo
Rua Oslo Trevo
Rua Idalisio A. Filho Braúnas



Rua Walquiria Braúnas
Rua Maestro João Cavalcante Braúnas
Rua Cartagena Braúnas
Rua Adolfo Lippi Fonseca Garças
Rua Radialista Sheilla Jordani Garças
Rua Radialista Carlos Filgueiras Garças
Rua Antônio Mazzinetti Ouro Preto
Rua Engenho da Noite Ouro Preto
Rua Engenho da Estrela Ouro Preto
Rua Engenho da Paz Ouro Preto
Rua Professor José Guerra Ouro Preto
Praça e Rua 47 Ouro Preto
Rua Nizia Torres Ouro Preto
Rua Celso Cunha Braúnas

Fonte: PROPAM - 2003



ADE BACIA DA PAMPULHA
ANEXO IV - Áreas de Proteção
Especial Quanto à Ocupação e

 ao Uso do Solo



Áreas de Proteção Moderada
 Grau 2

Áreas de Controle Especial de
 Uso do Solo - Vulneráveis à
Contaminação de Aquíferos

Áreas de Proteção Máxima
 Grau 1

Lagoa da Pampulha

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
SMRU/GERE - Fevereiro/2004

450 0 450 900 1350 m

Escala 1 : 45000

Anexo IV alterado pela Lei nº 9.959, de 20/7/2010



ANEXO V
Usos Sujeitos a Licenciamento Especial - Áreas de Controle Especial de Uso do Solo

Produção de Húmus
Reparação de Baterias e Acumuladores
Garagem de Empresa de Transporte de Carga e de Passageiros
Garagem de Serviço de Guindaste e Reboque
Lava-jato
Posto de Serviço de Veículos
Transportadora de Carga com Depósito sem Pátio de Veículos
Transportadora de Carga com Pátio de Veículos com/sem Depósito
Transportadora e Revendedora Retalhista de Derivados de Petróleo
Pátio de Máquinas, Equipamentos e Veículos
Indústria com Pequeno Potencial Poluidor não Geradora de Tráfego Pesado
Indústria com Pequeno Potencial Poluidor
Indústrias que não se enquadrem nos Grupos I e II
Terminais de Cargas
Unidade de Reciclagem de Resíduos Sólidos
Posto de Abastecimento de Veículos

ANEXO VI
Anexo VI alterado pela Lei nº 9.959, de 20/7/2010



ANEXO VI 
Uso do Solo - ADE da Pampulha

Área predominantemente residencial

Avs. Portugal, Antônio Carlos e 
F. Negrão de Lima (trecho) e 
Ruas P. Pequeno e E. Fernandes

Av. Otacílio Negrão de Lima



Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
SMRU/GERE - Setembro/2003

Avs. Francisco N. de Lima (trecho), 
A. Francisco Lisboa, Flemming /C. Racioppi,  
A. Camarate, Santa Rosa, Atlântida, 
Clóvis Salgado, Braúnas e Pça. A. D. Simão

230 0 230 460 690 m

Escala 1 : 23000



ANEXO VII – Relação de Usos Permitidos na ADE da Pampulha
Anexo VII substituído pela Lei nº 9.959, de 20/7/2010

 

Atividades Área 
Predominantemente 
Residencial

Av. O. N. Lima
Avs. Francisco N. Lima, Flemming/C. Racioppi, A.Camarate, 
Sta. Rosa,  Pça. Alberto D. Simão, Atlântida(1; 2), Antônio 
F. Lisboa(1; 3), Clóvis Salgado(1; 2) e Braúnas(1)

 Atividades do Grupo I da LPOUS em vigor   

SE
R

VI
Ç

O
S Instituiçoes de credito, seguro....    

Estabelecimentos bancários   

Caixa eletrônico   

Serviços de alojamento e alimentação    

Bar, Restaurante e Lanchonete   

Cafeteria, Casa de Chá, Casa de Doces, Casa de Sucos, Casa de Vitaminas   

Hotel, Apart-Hotel e Residência Hotel   

Pousada   

Sorveteria   

Serviços Domiciliares   

Jardinagem e Paisagismo   

Serviços pessoais    

Academias de Ginástica, Esportivas e de Artes Marciais   

Escola de Esportes   

Escola de Dança e Música   

Escola de Natação e Mergulho   

Quadras de Esporte e conjuntos de Quadras de Esporte   

Serviços de diversao e comunicaçao    
Autopista para Diversão   



Boliche   

Brinquedos Mecânicos e Eletrônicos   

Buffet com Salão de Recepção   

Casa de Jogos   

Casa de Jogos pela INTERNET   

Casa de Recepção e Salão de Festas   

Cinema, Teatro e Auditório   

Parque de Diversões   

Pista de Patinação   

Serviço de Recreação Infantil, inclusive com Buffet   

Serviços tecnico-profissionais    

Estúdio de Escultura, Desenho e Pintura Artística   

Serviços Auxiliares de Transpote   

Estacionamento   

Locação de Bicicletas   

Outros serviços    

Agência de Intercâmbio Cultural   

SE
R

VI
Ç

O
S 

D
E 

U
SO

 C
O

LE
TI

VO Agência de Viagens, Turismo e Venda de Passagens   

Assistencia Social    

Asilo e Casa de Idosos   

Inst. Cientifica, Culturais, Tecnologicas e Filosoficas    

Aquário   

Associação Cultural, Filosófica e Científica   

Associação de Apoio à Educação, Ciência e Tecnologia   

Biblioteca   

Centro Cultural   

Centro de Documentação   

Centro de Pesquisa   

Estabelecimento de Cultura Artística   



Estabelecimento de Pesquisa na área de Saúde   

Jardim Botânico   

Jardim Zoológico   

Mostras Artesanais e Folclóricas   

Museu   

Entidades Desportivas e Recreativas    

Clube Esportivo e Recreativo   

Escola de Equitação   

Serviços de Educação    

Curso Supletivo (de ensino fundamental)   

Escola de Ensino Fundamental   

Escolas de Excepcionais   

Escola maternal, Escola Infantil   

Escola de Idiomas   

Instituto para Portadores de Deficiência   

Serviços Publicos    

Delegacia de Policia   

Sede de Orgão Público   

Representação Diplomática   

Representação de Organismos Internacionais   

Outros serviços    

C
O

M
ÉR

C
IO

Antiquário   

Artesanato   

Bomboniére   

Confeitaria   

Floricultura   

Hidroponia   

Jornais e Revistas   



Tabacaria   

(1 ) São admitidas condições especiais de ocupação, conforme Art. 30 desta lei

(2) Não são admitidas Escolas Infantis e Estabelecimentos de Ensino Fundamental.
(3) Não são admitidos os Serviços de Alojamento e Alimentação; Pessoais; Diversão e Comunicação e Entidades Desportivas e 
Recreativas
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Código CNAE 2.0 Descrição das atividades principais

área 

predominantem

ente 

residencial

vias 

previstas no 

inciso III do 

Art. 28

AV. Otacício 

Negrão de 

Lima

472110100
Padaria e confeitaria com predominância de 

produção própria •

472110200
Padaria e confeitaria com predominância de 

revenda • •

472110300 Comércio varejista de laticínios e frios • •

472110400
Comércio varejista de doces, balas, bombons 

e semelhantes • • •

472290100 Comércio varejista de carnes - Açougue •
472370000 Comércio varejista de bebidas •
472450000 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros • •

471210000

Comércio varejista de mercadorias em geral, 

com predominância de produtos alimentícios - 

minimercados, mercearias e armazéns
•

472960100 Tabacaria • •
478900300 Comércio varejista de objetos de arte • •
478909902 Comércio varejista de artigos para festa •
478570100 Comércio varejista de antigüidades • •

478900200 Comércio varejista de plantas e flores naturais • • •

476100100 Comércio varejista de livros • • •
476100200 Comércio varejista de jornais e revistas • • •

478900800
Comércio varejista de artigos fotográficos e 

para filmagem • •

476280000
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e 

fitas

476100300 Comércio varejista de artigos de papelaria •

476360100
Comércio varejista de brinquedos e artigos 

recreativos •

476360200 Comércio varejista de artigos esportivos •

477170100
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, 

sem manipulação de fórmulas •

477170200
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, 

com manipulação de fórmulas •

477170300
Comércio varejista de produtos farmacêuticos 

homeopáticos •

477250000
Comércio varejista de cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal •

477410000 Comércio varejista de artigos de óptica •

478140000
Comércio varejista de artigos do vestuário e 

acessórios •

478310100 Comércio varejista de artigos de joalheria •
478310200 Comércio varejista de artigos de relojoaria •
478220100 Comercio varejista de calçados •

478900100
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e 

artesanatos • •

475120001

Comércio varejista especializado de 

equipamentos e suprimentos de informática, 

exceto carga e recarga de cartuchos para 

impressoras

•

Artigos de beleza e farmacêuticos

Artigos de uso pessoal  

Equipamentos para escritório e suprimento para 

informática e comunicação

ANEXO XXV

RELAÇÃO DE USOS PERMITIDOS NA ADE DA PAMPULHA

(Substitui o Anexo VII da Lei 9037/05)

Hortifrutigranjeiros

Atividades

Laticínios e frios

Padaria e Confeitaria

COMÉRCIO 

Comércio varejista de produtos alimentícios

Artigos de papelaria, livraria e fotográficos 

Brinquedos e artigos recreativos

Artigos de bomboniere  e semelhantes

Açougue e Peixaria

Minimercados, mercearias e armazéns

Objetos de arte e decoração

Tabacaria

Comércio varejista de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar

Bebidas

Artigos e equipamentos esportivos  

Plantas e flores naturais

Comércio varejista de artigos de uso técnico profissional
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Código CNAE 2.0 Descrição das atividades principais

área 

predominantem

ente 

residencial

vias 

previstas no 

inciso III do 

Art. 28

AV. Otacício 

Negrão de 

Lima

Atividades

642120000 Bancos comerciais •
642210000 Bancos múltiplos, com carteira comercial •
642390000 Caixas econômicas •
642470100 Bancos cooperativos •

643100000 Bancos múltiplos, sem carteira comercial •

643280000 Bancos de investimento •
643360000 Bancos de desenvolvimento •
643870100 Bancos de câmbio •

661930200 Correspondentes de instituições financeiras •

661930300 Representações de bancos estrangeiros •
643520200 Associações de poupança e empréstimo •
643520300 Companhias hipotecárias •

643610000
Sociedades de crédito, financiamento e 

investimento - financeiras •

643790000 Sociedades de crédito ao microempreendedor •

643879900
Outras instituições de intermediação não 

monetária •

645060000 Sociedades de capitalização •
644090000 Arrendamento mercantil •
646110000 Holdings de instituições financeiras •
646200000 Holdings de instituições não-financeiras •

646380000
Outras sociedades de participação, exceto 

holdings •

647010100
Fundos de investimento, exceto 

previdenciários e imobiliários •

647010300 Fundos de investimento imobiliários •
649990100 Clubes de investimento •
649990200 Sociedades de investimento •

663040000
Atividades de administração de fundos por 

contrato ou comissão •

649130000 Sociedades de fomento mercantil - factoring •

643520100 Sociedades de crédito imobiliário •
649210000 Securitização de créditos •

649300000
Administração de consórcios para aquisição de 

bens e direitos •

649990300 Fundo garantidor de crédito •
649990400 Caixas de financiamento de corporações •
649990500 Concessão de créditos pelas OSCIP •
651110100 Seguros de vida •
651110200 Planos de auxílio-funeral •
651200000 Seguros não-vida •
652010000 Seguros-saúde •
653080000 Resseguros •
655020000 Planos de saúde •
662150100 Peritos e avaliadores de seguros •

662150200 Auditoria e consultoria atuarial •

662230000
Corretores e agentes de seguros, de planos de 

previdência complementar e de saúde •

662910000

Atividades auxiliares dos seguros, da 

previdência complementar e dos planos de 

saúde não especificadas anteriormente
•

Estabelecimento e posto bancário

Seguros, previdência e planos

SERVIÇOS

 Instituições de crédito, seguro, capitalização, comércio e administração de valores 

imobiliários

Fundo de investimento

Sociedade de Participação 

Serviços de crédito e consórcio

Instituições e sociedades financeiras e de 

capitalização



Página 3 de 6

Código CNAE 2.0 Descrição das atividades principais

área 

predominantem

ente 

residencial

vias 

previstas no 

inciso III do 

Art. 28

AV. Otacício 

Negrão de 

Lima

Atividades

661180400
Administração de mercados de balcão 

organizados •

661260100 Corretoras de títulos e valores mobiliários •

661260200 Distribuidoras de títulos e valores mobiliários •

661260300 Corretoras de câmbio • •
661260400 Corretoras de contratos de mercadorias •

661260500
Agentes de investimentos em aplicações 

financeiras •

661340000 Administração de cartões de crédito •
661930400 Caixas eletrônicos • •
661930500 Operadoras de cartões de débito •

829970500
Serviços de levantamento de fundos sob 

contrato •

829110000
Atividades de cobranças e informações 

cadastrais •

561120100 Restaurantes e similares • •

561120200
Bares e outros estabelecimentos 

especializados em servir bebidas •

561120301
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e 

similares, exceto sorveteria • •

562010300 Cantinas - serviços de alimentação privativos • •

561120302 Sorveteria • • •
561210000 Serviços ambulantes de alimentação •

562010200
Serviços de alimentação para eventos e 

recepções - bufê • •

551080100 Hotéis • •
551080200 Apart-hotéis • •

900190100 Produção teatral • •
900190200 Produção musical • •
900190300 Produção de espetáculos de dança • •
900190600 Atividades de sonorização e de iluminação •

900199900

Artes cênicas, espetáculos e atividades 

complementares não especificadas 

anteriormente
• •

823000100
Serviços de organização de feiras, 

congressos, exposições e festas • •

931910100 Produção e promoção de eventos esportivos • •

900190400
Produção de espetáculos circenses, de 

marionetes e similares • •

900350000
Gestão de espaços para artes cênicas, 

espetáculos e outras atividades artísticas • •
823000201 Casas de festas e eventos • •
931310000 Atividades de condicionamento físico • •
932120000 Parques de diversão e parques temáticos •
932980200 Exploração de boliches • •
932980300

Exploração de jogos de sinuca, bilhar e 

similares •

932980400 Exploração de jogos eletrônicos recreativos •

932989901 Espetáculos de som e luz • •
932989902 Exposições com cobrança de ingressos • •

Serviços de alimentação

Promoção e organização de eventos e feiras

Produções artísticas

Bares, lanchonetes, restaurantes e similares

Fornecimento de alimentos preparados e bufê

Academia de ginástica

Teatro

Casas de festas e eventos

Exploração de jogos mecânicos e eletrônicos

Espaços e veículos para recreação e lazer

Exposições com cobrança de ingressos

Alimentação em cantina, sorveteria e 

ambulantes

Serviços de alojamento

Hotéis e apart-hoteis

Serviços de diversão e esporte

Espetáculos de som e luz

Circos, marionetes e similaries

Atividades auxiliares de serviços financeiros
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Código CNAE 2.0 Descrição das atividades principais

área 

predominantem

ente 

residencial

vias 

previstas no 

inciso III do 

Art. 28

AV. Otacício 

Negrão de 

Lima

Atividades

591110100 Estúdios cinematográficos •

591119900

Atividades de produção cinematográfica, de 

vídeos e de programas de televisão não 

especificadas anteriormente
•

591200100 Serviços de dublagem •
591200200 Serviços de mixagem sonora •

592010000
Atividades de gravação de som e de edição de 

música •

591209900

Atividades de pós-produção cinematográfica, 

de vídeos e de programas de televisão não 

especificadas anteriormente
•

591380000
Distribuição cinematográfica, de vídeo e de 

programas de televisão •

591110200 Produção de filmes para publicidade •
591460000 Atividades de exibição cinematográfica • •
619060100 Salas de acesso à internet • •
639170000 Agências de notícias •

478909907 Montagem de molduras e quadros • •

900270100
Atividades de artistas plásticos, jornalistas 

independentes e escritores • • •

742000100
Atividades de produção de fotografias, exceto 

aérea e submarina • • •

742000400 Filmagens de festas e eventos • • •
829970401 Leiloeiros independentes de arte • • •
742000300 Laboratórios fotográficos • • •
859110000 Ensino de esportes •
859290100 Ensino de dança • •
859290200 Ensino de artes cênicas, exceto dança • •
859290300 Ensino de música • •
859299900

Ensino de arte e cultura não especificado 

anteriormente • •
869090103 Serviço de acupuntura •
865000400 Atividades de fisioterapia •
869090102 Serviço de massagens terapêuticas •
865000200 Atividades de profissionais da nutrição •
865000300 Atividades de psicologia e psicanálise •
865000500 Atividades de terapia ocupacional •
865000600 Atividades de fonoaudiologia •

871230000
Atividades de fornecimento de infra-estrutura 

de apoio e assistência a paciente no domicílio •

863050400 Atividade odontológica •

829970600 Casas lotéricas •
960170100 Lavanderias •
960250100 Cabeleireiros •
960250200 Outras atividades de tratamento de beleza •
960920100 Clínica de estética e similares •
960929904 Serviço de Engraxates •

952910200 Chaveiros •

932989903 Locação e arrendamento de bicicletas • •
772250000 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares •
772920100 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos •
772330000

Aluguel de objetos do vestuário, jóias e 

acessórios •

772170000
Aluguel de equipamentos recreativos e 

esportivos • •

Propaganda, publicidade  e informação

Cinema

Produção e estúdio de gravação

Serviços de comunicação

Laboratórios fotográficos

Aluguel de objetos pessoais e artigos 

eletrônicos

Ensino de esportes, música, arte e cultura

Aluguel de equipamentos, móveis e utensílios 

de uso pessoal

Montagem de molduras e quadros

Serviços pessoais
Casas lotéricas

Lavanderia, Tinturaria e Toalheiros

Atividades odontológicas

Beleza e Estética

Locação de objetos pessoais, domésticos, máquinas e equipamentos

Serviço de Engraxates

Serviços domiciliares

Locação e arrendamento de bicicletas

Chaveiros

 Serviços técnico- profissionais

Provedores de serviços de acesso à internet

Serviços técnicos profissionais

Atividades de atenção à saúde humana

Atividades complementares em saúde humana
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área 
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AV. Otacício 

Negrão de 

Lima

Atividades

452000600
Serviços de borracharia para veículos 

automotores •

900270200 Restauração de obras-de-arte • •

492300100 Serviço de táxi •
522310000 Estacionamento de veículos •
791120000 Agências de viagens • •
791210000 Operadores turísticos • •

821990100 Fotocópias •

855030100 Administração de caixas escolares • •

960929902 Exploração de sanitários • •

871150100 Clínicas e residências geriátricas • • •

871150200 Instituições de longa permanência para idosos • • •

949360000
Atividades de organizações associativas 

ligadas à cultura e à arte • •

721000000
Pesquisa e desenvolvimento experimental em 

ciências físicas e naturais •

722070000
Pesquisa e desenvolvimento experimental em 

ciências sociais e humanas •

910150000 Atividades de bibliotecas e arquivos • •

910230100

Atividades de museus e de exploração de 

lugares e prédios históricos e atrações 

similares
• •

910310001
Atividades de Jardim botânico, jardim 

zoológico e aquário • •

910310002

Atividades de parques públicos, nacionais, 

reservas ecológicas e áreas de proteção 

ambiental
• •

931150001 Gestão de estádio e ginásio esportivo •

931150003
Gestão de quadras, piscinas e praças de 

esportes •

931230000 Clubes sociais, esportivos e similares • •

990080000
Organismos internacionais e outras instituições 

extraterritoriais • • •

862160100 UTI móvel •

862160200
Serviços móveis de atendimento a urgências, 

exceto por UTI móvel •

864020100
Laboratórios de anatomia patológica e 

citológica •

864020200 Laboratórios clínicos •

851120000 Educação infantil - creche • •
851210000 Educação infantil-pré-escola • •
851390000 Ensino fundamental •
852010000 Ensino médio •
854140000 Educação profissional de nível técnico •
859370000 Ensino de idiomas •

Serviço de apoio administrativo e à empresas

Estacionamento de veículos

Estádios e ginásios esportivos

Quadras, piscinas e praças de esportes

Associação 

Instituições científicas, culturais, tecnológicas e filosóficas

Transporte rodoviário por táxi

Restauração de obras-de-arte

Serviços auxiliares de transportes e viagens

Serviço de ambulância

SERVIÇOS DE USO COLETIVO

Centro de pesquisa

Residências assistenciais

Assistência social

Exploração de sanitários

Borracharia

Serviços diversos

Serviços de reparação e conservação

Entidades associativas

Jardim botânico e zoológico

Serviços de viagens e turismo

Serviços auxiliares das atividadedes econômicas

Serviços auxiliares à educação

Museu

 Espaços e entidades desportiva e recreativas

Serviços de saúde humana

Representação de organismos internacionais 

Biblioteca

Parque público

Laboratório de análises clínicas

Escolas

Escola superior e centro de formação 

profissional

Clubes

 Organizações cívicas e políticas

Serviços de educação

Creche

Escola de idiomas
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área 
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ente 
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Negrão de 

Lima

Atividades

531050101

Atividades do Correio Nacional (coleta, 

distribuição, expedição e entrega de 

correspondências e volumes)
•

531050102 Aluguel de caixas postais •

531050200
Atividades de franqueadas do Correio 

Nacional •

841160000 Administração pública em geral • •

841240000

Regulação das atividades de saúde, 

educação, serviços culturais e outros serviços 

sociais
•

841320000 Regulação das atividades econômicas •
842130000 Relações exteriores • •
842480000 Segurança e ordem pública •
842560000 Defesa civil •

823000202 Centros de convenções •

32210400 Criação de peixes ornamentais em água doce •

• • Refeitório / Cozinha

Criação

Serviços públicos

Empresas de serviço público

Agência de correio e telégrafo

Outros serviços 

Centro de convenções

Sede de órgão público

Delegacias e Corpo de Bombeiros

ESPAÇOS DE USO NÃO RESIDENCIAL

Criação de peixes ornamentais

• Clínica especializada em saúde humana

ATIVIDADES AUXILIARES

• • Centro Cultural
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DRAFT OF THE MANAGEMENTCOMMITTEE 

 

This annex presents the draft of the legislative act for the establishment of the 

Management Committee of the Pampulha’s World Heritage Modern Ensemble. 

 

 



 
PORTARIA Nº., DE ....................................... 

 
Dispõe sobre a instituição do Comitê Gestor do 
Conjunto Moderno da Pampulha Patrimônio 
Mundial: Belo Horizonte – MG. 

 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 
NACIONAL – IPHAN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 21, 
inciso V, do Anexo I, do Decreto n° 6.844, de 07 de maio de 2009, considerando: 
 
a inscrição do sítio Conjunto Moderno da Pampulhana Lista do Patrimônio Mundial pela 
Unesco na tipologia de Paisagem Cultural; 
 
a necessidade de estabelecimento de um sistema de gestão ao sítio proposto, com base na 
legislação vigente e na regulação do território urbano; 
 
a construção do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, que busca estabelecer diálogo e 
articulação entre as três esferas de governo e a sociedade civil organizada para a gestão do 
Patrimônio Cultural no Brasil; 
 
a complexidade dos atributos e do contexto em que se insere o sítio proposto e o desafio 
para seu gerenciamento compartilhado. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Instituir o Comitê Gestor do Conjunto Moderno da Pampulha, com os seguintes 

objetivos: 
I – Promover a instalação da estrutura de gestão compartilhada do Sítio declarado, 
estabelecendo, mediante a instituição de regimento interno, as atribuições de cada 
ente gestor e o seu respectivo funcionamento; 
II – Propor as diretrizes para a execução das ações propostas no Plano de Gestão do 
Sítio declarado; 
III – Apoiar a implementação, dentro do Sítio declarado, das ações prioritárias de 
atuação imediata e aquelas que serão objeto de projetos previstos para implantação; 
IV – Monitorar a efetividade das ações governamentais necessárias à salvaguarda 
do Sítio declarado Patrimônio Mundial; 
V – Promover a articulação entre as políticas municipal, estadual e federal que 
incidem sobre o Sítio declarado, procedendo à compatibilização dos instrumentos de 
gestão correspondentes, já definidos por lei, bem como a delimitação das áreas de 
proteção ao Sítio declarado definidas nos diferentes níveis de governo. 

 
Artigo 2º. O Comitê Gestor do Sítio declarado Patrimônio Mundial, na cidade de Belo 
Horizonte, doravante denominado Comitê Gestor, é composto por 26(vinte e seis) membros 
efetivos e 26(vinte e seis) suplentes e possui, em acordo com as instâncias governamentais 
envolvidas, a seguinte composição: 
 
 
 
 



I – Representantes Governamentais: 
a) Representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

I - 2 representantes da Superintendência do IPHAN em Belo Horizonte  
 

II - Representantes do Governo do Estado de Minas Gerais 
a) - 1 representante Secretaria de Cultura –Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico - IEPHA 
b) – 1 representante Companhia de Saneamento do estado de Minas Gerais - 
COPASA 

 
b) Representantes da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

I –3 representantes da Fundação Municipal de Cultura, sendo um da Diretoria de 
Políticas Museológicas, um da Diretoria de Patrimônio Culturale um do Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte - CDPCM 
II –1 representante da Secretaria Municipal da Administração Regional Pampulha – 
SARMU-P 
III –1 representante da Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana 
IV – 3 representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sendo um da GPLA 
- Gerencia de Planejamento e Monitoramento Ambiental, um da Fundação Zoo-
Botânica de Belo Horizonte - FZB-BH e um do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente – COMAM 
V - 1 representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL 
VI – 2 representantes da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano – 
SMAPU sendo um da Gerencia de Coordenação de Políticas de Planejamento 
Urbano, Conselho Municipal de Políticas Urbanas - COMPUR 
VII - 1 representante da Secretaria Municipal Adjunta de Relações Internacionais - 
SMARI 
VIII–1 representante da Superintendência de Desenvolvimento da Capital – 
SUDECAP 
IX– 1 representante da Superintendência de Limpeza Urbana - SLU 
X–1 representante da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – 
BHTRANS 
XI – 1 representante da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – 
BELOTUR 
XII- 1 representante da Guarda Municipal de Belo Horizonte – GMBH 
XIII - 1 representante da Coordenadoria Executiva do Programa BH Metas e 
Resultados - CBHMR 

 
III – Representantes não Governamentais, mediante convite: 
 

a) 1 representante do ICOMOS do Brasil 
b) 1 representante representante da UNESCO/Brasil  
c) 1 representante representante do Fórum da Área de Diretrizes Especiais da 

Pampulha – FADE-P 
d) 1 representante do instituto de Arquitetos do Brasil, seção Minas Gerais, IAB/MG 

 
IV – O mandato de cada membro será de 2(dois) anos, podendo ser ampliado ou reduzido o 
número de participantes, a critério de decisão que venha a ser estabelecida pelo Comitê 
Gestor. 
 



Art. 3° O Superintendente do IPHAN em Belo Horizonte coordenará as atividades do 
Comitê Gestor. 
 
Art. 4° É facultado ao Comitê Gestor convidar especialistas externos para discutir assuntos 
específicos, assim como convocar técnicos do IPHAN, às expensas deste, sempre que 
necessário. 
 
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Jurema Machado 
Presidente 

  



REGIMENTO INTERNO 
 

COMITÊ GESTOR DO SÍTIO DECLARADO PATRIMÔNIO MUNDIAL 
Conjunto Moderno da Pampulha 

 
    CAPÍTULO I - DA FINALIDADE 
 
Artigo 1º. -O Regimento Interno do ComitêGestordo sítiodeclarado Patrimônio 
Mundial,em Belo Horizonte, doravante denominado Comitê Gestor, tem como 
finalidade estabelecer sua organização, forma de funcionamento e competência de 
seus integrantes. 
 
    CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA 
 
Artigo 2º. - É de competência do referido Comitê Gestor: 
 

I. Propor diretrizes para a execução das ações propostas no Plano de Gestão 
do sítio declarado; 

II. Apoiar a implementação, dentro do sítio declarado, das açõesprioritárias 
deatuação imediata e aquelas que serão objeto de projetos previstos para 
implantação no prazo de cinco anos. 

a) Estes projetos deverão ser revistos e avaliados anualmente e 
também a cada quinquênio com vistas à sua atualização e 
reorientação, se necessário, sempre considerando as normas 
internacionais, nacionais e locais em vigor, as recomendações da 
UNESCO e de outros grupos de trabalho relacionados. 

III. Monitorar a efetividade das ações governamentais necessárias para a 
salvaguarda do sítio declarado Patrimônio Mundial; 

IV. InstituirSecretaria Executiva de apoio às atividades administrativas do 
Comitê. 

V. Implementar proposta de treinamento de agentes multiplicadores para 
divulgação e compreensão do sítio inscrito na Lista do Patrimônio Mundial. 

VI. Promover a articulação e compatibilização entre as políticas municipal, 
estadual e federal voltadas para a restauração e conservação do bem e 
recuperação da paisagem que integra sua área de amortecimento. 

VII. Promover a definição de diretrizes e critérios comuns para análise das 
intervenções no sítio declarado Patrimônio Mundial pelos órgãos de tutela 
nas três esferas de governo; 

VIII. Sugerir políticas e diretrizes de ações que contribuam para o 
desenvolvimento integrado e sustentável do sítio. 

IX. Contribuir para a atualização da legislação incidente sobre o sítio declarado, 
objetivando esclarecer e, consequentemente, facilitar a sua aplicação. 

X. Coordenar o sistema de monitoramento do Plano de Gestão do sítio 
declarado e elaborar os respectivos relatórios de 6 (seis) em 6 (seis) anos, 
de acordo com as diretrizes do Comitê do Patrimônio Mundial. 

 
   CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES INTERNAS 
 
Artigo 3º. – O Comitê Gestor fica assim organizado: 
 



I. Grupo Executivo: composto pelo Coordenador do Comitê Gestor e um 
Secretário Geral. 

II. Subcomitês, composto pelos membros do Comitê Gestor com atividades afins, 
conforme os temas que se julgarem necessários. 

a) Fica a cargo do Comitê Gestor a criação dos subcomitês; 
b) Ficam imediatamente criados os seguintes subcomitês: 

i. Subcomitê de Conservação do Patrimônio Edificado; 
ii. Subcomitê de Conservação do Patrimônio Ambiental; 
iii. Subcomitê do Patrimônio Imaterial; 
iv. Subcomitê de Desenvolvimento Turístico; 
v. Subcomitê de Comunicação e Promoção; 
vi. Subcomitê de Assuntos Institucionais,Fomento e 

Financiamento; 
vii. Subcomitê de Educação Patrimonial. 

 
Parágrafo 1°. - É de competência da Secretaria Executiva, além das atividades 
previstas para o Comitê Gestor: 

a) Providenciar asinstalações para o funcionamento do Comitê Gestor; 
b) Organizar e manter um Banco dos Dados com informações obtidas das 

atividadesdesenvolvidas pelos subcomitês; 
c) Ordenar e manter todos os documentos oriundos do funcionamento 

doComitê Gestor. 
Parágrafo 2°. - A todos os Subcomitês compete acompanhar as iniciativas que visem 
a preservação e salvaguarda do sítio declarado. 
a) Os subcomitês deverão coordenar e harmonizar as ações dos órgãos 
pertinentes aos projetos propostos no Plano de Gestão. 
 
Artigo 4°. - O Superintendente do IPHAN em Belo Horizonte coordenará as 
atividades do Comitê Gestor.  
 
Artigo 5º. - É de competência do Coordenador do Comitê Gestor: 

I. Dirigir as reuniões do Comitê,sejam elas ordinárias ou extraordinárias; 
II. Representar o Comitê pessoalmente ou através de representante 

expressamente por ele autorizado; 
III. Convocar os representantes das Entidades que compõem o Comitê às suas 

reuniões e demais atividades decorrentes; 
IV. Nomear novos representantes em caso de vacância, impedimentos ou 

ausência de membros efetivos, mediante consultas às respectivas Entidades 
às quais estão vinculados; 

V. Assinar toda a correspondência do Comitêou delegar esta competência ao 
Secretário Geral; 

VI. Coordenar os trabalhos de reuniões e conduzir os debates correspondentes; 
VII. Apresentar ao Comitêrelatório trimestral das atividades desenvolvidas. 

 
Artigo 6º. - O Secretário Geral será eleito na abertura dos trabalhos doComitê Gestor 
para exercer o cargo pelo período de dois anos, renováveis por nova votação. 
 
Artigo 7º É de competência do Secretário Geral: 

I. Elaborar calendário anual das reuniões ordinárias doComitê, enviando-o a 
todos os seus membros; 



II. Encaminhar convites aos membros do Comitê e subcomitês para realização 
das reuniões respectivas; 

III. Notificar as Entidades que compõem oComitêquando da ausência por três 
reuniões consecutivas de seu representante, solicitando a sua substituição; 

IV. Elaborar as atas das reuniões doComitê. 
 
    CAPÍTULO IV - DAS REUNIÕES 
 
Artigo 8º. - OComitêGestor se reunirá, ao menos, trimestralmente com possibilidade 
de ocorrência de reuniões extraordinárias, independentemente, para apresentar os 
resultados dos trabalhos em andamento em data que será fixada, após confirmação, 
pelos membros e pelo Secretário. 
 
Parágrafo 1º. -As reuniões do Comitê poderão ter caráter deliberativo ou consultivo e 
acontecerão com a confirmação mínima de 10 (dez) participantes mais a presença 
do Coordenador e do Secretário. 
 
Parágrafo 2º. - As reuniões dos subcomitês terão caráter técnico e de 
assessoramento e acontecerão com a confirmação mínima da metade mais um dos 
participantes envolvidos. 
 
Parágrafo 3º - É facultado aos membros que integram o Comitê solicitar, por escrito 
e com justificativa, que se inclua assunto de seu interesse na pauta podendo, a 
critério do seu Coordenador, prestar esclarecimentos; 
 
Parágrafo 4º. - Mediante convite do Coordenador do Comitê, poderá ser solicitada 
manifestação de profissionais de competência comprovada sobre iniciativas 
previstas ou desenvolvidas no âmbito do Comitê e de seus Subcomitês.  
 

Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 9º. - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidospor decisão eletiva 
dos membros do Comitê. 
 
Artigo 10º. - Quando do afastamento de um dos membros doComitê seu substituto 
será indicado pela Entidade que fez a indicação anterior. 
 
Artigo 11º. - O Comitê poderá, a qualquer tempo, convidar outras Entidades a 
colaborar como membros extraordinários, conforme a demanda temática em 
questão. 
 
Artigo 12º. - Os Subcomitês poderão criar frentes de trabalho específicas para 
melhordesempenho de suas atribuições. 
 
Art. 13º. - O presente Regimento será alvo de acompanhamento contínuo e de 
avaliação de seus efeitos, a cada dois anos, a contar da data de sua publicação, por 
uma Comissão de Avaliação externa e instituída por ato do Coordenador do Comitê, 
que estabelecerá as condições e prazos de sua realização. 



Annex 14

Integrated 
management 
program of 
the Pampulha 
Modern Ensemble



INTEGRATED MANAGEMENT PROGRAM OF THE PAMPULHA MODERN 

ENSEMBLE 

 

The program presented below presents the supervisory actions, regularization, 

conservation and urban and environmental improvements in urban, environmental and 

heritage legislation, as well as of the plans in force, for the integrity of the attributes of 

the Pampulha Modern Ensemble which grant Exceptional Universal Value and 

distinction while World Heritage, ensuring, through specific institutional arrangement, 

Executive Support and resources necessary for the recovery and conservation of the 

Candidate Asset and its area and its Buffer Zone. 

 



Vista da Casa do Baile a partir do Cassino

Casa do Baile

Vista do Iate Golfe Clube a partir do Cassino

Iate Golfe Clube

Vista da Residência de J.K. (à esquerda) a partir do Cassino

Vista do Conjunto Moderno da Pampulha a partir do Cassino

Visadas do Conjunto Moderno da Pampulha a partir do Cassino (FIGURA A)

Residência de J.K.



Vista do Cassino a partir da Casa do Baile

Cassino

Vista do Iate Golfe Clube a partir da Casa do Baile

Iate Golfe Clube

Vista do Conjunto Moderno da Pampulha a partir da Casa do Baile

Visadas do Conjunto Moderno da Pampulha a partir da Casa do Baile (FIGURA B)



Vista do Cassino a partir do Iate Golfe Clube

Cassino

Vista da Casa do Baile a partir do Iate Golfe Clube

Casa do Baile

Vista da Residência de J.K. a partir do Iate Golfe Clube

Residência de J.K.

Vista da Igreja de a partir do Anexo do Iate Golf ClubeS. Francisco de Assis

Igreja S. Francisco de Assis

Vistas do Conjunto Moderno da Pampulha a partir do Iate Golfe Clube

Visadas do Conjunto Moderno da Pampulha a partir do Iate Golfe Clube (FIGURA C)



Vista do Anexo do Iate Golfe Clube a partir da Igreja de São Francisco de Assis

Iate Golfe Clube

Vista da Residência de J.K. a partir da Igreja de São Francisco de Assis

Residência de J.K.

Vista do Conjunto Moderno da Pampulha a partir da Igreja de São Francisco de Assis

Visadas do Conjunto Moderno da Pampulha a partir da Igreja de São Francisco de Assis
(FIGURA D)



Vista do Cassino (à esquerda) e do Iate Golf Clube (à direita) a partir da
Residência de J.K.

Vista do Iate Golfe Clube (à esquerda) e de seu Anexo (à direita) a partir da
Residência de J.K.

Vista da Igreja de S. Francisco de Assis a partir da Residência de J.K.

Iate Golfe Clube Igreja S. Francisco
de Assis

Cassino

Vista do Conjunto Moderno da Pampulha a partir da Residência de J.K.

Visadas do Conjunto Moderno da Pampulha a partir da Residência de J. Kubitschek
(FIGURA E)



Vista do Iate Golf Clube (à esquerda) e de seu anexo (à direita) a partir do
Mirante do Biguá

Vista da Igreja de S. Francisco de Assis (à esquerda) e da Residência de J.K.
(à direita) a partir do Mirante do Biguá

Vista do Cassino (à esquerda) e da Casa do Baile (ao fundo, à direita) a partir
do Mirante do Biguá

Iate Golfe Clube
Igreja S. Francisco
de Assis

Cassino

Residência de J.K.Casa do Baile

Vista do Conjunto Moderno da Pampulha a partir do Mirante do Biguá

Visadas do Conjunto Moderno da Pampulha a partir do Mirante do Biguá (FIGURA F)



Visadas do Conjunto Moderno da Pampulha a partir da Barragem e dos mirantes Santa
Rosa e Niemeyer (FIGURA G)

Vista do Mineirão e Mineirinho (à esquerda) e da Igreja de S. Francisco de Assis (à direita) a partir do Mirante Niemeyer Vista do Cassino (à esquerda) e do Iate Golfe Clube (à direita) a partir do
Mirante Niemeyer

Vista do Iate Golfe Clube (à esquerda) e do Cassino (à direita) a partir do
Mirante Santa Rosa

Vista do Iate Golfe Clube (à esquerda) e do Cassino (à direita) a partir da
Barragem



Visadas do Conjunto Moderno da Pampulha a partir dos mirantes Jardim Atlântico,
Iemanjá, São Luís e Bandeirantes (FIGURA H)

Vista da Igreja de S. Francisco de Assis a partir do Mirante São Luís Vista do Mineirão (à esquerda) e da Igreja de S. Francisco de Assis (à direita) a
partir do Mirante Bandeirantes

Vista da Casa do Baile (à esquerda) a partir do Deck do Vertedouro

Vista do Iate Golfe Clube (à esquerda) e do Cassino (no centro) a partir da
Iemanjá
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Programa de Gestão Integrada
Lotes com diretrizes emergenciais
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Diretrizes emergenciais: definir diretrizes de projeto (controle volumétrico e altimétrico de forma a não criar obstáculos à percepção do Conjunto do Cassino)
para os lotes vagos em frente ao MAP (Foto 1); implantar travessias seguras para pedestres para acesso ao MAP; remover engenhos de publicidade
clandestinos do lote em frente ao MAP (Foto 2); promover a substituição dos muros frontais dos lotes voltados para a orla por vedações que permitam a
visualização dos imóveis a partir do espaço público (Foto 3); remover pichações da escultura de Amilcar de Castro (Foto 4).

"

"

AÇÕES EMERGENCIAIS DE REGULARIZAÇÃO 
NO ENTORNO DOS MONUMENTOS

CASSINO (Museu de Arte da Pampulha)

PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA
FIGURA I

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3
FOTO 4

"

Gestão Integrada
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Diretrizes emergenciais: dar destinação adequada e compatível à cultura e ao lazer aos lotes de propriedade da Prefeitura de Belo Horizonte na quadra em
frente à Praça Dalva Simão; substituir os muros frontais dos lotes voltados para a Praça Alberto Dalva Simão por vedações que permitam a visualização dos
imóveis a partir do espaço público (Foto 1); implantar proposta de tratamento paisagístico para as faixas de domínio público ao longo da Av. Otacílio Negrão
de Lima, impedindo a sua apropriação privada ocomo estacionamento de veículos (Foto 2); remover a edificação irregular (trailler) situada na faixa de recuo
do lote em questão, destinada à comercialização informal de produtos de alimentação (Foto 3); promover a regularização das demais edificações (ocupação
de recuos, altura irregular na divisa, ausência de jardins, etc) neste trecho da Orla.

"

"

AÇÕES EMERGENCIAIS DE REGULARIZAÇÃO 
NO ENTORNO DOS MONUMENTOS

CASA DO BAILE (Centro de Referência em 
Arquitetura, Urbanismo e Design)

PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA 
FIGURA J

FOTO 3FOTO 2

FOTO 1
"

"
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AÇÕES EMERGENCIAIS DE REGULARIZAÇÃO 
NO ENTORNO DOS MONUMENTOS

IATE GOLFE CLUBE (Iate Tênis Clube)

PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA
FIGURA K

"

"

"

"

"

"

Diretrizes emergenciais: adequar o Iate Tênis Clube às diretrizes do Plano Diretor elaborado para suas instalações; desenvolver e implantar projeto
urbanístico em frente ao Clube, alargando a calçada e substituindo a área de estacionamento por espaço público, praça e travessia segura para pedestres
(Foto 1); substituir os muros frontais dos lotes voltados para a orla por vedações que permitam a visualização dos imóveis a partir do espaço público;
implantar tratamento paisagístico nas faixas de domínio público ao longo da Av. Otacílio Negrão de Lima, impedindo a sua apropriação privada como área de
manobras e estacionamento de veículos (Foto 2); regularizar o uso de coberturas provisórias (tendas brancas) no Clube do Ipê (Foto 3).

FOTO 1

FOTO 2 FOTO 3
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Diretrizes emergenciais: regularizar coberturas, acréscimos clandestinos e  engenhos de publicidade instalados no Parque Guanabara conforme a
Deliberação Nº 109/2004 do CDPCM-BH (Fotos 1 e 3); promover a recomposição vegetal de falhas existentes na paisagem, em especial no trecho da orla
imediatamente à frente da Praça Geralda Damata Pimentel e do Parque Guanabara (Foto 2); promover a substituição de materiais e cores contrastantes
(metais, branco, amarelo, etc) em elementos de maior presença na paisagem (coberturas, muros, castelos d'água) com uso de maciços arboreos, cobertura
vegetal e cores adequadas (verde, tons terrosos); destinar exclusivamente para pedestres o trecho da Av. Otacílo Negrão de Lima entre as praças da Igreja e
Dino Barbieri.

"

"

FOTO 1

FOTO 2 FOTO 3

AÇÕES EMERGENCIAIS DE REGULARIZAÇÃO 
NO ENTORNO DOS MONUMENTOS

IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA
FIGURA L
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Diretrizes emergenciais: promover a regularização do Ginásio Esportivo do Clube Belo Horizonte (fragmentar o volume, substituir a cor da cobertura com listras
azuis e brancas por tons de verde ou terrosos, recuperar maciços arbóreos) (Foto 1); substituir os muros frontais dos lotes voltados para a orla por vedações que
permitam a visualização dos imóveis a partir do espaço público, recompor maciços arbóreos (Foto 2); regularizar modificações e acréscimos clandestinos
realizados nos imóveis para sediar atividades econômicas (exemplo: coberturas e toldos em casas de festas e eventos, construções e aberturas sem
afastamento lateral, etc.) (Foto 3); preservar o mirante em frente à Casa Kubitschek, na orla da Lagoa.

AÇÕES EMERGENCIAIS DE REGULARIZAÇÃO 
NO ENTORNO DOS MONUMENTOS

RESIDÊNCIA DE JUSCELINO KUBITSCHEK 
(Casa Kubitschek)

PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA
FIGURA M

FOTO 1

FOTO 2 FOTO 3
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Diretrizes emergenciais: aprovar junto ao DIPC e implantar medidas de tratamento da fachada da Estação BHBUS
Pampulha visando à redução do impacto desta edificação na paisagem (Foto 1); regularizar engenhos de publicidade
conforme a Deliberação Nº 109/2004 do CDPCM-BH (Foto 2); proceder pesquisa cartorial visando à confirmação das
propriedades públicas na orla referentes aos recuos frontais previstos nos projetos de parcelamento para os lotes
voltados para a Av. Otacílio Negrão de Lima (Foto 3); ampliar a passagem de pedestres e ciclistas existente ao longo
da barragem para receber espaços separados para ciclovia e caminhamento de pedestres, além de pequenos pontos
para descanso (Foto 4); negociar com o proprietário alternativas para a destinação da edificação abandonada

AÇÕES EMERGENCIAIS DE REGULARIZAÇÃO 
NA ZONA DE AMORTECIMENTO

PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA 
FIGURA N

FOTO 1

localizada na Av. Alfredo Camarate (Foto 5); promover a regularização de edificações e atividades (ocupação de
recuos, altura irregular na divisa, ausência de jardins, comercialização informal de produtos de alimentação, etc)
(Fotos 6 e 9); promover a substituição de materiais e cores contrastantes (metais, branco, amarelo, etc) em
elementos de maior presença na paisagem (coberturas, muros, castelos d'água) com uso de maciços arboreos,
cobertura vegetal e cores adequadas (verdes vegetação, tons terrosos) (Foto 7); promover a recomposição
vegetal de falhas existentes na encosta do bairro Jardim Atlântico, incluindo as vias de pedestres ali existentes,
bem como ao longo do espigão da Av. Portugal (Foto 8).

FOTO 2 FOTO 3 FOTO 4

FOTO 7FOTO 6FOTO 5

FOTO 8 FOTO 9

Localização das fotos:

Foto 1: Av. Portugal esquina com Av. Pedro I
Foto 2: Av. Portugal, nº 3.253
Foto 3: Av. Otacílio Negrão de Lima, nº 17.846
Foto 4: Av. Dom Pedro I (barragem)
Foto 5: Av. Alfredo Camarate esquina com
Av. Otacílio Negrão de Lima
Foto 6: Av. Otacílio Negrão de Lima, nº 14.920
Foto 7: Av. Otacílio Negrão de Lima, nº 16.410
Foto 8: Av. Otacílio Negrão de Lima 
(vista do bairro Jardim Atlântico)
Foto 9: Av. Alfredo Camarate, nº 100



PROPOSTA DE FLUXO SIMPLIFICADO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO INICIAL DE PROJETOS NA ZONA DE AMORTECIMENTO (FIGURA O)

Instituto de
Patrimônio

Cultural - DPGM

SMARU

CDPCM - BH

IEPHA

IPHAN

INÍCIO

FIM

Informa se o lote está
em área protegida/
exige aprovação no

DIPC (ADE) e IEPHA
(perímetro de proteção

do entorno)

Analisa se o projeto
atende aos parâmetros

da legislação
urbanística e normas

técnicas

Faz análise prévia
quanto ao atendimento
à legislação urbanística

e normas técnicas

Aprova o projeto e
emite Alvará de

Construção

Fiscaliza a execução;
emite Certidão de

Baixa de Construção
e Habite-se / Alvará

de Localização e
Funcionamento

Analisa se o projeto
atende às diretrizes de
proteção do CDPCM-

BH

Emite parecer favorável
para aprovação na

SMARU

Remete à apreciação
do CDPCM-BH em

caso de manutenção de
divergências com as
diretrizes de proteção

deste Conselho

Analisa e delibera sobre
o atendimento às

diretrizes de proteção

Analisa se o projeto
atende às diretrizes de

proteção do IEPHA

Analisa se o projeto
atende às diretrizes de

proteção do IEPHA

Emite parecer favorável
para aprovação na

SMARU

Emite parecer favorável
para aprovação na

SMARU

Desenvolve e
encaminha projeto para

análise

Faz as devidas
correções/

adequações

Executa obra
conforme
projeto

aprovado

Interessado*
Solicita Informação

Básica sobre lote vago
na Pampulha

Instituto de
Patrimônio

Cultural - DCMP

Recebe projeto e
encaminha para a

análise

Encaminha para
aprovação final ou

remete ao comitê em
caso de divergência

Recebe projeto e
encaminha para
aprovação final

Comitê Gestor do
Conjunto Moderno

da Pampulha

Faz gestão para
deliberação conjunta

sobre aprovação

Acompanha e
fiscaliza a execução

Promove
acompanhamento e

fiscalização
integrados e remete

ao comitê casos
especiais

Acompanha e
fiscaliza a execução

Faz gestão para
deliberação conjunta

sobre aprovação

Acompanha e
fiscaliza a execução

ou

*Nota: Proprietário, locatário, e/ou responsável técnico



IPHAN

Acompanha e fiscaliza a
execução

*Nota 1: Proprietário, locatário e/ou responsável técnico
**Nota 2: No caso de atividades não conformes anteriores à Lei de Regularização da ADE Pampulha (2005), a renovação do Alvará de Localização e Funcionamento necessita anuência prévia do FADE.

INÍCIO

INÍCIO

INÍCIO

Fiscaliza e autua por
irregularidades em
imóveis/ atividades
em área protegida

Fiscaliza e autua por
irregularidades em
imóveis/ atividades
em área protegida

Analisa e dá
continuidade em
caso de anuência

Elabora o
levantamento/projeto de
regularização/ reforma

ou solicitação/
renovação de alvará de

funcionamento**

Abre processo para
regularização de
imóvel / atividade

irregular

Instituto de
Patrimônio
Cultural -

DPGM

SMARU

SARMU - P

CDPCM - BH

IEPHA

FADE

FIM

Analisa se o projeto
atende aos parâmetros

da legislação
urbanística e normas

técnicas

Aprova o projeto e
emite Alvará de

Construção

Fiscaliza a execução; emite
Certidão de Baixa de

Construção e Habite-se /
Alvará de Localização e

Funcionamento

Analisa se o projeto atende
às diretrizes de proteção do

CDPCM-BH

Emite parecer favorável
para aprovação na SMARU

Remete à apreciação do
CDPCM-BH em caso de

manutenção de
divergências

Analisa e delibera sobre o
atendimento às diretrizes de

proteção

Analisa se o projeto atende
às diretrizes de proteção do

IEPHA

Analisa se o projeto atende
às diretrizes de proteção do

IPHAN

Emite parecer favorável
para aprovação na SMARU

Emite parecer favorável
para aprovação na SMARU

Faz as devidas
correções/

adequações

Executa obra
conforme projeto

aprovado
Interessado*

Recebe projeto e
encaminha para a

análise

Recebe projeto e
encaminha para a

aprovação

Promove acompanhamento
e fiscalização integrados e

remete ao comitê casos
especiais

Faz gestão para
deliberação conjunta

sobre aprovação

Comitê Gestor
do Conjunto
Moderno da
Pampulha

Acompanha e fiscaliza a
execução

Faz gestão para
deliberação conjunta sobre

aprovação

Acompanha e fiscaliza a
execução

ou

ou

ou

Faz análise prévia
quanto ao atendimento
à legislação urbanística

e normas técnicas e
remete para análise

Encaminha para
aprovação final e

remete ao Comitê em
caso de divergência

PROPOSTA DE FLUXO SIMPLIFICADO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO OU REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS OU ATIVIDADES  NA ZONA DE AMORTECIMENTO
(FIGURA P)

Instituto de
Patrimônio
Cultural -

DCMP



PROPOSTA DE FLUXO SIMPLIFICADO PARA INTERVENÇÕES NOS MONUMENTOS, JARDINS E ORLA NO PERÍMETRO DO BEM CANDIDATO
(FIGURA Q)

SARMU-P

SMARU

Instituto de
Patrimônio

Cultura - DPGM

Comitê
gestor do
Conjunto

Moderno da
Pampulha

IEPHA

CDPCM - BH

IPHAN - MG

INÍCIO

FIM

Emite Informação Básica/
Carta de Grau de

Proteção, exigindo
aprovação na DIPC, no

IEPHA e IPHAN

Analisa se o projeto
atende à legislação

urbanística e normas
técnicas

Analisa se a
intervenção atende à
legislação urbanística

e normas técnicas

Faz análise prévia
quanto ao

atendimento à
legislação urbanística

e normas técnicas

Análise prévia quanto
à legislação

urbanística e normas
técnicas (intervenção)

Aprova o
projeto e

emite Alvará
de Construção

Fiscaliza a execução,
emite Baixa e Habite-se

Fiscaliza a execução,
emite autorização

Desenvolve e encaminha
projeto para análise

Faz as devidas
correções/
adaptações

Executa a obra
conforme projeto

Analisa, emite
parecer e submete à

aprovação do
CDPCM-BH

Recebe projeto e
encaminha para a

análise

Recebe
projeto e

encaminha
para

aprovação

Encaminha para
aprovação final da

SMARU ou SARMU-P
(intervenção em

logradouro)e remete ao
Comitê em caso de

divergência

Analisa e delibera
sobre aprovação

Acompanha e fiscaliza a
execução

Promove
acompanhamento e

fiscalização integrados e
remete ao comitê casos

especiais

Analisa e delibera
sobre aprovação

Acompanha e fiscaliza a
execução

Analisa e delibera
sobre aprovação

Faz gestão para
deliberação conjunta

sobre aprovação

Faz gestão para
deliberação conjunta

sobre aprovação

Acompanha e fiscaliza a
execução

Interessado*

Solicita autorização para
intervenção em

logradouro público em
área protegida

Solicita Informação
Básica e Carta de Grau

de Proteção sobre imóvel
protegido por
tombamento

Informa e remete
exigência de aprovação

na DIPC,no IEPHA e
IPHAN

ou

*Nota: Nesse caso o interessado pode ser proprietário público ou privado, ou ainda particular, órgão setorial ou concessionária de serviços públicos no caso de intervenção no logradouro

Instituto de
Patrimônio

Cultural - DCMP



PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO CONJUNTO MODERNO 

DAPAMPULHA 

 

Este Programa elenca as principais ações a serem empreendidas de forma a 

assegurar a integridade dos atributos do Conjunto Moderno da Pampulha que lhe 

conferem Valor Universal Excepcional e distinção enquanto patrimônio mundial. 

Seu objetivo geral é congregar ações de fiscalização, regularização, 

conservação e melhorias urbanísticas e ambientais, garantindo, através de arranjo 

institucional específico, a sustentação executiva e os recursos necessários à 

recuperação e conservação do Bem Candidato e sua área e de sua Buffer Zone. 

1.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Coordenar as ações relativas à aplicação e fiscalização da legislação 

urbanística em vigor, incorporando também diretrizes e ações previstas nos 

Planos e demais instrumentos de planejamento e gestão setorial afetos ao 

Bem Candidato; 

• Promoverações emergenciais de regularização e reposição da paisagem 

nos locais críticos visualizados a partir dos monumentos e mirantes, 

conforme diretrizes estabelecidas a partir do Estudoda Paisagem do 

Conjunto Urbano da Pampulha(2009) e do Estudo de Visadas do Conjunto 

Moderno da Pampulha (2014), indicado nas figuras A a H, integrantes do 

item 1.1.6 deste Programa. 

• Promover ações de recomposição da paisagem no restante daBuffer Zone, 

segundo diretrizes do Plano de Preservação do Conjunto Urbano da 

Pampulha apresentado no item 1.1.6 deste Programa; 

• Promover a regularização de imóveis, atividades e posturas irregulares 

identificados no entorno dos monumentos e trechos da Orla da Lagoa da 

Pampulha que integram a Core Zone, conforme diretrizes apresentadas nas 

figuras I a N, constantes do item 1.1.6 deste Programa; 

• Compatibilizar os procedimentos de análise e aprovação de intervenções 

no Bem Candidato e em sua Buffer Zonea partir da adoção de critérios 

comuns pelos órgãos de patrimônio que detém a tutela do bem nas três 

instancias de governo, ressaltando o caráter discricionário do instrumento 

dotombamento como oportunidade de avaliação qualitativa das 

intervenções, para além do simples atendimento dos parâmetros da 

legislação urbanística. 



• Articular ações institucionais de fomento, financiamento e captação de 

recursos para a implantação e manutenção das ações de recuperação e 

conservação do Bem Candidato; 

• Promover a execução e o acompanhamento integrado de projetos de 

requalificação de espaços públicos, obras de mobilidade urbana e 

saneamento identificados como prioritários no Plano de Preservação do 

Conjunto Urbano da Pampulha apresentado no item 1.1.6 desse Programa; 

• Promover ações de divulgação da candidatura do Conjunto Moderno da 

Pampulha como Patrimônio Mundial bem como das ações desse Programa 

a ela vinculadas; 

• Divulgar a legislação de proteção urbanística, ambiental e patrimonial 

incidente sobre o Bem Candidato, com o objetivo de mobilizar atores 

público e privados para a sua aplicação; 

• Acompanhar e avaliar, por meio de indicadores de monitoramento, o estado 

de conservação e a melhoria das condições de fruição do Bem Candidato;  

• Promover ações de divulgação,comunicação social e educação patrimonial 

em articulação com os órgãos de patrimônio nas três esferas de governo 

com participação dos equipamentos culturais que integram o Bem 

Candidato; 

1.1.2. JUSTIFICATIVA 

O Bem Candidato e sua Buffer Zone estão inseridos em contexto de grande 

complexidade urbana e ambiental, cuja dinâmica pode resultar uma série de ameaças 

à integridade dos atributos que lhe conferem Valor Universal Excepcional. Diante dos 

diversos dispositivos de proteção urbanística, patrimonial e ambiental em vigor bem 

como de instrumentos de planos e programas voltados para a sua recuperação e 

conservação, esse Programa justifica-se pela necessidade de coordenação dos 

diversos órgãos com jurisdição sobre o Bem Candidato através de estratégias de 

articulação e gestão compartilhada das ações propostas bem como avaliação 

permanente dos resultados alcançados. 

1.1.3. AÇÕES 

Apresentam-se a seguir as principais ações que integram esse Programa, cujo 

detalhamento, quando disponível,está anexadojunto ao item 1.1.6 desse Programa. 



• Estruturar e manter o Departamento do Conjunto Moderno da Pampulha 

com a função de implementar as ações de gestão integrada previstas 

nesse Programa e assessorar o Comitê Gestor do Conjunto Moderno da 

Pampulha, cujo organograma está apresentado no item 1.1.6; 

• Desenvolver e regulamentar os procedimentos administrativos necessários 

à implementação dos fluxos para aprovação de intervençõesna Core Zone 

e na Buffer Zone, conforme fluxogramas detalhados no item 1.1.6 (figuras O 

a Q); 

• Notificar proprietários dos imóveis e promover, através dos órgãos 

responsáveis pela fiscalização e multas por irregularidades, o cumprimento 

das diretrizes estabelecidas para o entorno de cada um dos monumentos 

conforme indicado nas figuras I a Ndo item 1.1.6; 

• Desenvolver diretrizes especiais de projeto para futuras intervenções em 

lotes vagos e imóveis localizados no entorno imediato do bem candidato; 

• Promover e acompanhar ações de treinamento de agentes multiplicadores 

para divulgação e compreensão do bem candidato; 

• Mobilizar entes públicos e proprietários de imóveis e negócios da Buffer 

Zone para redução de impactos negativos na paisagem (remoção de muros 

e estruturas inadequadas, uso de cores e materiais contrastantes, 

recomposição de maciços arbóreos, dentre outros), priorizando os locais 

identificados como prioritários no Plano de Preservação do Conjunto 

Urbano da Pampulha, apresentado no item 1.1.6; 

• Realizar campanhas, eventos e programas de educação patrimonial com 

foco na promoção da candidatura da Pampulha como Patrimônio Mundial e 

na divulgação das ações desse Programa; 

• Elaborar relatórios semestrais de análise dos indicadores contidos no 

Programa de Monitoramento do Conjunto Moderno da Pampulha; 

• Elaborar relatórios anuais de avaliação dos resultados desse Programa de 

Gestão Integrada do Conjunto Moderno da Pampulha, apresentando o 

andamento das ações e obras realizadas e utilizando-se dos indicadores de 

resultados propostos pelo Programa de Monitoramento;  

• Submeter os relatórios semestrais e anuais de monitoramento e avaliação 

do estado de conservação do bem candidato à aprovação do ComitêGestor 

do Conjunto Moderno da Pampulha; 



• Dar publicidade aos resultados das ações de conservação por meio de 

informes e publicações disponibilizadas para amplo acesso do público em 

geral. 

1.1.4. PRODUTOS E PRAZOS  

Concebido como um instrumento permanente para a gestão integrada do Bem 

Candidato e sua Buffer Zone, os produtos esperados são sua progressiva recuperação 

através das ações de curto, médio e longo prazos previstas na Matriz de 

Responsabilidade (Item 5.f do Dossiê de Candidatura) e a conservação dos atributos 

que lhe conferem Valor Universal Excepcional, atestadas pelos relatórios de 

monitoramento semestrais. 

1.1.5. RESPONSABILIDADES 

A responsabilidade pela implementaçãodesse Programa é do Departamento 

Conjunto Moderno da Pampulha- FMC, cabendo a ela articular e coordenar os 

diversos órgãos responsáveis pela implementação de ações setoriais no âmbito da 

Administração Municipal e ainda acionar e assessorar o Comitê Gestor para 

articulações de natureza supra municipais a anuência superior, no que couber. 

1.1.6. ANEXOS E FIGURAS 

Apresentam-se na sequência os seguintes anexos e figuras: 

Estudo da Paisagem do Conjunto Urbano da Pampulha (2009); 

Figuras A, B, C, D, E, F, G e H - Estudo de Visadas do Conjunto Moderno da 

Pampulha (2014); 

Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha (2009); 

Figuras I, J, K, L, M e N - Diretrizes para Intervenções Prioritárias em Imóveis 

no Entorno dos Monumentos e na Zona de Amortecimento (2014); 

Organograma do Comitê Gestor do Conjunto Moderno da Pampulha (2014); 

Figuras O, P e Q - Proposta de Fluxos para Análise e Aprovação de 

Intervenções na Core Zone e na Zona de Amortecimento (2014). 

 



Annex 15

Monitoring program 



MONITORING PROGRAM 

 

This program was developed with the overall objective to establish periodic and 

permanent monitoring of the conservation and recovery actions of the Candidate Asset 

and its Buffer Zone, through indicators directly related to attributes which confers upon 

Exceptional Universal Value. 

The justification for its detailing and implementation is in the necessity to 

evaluate the effectiveness of the devices of urban, environment and asset control in 

effect and, whenever the case, to subsidize the redirectioning of the actions foreseen in 

the Integrated Management Program of the Pampulha Modern Ensemble. 

Thus, the creation and constant updating of a geo-referenced database 

comprising at least of the selected monitoring indicators are foreseen, this access is 

possible through the Urban Information System - SIURBE of the City Hall of Belo 

Horizonte. 

  



MODELOS DE LAUDO TÉCNICO DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

1- LAUDO DE CONJUNTO, NÚCLEO E CENTRO HISTÓRICOS 
TOMBADOS PELO MUNICÍPIO 

 
BEM TOMBADO EM 1: DOSSIÊ ENVIADO AO IEPHA EM:2 

 
LOCALIZAÇÃO: 
 

DATA: 

NH: INFORMAR Nº DE 
DOMICÍLIOS: 

CP: INFORMAR ÁREA EM 
HECTARES: 

CIDADE: SEDE:  
DISTRITO:  

HÁ OBRA DE RESTAURAÇÃO EM ANDAMENTO?       SIM             NÃO 
 
HÁ PROJETO APROVADO POR LEI DE INCENTIVO À CULTURA?     SIM         NÃO 
 
EM CASO POSITIVO:       LEI FEDERAL           LEI ESTADUAL           OUTRA 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO:3 CREA:4 

 
NOME DO LOGRADOURO PÚBLICO: 
 
TRECHOS  (Especificar os quarteirões) :  ______________________________________________________ 
 

1. VIA ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM  
(%) 

REGULAR 
(%) 

RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO(%) 

 
 

  

Observação: Em cada campo, indicar o percentual (%) da avaliação do bem cultural correspondente, considerando-se 
o ESTADO DE CONSERVAÇÃO como bom, regular ou ruim/demandando intervenção. A soma dos percentuais 
deverá ser de 100%. 
 
 
 

1.1  PAVIMENTAÇÃO DA VIA 

TIPO (X) PAVIMENTAÇÃO ORIGINAL 
 
SIM                NÃO   
 
DATA DA MODIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: 

PÉ DE MOLEQUE  

PARALELEPÍPEDO  

BLOCO INTERTRAVADO  

ASFALTO  

TERRENO COMPACTADO  

COBERTURA VEGETAL  
DESCRIÇÃO  
 
DANOS VERIFICADOS 

 
 

                                                           
1 Informar a data em que o bem cultural foi tombado (data do decreto de tombamento). 
2Informar o ano em que o município enviou o dossiê ao IEPHA 
3Nome e assinatura do profissional autor do laudo. 
4 Indicar o registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. 
Observação:  A descrição de cada item ou sub-item deve ser preenchida e justificada. 



1.2 SINALIZAÇÃO 

TIPO (X)  

PLACAS INDICATIVAS  PADRONIZAÇÃO:  SIM   
 
                                     NÃO  PLACAS TURÍSTICAS 

INTERPRETATIVAS 
 

PLACAS DE LOGRADOURO  

PLACAS DE TRÂNSITO  

DESCRIÇÃO 
 
 

DANOS VERIFICADOS 
 
 

1.3  DRENAGEM PLUVIAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM  
(%) 

REGULAR 
(%) 

RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO(%) 

 
 

  

Observação: Em cada campo, indicar o percentual (%) da avaliação correspondente, considerando-se a DRENAGEM 
PLUVIAL como boa, regular ou ruim/demandando intervenção. A soma dos percentuais deverá ser de 100%. 

TIPO (X)  (X) 

SUPERFICIAL  (Sarjeta, canaleta)  SUBTERRÂNEA (Boca de Lobo)  

DESCRIÇÃO  
 
 
 

DANOS VERIFICADOS 
 
 
 

1.4 CONDIÇÃO DE  

CIRCULAÇÃO DA VIA 

BOA  
(%) 

REGULAR 
(%) 

RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO(%) 

   
Observação: Em cada campo, indicar o percentual (%) da condição de CIRCULAÇÃO DA VIA, considerando como 
boa, regular ou ruim/demandando intervenção. A soma dos percentuais deverá ser de 100%. 

1.4.1  TRÂNSITO -INTENSIDADE DE 
FLUXO 

(X) IMPACTOS NEGATIVOS DO TRÂNSITO SOBRE  

O BEM TOMBADO:   SIM                    NÃO  
 
QUAIS: 
   

INTENSO  
MODERADO  
PEQUENO  
DESCRIÇÃO 
 

DANOS VERIFICADOS 
 
 
 



1.4.2  TIPO DE VEÍCULO (%)  (%) 

ÔNIBUS  MOTOCICLETA  

MICRO-ÔNIBUS   BICICLETA  

CAMINHÃO  CARROÇA  

CARRO DE PASSEIO  KOMBI / VAN  
Observação: Em cada campo, estimar o percentual (%) de veículos de cada tipo em circulação. A soma dos 
percentuais deverá ser de 100%. 

1.5  ARBORIZAÇÃO DAS VIAS  (X)  

INTENSA  OBSTRUÇÃO DA VISIBILIDADE DOS IMÓVEIS: 
    SIM:   

   NÃO:   

REGULAR  

NENHUMA  

DESCRIÇÃO 
 
 
 
 

DANOS VERIFICADOS 
 
 
 
 

2. PASSEIO 
 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM  
(%) 

REGULAR 
(%) 

RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO(%) 

   

Observação: Em cada campo, indicar o percentual (%) da avaliação do bem cultural correspondente, considerando-se 
o ESTADO DE CONSERVAÇÃO como bom, regular ou ruim/demandando intervenção. A soma dos percentuais 
deverá ser de 100%. 

2.1  PAVIMENTAÇÃO  (X)  (X) 

CIMENTADO  PEDRA(Especificar o tipo)  

CALÇADA PORTUGUESA  TERRA COMPACTADA  

LADRILHO HIDRÁULICO / CERÂMICA  OUTROS  

DESCRIÇÃO 

 
 
 
 

DANOS VERIFICADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES BOA 
(%) 

REGULAR 
(%) 

RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO(%) 

   

Observação: Em cada campo, indicar o percentual (%) da avaliação correspondente, considerando-se a FACILIDADE 
DE CIRCULAÇÃO como boa, regular ou ruim/demandando intervenção. A soma dos percentuais deverá ser de 100%. 
2.2.1  CONDIÇÕES DE 

CIRCULAÇÃO (X)  (X) 

ACESSIBILIDADE POR RAMPAS  SINALIZAÇÃO PARA PEDESTRES   

OBSTÁCULOS À PASSAGEM DE 
PEDESTRES 

 FAIXAS DE TRAVESSIA  

DESCRIÇÃO  (Verificar  os riscos para o pedestre e a acessibilidade) 
 
 
 
DANOS VERIFICADOS 
 
 
 

2.3  MOBILIÁRIO URBANO (X)  (X) 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA  TELEFONE PÚBLICO  

BANCO  PARADA DE ÔNIBUS C/ ABRIGO  
LIXEIRA  MONUMENTO   
CAIXA DE CORREIO  CHAFARIZ  
DESCRIÇÃO 
 
 
 
DANOS VERIFICADOS 
 
 
 

2.4 USOS DO PASSEIO 

TIPO (X)  (X) 

VENDEDORES AMBULANTES  EXPOSIÇÃO DE MERCADORIAS 
NA CALÇADA 

 

MESAS E CADEIRAS (bares, lanchonetes 
e similares) 

 OUTROS  

VEÍCULOS NA CALÇADA    
DESCRIÇÃO 
 
 
 
DANOS VERIFICADOS 
 
 
 
 
 
 



3. IMAGEM URBANA ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM 
(%) 

REGULAR 
(%) 

RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO(%) 

 
 

  

Observação: Em cada campo, indicar o percentual (%) da avaliação do bem cultural correspondente, considerando-se o ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO como bom, regular ou ruim/demandando intervenção. A soma dos percentuais deverá ser de 100%. 

3.1 POLUIÇÃO AMBIENTAL 

3.1.1 POLUIÇÃO VISUAL 

TIPO  (X)  (X) 

OUTDOOR   PICHAÇÃO  

PAINEL ELETRÔNICO  POSTES E FIAÇÃO APARENTE  

PLACAS DE PROPAGANDA  OUTROS  

FAIXAS OU CARTAZES    

DESCRIÇÃO 
 
 

DANOS VERIFICADOS  
 
 

3.1.2 POLUIÇÃO SONORA 

TIPO (X)  (X) 

RUÍDO DE FUNDO  OUTROS  

RUIDOS INTERMITENTES    

DESCRIÇÃO 
 
 

DANOS VERIFICADOS 
 
 

3.1.3  POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

TIPO (X)  (X) 

EMISSÃO DE GASES (Veículos e/ou 
indústrias) 

 OUTROS  

EMISSÃO DE PARTÍCULAS    

DESCRIÇÃO 
 

DANOS VERIFICADOS 
 

 
 
 
 



3.1.4  LIXO /RESÍDUOS SÓLIDOS 

TIPO (X)  (X) 

DOMÉSTICO  ACONDICIONADO  
INDUSTRIAL  EXPOSTO  
HOSPITALAR  OUTROS  
ENTULHO    

DESCRIÇÃO 
 

DANOS VERIFICADOS 
 

3.2  EDIFICAÇÕES ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM 
(%) 

REGULAR 
(%) 

RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO(%) 

 
 

  

Observação: Em cada campo, indicar o percentual (%) da avaliação do bem cultural correspondente, considerando-se 
o ESTADO DE CONSERVAÇÃO como bom, regular ou ruim/demandando intervenção. A soma dos percentuais 
deverá ser de 100%. 

DANOS VERIFICADOS 
 
DESCREVER as ocorrências de deteriorações verificadas nos imóveis em razão do uso(s) do seu espaço. Se o imóvel 
estiver desocupado, informar há quanto tempo. DOCUMENTAR COM FOTOGRAFIAS 

3.2.1  ESTILO (X)  
ÍNTEGRO:       
 
MODIFICADO:   

COLONIAL  

ECLÉTICO  

ART-NOVEAU  

ART-DECÒ  

MODERNO  

PÓS-MODERNO  

OUTROS  

DESCRIÇÃO 
 

DANOS VERIFICADOS 
 

3.2.2  VOLUMETRIA / ALTURA DAS EDIFICAÇÕES 

TIPO (X)  (X) 

CONJUNTO HOMOGENEO  ALTURA E VOLUMETRIA VARIADAS  

DESCRIÇÃO 
 

DANOS VERIFICADOS 
 
 
 



3.2.3   OCUPAÇÃO DO LOTE 

POSIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (%)  (%) 

NO ALINHAMENTO  COM QUINTAL  

COM AFASTAMENTO FRONTAL  LOTES VAGOS  

COM AFASTAMENTOS LATERAIS    

Observação: Em cada campo, estimar o percentual (%) de imóveis com os afastamentos indicados.  
DESCRIÇÃO 
 
DANOS VERIFICADOS 
 

4. PRAÇAS E PARQUES ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM 
(%) 

REGULAR 
(%) 

RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO(%) 

   

Observação: Em cada campo, indicar o percentual (%) da avaliação do bem cultural correspondente, considerando-se 
o ESTADO DE CONSERVAÇÃO como bom, regular ou ruim/demandando intervenção. A soma dos percentuais 
deverá ser de 100%. 

DESCRIÇÃO 
 
DANOS VERIFICADOS 

 
4.1  TIPO DE USO  (X)  

LAZER  

ESPORTE   

EVENTOS CÍVICOS   

DESCRIÇÃO 

 

DANOS VERIFICADOS 

 

4.2  COBERTURA VEGETAL 

TIPO (%)  

GRAMÍNEA  

ARBUSTO  

ÁRVORE  

OUTROS  

Observação: Em cada campo, estimar o percentual (%) de cada tipo de vegetação existente. A soma dos percentuais 
deverá ser de 100%. 

DESCRIÇÃO 
 

DANOS VERIFICADOS 
 
 



4.3  PAISAGISMO 

TIPO (X)  

JARDIM / VEGETAÇÃO  

PÉRGULA  

PAVIMENTAÇÃO  - TIPO DE 
MATERIAL: 

 

ILUMINAÇÃO  

CHAFARIZ  

FONTE  

MONUMENTOS  

DESCRIÇÃO 
 
 
 

DANOS VERIFICADOS 
 
 
 
4.4  EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO 

TIPO (X)  

ESTACIONAMENTO  

GUARITA  

SINALIZAÇÃO – PLACAS E  
LETREIROS 

 

INSTALAÇÃO DE APOIO  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  
PÚBLICAS 

 

RECREAÇÃO  

CORETO  

BANCO  

LIXEIRA  

PARADA DE ÔNIBUS C/  

CORREIO  

TELEFONE PÚBLICO  

OUTROS  
DESCRIÇÃO 

 
 
 

DANOS VERIFICADOS 
 
 

 
 
 



5. CURSOS D’ÁGUA 

TIPO (X)  

NATURAL  

CANAL ABERTO  

CANAL FECHADO  

VEGETAÇÃO CILIAR (margens)  

LIMPEZA DAS MARGENS  

LANÇAMENTO DE ESGOTOS  

DESCRIÇÃO 
 
 
 
 

DANOS VERIFICADOS 
 
 
 

 

6.ANÁLISE DO ENTORNO ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM 
(%) 

REGULAR 
(%) 

RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO (%) 

BENS IMÓVEIS E ESTRUTURAS DO 
ENTORNO 

   

EXISTÊNCIA DE INTERVENÇÕES      SIM                     NÃO 

DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

7. SÍNTESE / CONCLUSÃO 5 
 

BEM CULTURAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
BOM 
(%) 

REGULAR 
(%) 

RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO(%) 

6 
 

   

 
Observação: Em cada campo, indicar o percentual (%) da avaliação do conjunto ou núcleo histórico tombado, 
considerando-se o ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO como bom, regular ou ruim/demandando intervenção. A 
soma dos percentuais deverá ser de 100%. 

 
 

                                                           
5Apontar o percentual geral de estado de conservação do bem cultural objeto da avaliação.  
6 Informar o nome do Bem Cultural 



MAPAS: O laudo deverá conter um mapa da área em análise com título, legenda, escala, nome do 
responsável pelo trabalho e data, apontando os locais descritos ao longo do laudo que apresentaram 
problemas. 
 Todos os itens preenchidos no quadro acima devem ser contemplados no mapa, de modo que o 
analista tenha uma visão geral do estado de conservação do núcleo, conjunto, centro histórico. 
 
FOTOGRAFIAS: O laudo deverá conter fotos de todos os itens, demonstrando o estado de conservação 
e a existência dos elementos especificados através de fotos que dêem uma visão geral do local em 
questão e fotos que mostrem os detalhes de todos os problemas encontrados. No mínimo, 40 fotos 
legendadas, coloridas, no original ou impressão colorida. 
 
Data: ____/_____/________ 
 
 
Responsável:____________________________________________________________  
 
 
Registro Profissional ________________  
 



 
2 - LAUDO DE BENS NATURAIS TOMBADOS PEL0 MUNICÍPIO 

 

BEM CULTURAL: _____________________________________________________________________________ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ______________________________________________________________________ 

REGISTRO PROFISSIONAL:_____________________________________________________________________ 

BEM TOMBADO EM: ___________  DECRETO. ____________DOSSIÊ ENVIADO AO IEPHA EM:__________ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________________________________ 

DATA:______________________________ 

HÁ OBRA DE RESTAURAÇÃO/INTERVENÇÃO  EM ANDAMENTO?        _____ SIM    ______NÃO 

HÁ PROJETO APROVADO POR LEI DE INCENTIVO À CULTURA?          ______ SIM   ______NÃO 

EM CASO POSITIVO:           �   LEI FEDERAL                 �   LEI ESTADUAL                � OUTRA 

PROPRIEDADE:  ______________________________________________________________________________ 

PLANO DE MANEJO:  ____ SIM  _____ NÃO 

ESTÁ SENDO SEGUIDO? ___ SIM  ___ NÃO  

POR QUÊ ? 
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

PRESENÇA DE ATIVIDADES MINERATÓRIA OU DE CULTIVO : _____ SIM   _____ NÃO 

TIPO:_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________ 

ÁREA AFETADA:__________________________________________________________________________________________ 

IMPACTO: 
__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

SOLO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM  REGULAR RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO 

PROCESSO DE EROSÃO    

URBANIZAÇÃO    

OCUPAÇÃO IRREGULAR    

PARCELAMENTO DO SOLO    

TOPOGRAFIA    

MOVIMENTO DE TERRA    

TERRAPLANAGEM    

CORTES    

ATERRAMENTO    

DANOS VERIFICADOS 

 

 



RELEVO, FAUNA E FLORA. 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM  REGULAR RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL DA MATA    

COBERTURA DAS VERTENTES    

DRENAGEM NATURAL    

CONTENÇÃO DO SOLO (EROSÃO)    

COMPOSIÇÃO DA FAUNA    

COMPOSIÇÃO DA APP    

ACONDICIONAMENTO DO LIXO    

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO     

CONDIÇÕES DO ENTORNO/POPULAÇÃO    

OUTROS    

DANOS VERIFICADOS 
 

EXISTÊNCIA DE PLANO DE MANEJO:   ____ Sim       ____   Não 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

ACERVO ARQUEOLÓGICO: 
(Qual?)________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS PRÉ-HISTÓRICO MARCAR     X 

SÍTIO A CÉU ABERTO  

SÍTIO EM GRUTAS E ABRIGOS  

CASAS SUBTERRÂNEAS  

ATERROS  

ATELIÊS E/OU OFICINAS LÍTICAS  

CEMITÉRIO  

PAREDES E BLOCOS COM ARTE RUPESTRE  

CANAIS E OUTRAS ESTRUTURAS  

ARTEFATOS  

OUTROS  
 

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS HISTÓRICOS MARCAR     X 

RUÍNAS DE HABITAÇÃO  

RUÍNAS DE IGREJAS  

FORTES E FORTALEZAS  

CANAIS DE MINERAÇÃO  

DESVIOS DE RIOS  

CEMITÉRIOS  

ATIVIDADES DE MINERAÇÃO: REVIRADOS, 
MUNDÉUS E CATAS 

 

OLARIAS  

FÁBRICAS  

ENGENHOS  

OUTROS  
 
ULTIMA INTERVENÇÃO/REGISTRO GRÁFICO E 
FOTOGRAFIA:____________________________________________________________________________________________ 



ACERVO ARQUEOLÓGICO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM  REGULAR RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO 

ACESSO    

SUJIDADE     

DEGRADAÇÃO/PERDA DE ELEMENTOS    

PINTURAS    

VESTÍGIOS CERÂMICOS OU OUTROS    

CONDIÇÕES DO ENTORNO/POPULAÇÃO    

VEGETAÇÃO EXISTENTE    

OUTROS    

DANOS VERIFICADOS  
ACERVO ESPELEOLÓGICO (Qual?)_____________________________________________________________ 
VISITÁVEL:  ____ Sim   ____ Não 
Observação:_______________________________________________________________________________________________ 
 

ACERVO ESPELEOLÓGICO ESTADO DE CONSERVAÇÃO7 
 

BOM  REGULAR RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO 

ACESSO    

ABRIGO /GRUTA    

ELEVAÇÃO ROCHOSA/ PICO    

SUJIDADE     

DEGRADAÇÃO/PERDA DE ELEMENTOS    

CONDIÇÕES DO ENTORNO/POPULAÇÃO    

VEGETAÇÃO EXISTENTE    

OUTROS    

DANOS VERIFICADOS  
 

CURSOS DE ÁGUA 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO8 

BOM  REGULAR RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO 

TRAÇADO ORIGINAL DO CURSO    

PROFUNDIDADE DO LEITO (CONTROLE DE 
ASSOREAMENTO) 

   

COMPOSIÇÃO DAS MARGENS    

QUALIDADE VISUAL DA ÁGUA    
QUALIDADE DA COMPOSIÇÃO DA ÁGUA 
OU ANÁLISE BIOLÓGICA 

   

MATA CILIAR    

SISTEMA DE MONITORAMENTO E 
COMUNICAÇÃO DE CHEIAS 

   

ACONDICIONAMENTO DO LIXO    

ABASTECIMENTO DE ÁGUA    

ESGOTOS SANITÁRIOS    

OUTROS    

DANOS VERIFICADOS  

                                                           
 
 



ACESSIBILIDADE  
ESTADO DE CONSERVAÇÃOi 

BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO 

ESTRADA (ASFALTO, PEDRA, CIMENTO, 
TERRA) 

   

TRILHAS  ( TERRA, CIMENTO, PEDRA)    
PONTES (CONCRETO, MADEIRA, CABO DE 
AÇO, METÁLICA,PEDRA) 

   

PINGUELA (MADEIRA, CIMENTO)    

ESCADAS (MADEIRA, PEDRA, CIMENTO)    

CORRIMÃO    

OUTROS    

DESCRIÇÃO: 
 
 
 

DANOS VERIFICADOS 
 
 
 
 

 
BENS ASSOCIADOS 
(Quais?):_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

BENS ASSOCIADOS 

EDIFICAÇÕES/ESTRUTURAS 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO9 
BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 

INTERVENÇÃO 

SEDE    

ALMOXARIFADO    

BANHEIRO PÚBLICO    

APOIO AO TURISTA    

PORTARIA    

PONTES    

ACESSIBILIDADE POR ESCADAS/OUTROS    

QUIOSQUE     

REDE ELÉTRICA     

OUTROS     

DESCRIÇÃO: 
 
 
 
 

DANOS VERIFICADOS 
 
 
 

 

                                                           
 



 

MOBILIÁRIO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO10 

BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO 

ILUMINAÇÃO PUBLICA    

BEBEDOURO     

BANCO    

LIXEIRA    

CAIXA DE CORREIO    

TELEFONE PÚBLICO    

PARADA DE ÔNIBUS COM ABRIGO    

TIPO DE FECHAMENTO DA ÁREA    

MONUMENTO/OBRAS ORNAMENTAIS    

CHAFARIZ/FONTE    

OUTROS     

DESCRIÇÃO: 
 
 
 

DANOS VERIFICADOS 
 
 

 
ACERVO INTEGRADO A ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS: 
(Quais?)_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

ACERVO INTEGRADO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO11 

BOM  REGULAR RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO 

ESTRUTURA    

POLICROMIA      

BASE    

SUJIDADES     

CAMADA PICTÓRICA     

FERRUGEM    

ATAQUE DE INSETOS    

OUTROS:_______________________    

DESCRIÇÃO: 
 
 
 
 

DANOS VERIFICADOS: 
 
 
 
 

 

                                                           
 
11Anotar a percentagem  



 

AGENCIAMENTO  
ESTADO DE CONSERVAÇÃO12 

BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO 

MURO    

GRADIL    

PAISAGISMO    

ESTACIONAMENTO    

SINALIZAÇAO INTERNA (INDICATIVA, 
INTERPRETATIVA, SEGURANÇA) 

   

SINALIZAÇAO EXTERNA (TRANSITO, 
TURISTICA) 

   

OUTROS     

DESCRIÇÃO: 
 
 

DANOS VERIFICADOS 
 
 

 

EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE 
SEGURANÇA 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO13 
BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 

INTERVENÇÃO 
INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO  E COMBATE 
A INCÊNDIO  
� SIM                      � NÃO  

   

SISTEMA DE SEGURANÇA/ALARME 
� SIM                      � NÃO 

   

 
IMPACTO VISUAL 
 

TIPO MARCAR     X 
OUTDOOR  

PAINEL ELETRÔNICO  

PLACAS DE PROPAGANDA  

FAIXAS OU CARTAZES  

PICHAÇÃO  

POSTES E FIAÇÃO 
APARENTE 

 

OUTROS  
DESCRIÇÃO: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
DANOS VERIFICADOS: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

                                                           
 
 



IMPACTO  SONORO 

TIPO MARCAR     X 
RUÍDOS DE FUNDO  

RUÍDOS INTERMITENTES  

OUTROS  

DESCRIÇÃO: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

DANOS VERIFICADOS: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

QUALIDADE DO AR 

TIPO MARCAR     X 

EMISSÃO DE GASES 
(VEÍCULOS E/OU 
INDUSTRIAS) 

 

EMISSÃO DE PARTÍCULAS   

OUTROS   

DESCRIÇÃO: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
DANOS VERIFICADOS: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

LIXO / RESÍDUO SÓLIDOS 

TIPO MARCAR     X 
LIXO DOMÉSTICO  

INDUSTRIAL  

HOSPITALAR  

ACONDICIONAMENTO  

EXPOSTO  

ÁGUA PLUVIAL DAS CASAS 
DO ENTORNO 

 

ESGOTO DOMÉSTICO  

DESCRIÇÃO: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

DANOS VERIFICADOS: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 



USOS:  

TIPO DE USUÁRIOS 

TIPO MARCAR     X 
VENDEDORES  

VISITANTES  

FUNCIONÁRIOS  

OUTROS  

DESCREVER: Ocorrência das deteriorações verificadas no bem natural em razão do uso(s) do seu espaço. Se o bem 
estiver abandonado, informar há quanto tempo. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

MEDIDAS MITIGADORAS E 
COMPENSATÓRIAS 

ESTADO DE CONSERVAÇÃOii 
BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 

INTERVENÇÃO 
RUÍDOS    
EFLUENTES ATMOSFÉRICOS    
EFLUENTES LÍQUIDOS: DOMÉSTICOS    

EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS    

RESÍDUOS SÓLIDOS    

DRENAGEM PLUVIAL    

CONTENÇÃO DE ENCOSTAS/ATERROS    

RECOMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA    

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL E PAISAGÍSTICO 

   

SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE COLETIVO    

ATENDIMENTO A DEMANDA POR 
EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E 
RECREAÇÃO 

   

DETALHAMENTO DAS MEDIDAS:  
 

ANÁLISE DO ENTORNO ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 

INTERVENÇÃO 
BENS IMÓVEIS E ESTRUTURAS DO 
ENTORNO 

   

EXISTÊNCIA DE INTERVENÇÕES     � SIM                      � NÃO 
DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
OBS:  APRESENTAR MAPA DA ÁREA DELIMITANDO AS INTERVENÇÕES E EMPREENDIMENTOS EM CARTA DO 
IBGE, INDICANDO O POSICIONAMENTO NO MUNICÍPIO. E SEU ENTORNO. FOTOGRAFIAS   No mínimo 20 fotos. 

 
CONCLUSÃO  

BEM CULTURAL 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO14 

BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO 

    

Data: ____/_____/________ 

Responsável: _______________________________________   Registro Profissional ________________  
                                                           
 



 
3- BENS IMÓVEIS TOMBADOS PEL0 MUNICÍPIO15 

 
 
NOME DO BEM CULTURAL___________________________________________________________ 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 16___________________________________________________________ 
CREA:17_______________________ 
BEM TOMBADO EM 18: ______________  DOSSIÊ ENVIADO AO IEPHA EM:________________19 
ENDEREÇO:_________________________________________________________________________ 
DATA20: ___________________________ 
HÁ OBRA DE RESTAURAÇÃO EM ANDAMENTO?         � SIM                      � NÃO 
HÁ PROJETO APROVADO POR LEI DE INCENTIVO À CULTURA?              � SIM         � NÃO 
EM CASO POSITIVO:     �   LEI FEDERAL                 �   LEI ESTADUAL        � OUTRA 
 
 

ESTRUTURA ESTADO DE CONSERVAÇÃO21 
BOM  REGULAR RUIM, NECESSITANDO 

INTERVENÇÃO 
ESTRUTURA AUTÔNOMA DE MADEIRA    

PILARES DE CONCRETO    

ESTRUTURA METÁLICA    

OUTROS    

DANOS VERIFICADOS22  
 

 

COBERTURA ESTADO DE CONSERVAÇÃO23 
BOM  REGULAR RUIM, NECESSITANDO 

INTERVENÇÃO 
ESTRUTURA DO TELHADO 
(MADEIRA, LAJE, PERFIL METÁLICO) 

   

TELHADO (CAPA E BICA, TELHA 
FRANCESA, FIBROCIMENTO, ARDÓSIA, 
METÁLICO)        

   

CALHAS / RUFOS / CONDUTORES    

COROAMENTO (PLATIBANDA, FRONTÃO, 
CIMALHA) 

   

OUTROS    

DANOS VERIFICADOS24  
 

                                                           
15Em cada campo, indicar o percentual do bem cultural objeto da avaliação que esteja em estado de conservação bom, 
regular ou ruim, demandando intervenção. A soma dos percentuais deverá ser de 100%.  
16Nome e assinatura do profissional autor do laudo.  
17Indicar o registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. 
18 Informar a data em que o bem cultural foi tombado. 
19Informar o ano em que o município enviou o dossiê ao IEPHA 
20A data de elaboração do laudo não poderá ser anterior a dois meses antes do prazo de entrega do mesmo ao 
IEPHA/MG. 
21Anotar a percentagem.  
22Descrever a deterioração (apodrecimento dos pés de esteio, ferragem, vandalismo, ataque de cupins etc. ). 
23Anotar a percentagem.  
24Descrever a deterioração (infiltração de águas pluviais, ataque de cupins, oxidação, telhas quebradas ou soltas, 
fixação, entupimento, inexistência ou falhas na soldagem de calhas etc.).  



 

ALVENARIAS ESTADO DE CONSERVAÇÃO25 
BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 

INTERVENÇÃO 
TIJOLO    
ADOBE    

TAIPA DE PILÃO    

PAU-A-PIQUE    

PEDRA    

OUTROS (CONCRETO, MADEIRA)    

ELEMENTOS ARTÍSTICOS APLICADOS    

DANOS VERIFICADOS26  
 

 
 

REVESTIMENTO ESTADO DE CONSERVAÇÃO27 
BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 

INTERVENÇÃO 
REBOCO    

CAIAÇÃO    

PINTURA (A ÓLEO, À BASE DE ÁGUA)    

CERÂMICA    

PEDRA (MÁRMORE, GRANITO ETC.)    

OUTROS     

ELEMENTOS ARTÍSTICOS APLICADOS    

DANOS VERIFICADOS28  
 

 
 

VÃOS E VEDAÇÕES ESTADO DE CONSERVAÇÃO29 
BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 

INTERVENÇÃO 
PORTAS    

JANELAS    

ENQUADRAMENTOS (MADEIRA, MASSA, 
PEDRA) 

   

FERRAGENS    

OUTROS     

ELEMENTOS ARTÍSTICOS APLICADOS    

DANOS VERIFICADOS30  
 

                                                           
25Anotar a percentagem.  
26Descrever a deterioração (infiltração por capilaridade ou águas pluviais, trincas, fissuras etc. ). 
27Anotar a percentagem.  
28Descrever a deterioração (reboco solto, descolamento da pintura, pintura gasta, vandalismo, infiltração, 
desprendimento de cerâmica ou pedra etc. ). 
29Anotar a percentagem.  



PISOS ESTADO DE CONSERVAÇÃO31 
BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 

INTERVENÇÃO 
PEDRA (LAJEADO, OUTRO)    

CIMENTADO    

MADEIRA    

CERÂMICA    

OUTROS     

ELEMENTOS ARTÍSTICOS APLICADOS    

DANOS VERIFICADOS32  
 

 

FORROS ESTADO DE CONSERVAÇÃO33 
BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 

INTERVENÇÃO 
ESTEIRA    

MADEIRA    

GESSO    

LAJE    

OUTROS     

ELEMENTOS ARTÍSTICOS APLICADOS    

DANOS VERIFICADOS34  
 

 
ELEMENTOS INTEGRADOS 

EXTERNOS 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO35 

BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO 

BALCÃO/SACADA    

VARANDA/ALPENDRE/TERRAÇO    

ESCADA    

TORRE    

CERCADURA / FECHAMENTO DO LOTE / 
GRADIL / MURO 

   

PORTADA    

AGENCIAMENTO EXTERNO (FONTE / 
CHAFARIZ / JARDIM / QUINTAL) 

   

OUTROS     

ELEMENTOS ARTÍSTICOS APLICADOS    

DANOS VERIFICADOS36  
                                                                                                                                                                          
30Descrever a deterioração ( trincas no enquadramento, apodrecimento das esquadrias de madeira, ataque de cupins, 
desarticulação das peças, vidros quebrados, partes faltando, ferrugem etc. ). 
31Anotar a percentagem  
32Descrever a deterioração (Para madeira: partes faltando, desnivelamento, desgaste, apodrecimento da madeira, 
ataque de cupins, assentamento, barroteamento, uso inadequado, tratamento da madeira etc. Para ladrilho hidráulico, 
cerâmica e pedra: assentamento, tratamento, uso inadequado, trincas, soleiras e rodapés etc. ) 
33 Anotar a percentagem  
34 Descrever a deterioração (infiltrações, ataque de cupins, “desprendimento”, partes faltantes, trincas, estrutura, 
assentamento, rodateto, cimalha, guarda-pó etc. ) 
35 Anotar a percentagem  



 

AGENCIAMENTO EXTERNO ESTADO DE CONSERVAÇÃO37 
BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 

INTERVENÇÃO 
MURO    

GRADIL    

JARDIM    

QUINTAL    

FONTE/CHAFARIZ    

OUTROS     

DANOS VERIFICADOS38  
 

  

INSTALAÇÕES ESTADO DE CONSERVAÇÃO39 
BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 

INTERVENÇÃO 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA    

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA    

OUTROS     

DANOS VERIFICADOS40  
 

 

EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE 
SEGURANÇA 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO41 
BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 

INTERVENÇÃO 
INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO  E COMBATE 
A INCÊNDIO  
� SIM                      � NÃO 42 

   

SISTEMA DE SEGURANÇA 43 
� SIM                      � NÃO 

   

 

ANÁLISE DO ENTORNO ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 

INTERVENÇÃO 
BENS IMÓVEIS E ESTRUTURAS DO 
ENTORNO 

   

EXISTÊNCIA DE INTERVENÇÕES     � SIM                      � NÃO 
DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                          
36Descrever a deterioração (falta e desarticulação das peças, incluir os acréscimos/analisar o agenciamento). 
37Anotar a percentagem  
38 Descrever a deterioração (falta e desarticulação das peças, incluir os acréscimos/analisar o agenciamento). 
39Anotar a percentagem  
40Descrever a deterioração (fiação em mau estado, sobrecarga na rede, pára-raios, alarme, vazamentos, extintores 
vencidos, falta de extintores etc.). 
41 Anotar a percentagem  
42 Informar se há sistema de prevenção contra incêndio 
43 Informar se há sistema de segurança com alarme 



 
USOS:  
DESCREVER: Ocorrência das deteriorações verificadas nos imóveis em razão do uso(s) do seu espaço. Se o imóvel estiver 
desocupado, informar há quanto tempo. 
 
FOTOGRAFIAS44 
Vista geral, fotos das fachadas, foto geral do interior, fotos que exemplifique a estrutura, cobertura, alvenaria, revestimento, vãos e 
vedações, piso, forros, elementos integrados interno e externos agenciamentos externos, instalações  elétrica e hidráulica. No 
mínimo,  20 fotos legendadas e detalhes de cada problema. 
 

CONCLUSÃO 45 

BEM CULTURAL 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO46 

BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO 

 
 

   

 
Data: ____/_____/________ 
Responsável:__________________________________________________________________________ 
Registro Profissional ________________ 

                                                           
44 Coloridas, no original ou escaneadas.  
45 Apontar o percentual geral de estado de conservação do bem cultural objeto da avaliação.  
46Anotar a percentagem  



4- MODELO DE LAUDO TÉCNICO SOBRE ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE 
BEM CULTURAL MÓVEL E/OU INTEGRADO TOMBADO PELO 

MUNICÍPIO 
 

AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E 
INTEGRADOS TOMBADOS PELO MUNICÍPIO 

 
NOME DO BEM TOMBADO47:__________________________________________________________ 
RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO: 48______________________________________________ 
IDENTIDADE:__________________________ 
ESPECIALIZAÇÃO EM:________________________________________________________________ 
LOCALIZAÇÃO49:_____________________________________________________________________ 
DATA50:________________________________ 
DATA DO TOMBAMENTO - ______________ 
HÁ RESTAURAÇÃO EM ANDAMENTO?        � SIM                      � NÃO 
HÁ PROJETO APROVADO POR LEI DE INCENTIVO À CULTURA?           � SIM         � NÃO 
EM CASO POSITIVO:           �   LEI FEDERAL               �   LEI ESTADUAL           � OUTRO 

 

ELEMENTOS ESTRUTURAIS SIM51 NÃO 
APRESENTA 
PROBLEMAS

50%52 100%53  

1. ATAQUE DE INSETOS    

2. PERDAS    

3. FUROS (PREGOS, CRAVOS ETC.)    

4. APODRECIMENTOS CAUSADOS POR UMIDADE    

5. RACHADURAS, LASCAS, FISSURAS, FRESTAS    

SUPORTE 
6. SUJIDADE SUPERFICIAIS E ADERIDAS    

7. ATAQUE DE INSETOS    

8. PERDAS DE PARTES (ELEMENTOS EM RELEVO)    

9. FUROS (PREGOS, CRAVOS, CUPIM ETC.)    

10. APODRECIMENTOS CAUSADOS POR UMIDADE    

11. RACHADURAS, LASCAS, FISSURAS, FRESTAS    

12. QUEIMADURAS    

13. DESPRENDIMENTO DE FRAGMENTOS    

CAMADA PICTÓRICA 
14. SUJIDADE    

15. DESCOLAMENTOS    

16. PERDAS    

17. CRAQUELÊS    

                                                           
47Retábulos, forros, arco-cruzeiro, púlpitos, coro, esculturas policromadas, pinturas de cavalete. 
48 Nome, assinatura e profissão.  
49Endereço onde se encontra o bem tombado.  
50A data de elaboração do laudo não poderá ser anterior a dois meses antes do prazo de entrega do mesmo ao IEPHA/MG. 
51Deve fornecer a porcentagem de degradação encontrada. Apresentar fotos dos problemas. 
52Definir porcentagem. Qual é? 30% ? 40? 
53 Definir porcentagem. 



18. MANCHAS (CAUSADAS POR UMIDADE, CERAS ETC.)    

19. OXIDAÇÕES, ESCURECIMENTOS    

20. ABRASÕES    

21. REPINTURAS    

22. VERNIZ OXIDADO    
 

EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE 
SEGURANÇA NO PRÉDIO 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO54 
BOM  REGULAR RUIM, NECESSITANDO 

INTERVENÇÃO 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  
� SIM                      � NÃO 55 

   

SISTEMA DE SEGURANÇA 56 
� SIM                      � NÃO 

   

 
OBSERVAÇÃO: (DESCREVER: Ocorrência das deteriorações verificadas). 
 
FOTOGRAFIAS57 
Deve apresentar foto geral do local onde se encontra o bem cultural, foto geral do bem cultural, 
foto de detalhes, foto dos problemas detectados. No mínimo, 10 fotos legendadas. 
 

CONCLUSÃO 58 

BEM CULTURAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO59 
BOM  REGULAR 

RUIM, NECESSITANDO 
INTERVENÇÃO 

 
 

   

Data:______/____________/________ 

Responsável:____________________________________________________________  

Registro Profissional ________________  
GLOSSÁRIO: 
Elementos Estruturais – Em um retábulo, por exemplo, é a parte de trás, a estrutura. Deve-se detectar a 
presença de insetos (cupim, brocas), pregos oxidados que ocasionam perdas e furos, perdas por golpes e 
frestas nas junções das tábuas.  
 
Suporte –. Em um forro, por exemplo, são as tábuas onde o trabalho foi realizado. Observar se há 
irregularidade na superfície, sujidades, marcas, perdas, ataque de insetos, frestas nas junções da talha, 
pregos e cravos inúteis, perdas nos elementos em relevo, rachaduras, pontos queimados por velas e 
desprendimento de fragmentos da talha.   
 
Camada Pictórica – Na pintura e no douramento, observar sujidades aderidas e acumuladas, repinturas e 
abrasões, perdas, descolamentos, resina escurecida, manchas de umidade e escurecidas. 
 
Camada de Proteção – O verniz, por exemplo, tem a função de proteger a camada pictórica. Observar 
principalmente a oxidação em excesso, que causa aparência escurecida. 
                                                           
54 Anotar a percentagem  
55 Informar se há sistema de prevenção contra incêndio no prédio que abriga o bem cultural 
56 Informar se há sistema de segurança com alarme no prédio que abriga o bem cultural 
57 Coloridas, no original ou escaneadas.  
58 Apontar o percentual geral de estado de conservação do bem cultural objeto da avaliação.  
59 Anotar a percentagem  



 
5- MODELO DE LAUDO TÉCNICO SOBRE ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

PARA ARQUIVO(S) E/OU DOCUMENTO(S) TOMBADO(S) PELO 
MUNICÍPIO. 

 

NOME DO BEM TOMBADO:____________________________________________________________________ 

RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO: 60_______________________________________________________ 

IDENTIDADE:_________________________ 

ESPECIALIZAÇÃO EM:_________________________________________________________________________ 

LOCALIZAÇÃO61:______________________________________________________________________________ 

DATA62:_______________________________ 

DATA DO TOMBAMENTO - _____________ 

HÁ RESTAURAÇÃO EM ANDAMENTO?          � SIM                      � NÃO 

HÁ PROJETO APROVADO POR LEI DE INCENTIVO À CULTURA?        � SIM         � NÃO 

EM CASO POSITIVO:       �   LEI FEDERAL               �   LEI ESTADUAL           � OUTRO  

 
IDENTIFICAÇÃO DO ACERVO 

           Textual (manuscritos e impressos)                    Fotografias                               Mapas e plantas             

            Outros     ___________________________________________________________________  

  

ÁREA DE GUARDA - ELEMENTOS ESTRUTURAIS 63
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM64 RUIM65 
25% 50% 75% 100% 

PISO      

PAREDES      

TETO DA SALA      

INSTALAÇÃO ELÉTRICA      

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA      

SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO      

Observação 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
60 Nome, assinatura e profissão.  
61 Endereço de onde se encontra o bem tombado.  
62 A data de elaboração do laudo não poderá ser anterior a dois meses antes do prazo de entrega do mesmo ao IEPHA/MG. 
63 A percentagem total deverá somar 100 %. 
64 Definir porcentagem. 
65 Definir percentual de deterioração. 



ARMAZENAMENTO / ACONDICIONAMENTO  DO 
ACERVO66 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM RUIM67 25% 50% 75% 100% 
ESTANTES DE MADEIRA      
ESTANTE DE AÇO      
ARMÁRIO DE MADEIRA      
ARMÁRIO DE AÇO      
ARQUIVO DE AÇO      
CAIXAS       
PACOTES      

OBSERVAÇÃO68 
 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO SUPORTE 
DOCUMENTAL69 

 ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
BOM70 RUIM71 

25% 50% 75% 100% 
MANCHAS E SUJIDADES      
FUNGOS (MANCHAS CAUSADAS POR UMIDADE)      
FOLHAS RASGADAS      
ATAQUE DE INSETOS (CUPINS, TRAÇAS E OUTROS)      
PERDAS DE PARTES DO DOCUMENTO      
CAPA SOLTA / FRAGILIZADA      
ELEMENTOS ESTRANHOS (CLIPES METÁLICO, FITAS 
ADESIVAS, ETC.) 

     

OBSERVAÇÃO : (DESCREVER: Ocorrência das deteriorações verificadas). 

 
 
OBSERVAÇÃO: O laudo deverá conter fotos da área de guarda  e armazenamento (sala, estante, 
armários ou arquivos) e dos documentos, mostrando todos os problemas detectados, e uma foto por 
problema. . MÍNIMO DE 15 FOTOS. 
 

CONCLUSÃO 72 

BEM CULTURAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO73 
BOM REGULAR RUIM, NECESSITANDO 

INTERVENÇÃO 
 
 

   

Data:____/______/__________ 

Responsável:____________________________________________________________  

Registro Profissional ________________ 
                                                           
 

                                                           
66 Idem nota 59. 
67Definir percentual de deterioração. 
68Descrever os problemas detectados. 
69 Idem nota 59. 
70 Definir porcentagem. 
71 Definir percentual de deterioração.  
72Apontar o percentual geral de estado de conservação do bem cultural objeto da avaliação.  
73Anotar a percentagem  



PROGRAMA DE MONITORAMENTO 

 

Oobjetivo geral deste Programa é estabelecer o monitoramento periódico e 

permanente das ações de recuperação e conservação do Bem Candidato, através de 

indicadores diretamente relacionados aos atributos que lhe conferem Valor Universal 

Excepcional. 

1.1.1. JUSTIFICATIVA 

A justificativa para sua implantação está na necessidade de avaliar a eficácia 

dos dispositivos de controle urbanístico, ambiental e patrimonial em vigor, bem como 

os resultados das ações de recuperação e conservação do Bem Candidato e de sua 

Zona de Amortecimento e subsidiar, quando for o caso, o redirecionamento das ações 

previstas no Programa de Gestão Integrada do Conjunto Urbano da Pampulha. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Criar e manter banco de dados georreferenciados contemplando, no mínimo, os 

indicadores de monitoramento selecionados. O Sistema de Informações 

Urbanísticas – SIURBE da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte deverá ser 

utilizado para facilitar a manutenção, atualização e acesso aos dados pelos 

diversos órgãos responsáveis pela implementação das ações de recuperação e 

manutenção previstas; 

 Avaliaro grau de reconhecimento público do Bem Candidato nas esferas local, 

estadual, nacional e internacional, incluindo também os gestores públicos ligados 

diretamente à sua gestão;  

 Avaliar as condições de fruição do Bem Candidato como Conjunto Moderno tanto 

no que se refere aos atributos presentes no Bem Candidato quanto na sua Zona 

de Amortecimento; 

 Avaliar o estado de conservação dos monumentos, jardins e elementos que 

integram o Bem Candidato; 

 Avaliar a redução e/ou eliminação de ameaças ao Valor Universal Excepcional do 

Bem Candidato presentes na paisagem no entorno dos monumentos e na Zona de 

Amortecimento;  

 Assegurar o acompanhamento contínuo e sistemático das características físico-

químicas, bacteriológicas e hidrobiológicas da água da lagoa da Pampulha, 

permitindo a obtenção de dados e informações que subsidiem a avaliação dos 

impactos resultantes da ocupação urbana de sua bacia hidrográfica; 



 Subsidiar o redirecionamento das ações de recuperação e conservação do Bem 

candidato previstas no Programa de Gestão Integrada do Conjunto Urbano da 

Pampulha; 

 Subsidiar o redirecionamento de ações setoriais dos órgãos que atuam no Bem 

Candidato e sua Zonade amortecimento, visando o aperfeiçoamento da gestão 

compartilhada dos mesmos. 

1.1.3. AÇÕES 

As seguintes ações estão previstas: 

 

 Avaliação dos resultados do monitoramento periódico e sistemático através de 

quatro indicadores de desempenho, são eles: Reconhecimento público do bem; 

Condições de fruição dos elementos que compõem o Bem; Estado de 

conservação dos monumentos; e, Ameaças à paisagem. 

 

Para o primeiro indicador-RECONHECIMENTO PÚBLICO DO BEMprevê-

se a avaliação do número de visitantes nos monumentos, discriminando 

turistas locais, de outras partes do Estado, do Brasil e estrangeiros. Prevê-

se ainda a padronização do controle do registro de visitantes noscinco (5) 

monumentos, com a criação de um “passaporte” a ser distribuído ao 

público, que deverá ser carimbado em cada um dos edifícios visitados e 

que poderá ser trocado por premiação simbólica, caso o turista tenha 

cumprido todo o roteiro cultural. Este último dado possibilitará aferir o 

reconhecimento do Conjunto como um todo e redirecionar as campanhas 

de publicisação do mesmo.  

 

O segundo indicador refere-se à CONDIÇÃO DE FRUIÇÃO DOS 

ELEMENTOS QUE COMPÕEM O BEM, o que está diretamente 

relacionado à condição ambiental do Conjunto. Assim, foram selecionados 

dois indicadores para seu monitoramento, quais sejam: o volume de 

tráfego de passagem no trecho da orla inserido no Bem Candidato e a 

qualidade da água da Lagoa da Pampulha. Sobre o tráfego de passagem 

estão previstas geração de dados primários pela BHTRANS, através da 

contagem do tráfego nos seguintes pontos da orla da lagoa: Barragem, Av. 

Santa Rosa/Casa do Baile, em frente ao MAP, em frente ao Clube Iate, à 

Igreja e à Casa Kubistchek.  



Sobre a qualidade da água,prevê-se um total de 03 (três) estações de 

amostragem, queestarão localizadas no interior da Lagoa, sendo sua 

posição definitiva indicada em mapa com apoio de GPS.  

Quanto aos parâmetros, frequência e profundidade de coleta, eles estão 

mostrados no quadro abaixo. 

Quadro 1-Indicadores de Conservação do Valor Universal Excepcional 
do Bem 

 

Parâmetros Frequência 
Profundidade de 

coleta 

Físico-químicos, hidro e 
bacteriológicos 

Trimestral 
0,5 – 2,0 – 4,0/12,0 

m 

 
Os parâmetros físico-químicos, hidrobiológicos e bacteriológicos a serem 

considerados para o monitoramento foram definidos de acordo com 

Deliberação Normativa Conjunta COPAM e CERH nº 01, de 05 de maio de 

2008, são eles: 

 FÍSICO-QUÍMICOS -Temperatura da água; Temperatura ambiente; 

Turbidez; Transparência; Cor; Cloretos; pH – Potencial Hidrogeniônico; 

OD – Oxigênio Dissolvido; DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio; 

DQO - Demanda Química de Oxigênio; Fósforo total; Nitrogênio 

amoniacal; Nitrogênio orgânico; Nitrito; Nitrato; Óleos e graxas; 

Clorofila a; Condutividade elétrica; Série de sólidos (totais, 

sedimentáveis, dissolvidos e suspensos); Metais Pesados; 

 BACTERIOLÓGICOS - Coliformes termotolerantes e totais; 

 HIDROBIOLÓGICOS - Fitoplâncton (algas e cianobactérias) e 

Zooplâncton.1 

As análises laboratoriais deverão ser realizadas com material de primeira 

qualidade em laboratório credenciado pela ABNT NBR ISO/IEC 

17025:2005, junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (INMETRO) ou junto a organismos que mantenham 

reconhecimento mútuo com o INMETRO, de modo a garantir a eficiência e 

qualidade dos serviços prestados.Os serviços deverão ser desenvolvidos 

                                                           
1
Poderão ser solicitadas algumas análises esporádicas do fitoplâncton (algas) quando da ocorrência de 

eventos excepcionais de poluição.Para os parâmetros Temperatura da Água, pH e Oxigênio Dissolvido 
deverão ser feitas coletas em intervalos de profundidade de 01 metro, em todos os pontos, visando o 
traçado do perfil vertical dos mesmos.Ao longo do tempo de implementação do Plano de Monitoramento, 
deverá ser reavaliado o elenco de parâmetros utilizados na caracterização da qualidade da água na fase 
inicial, à luz dos resultados obtidos, visando subsidiar o ajustamento de representatividade dos 
parâmetros às características específicas do corpo d’água. Os parâmetros que não forem detectados ou 
tiverem uma concentração insignificante no monitoramento inicial poderão ser suprimidos nas análises 
subsequentes. 



em conformidade com as especificações técnicas das normas da ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

Para os ensaios não especificados nas normas da ABNT serão utilizados 

os métodos analíticos dos parâmetros físico-químicos descritos na última 

versão do “Standard Methods for theExaminationofWaterandWastewater, 

APHA-AWWA-WPCF”. 

 

Como indicadores para a avaliação da qualidade da água serão utilizados 

os padrões fixados para a CLASSE 3, segundo a Deliberação Normativa 

citada anteriormente, bem como os resultados do cálculo do Índice de 

Qualidade das Águas (IQA) elaborado a  partir de um estudo realizado em 

1970 pela "NationalSanitation Foundation" dos Estados Unidos, adaptado 

pelo CETESB para uso no Brasil, como IQA - Índice de Qualidade das 

Águas, que incorpora 09 parâmetros considerados relevantes para essa 

avaliação. 

 

O terceiro indicador refere-se ao ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS 

MONUMENTOS, a ser monitorado através do formulário hoje adotado pelo 

Governo do Estado de Minas Gerais para a transferência do imposto 

denominado ICMS Cultural2 previsto na Lei Estadual 13803/00 que 

substituiu a Lei Estadual 12.040/95, conhecida como Robin Hood. Trata-se 

de formulário para elaboração do Laudo Técnico de Avaliação dos bens 

candidatos, de frequência anual que,entre outras características, apresenta 

campo com percentual de conservação do bem (em anexo a este 

programa). 

Por fim, o quarto indicadortrata da AMEAÇA À PAISAGEM DO 

CONJUNTO, parte integrante do bem candidato. Pretende-se levantar a 

razão entre as irregularidades autuadas pela PBH e as regularizadas em 

imóveis do entorno mais próximos aos monumentos inseridos no Zona de 

Amortecimento.  Buscando identificar as ameaças à paisagem a partir de 

decisões tomadas por responsáveis por atividades de manutençãoe de 

fiscalização da área, bem como de aprovação de projetos, realizadas por 

                                                           

2Esta Leitem por objetivo promover mudanças na distribuição da cota-parte do ICMS, tendo em vista a 

inclusão de seis critérios (turismo, esportes, municípios sede de estabelecimentos penitenciários, recursos 

hídricos, ICMS solidário e mínimo per capita). Assim, de todo o ICMS repassado aos municípios, a cada ano, 

1% é distribuído para aqueles que preservam seu Patrimônio Cultural, de acordo com critérios de pontuação 

definido pela IEPHA. 



diferentes agentes públicos com formações diversas, também a quantidade 

de funcionários e gestores públicos, que participaram de palestras e cursos 

de formação e atualização de conhecimento na área de conservação e 

gestão patrimonial será apurada, pois entende-se que quanto maior o 

número de pessoas sensibilizadas para o Valor Universal Excepcional do 

Conjunto Moderno melhor seu desempenho junto ao Conjunto, aumentando 

o comprometimento dos mesmos para com ele e diminuindo impactosem 

sua paisagem.  

Um resumo dos indicadores, sua periodicidade e a responsabilidade pela 

geração do dado está mostrada no Quadro 2, a seguir. 

Quadro 2: Indicadores de Conservação do Valor Universal Excepcional do Bem 

Variável  Indicador Periodici
dade 

Responsabilidade 
pela geração do 
dado 

1. Reconhe
cimento público 
do bem 

Na cidade e região, 
no Estado, no país 
e 
internacionalmente 

Quantidade de 
visitantes nos 
monumentos, 
discriminando turistas 
locais, de outras partes 
do Estado, do Brasil e 
estrangeiros  

Diária 

PBH/FMC (Diretoria 
de Políticas 
Museológicas) / Iate 
Clube e Arquidiocese 
de Belo Horizonte 

Conjunto de 
monumentos 

Quantidade de pessoas 
que visitam mais de um 
dos monumentos no 
mesmo dia 

PBH/FMC (Diretoria 
de Políticas 
Museológicas) / Iate 
Clube e Arquidiocese 
de Belo Horizonte 

2. Condiçõ
es de fruição 
dos elementos 
que compõem o 
Bem 

Espelho d’água 
Índice de qualidade da 
água da Lagoa da 
Pampulha 

Trimestral 

PBH/SMMA 
(Gerencia de 
Monitoramento 
Ambiental/PROPAM) 

Condições 
ambientais na Orla 
e entorno dos 
monumentos 
(poluição sonora, 
atmosférica e 
vibrações) 

Trafego de passagem 
no trecho da Orla da 
Lagoa inserido na Core 
Zone 

Trimestral PBH/BHTRANS 

3. Estado 
de conservação 
dos 
monumentos 

Edifícios e obras 
de artes 

Percentual de 
conservaçãoutilizando-
se o dado do formulário 
existente para 
elaboração do Laudo 
Técnico de Avaliação  

Anual 
PBH/FMC/DIPC 
(Diretoria de 
Patrimônio Cultural) 

Jardins 

Percentual de 
conservação utilizando-
se o dado do formulário 
existente para 
elaboração do Laudo 
Técnico de Avaliação 

Semestral 
PBH/FMC/DIPC 
(Diretoria de 
Patrimônio Cultural) 



4. Ameaças 
à paisagem  

Navizinhança mais 
próxima aos 
monumentos 

Razão entre 
irregularidades 
autuadas e 
regularizadas em 
imóveis do entorno 

Semestral 

PBH/FMC/DIPC 
(Diretoria de 
Patrimônio Cultural) e 
SMARU 

Na zona de 
amortecimento 

Razão entre 
irregularidades 
autuadas e 
regularizadas em 
imóveis do entorno 

Semestral 

PBH/FMC/DIPC 
(Diretoria de 
Patrimônio Cultural) e 
SMARU 

Quantidade de funcionários e gestores 
públicos, diretamente envolvidos com 
atividades na Core Zone e Buffer Zone, que 
participaram de palestras e cursos de 
formação e atualização de conhecimento na 
área de conservação e gestão patrimonial 

Anual 

PBH/FMC – DIPC 
(Diretoria de 
Patrimônio Cultura), 
IEPHA, IPHAN 

1.1.4. PRODUTOS E PRAZOS 

O monitoramento será uma atividade contínua e a avaliação realizada de 

acordo com os períodos indicados no quadro 2.  

A análise dos resultados, a partir dos indicadores, deverá integrar um relatório 

de periodicidade semestral, com a exposição dos problemas detectados, as 

perspectivas quanto à evolução dos mesmos e também a indicação de medidas 

visando ao tratamento a ser adotado para reduzir problemas detectados.Deverá ser 

prevista a formação de um arquivo geral, a ser constantemente atualizado e em 

condições de ser repassado ao SIURBE para divulgação online. 

1.1.5. RESPONSABILIDADES 

A implantação deste Programa é de responsabilidade dos Departamentos de 

Gestão e Monitoramento e do Conjunto Moderno da Pampulha, ambos integrantes da 

DIPC - Diretoria de Patrimônio Cultural, bem como da DIPM- Diretoria de Políticas 

Museológicas, pertencentes à FMC, SMARU, SMMA/PROPAM, BHTRANS, IPHAN, 

IEPHA,Iate Clube e Arquidiocese de Belo Horizonte. 

1.1.6. ANEXO - MODELOS DE LAUDO TÉCNICO DE ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO (IEPHA) 
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Letters of 
endorsement 





























Ref: Declaração de apoio à Candidatura do Conjunto Moderno da pampulha à
Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.

Exmo. Seúor Prefeito Marcio Lacerda,

1. Com meus cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar o apoio
do Consulado Geral da República Argentina em Belo Horizonte, atravéi do
Cônsul Geral José Antonio Cafiero, à candidatura do Coniunto Modemo da
Pampulha como Patrimônio Cultural da Humanidade.

2. O Conjunto Modemo da Pampulha foi idealizado pelo então prefeito da cidade,
Juscelino Kubitschek, contando com obras de figuras notáveis brasileiras, como
por exemplo, o jovem arquiteto Oscar Niemeyer, o arquiteto-paisagista Roberto
Burle Marx e o artista candido Portinari. com a genialidade desses visioniírios.
em parceria com os grandes aÍistas plásticos da modemidade brasileira, nasceu o
conjunto Arquitetônico e paisagístico da Pampulha, composto pela Casa do
Baile, o Cassino - hoje Museu de Arte da Pampulha, a Casa Kubitscheck, a
Igreja de São Francisco e o Iate Tênis Clube. Atualmente. essas obras do
Conjunto Modemo se harmonizam com outras mais recentes, como o parque
Ecológico, o Jardim Zoologico, o Mineirão e o Mineiriúo. Com todos estes
atÍativos, a Pampulha se transformou em pouco tempo no mais famoso cartão
postal de Belo Horizonte e patrimônio cultual do Brasil.

3. Dia 12 de dezembro de 2014, data em que Belo Horizonte completa 117 anos, o
Conjunto Modemo da Pampulha postulará de vez a candidatura à pahimônio
Cultural da Humanidade pela UNESCO. Neste sentido, reitero que o Consulado
Geral da República Argentina em Belo Horizonte apoia esta candidatura e
vislumbra o título de Patrimônio Cultural da Humanidade como ÌÌm mÍìrco Dara o
Município de Belo Horizonte e seus cidadãos.

4. Na expectativa de um pronunciamento favorável da IINESCO, apresento, nesta
oporhrnidade, as expressões de miúa consideração e apreço.

Cordialmente,

A
Cod

A Sua Excelência
MARCIO ARAUJO DE LACERDA
Prefeito de Belo Horizonte

















Concepción, Chile, 01 de diciembre de2014.

Hon . Sra JuRen¡n oe Sousn MRcnRoo

DD . Presidente del IPHAN - Instituto del Patrimonio Histórico y Artíst¡co Nacional

La Facultad de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile,
viene por la presente a hacer constar su apoyo a la candidatura del "Set Moderno
de Pampulha " como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, patrocinado
por los gobiernos de la ciudad de Belo Horizonte y la República Federativa del
Brasil.

FUICA
. Arquitecto

Arquitectura, Construcción y Diseño

Sede Concepción
Avda. Collao Ne 1202 - Casilla 5-C - Código Postal: 4081 112 - Fonos: (56-4.|)3111200 - Fono/Fax: (56-41 )3111040 - Región del Bío Bío - Chile

Sede Chi l lán
Avda. Andrés Bello s/n - Casilla 447 - Código Postal: 378000 - Fono/Fax: (56-42) 463000 - Región del Bío Bío - Chile

E-mail :  ubb@ ubiobio.cl

www.ubiobio.cl
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Protection



 

 

3.1.E. PROTECTION AND MANAGEMENT REQUIREMENTS 

Aspects concerning the protection and management of the Candidate asset, as 
well as its Buffer Zone, are described in the corresponding items and especially 
in item number 5 in this dossier and in its annexes number 10 (Preservation 
Plan of Pampulha Urban Set), number 13 (Management Committee), 14 
(Management Plan) and 15 (Monitoring), in which detailed information on the 
situation of the areas are presented, the management and the plans and 
programs already developed for the limits focused, as well as suggestion of 
funding sources for the programs. Here we present a synthesis of these 
protection and management tools for the understanding of the process as a 
whole. 

The Candidate asset and its Buffer Zone are fully inserted in the Pampulha 
Regional Administration, one of the nine administrative units making up the 
municipality of Belo Horizonte (see maps item 1.e). Among the five cultural 
assets that make up the complex, three belong to the Belo Horizonte City Hall, 
as well as its management, carried out by the Municipal Foundation of Culture 
with specific managers in the administrative staff (The Pampulha Art Museum, 
the Ball Room and Kubitschek House). The Yacht Tennis Club is privately 
owned, and the St. Francis of Assisi Church belongs to the Archdiocese. The 
remaining of the Lagoon is also of public ownership and the other buffer zones 
are urban areas in the city of Belo Horizonte. The water basin supplying the 
Pampulha Lagoon is all contained in the cities of Belo Horizonte and Contagem, 
in almost equal proportions, submitted to the respective town planning 
legislation including the lagoon protection measures and the inter-municipal 
programs, more specifically the consortium for the recovery of the basin, 
PROPAM – Environmental Recovery and Development Program for the 
Pampulha Basin. 

All buildings and their gardens, as well as the lagoon perimeter and the 
immediate surrounding area are protected (heritage-listed) by three levels of 
cultural heritage in the country (Union, State of Minas Gerais, and Municipality 
of Belo Horizonte), other urban legislations (Plano Diretor [Master Plan] and the 
Lei de Uso e Ocupação do solo de Belo Horizonte [Use and Land Occupation 
Law of Belo Horizonte], only to name the main ones), and asset protection 
(IEPHA/MG preservation guidelines and the Cultural Heritage Deliberative 



 

 

Council of Belo Horizonte preservation guidelines for the Pampulha urban 
complex). Because it is an important environmental zone environmental 
protection laws still focus on the region through special zoning categories, and 
due to the proximity to the airport there is protective air traffic legislation. 

As previously mentioned, all federal bodies have different types of control over 
the candidate asset and areas of influence, even beyond the planned buffer 
zones. The municipal instance, of course, for being in a more local 
administrative scale features the largest range of legal instruments that apply. It 
is worth highlighting the preservation of the asset as a cultural heritage, 
explaining that, being the asset heritage-listed by three administrative spheres, 
under the Brazilian law, none of the instances prevails over the other, being the 
more stringent law the one to rule. In addition, the cultural asset preservation 
requirements usually prevail over the bylaws of these other sectors, and these 
must adapt to the specific issues of the cultural heritage, such as environmental 
guidelines, works or protection against fire, to name a few as examples. At the 
federal level, the main institution engaged in preserving Pampulha is IPHAN 
(federal agency of cultural heritage); at the State level, IEPHA (state agency of 
cultural heritage), COPASA (water agency) and CEMIG (power agency), and in 
the inter-municipal level, Belo Horizonte and Contagem, Consórcio de 
Recuperação da Bacia da Pampulha (consortium for the recovery of the basin). 

The municipal level is divided into two administrative ways: 

• The Regional Administration, which functions subordinate to the city hall with 
local executive functions. The Pampulha Regional Administration, with 
approximately 230,000 inhabitants is one of the nine regions of Belo 
Horizonte; 

• The “thematic” secretaries with their local authorities, responsible for the 
planning and the overall operations of the different sectors serving the city 
(mobility, maintenance, construction, tourism, culture, regulation, among 
others) 

In addition, to ensure democratic management and social participation in the 
administrative proceedings, it is common to find several sectoral municipal 
councils with equal participation of the civil society and the government, and 



 

 

among those working specifically on the heritage-listed asset we can mention 
the Municipal Environment Council of the Municipality of Belo Horizonte 
(COMAM); the Municipal Urban Policy Council (COMPUR); the Executive 
Council of Cultural Heritage of the Municipality of Belo Horizonte (CDPCM-BH); 
and the ADE Pampulha Forum (FADE-P). 

It is also important to state that all the actions taking place in Pampulha are 
subsidized by technical studies. This is to mention Preservation Plan of 
Pampulha Urban Set of Pampulha Urban Set (Annex 10), and the Protection 
Guidelines for the Pampulha Complex (IEPHA / MG), and, of course, the local 
and specific technical studies when there must be some kind of intervention on 
each of the buildings. All of these technical documents are submitted for 
analysis by the respective Municipal Councils and the technical bodies. 

The existence of various legal town planning, environmental and heritage 
protection instruments have contributed to an effective and complementary way 
to maintain the Core Zone and the Buffer Zone, guaranteeing their integrity and 
the maintenance of the features responsible for their Outstanding Universal 
Value. However, a lot of agencies responsible for sectoral policies and actions 
acting on the Core Zone and the Buffer Zone run the risk of misinformation and 
consequent fragmented decisions making, which can lead to isolated actions on 
the territory in question. Thus, the Management Plan presented in item 5.e was 
designed from the need to establish an institutional arrangement promoting the 
shared and integrated management of these actions and implementing an 
instance capable of articulating and coordinating the various actions focused on 
the Core Zone and the Buffer Zone, according to the following guidelines: 

• Increase the general public’s awareness and recognition; 

• Improve planning and management of different actions; 

• Implement integrated tools for asset planning and management, involving the 
three levels of the government, the private sector, and the civil society; 

• Promote fundraising and investment viability to fulfill the goals proposed here. 

The shared management initiatives are structured in three integrated and 
articulated fundamental dimensions through the proposed institutional 



 

 

arrangement: the Normative Dimension, the Strategic and Operational 
Dimension, and the Evaluative Dimension, described below: 

• Normative Dimension: Refers to the legislation, the guidelines, and the 
existing and proposed administrative procedures to ensure the conservation 
of the asset and of the elements that constitute its Outstanding Universal 
Value. It is considered that this dimension is enough covered, leaving the 
need for inter-institutional coordination in implementing the existing regulatory 
apparatus contemplated by the next dimension; 

• Operational Dimension: Directly linked with the Normative Dimension, it 
refers to the strategy for shared management of the actions promoting and 
maintaining the candidate asset, made up of the [Modern Pampulha Complex 
Integrated Management Program. The proposed institutional arrangement 
provides for the creation of two levels of management, one for the general 
coordination Management Committee for the Modern Pampulha Complex, 
coordinating bodies between the three spheres of the government, and 
another linked to the municipal government, an executive body Department 
of the Modern Pampulha Complex; 

• Evaluative dimension: refers to the measurement of the results of actions 
contained in the Standards of Responsibilities and in Modern Pampulha 
Complex Integrated Management Program (attached) through the indicators 
explained in item 6. The variables chosen for monitoring are related to the 
asset’s Outstanding Universal Value, as follows: The public recognition of the 
candidate asset, the fruition conditions of the elements composing it, the 
state of conservation of the asset, and the control over threats to the 
landscape in which it is inserted. Based on that the Standards of 
Responsibilities quoted above was structured on continuous and short and 
medium term actions, as contained in the item 5.f. 

When future actions on the area are mentioned it is important to point out that 
the region has undergone intensive recovery activity since 2003 through 
PROPAM, which has been devoted to infrastructure, rehabilitation, and 
upgrading projects of its landscape. In parallel, the tourist visits to buildings has 
increased through specific management organs to the extent that these are 
public. For being a private asset, only Yacht Tennis Club is not yet fully 



 

 

integrated to the tour programs but the elaboration of the Yacht Tennis Club 
MAster Plan (Appendix 7) was an important step in this direction. 

Finally, it should be noted that Belo Horizonte has its municipal public 
administration internationally recognized for the long lasting excellence and 
especially for the management of cultural heritage considered the most 
advanced in the country by several experts in the field. That fact is not only due 
to the tradition of Minas Gerais State in protecting cultural heritage since 1937, 
but also because most of the assets protected in the country are here, 
conditions leading Belo Horizonte to house excellent professional training 
courses in the field and various consulting companies specializing in the 
heritage area. 





ANNEX –TOPOGRAPHICAL AND HYDROLOGICAL MAPS 
 
This section contains the details of the topographical and hydrological 
situation of the area, especially the west side of the lagoon with clarification of 
the current situation of dredging works, sediment control and sanitation. 
 
The attached file contains: 
 

1. Details of the topographical, the cadastral and hydrological situation of 
the area 

2. Pampulha Basin Map 
3. Dredging project of Pampulha Lagoon 
4. Topographic Maps 

!



IN DETAIL, THE TOPOGRAPHIC SITUATION, CADASTRAL REGISTER 
AND HYDROLOGICAL AREA, IN PARTICULAR IN THE WEST SIDE OF THE 
LAGOON WITH CLARIFICATION ABOUT THE CURRENT SITUATION, 
ALBEIT PROVISIONAL, OF WORK FROM DESANDING, CONTROL OF 
SEDIMENT AND SANITARY SEWERAGE. 

The candidate asset and its buffer zone are inserted in the extreme northeast of 
the hydrographic basin of the Pampulha. The Pampulha lagoon resulted 
impoundment of waters coming from the creeks Olhos d’Água, the AABB, 
Braúna, Agua Funda, Sarandi, Ressaca, of Tijuco and Mergulhão, that form the 
Ribeirão Pampulha, water course tributary of ribeirão da Onça. The total area of 
this river basin, approximately 96 km², is distributed in the territories of the 
municipalities of counting (55%) and Belo Horizonte (45%) and houses 
approximately 500,000 inhabitants. The area of contribution entered in counting 
corresponds to a significant portion of the sub-basins of the creeks Água Funda 
and Sarandi. 

The installation of the Pampulha lagoon in the 1930s he sought, in addition to 
the function of supply, the damping of the peaks of the floods and the control of 
floods downstream of the dam. However, since the 1970s, the silting of Lagoa 
has compromised this function (see Figure 1 and Map of Bathymetric survey 
prepared in November 2011). Other environmental problems of this lentic 
habitat are eutrophication of their waters, caused by the launching of sewage in 
natura, and other aquatic ecosystem damage caused by diffuse pollution and 
uneven deposition of solid waste in the river basin as a whole. 

Figure 1: Evolution of the silting of Pampulha lagoon. Available on presentation 
of Pampulha Viva Program 10/07/2015, made available by SUDECAP.  

 

 

As indicated in the application dossier of modern Assembly the Pampulha 
Airport the world heritage, to revert this situation of environmental degradation 
of the lagoon, was signed Term of cooperation between the cities of Belo 



Horizonte and counting in 1999, when it was created in the Civil Association 
and community of recovery of Pampulha Watershed - The Intermunicipal 
Consortium Pampulha. Subsequently, the Municipal Law 9.037/2005 (Belo 
Horizonte) instituted the Environmental Recovery and Development 
Program for the Pampulha Basin (PROPAM), whose objective is the 
integrated management of this environmental unit, with the support of the 
Consortium. In the matrix of responsibilities that integrates the dossier are 
pointed the main actions already implemented by the Consortium since 2000.  

In municipal management current, the Pampulha Viva Program, in progress, 
covers a set of interventions in line with the principles and guidelines of 
PROPAM. In total, the Pampulha Viva is investing US$150 million1 and 
encompasses actions directed to the desanding, the requalification of the edge, 
the recovery of the quality of the waters, the collection and interception of 
sewage, and the urban and environmental management. The implementation of 
the program of the ventures Pampulha Viva is the responsibility of the various 
organs of the City Hall of Belo Horizonte, being the Superintendency for the 
development of the capital and the Municipal Secretariat of works and 
infrastructure (SUDECAP/SMOBI) top performers. In addition, the works of the 
complementation of the sanitary sewage system of Pampulha Watershed, are 
the responsibility of COPASA, company that owns the concession of water 
supply services and data collection and treatment of sanitary sewers in the 
municipalities of counting and Belo Horizonte. 

The recent actions of the Lagoon from desanding were started in 2013 and 
completed in 2014, by means of dredging of about 850,000 m³ of sediment 
accumulated around the Iha dos Amores, in coves of the Herons, the AABB and 
Mineirinho stadium, and the input channels of the creeks Sarandi / Ressaca and 
Água Funda (see Figure 2: and Figure 3).  

  

                                                
1 This amount was 50% financed with resources from the loan contract signed between the City Hall of 
Belo Horizonte and the Bank of Brazil (BB Vienna) and 50% of inflow site. For the local counterpart, the 
City Hall of Belo Horizonte counted with the loan resources obtained from the Minas Gerais 
Development Bank (BDMG), in addition to the investments of Sanitation Company of Minas Gerais 
(COPASA) in the basin. 



Figure 2: Areas where there were performed cleaning services and dredging of 
Pampulha lagoon. Available on presentation of Pampulha Viva Program 
10/07/2015, made available by SUDECAP.  

 

Figure 3: Aerial images of the situation of the Pampulha lagoon before and after 
the cleaning services and dredging. Available on presentation of Pampulha Viva 
Program 10/07/2015, made available by SUDECAP.  

  

Currently, the elaboration of a Term of Reference for procurement of services 
from desanding permanent (maintenance dredging), through which it is 
estimated the annual withdrawal from an inflow of approximately 115,000 m³ of 
sediment.  This action is inserted in the scope of services of cleaning and 
maintenance of the edge and the mirror of water of Pampulha lagoon, which 
also cover the removal of solid waste, the control of overgrown, clearing the 
manicured lawns and the maintenance of the edge of the source of the lagoon. 
ornamental The respective competitive bidding process is scheduled for 
November 2015. The other services of requalification of the SLRO, consist in 
deployment, maintenance and/or adequacy of the landscaping and structures of 
the edge of the lagoon, in addition to investments in the Zoo and Botanical 
Garden.  



With relation to the recovery of the quality of the waters, the bidding process 
was approved in October 2015 for the hiring of application of techniques2 for the 
treatment of the waters of the lagoon, which allow the attendant to limits for 
Class 3 established in the CONAMA Resolution 357/20053 and in DN 
COPAM/CERH 001/2008. This service is budgeted at R$30 million and should 
be developed over a period of 10 months from the first half of 2016. 
Subsequently, is provided for a period of 12 months for maintenance activities 
of water quality. 

In the context of measures aimed at the collection and interception of 
sewage, THE COPASA is investing R$102.5 million for the complementation of 
the sanitary sewage system existing in the Pampulha Watershed. Currently the 
total flow of sewage in the Pampulha Watershed is 566 liters per second, of 
which 494 liters per second (87.3%) are collected and sent for the Sewage 
Treatment Station (ETE) ounce, in operation since 2006. The works, whose 
completion is scheduled for 2016, include the deployment of 60 km of nets, 
gatherer 19 km of sewers, 9.940 (3.270 prediais connections in Belo Horizonte 
and 6.670 in the Count), treatment of fund of the valley and resettle families 
removed from intervention areas (see Annex 1: Map of Pampulha Watershed). 
Stresses that, with these works, the sewage collection will be extended to 95% 
of the resident population in the Pampulha Basin. 

As additional strategy to prevent the arrival of drains in the lagoon, since 2002, 
the COPASA deployed and operates the Treatment Station of river waters 
(ETAF) Ressaca/Sarandi, the result of a partnership with the Municipal 
Government of Belo Horizonte. The ETAF promotes the treatment of the waters 
of the creeks Ressaca and Sarandi main tributaries of Pampulha lagoon and 
still have the presence of sewage in their waters by the launching of some 
buildings not clandestine connected to network pickup. The ETAF has the 
capacity to deal with an average flow of approximately 750 liters per second. 
Stresses that the dry period all the waters of the creeks Sarandi and Ressaca 
are directed to this treatment. Since its implementation the results were positive, 
being verified the growing improvement in the quality of the waters of the 
lagoon. Aiming to assess the actions described, the monitoring program of 
bodies receptors has been showing that the organic load tributary to the 
Pampulha comes significantly reducing as the sanitation works are completed in 
the basin. 

Finally, the actions of the Urban and Environmental Management Program 
Pampulha Viva involve social mobilization, environmental education and 
environmental monitoring (fauna, flora, noise, solid waste management, quality 
of water and air). These services were budgeted at approximately R$10 million 
by the City Hall of Belo Horizonte and its solicitation shall be launched in 2015.  

                                                
2 The winning company of competitive bidding process uses the process of biorremediação combined 
with the kidnapping of phosphorus.  
3 In this resolution, defines that the waters of Class 3 may be intended for human consumption, after 
conventional treatment or advanced, to irrigation of cultures, the amateur fishing, recreation of secondary 
contact, such as nautical sports rowing and canoeing, and watering of animals. 
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CONVERGÊNCIA  MERIDIANA        
VARIAÇÃO  ANUAL:  
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IMBITUBA.  A    ORIGEM    DAS    COORDENADAS    UTM    É    O    EQUADOR    E  O  MERIDIANO  45  GRAUS  W  Gr,  ACRESCIDAS      AS    CONSTANTES

10000 Km 'N' E 500 Km 'E' RESPECTIVAMENTE.
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DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC

PROJEÇÃO  UNIVERSAL  TRANSVERSA  DE  MERCATOR

FUSO  23    (  MC  -  45°)

ESCALA 1:2.000
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APROV.EXEC.DATAREV. DESCRIÇÃO VERIF.

0 EMISSÃO  ORIGINAL

-  EQÜIDISTÂNCIA  DAS  CURVAS  DE  NÍVEL  =  1  m

PELO LASER.

-  AS  CURVAS  DE  NÍVEL  FORAM  DERIVADAS  DE  MODELO  TIN  (TRIANGLE  IRREGULAR  NETWORK),  A  PARTIR  DOS  PONTOS  LEVANTADOS
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Cobertura:
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PELO LASER.
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Empresa  de  Informática  e  Informação  do  Município  de  Belo  Horizonte  S/A
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-  BASE  CARTOGRÁFICA  ATUALIZADA    EM    CONFORMIDADE  COM  O  PROCESSO  ADMINISTRATIVO    Nº  04.001601.06.03  /  CONCORRÊNCIA
001/2006 (CONTRATO PBH / ESTEIO).

TORRE  TRANSMISSÃO,  TORRE  CELULAR

730

735

ANA ROBSON

-21°55'
-00°20'15.6"

-00°4.6'
0.9997342
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DADOS  VARIÁVEIS

COEFICIENTE  DE  DEFORMAÇÃO  LINEAR  

DECLINAÇÃO  MAGNÉTICA  EM  OUT  DE  2007        
CONVERGÊNCIA  MERIDIANA        
VARIAÇÃO  ANUAL:  

N.M. N.Q. N.G.

-  AS  REFERÊNCIAS  ESTÃO  INDICADAS  EM  COORDENADAS  DO  SISTEMA  U.T.M.  O  DATUM  HORIZONTAL  É  O  SAD-69    E  O  VERTICAL    É    O

IMBITUBA.  A    ORIGEM    DAS    COORDENADAS    UTM    É    O    EQUADOR    E  O  MERIDIANO  45  GRAUS  W  Gr,  ACRESCIDAS      AS    CONSTANTES

10000 Km 'N' E 500 Km 'E' RESPECTIVAMENTE.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS:

ARTICULAÇÃO  DA  FOLHA

C.F.

PLANIMETRIA

Q.E.

RIO PERENE

LAGO INTERMITENTE

QUADRA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL

  IGREJA,  TEMPLO  OU  CAPELA,  CEMITÉRIO

CANAL

ENCANAMENTO OU ADUTORA

CANAL

DRENO OU VALA

ALAGADO, MANGUE

HIDROGRAFIA

RIO INTERMITENTE

LAGO PERENE

VIA  EM  CONSTRUÇÃO

FERROVIA COM BITOLA < 1

VIA  NÃO  PAV.  S/  MEIO  FIO

CONVENÇÕES

BARRAGEM DE ATERRO

BARRAGEM DE CONCRETO

MURO, GRADE

CERCA

VIAS

VIA PAVIMENTADA COM MEIO FIO

CERCA VIVA

Resp.  Técnico  Eng°.  Cartógrafo  Valther  Xavier  Aguiar
CREA   18.491-D/PR

CADASTRO  TÉCNICO  MUNICIPAL  -  CTM

ATERRO
BARRANCOCORTE

VIA  NÃO  PAV.  COM  MEIO  FIO

VIA PAVIMENTADA S/ MEIO FIO

EXECUTADO POR:

LOCALIZAÇÃO  DAS  FOLHAS

FERROVIA COM BITOLA MISTA

CERCA MISTA

TELEFÉRICO

DIVISA MUNICIPAL

LIMITE DE FAVELA

LIMITE DOS SETORES

LINHA  DE  TRASMISSÃO

FAIXA  DE  TRANSMISSÃO

ESCADARIA

EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  E  PARTICULAR

CC R EDIFIC.  EM  CONSTR.,  RUÍNA  E  FUNDAÇÃOF

EDIFIC.  INDUSTRIAL,  IND.  EM  CONSTRUÇÃO

SUBESTAÇÃO SUBESTAÇÃO  DE  ENERGIA

CH CHAMINÉCH

PARQUEPAR

PC PRAÇA,  CANTEIRO,  JARDIMJD

MONUMENTO

R RESERVATÓRIO,  PISCINA,  CAIXA  D'ÁGUACP

P POÇO,  TANQUE,  CHAFARIZCZT

AEROPORTO, HELIPORTO

POSTE  C/  E  S/  ILUMINAÇÃO

CAIXA  DE  CORREIO,  TELEFONE  PÚBLICO

ABRIGO  DE  ÔNIBUS,  BANCA  DE  RESVISTAS

HIDRANTE,  POÇO  DE  VISITA

PONTE, VIADUTO

SEMÁFOROS

PINGUELA, BUEIRO

PASSARELA,  TRINCHEIRA  OU  TÚNEL

CORTE, ATERRO, BARRANCO

MINERAÇÃO

MOV. DE TERRA, PEDRAS, AREIAPEDRAS AREIAMOV.
TERRA

PASSARELA  ENTRE  EDIFÍCIOS

B

V

PP

RODOVIA FEDERAL, ESTADUALBR-267 MG-111

ACOSTAMENTO

FERROVIA COM BITOLA > 1

METRÔ  A  CÉU  ABERTO

CAMINHO OU TRILHA

MATA, REFLORESTAMENTO, ARVOREDO,

BANANAL, MACEGA, CULTURA, PASTO

ÁRVORES  ISOLADAS

M ARV

VEGETAÇÃO

POBOSREF

BAN CL Pm

BOSQUE, POMAR

PONTO  COTADO,  NÍVEL  D'ÁGUA

CURVAS  DE  NÍVEL,  MESTRA  E  

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (HOR.)RABELO

ALTIMETRIA

764,7 NA 832,4

RN 35

001

APOIO  BÁSICO  VERTICAL  (A.B.V.)

APOIO  BÁSICO  HORIZONTAL  (A.B.H.)

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (VER.)RN 001 
526,3200

321,981

25 REDE  PLANIALTIMÉTRICA  IMPLANTADA

27,1 PONTO  DE  INTERSEÇÃO  DE  VIAS

LEVANTAMENTO  AEROFOTOGRAMÉTRICO
DATA:

FOLHA:

DATUM HORIZONTAL: SAD-69
DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC

PROJEÇÃO  UNIVERSAL  TRANSVERSA  DE  MERCATOR

FUSO  23    (  MC  -  45°)

ESCALA 1:2.000
200m0 100

APROV.EXEC.DATAREV. DESCRIÇÃO VERIF.

0 EMISSÃO  ORIGINAL

-  EQÜIDISTÂNCIA  DAS  CURVAS  DE  NÍVEL  =  1  m

PELO LASER.

-  AS  CURVAS  DE  NÍVEL  FORAM  DERIVADAS  DE  MODELO  TIN  (TRIANGLE  IRREGULAR  NETWORK),  A  PARTIR  DOS  PONTOS  LEVANTADOS

- PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO - ALTM:

Licença  de  Aerolevantamentos:  N°  177  /  2007

Data da Tomada: Outubro / 2007

-  COBERTURA  AEROFOTOGRAMÉTRICA:

Escala  do  Vôo:  1:8.000

Cobertura:

Data do Apoio Laser: Janeiro / 2008

BELO HORIZONTE
PRODABEL
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DO  MUNICÍPIO  DE  BELO  HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Empresa  de  Informática  e  Informação  do  Município  de  Belo  Horizonte  S/A
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-  BASE  CARTOGRÁFICA  ATUALIZADA    EM    CONFORMIDADE  COM  O  PROCESSO  ADMINISTRATIVO    Nº  04.001601.06.03  /  CONCORRÊNCIA
001/2006 (CONTRATO PBH / ESTEIO).

TORRE  TRANSMISSÃO,  TORRE  CELULAR
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735
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-21°55'
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DADOS  VARIÁVEIS

COEFICIENTE  DE  DEFORMAÇÃO  LINEAR  

DECLINAÇÃO  MAGNÉTICA  EM  OUT  DE  2007        
CONVERGÊNCIA  MERIDIANA        
VARIAÇÃO  ANUAL:  

N.M. N.Q. N.G.

-  AS  REFERÊNCIAS  ESTÃO  INDICADAS  EM  COORDENADAS  DO  SISTEMA  U.T.M.  O  DATUM  HORIZONTAL  É  O  SAD-69    E  O  VERTICAL    É    O

IMBITUBA.  A    ORIGEM    DAS    COORDENADAS    UTM    É    O    EQUADOR    E  O  MERIDIANO  45  GRAUS  W  Gr,  ACRESCIDAS      AS    CONSTANTES

10000 Km 'N' E 500 Km 'E' RESPECTIVAMENTE.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS:

ARTICULAÇÃO  DA  FOLHA

C.F.

PLANIMETRIA

Q.E.

RIO PERENE

LAGO INTERMITENTE

QUADRA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL

  IGREJA,  TEMPLO  OU  CAPELA,  CEMITÉRIO

CANAL

ENCANAMENTO OU ADUTORA

CANAL

DRENO OU VALA

ALAGADO, MANGUE

HIDROGRAFIA

RIO INTERMITENTE

LAGO PERENE

VIA  EM  CONSTRUÇÃO

FERROVIA COM BITOLA < 1

VIA  NÃO  PAV.  S/  MEIO  FIO

CONVENÇÕES

BARRAGEM DE ATERRO

BARRAGEM DE CONCRETO

MURO, GRADE

CERCA

VIAS

VIA PAVIMENTADA COM MEIO FIO

CERCA VIVA

Resp.  Técnico  Eng°.  Cartógrafo  Valther  Xavier  Aguiar
CREA   18.491-D/PR

CADASTRO  TÉCNICO  MUNICIPAL  -  CTM

ATERRO
BARRANCOCORTE

VIA  NÃO  PAV.  COM  MEIO  FIO

VIA PAVIMENTADA S/ MEIO FIO

EXECUTADO POR:

LOCALIZAÇÃO  DAS  FOLHAS

FERROVIA COM BITOLA MISTA

CERCA MISTA

TELEFÉRICO

DIVISA MUNICIPAL

LIMITE DE FAVELA

LIMITE DOS SETORES

LINHA  DE  TRASMISSÃO

FAIXA  DE  TRANSMISSÃO

ESCADARIA

EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  E  PARTICULAR

CC R EDIFIC.  EM  CONSTR.,  RUÍNA  E  FUNDAÇÃOF

EDIFIC.  INDUSTRIAL,  IND.  EM  CONSTRUÇÃO

SUBESTAÇÃO SUBESTAÇÃO  DE  ENERGIA

CH CHAMINÉCH

PARQUEPAR

PC PRAÇA,  CANTEIRO,  JARDIMJD

MONUMENTO

R RESERVATÓRIO,  PISCINA,  CAIXA  D'ÁGUACP

P POÇO,  TANQUE,  CHAFARIZCZT

AEROPORTO, HELIPORTO

POSTE  C/  E  S/  ILUMINAÇÃO

CAIXA  DE  CORREIO,  TELEFONE  PÚBLICO

ABRIGO  DE  ÔNIBUS,  BANCA  DE  RESVISTAS

HIDRANTE,  POÇO  DE  VISITA

PONTE, VIADUTO

SEMÁFOROS

PINGUELA, BUEIRO

PASSARELA,  TRINCHEIRA  OU  TÚNEL

CORTE, ATERRO, BARRANCO

MINERAÇÃO

MOV. DE TERRA, PEDRAS, AREIAPEDRAS AREIAMOV.
TERRA

PASSARELA  ENTRE  EDIFÍCIOS

B

V

PP

RODOVIA FEDERAL, ESTADUALBR-267 MG-111

ACOSTAMENTO

FERROVIA COM BITOLA > 1

METRÔ  A  CÉU  ABERTO

CAMINHO OU TRILHA

MATA, REFLORESTAMENTO, ARVOREDO,

BANANAL, MACEGA, CULTURA, PASTO

ÁRVORES  ISOLADAS

M ARV

VEGETAÇÃO

POBOSREF

BAN CL Pm

BOSQUE, POMAR

PONTO  COTADO,  NÍVEL  D'ÁGUA

CURVAS  DE  NÍVEL,  MESTRA  E  

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (HOR.)RABELO

ALTIMETRIA

764,7 NA 832,4

RN 35

001

APOIO  BÁSICO  VERTICAL  (A.B.V.)

APOIO  BÁSICO  HORIZONTAL  (A.B.H.)

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (VER.)RN 001 
526,3200

321,981

25 REDE  PLANIALTIMÉTRICA  IMPLANTADA

27,1 PONTO  DE  INTERSEÇÃO  DE  VIAS

LEVANTAMENTO  AEROFOTOGRAMÉTRICO
DATA:

FOLHA:

DATUM HORIZONTAL: SAD-69
DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC

PROJEÇÃO  UNIVERSAL  TRANSVERSA  DE  MERCATOR

FUSO  23    (  MC  -  45°)

ESCALA 1:2.000
200m0 100

APROV.EXEC.DATAREV. DESCRIÇÃO VERIF.

0 EMISSÃO  ORIGINAL

-  EQÜIDISTÂNCIA  DAS  CURVAS  DE  NÍVEL  =  1  m

PELO LASER.

-  AS  CURVAS  DE  NÍVEL  FORAM  DERIVADAS  DE  MODELO  TIN  (TRIANGLE  IRREGULAR  NETWORK),  A  PARTIR  DOS  PONTOS  LEVANTADOS

- PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO - ALTM:

Licença  de  Aerolevantamentos:  N°  177  /  2007

Data da Tomada: Outubro / 2007

-  COBERTURA  AEROFOTOGRAMÉTRICA:

Escala  do  Vôo:  1:8.000

Cobertura:

Data do Apoio Laser: Janeiro / 2008

BELO HORIZONTE
PRODABEL

INTERMEDIÁRIA
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DO  MUNICÍPIO  DE  BELO  HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Empresa  de  Informática  e  Informação  do  Município  de  Belo  Horizonte  S/A
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-  BASE  CARTOGRÁFICA  ATUALIZADA    EM    CONFORMIDADE  COM  O  PROCESSO  ADMINISTRATIVO    Nº  04.001601.06.03  /  CONCORRÊNCIA
001/2006 (CONTRATO PBH / ESTEIO).

TORRE  TRANSMISSÃO,  TORRE  CELULAR

730

735

ANA ROBSON

-21°55'
-00°20'16.8"

-00°4.6'
0.9997342
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DADOS  VARIÁVEIS

COEFICIENTE  DE  DEFORMAÇÃO  LINEAR  

DECLINAÇÃO  MAGNÉTICA  EM  OUT  DE  2007        
CONVERGÊNCIA  MERIDIANA        
VARIAÇÃO  ANUAL:  

N.M. N.Q. N.G.

-  AS  REFERÊNCIAS  ESTÃO  INDICADAS  EM  COORDENADAS  DO  SISTEMA  U.T.M.  O  DATUM  HORIZONTAL  É  O  SAD-69    E  O  VERTICAL    É    O

IMBITUBA.  A    ORIGEM    DAS    COORDENADAS    UTM    É    O    EQUADOR    E  O  MERIDIANO  45  GRAUS  W  Gr,  ACRESCIDAS      AS    CONSTANTES

10000 Km 'N' E 500 Km 'E' RESPECTIVAMENTE.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS:

ARTICULAÇÃO  DA  FOLHA

C.F.

PLANIMETRIA

Q.E.

RIO PERENE

LAGO INTERMITENTE

QUADRA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL

  IGREJA,  TEMPLO  OU  CAPELA,  CEMITÉRIO

CANAL

ENCANAMENTO OU ADUTORA

CANAL

DRENO OU VALA

ALAGADO, MANGUE

HIDROGRAFIA

RIO INTERMITENTE

LAGO PERENE

VIA  EM  CONSTRUÇÃO

FERROVIA COM BITOLA < 1

VIA  NÃO  PAV.  S/  MEIO  FIO

CONVENÇÕES

BARRAGEM DE ATERRO

BARRAGEM DE CONCRETO

MURO, GRADE

CERCA

VIAS

VIA PAVIMENTADA COM MEIO FIO

CERCA VIVA

Resp.  Técnico  Eng°.  Cartógrafo  Valther  Xavier  Aguiar
CREA   18.491-D/PR

CADASTRO  TÉCNICO  MUNICIPAL  -  CTM

ATERRO
BARRANCOCORTE

VIA  NÃO  PAV.  COM  MEIO  FIO

VIA PAVIMENTADA S/ MEIO FIO

EXECUTADO POR:

LOCALIZAÇÃO  DAS  FOLHAS

FERROVIA COM BITOLA MISTA

CERCA MISTA

TELEFÉRICO

DIVISA MUNICIPAL

LIMITE DE FAVELA

LIMITE DOS SETORES

LINHA  DE  TRASMISSÃO

FAIXA  DE  TRANSMISSÃO

ESCADARIA

EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  E  PARTICULAR

CC R EDIFIC.  EM  CONSTR.,  RUÍNA  E  FUNDAÇÃOF

EDIFIC.  INDUSTRIAL,  IND.  EM  CONSTRUÇÃO

SUBESTAÇÃO SUBESTAÇÃO  DE  ENERGIA

CH CHAMINÉCH

PARQUEPAR

PC PRAÇA,  CANTEIRO,  JARDIMJD

MONUMENTO

R RESERVATÓRIO,  PISCINA,  CAIXA  D'ÁGUACP

P POÇO,  TANQUE,  CHAFARIZCZT

AEROPORTO, HELIPORTO

POSTE  C/  E  S/  ILUMINAÇÃO

CAIXA  DE  CORREIO,  TELEFONE  PÚBLICO

ABRIGO  DE  ÔNIBUS,  BANCA  DE  RESVISTAS

HIDRANTE,  POÇO  DE  VISITA

PONTE, VIADUTO

SEMÁFOROS

PINGUELA, BUEIRO

PASSARELA,  TRINCHEIRA  OU  TÚNEL

CORTE, ATERRO, BARRANCO

MINERAÇÃO

MOV. DE TERRA, PEDRAS, AREIAPEDRAS AREIAMOV.
TERRA

PASSARELA  ENTRE  EDIFÍCIOS

B

V

PP

RODOVIA FEDERAL, ESTADUALBR-267 MG-111

ACOSTAMENTO

FERROVIA COM BITOLA > 1

METRÔ  A  CÉU  ABERTO

CAMINHO OU TRILHA

MATA, REFLORESTAMENTO, ARVOREDO,

BANANAL, MACEGA, CULTURA, PASTO

ÁRVORES  ISOLADAS

M ARV

VEGETAÇÃO

POBOSREF

BAN CL Pm

BOSQUE, POMAR

PONTO  COTADO,  NÍVEL  D'ÁGUA

CURVAS  DE  NÍVEL,  MESTRA  E  

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (HOR.)RABELO

ALTIMETRIA

764,7 NA 832,4

RN 35

001

APOIO  BÁSICO  VERTICAL  (A.B.V.)

APOIO  BÁSICO  HORIZONTAL  (A.B.H.)

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (VER.)RN 001 
526,3200

321,981

25 REDE  PLANIALTIMÉTRICA  IMPLANTADA

27,1 PONTO  DE  INTERSEÇÃO  DE  VIAS

LEVANTAMENTO  AEROFOTOGRAMÉTRICO
DATA:

FOLHA:

DATUM HORIZONTAL: SAD-69
DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC

PROJEÇÃO  UNIVERSAL  TRANSVERSA  DE  MERCATOR

FUSO  23    (  MC  -  45°)

ESCALA 1:2.000
200m0 100

APROV.EXEC.DATAREV. DESCRIÇÃO VERIF.

0 EMISSÃO  ORIGINAL

-  EQÜIDISTÂNCIA  DAS  CURVAS  DE  NÍVEL  =  1  m

PELO LASER.

-  AS  CURVAS  DE  NÍVEL  FORAM  DERIVADAS  DE  MODELO  TIN  (TRIANGLE  IRREGULAR  NETWORK),  A  PARTIR  DOS  PONTOS  LEVANTADOS

- PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO - ALTM:

Licença  de  Aerolevantamentos:  N°  177  /  2007

Data da Tomada: Outubro / 2007

-  COBERTURA  AEROFOTOGRAMÉTRICA:

Escala  do  Vôo:  1:8.000

Cobertura:

Data do Apoio Laser: Janeiro / 2008

BELO HORIZONTE
PRODABEL

INTERMEDIÁRIA
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DO  MUNICÍPIO  DE  BELO  HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Empresa  de  Informática  e  Informação  do  Município  de  Belo  Horizonte  S/A
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-  BASE  CARTOGRÁFICA  ATUALIZADA    EM    CONFORMIDADE  COM  O  PROCESSO  ADMINISTRATIVO    Nº  04.001601.06.03  /  CONCORRÊNCIA
001/2006 (CONTRATO PBH / ESTEIO).

TORRE  TRANSMISSÃO,  TORRE  CELULAR
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ANA ROBSON

-21°56'
-00°20'30.2"

-00°4.6'
0.9997373
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DADOS  VARIÁVEIS

COEFICIENTE  DE  DEFORMAÇÃO  LINEAR  

DECLINAÇÃO  MAGNÉTICA  EM  OUT  DE  2007        
CONVERGÊNCIA  MERIDIANA        
VARIAÇÃO  ANUAL:  

N.M. N.Q. N.G.

-  AS  REFERÊNCIAS  ESTÃO  INDICADAS  EM  COORDENADAS  DO  SISTEMA  U.T.M.  O  DATUM  HORIZONTAL  É  O  SAD-69    E  O  VERTICAL    É    O

IMBITUBA.  A    ORIGEM    DAS    COORDENADAS    UTM    É    O    EQUADOR    E  O  MERIDIANO  45  GRAUS  W  Gr,  ACRESCIDAS      AS    CONSTANTES

10000 Km 'N' E 500 Km 'E' RESPECTIVAMENTE.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS:

ARTICULAÇÃO  DA  FOLHA

C.F.

PLANIMETRIA

Q.E.

RIO PERENE

LAGO INTERMITENTE

QUADRA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL

  IGREJA,  TEMPLO  OU  CAPELA,  CEMITÉRIO

CANAL

ENCANAMENTO OU ADUTORA

CANAL

DRENO OU VALA

ALAGADO, MANGUE

HIDROGRAFIA

RIO INTERMITENTE

LAGO PERENE

VIA  EM  CONSTRUÇÃO

FERROVIA COM BITOLA < 1

VIA  NÃO  PAV.  S/  MEIO  FIO

CONVENÇÕES

BARRAGEM DE ATERRO

BARRAGEM DE CONCRETO

MURO, GRADE

CERCA

VIAS

VIA PAVIMENTADA COM MEIO FIO

CERCA VIVA

Resp.  Técnico  Eng°.  Cartógrafo  Valther  Xavier  Aguiar
CREA   18.491-D/PR

CADASTRO  TÉCNICO  MUNICIPAL  -  CTM

ATERRO
BARRANCOCORTE

VIA  NÃO  PAV.  COM  MEIO  FIO

VIA PAVIMENTADA S/ MEIO FIO

EXECUTADO POR:

LOCALIZAÇÃO  DAS  FOLHAS

FERROVIA COM BITOLA MISTA

CERCA MISTA

TELEFÉRICO

DIVISA MUNICIPAL

LIMITE DE FAVELA

LIMITE DOS SETORES

LINHA  DE  TRASMISSÃO

FAIXA  DE  TRANSMISSÃO

ESCADARIA

EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  E  PARTICULAR

CC R EDIFIC.  EM  CONSTR.,  RUÍNA  E  FUNDAÇÃOF

EDIFIC.  INDUSTRIAL,  IND.  EM  CONSTRUÇÃO

SUBESTAÇÃO SUBESTAÇÃO  DE  ENERGIA

CH CHAMINÉCH

PARQUEPAR

PC PRAÇA,  CANTEIRO,  JARDIMJD

MONUMENTO

R RESERVATÓRIO,  PISCINA,  CAIXA  D'ÁGUACP

P POÇO,  TANQUE,  CHAFARIZCZT

AEROPORTO, HELIPORTO

POSTE  C/  E  S/  ILUMINAÇÃO

CAIXA  DE  CORREIO,  TELEFONE  PÚBLICO

ABRIGO  DE  ÔNIBUS,  BANCA  DE  RESVISTAS

HIDRANTE,  POÇO  DE  VISITA

PONTE, VIADUTO

SEMÁFOROS

PINGUELA, BUEIRO

PASSARELA,  TRINCHEIRA  OU  TÚNEL

CORTE, ATERRO, BARRANCO

MINERAÇÃO

MOV. DE TERRA, PEDRAS, AREIAPEDRAS AREIAMOV.
TERRA

PASSARELA  ENTRE  EDIFÍCIOS

B

V

PP

RODOVIA FEDERAL, ESTADUALBR-267 MG-111

ACOSTAMENTO

FERROVIA COM BITOLA > 1

METRÔ  A  CÉU  ABERTO

CAMINHO OU TRILHA

MATA, REFLORESTAMENTO, ARVOREDO,

BANANAL, MACEGA, CULTURA, PASTO

ÁRVORES  ISOLADAS

M ARV

VEGETAÇÃO

POBOSREF

BAN CL Pm

BOSQUE, POMAR

PONTO  COTADO,  NÍVEL  D'ÁGUA

CURVAS  DE  NÍVEL,  MESTRA  E  

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (HOR.)RABELO

ALTIMETRIA

764,7 NA 832,4

RN 35

001

APOIO  BÁSICO  VERTICAL  (A.B.V.)

APOIO  BÁSICO  HORIZONTAL  (A.B.H.)

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (VER.)RN 001 
526,3200

321,981

25 REDE  PLANIALTIMÉTRICA  IMPLANTADA

27,1 PONTO  DE  INTERSEÇÃO  DE  VIAS

LEVANTAMENTO  AEROFOTOGRAMÉTRICO
DATA:

FOLHA:

DATUM HORIZONTAL: SAD-69
DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC

PROJEÇÃO  UNIVERSAL  TRANSVERSA  DE  MERCATOR

FUSO  23    (  MC  -  45°)

ESCALA 1:2.000
200m0 100

APROV.EXEC.DATAREV. DESCRIÇÃO VERIF.

0 EMISSÃO  ORIGINAL

-  EQÜIDISTÂNCIA  DAS  CURVAS  DE  NÍVEL  =  1  m

PELO LASER.

-  AS  CURVAS  DE  NÍVEL  FORAM  DERIVADAS  DE  MODELO  TIN  (TRIANGLE  IRREGULAR  NETWORK),  A  PARTIR  DOS  PONTOS  LEVANTADOS

- PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO - ALTM:

Licença  de  Aerolevantamentos:  N°  177  /  2007

Data da Tomada: Outubro / 2007

-  COBERTURA  AEROFOTOGRAMÉTRICA:

Escala  do  Vôo:  1:8.000

Cobertura:

Data do Apoio Laser: Janeiro / 2008

BELO HORIZONTE
PRODABEL

INTERMEDIÁRIA

42 43

67
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61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49

47
46
45
44
43
42
41

48

40
39
38
37
36

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

35

DO  MUNICÍPIO  DE  BELO  HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Empresa  de  Informática  e  Informação  do  Município  de  Belo  Horizonte  S/A

44º00'

19º50'

19º55'

20º00'

43º55'

7813000

7811000

7805000

7809000

7803000

7801000

7797000

7793000

7789000

7785000

7781000

59
76

00
0

59
88

00

60
00

00

60
70

00

61
08

00

61
68

00

62
04

00

-  BASE  CARTOGRÁFICA  ATUALIZADA    EM    CONFORMIDADE  COM  O  PROCESSO  ADMINISTRATIVO    Nº  04.001601.06.03  /  CONCORRÊNCIA
001/2006 (CONTRATO PBH / ESTEIO).

TORRE  TRANSMISSÃO,  TORRE  CELULAR

730

735

ANA ROBSON

-21°56'
-00°20'30.8"

-00°4.6'
0.9997373

4858

48584758 4958

4759 4859 4959

4757 4857 4957

16/12/2007

GLÓRIA

12/04/2011

12/04/2011
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DADOS  VARIÁVEIS

COEFICIENTE  DE  DEFORMAÇÃO  LINEAR  

DECLINAÇÃO  MAGNÉTICA  EM  OUT  DE  2007        
CONVERGÊNCIA  MERIDIANA        
VARIAÇÃO  ANUAL:  

N.M. N.Q. N.G.

-  AS  REFERÊNCIAS  ESTÃO  INDICADAS  EM  COORDENADAS  DO  SISTEMA  U.T.M.  O  DATUM  HORIZONTAL  É  O  SAD-69    E  O  VERTICAL    É    O

IMBITUBA.  A    ORIGEM    DAS    COORDENADAS    UTM    É    O    EQUADOR    E  O  MERIDIANO  45  GRAUS  W  Gr,  ACRESCIDAS      AS    CONSTANTES

10000 Km 'N' E 500 Km 'E' RESPECTIVAMENTE.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS:

ARTICULAÇÃO  DA  FOLHA

C.F.

PLANIMETRIA

Q.E.

RIO PERENE

LAGO INTERMITENTE

QUADRA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL

  IGREJA,  TEMPLO  OU  CAPELA,  CEMITÉRIO

CANAL

ENCANAMENTO OU ADUTORA

CANAL

DRENO OU VALA

ALAGADO, MANGUE

HIDROGRAFIA

RIO INTERMITENTE

LAGO PERENE

VIA  EM  CONSTRUÇÃO

FERROVIA COM BITOLA < 1

VIA  NÃO  PAV.  S/  MEIO  FIO

CONVENÇÕES

BARRAGEM DE ATERRO

BARRAGEM DE CONCRETO

MURO, GRADE

CERCA

VIAS

VIA PAVIMENTADA COM MEIO FIO

CERCA VIVA

Resp.  Técnico  Eng°.  Cartógrafo  Valther  Xavier  Aguiar
CREA   18.491-D/PR

CADASTRO  TÉCNICO  MUNICIPAL  -  CTM

ATERRO
BARRANCOCORTE

VIA  NÃO  PAV.  COM  MEIO  FIO

VIA PAVIMENTADA S/ MEIO FIO

EXECUTADO POR:

LOCALIZAÇÃO  DAS  FOLHAS

FERROVIA COM BITOLA MISTA

CERCA MISTA

TELEFÉRICO

DIVISA MUNICIPAL

LIMITE DE FAVELA

LIMITE DOS SETORES

LINHA  DE  TRASMISSÃO

FAIXA  DE  TRANSMISSÃO

ESCADARIA

EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  E  PARTICULAR

CC R EDIFIC.  EM  CONSTR.,  RUÍNA  E  FUNDAÇÃOF

EDIFIC.  INDUSTRIAL,  IND.  EM  CONSTRUÇÃO

SUBESTAÇÃO SUBESTAÇÃO  DE  ENERGIA

CH CHAMINÉCH

PARQUEPAR

PC PRAÇA,  CANTEIRO,  JARDIMJD

MONUMENTO

R RESERVATÓRIO,  PISCINA,  CAIXA  D'ÁGUACP

P POÇO,  TANQUE,  CHAFARIZCZT

AEROPORTO, HELIPORTO

POSTE  C/  E  S/  ILUMINAÇÃO

CAIXA  DE  CORREIO,  TELEFONE  PÚBLICO

ABRIGO  DE  ÔNIBUS,  BANCA  DE  RESVISTAS

HIDRANTE,  POÇO  DE  VISITA

PONTE, VIADUTO

SEMÁFOROS

PINGUELA, BUEIRO

PASSARELA,  TRINCHEIRA  OU  TÚNEL

CORTE, ATERRO, BARRANCO

MINERAÇÃO

MOV. DE TERRA, PEDRAS, AREIAPEDRAS AREIAMOV.
TERRA

PASSARELA  ENTRE  EDIFÍCIOS

B

V

PP

RODOVIA FEDERAL, ESTADUALBR-267 MG-111

ACOSTAMENTO

FERROVIA COM BITOLA > 1

METRÔ  A  CÉU  ABERTO

CAMINHO OU TRILHA

MATA, REFLORESTAMENTO, ARVOREDO,

BANANAL, MACEGA, CULTURA, PASTO

ÁRVORES  ISOLADAS

M ARV

VEGETAÇÃO

POBOSREF

BAN CL Pm

BOSQUE, POMAR

PONTO  COTADO,  NÍVEL  D'ÁGUA

CURVAS  DE  NÍVEL,  MESTRA  E  

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (HOR.)RABELO

ALTIMETRIA

764,7 NA 832,4

RN 35

001

APOIO  BÁSICO  VERTICAL  (A.B.V.)

APOIO  BÁSICO  HORIZONTAL  (A.B.H.)

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (VER.)RN 001 
526,3200

321,981

25 REDE  PLANIALTIMÉTRICA  IMPLANTADA

27,1 PONTO  DE  INTERSEÇÃO  DE  VIAS

LEVANTAMENTO  AEROFOTOGRAMÉTRICO
DATA:

FOLHA:

DATUM HORIZONTAL: SAD-69
DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC

PROJEÇÃO  UNIVERSAL  TRANSVERSA  DE  MERCATOR

FUSO  23    (  MC  -  45°)

ESCALA 1:2.000
200m0 100

APROV.EXEC.DATAREV. DESCRIÇÃO VERIF.

0 EMISSÃO  ORIGINAL

-  EQÜIDISTÂNCIA  DAS  CURVAS  DE  NÍVEL  =  1  m

PELO LASER.

-  AS  CURVAS  DE  NÍVEL  FORAM  DERIVADAS  DE  MODELO  TIN  (TRIANGLE  IRREGULAR  NETWORK),  A  PARTIR  DOS  PONTOS  LEVANTADOS

- PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO - ALTM:

Licença  de  Aerolevantamentos:  N°  177  /  2007

Data da Tomada: Outubro / 2007

-  COBERTURA  AEROFOTOGRAMÉTRICA:

Escala  do  Vôo:  1:8.000

Cobertura:

Data do Apoio Laser: Janeiro / 2008

BELO HORIZONTE
PRODABEL

INTERMEDIÁRIA

42 43
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44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

35

DO  MUNICÍPIO  DE  BELO  HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Empresa  de  Informática  e  Informação  do  Município  de  Belo  Horizonte  S/A
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7811000
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7803000
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00
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00
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00
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00
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08

00
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68

00
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04

00

-  BASE  CARTOGRÁFICA  ATUALIZADA    EM    CONFORMIDADE  COM  O  PROCESSO  ADMINISTRATIVO    Nº  04.001601.06.03  /  CONCORRÊNCIA
001/2006 (CONTRATO PBH / ESTEIO).

TORRE  TRANSMISSÃO,  TORRE  CELULAR

730

735

ANA ROBSON

-21°55'
-00°20'31.4"

-00°4.6'
0.9997373

4857

48574757 4957

4758 4858 4958

4756 4856 4956

06/12/2007

GLÓRIA

12/04/2011

12/04/2011
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DADOS  VARIÁVEIS

COEFICIENTE  DE  DEFORMAÇÃO  LINEAR  

DECLINAÇÃO  MAGNÉTICA  EM  OUT  DE  2007        
CONVERGÊNCIA  MERIDIANA        
VARIAÇÃO  ANUAL:  

N.M. N.Q. N.G.

-  AS  REFERÊNCIAS  ESTÃO  INDICADAS  EM  COORDENADAS  DO  SISTEMA  U.T.M.  O  DATUM  HORIZONTAL  É  O  SAD-69    E  O  VERTICAL    É    O

IMBITUBA.  A    ORIGEM    DAS    COORDENADAS    UTM    É    O    EQUADOR    E  O  MERIDIANO  45  GRAUS  W  Gr,  ACRESCIDAS      AS    CONSTANTES

10000 Km 'N' E 500 Km 'E' RESPECTIVAMENTE.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS:

ARTICULAÇÃO  DA  FOLHA

C.F.

PLANIMETRIA

Q.E.

RIO PERENE

LAGO INTERMITENTE

QUADRA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL

  IGREJA,  TEMPLO  OU  CAPELA,  CEMITÉRIO

CANAL

ENCANAMENTO OU ADUTORA

CANAL

DRENO OU VALA

ALAGADO, MANGUE

HIDROGRAFIA

RIO INTERMITENTE

LAGO PERENE

VIA  EM  CONSTRUÇÃO

FERROVIA COM BITOLA < 1

VIA  NÃO  PAV.  S/  MEIO  FIO

CONVENÇÕES

BARRAGEM DE ATERRO

BARRAGEM DE CONCRETO

MURO, GRADE

CERCA

VIAS

VIA PAVIMENTADA COM MEIO FIO

CERCA VIVA

Resp.  Técnico  Eng°.  Cartógrafo  Valther  Xavier  Aguiar
CREA   18.491-D/PR

CADASTRO  TÉCNICO  MUNICIPAL  -  CTM

ATERRO
BARRANCOCORTE

VIA  NÃO  PAV.  COM  MEIO  FIO

VIA PAVIMENTADA S/ MEIO FIO

EXECUTADO POR:

LOCALIZAÇÃO  DAS  FOLHAS

FERROVIA COM BITOLA MISTA

CERCA MISTA

TELEFÉRICO

DIVISA MUNICIPAL

LIMITE DE FAVELA

LIMITE DOS SETORES

LINHA  DE  TRASMISSÃO

FAIXA  DE  TRANSMISSÃO

ESCADARIA

EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  E  PARTICULAR

CC R EDIFIC.  EM  CONSTR.,  RUÍNA  E  FUNDAÇÃOF

EDIFIC.  INDUSTRIAL,  IND.  EM  CONSTRUÇÃO

SUBESTAÇÃO SUBESTAÇÃO  DE  ENERGIA

CH CHAMINÉCH

PARQUEPAR

PC PRAÇA,  CANTEIRO,  JARDIMJD

MONUMENTO

R RESERVATÓRIO,  PISCINA,  CAIXA  D'ÁGUACP

P POÇO,  TANQUE,  CHAFARIZCZT

AEROPORTO, HELIPORTO

POSTE  C/  E  S/  ILUMINAÇÃO

CAIXA  DE  CORREIO,  TELEFONE  PÚBLICO

ABRIGO  DE  ÔNIBUS,  BANCA  DE  RESVISTAS

HIDRANTE,  POÇO  DE  VISITA

PONTE, VIADUTO

SEMÁFOROS

PINGUELA, BUEIRO

PASSARELA,  TRINCHEIRA  OU  TÚNEL

CORTE, ATERRO, BARRANCO

MINERAÇÃO

MOV. DE TERRA, PEDRAS, AREIAPEDRAS AREIAMOV.
TERRA

PASSARELA  ENTRE  EDIFÍCIOS

B

V

PP

RODOVIA FEDERAL, ESTADUALBR-267 MG-111

ACOSTAMENTO

FERROVIA COM BITOLA > 1

METRÔ  A  CÉU  ABERTO

CAMINHO OU TRILHA

MATA, REFLORESTAMENTO, ARVOREDO,

BANANAL, MACEGA, CULTURA, PASTO

ÁRVORES  ISOLADAS

M ARV

VEGETAÇÃO

POBOSREF

BAN CL Pm

BOSQUE, POMAR

PONTO  COTADO,  NÍVEL  D'ÁGUA

CURVAS  DE  NÍVEL,  MESTRA  E  

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (HOR.)RABELO

ALTIMETRIA

764,7 NA 832,4

RN 35

001

APOIO  BÁSICO  VERTICAL  (A.B.V.)

APOIO  BÁSICO  HORIZONTAL  (A.B.H.)

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (VER.)RN 001 
526,3200

321,981

25 REDE  PLANIALTIMÉTRICA  IMPLANTADA

27,1 PONTO  DE  INTERSEÇÃO  DE  VIAS

LEVANTAMENTO  AEROFOTOGRAMÉTRICO
DATA:

FOLHA:

DATUM HORIZONTAL: SAD-69
DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC

PROJEÇÃO  UNIVERSAL  TRANSVERSA  DE  MERCATOR

FUSO  23    (  MC  -  45°)

ESCALA 1:2.000
200m0 100

APROV.EXEC.DATAREV. DESCRIÇÃO VERIF.

0 EMISSÃO  ORIGINAL

-  EQÜIDISTÂNCIA  DAS  CURVAS  DE  NÍVEL  =  1  m

PELO LASER.

-  AS  CURVAS  DE  NÍVEL  FORAM  DERIVADAS  DE  MODELO  TIN  (TRIANGLE  IRREGULAR  NETWORK),  A  PARTIR  DOS  PONTOS  LEVANTADOS

- PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO - ALTM:

Licença  de  Aerolevantamentos:  N°  177  /  2007

Data da Tomada: Outubro / 2007

-  COBERTURA  AEROFOTOGRAMÉTRICA:

Escala  do  Vôo:  1:8.000

Cobertura:

Data do Apoio Laser: Janeiro / 2008

BELO HORIZONTE
PRODABEL

INTERMEDIÁRIA

42 43

67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49

47
46
45
44
43
42
41

48

40
39
38
37
36

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

35

DO  MUNICÍPIO  DE  BELO  HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Empresa  de  Informática  e  Informação  do  Município  de  Belo  Horizonte  S/A

44º00'

19º50'

19º55'

20º00'

43º55'

7813000

7811000

7805000

7809000

7803000

7801000

7797000

7793000

7789000

7785000

7781000

59
76

00
0

59
88

00

60
00

00

60
70

00

61
08

00

61
68

00

62
04

00

-  BASE  CARTOGRÁFICA  ATUALIZADA    EM    CONFORMIDADE  COM  O  PROCESSO  ADMINISTRATIVO    Nº  04.001601.06.03  /  CONCORRÊNCIA
001/2006 (CONTRATO PBH / ESTEIO).

TORRE  TRANSMISSÃO,  TORRE  CELULAR

730

735

ANA ROBSON

-21°56'
-00°20'44.8"

-00°4.6'
0.9997405

4958

49584858 5058

4859 4959 5059

4857 4957 5057

16/12/2007

GLÓRIA

12/04/2011

12/04/2011
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DECLINAÇÃO  MAGNÉTICA  EM  OUT  DE  2007        
CONVERGÊNCIA  MERIDIANA        
VARIAÇÃO  ANUAL:  

N.M. N.Q. N.G.

-  AS  REFERÊNCIAS  ESTÃO  INDICADAS  EM  COORDENADAS  DO  SISTEMA  U.T.M.  O  DATUM  HORIZONTAL  É  O  SAD-69    E  O  VERTICAL    É    O

IMBITUBA.  A    ORIGEM    DAS    COORDENADAS    UTM    É    O    EQUADOR    E  O  MERIDIANO  45  GRAUS  W  Gr,  ACRESCIDAS      AS    CONSTANTES

10000 Km 'N' E 500 Km 'E' RESPECTIVAMENTE.
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CERCA VIVA

Resp.  Técnico  Eng°.  Cartógrafo  Valther  Xavier  Aguiar
CREA   18.491-D/PR

CADASTRO  TÉCNICO  MUNICIPAL  -  CTM

ATERRO
BARRANCOCORTE

VIA  NÃO  PAV.  COM  MEIO  FIO

VIA PAVIMENTADA S/ MEIO FIO
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LOCALIZAÇÃO  DAS  FOLHAS
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CH CHAMINÉCH

PARQUEPAR

PC PRAÇA,  CANTEIRO,  JARDIMJD

MONUMENTO
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RODOVIA FEDERAL, ESTADUALBR-267 MG-111

ACOSTAMENTO

FERROVIA COM BITOLA > 1

METRÔ  A  CÉU  ABERTO

CAMINHO OU TRILHA
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BANANAL, MACEGA, CULTURA, PASTO

ÁRVORES  ISOLADAS

M ARV

VEGETAÇÃO

POBOSREF

BAN CL Pm

BOSQUE, POMAR

PONTO  COTADO,  NÍVEL  D'ÁGUA

CURVAS  DE  NÍVEL,  MESTRA  E  

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (HOR.)RABELO

ALTIMETRIA

764,7 NA 832,4

RN 35

001

APOIO  BÁSICO  VERTICAL  (A.B.V.)

APOIO  BÁSICO  HORIZONTAL  (A.B.H.)

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (VER.)RN 001 
526,3200

321,981

25 REDE  PLANIALTIMÉTRICA  IMPLANTADA

27,1 PONTO  DE  INTERSEÇÃO  DE  VIAS

LEVANTAMENTO  AEROFOTOGRAMÉTRICO
DATA:

FOLHA:

DATUM HORIZONTAL: SAD-69
DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC

PROJEÇÃO  UNIVERSAL  TRANSVERSA  DE  MERCATOR

FUSO  23    (  MC  -  45°)

ESCALA 1:2.000
200m0 100

APROV.EXEC.DATAREV. DESCRIÇÃO VERIF.

0 EMISSÃO  ORIGINAL

-  EQÜIDISTÂNCIA  DAS  CURVAS  DE  NÍVEL  =  1  m

PELO LASER.

-  AS  CURVAS  DE  NÍVEL  FORAM  DERIVADAS  DE  MODELO  TIN  (TRIANGLE  IRREGULAR  NETWORK),  A  PARTIR  DOS  PONTOS  LEVANTADOS

- PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO - ALTM:

Licença  de  Aerolevantamentos:  N°  177  /  2007

Data da Tomada: Outubro / 2007

-  COBERTURA  AEROFOTOGRAMÉTRICA:

Escala  do  Vôo:  1:8.000

Cobertura:

Data do Apoio Laser: Janeiro / 2008
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Empresa  de  Informática  e  Informação  do  Município  de  Belo  Horizonte  S/A
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-  BASE  CARTOGRÁFICA  ATUALIZADA    EM    CONFORMIDADE  COM  O  PROCESSO  ADMINISTRATIVO    Nº  04.001601.06.03  /  CONCORRÊNCIA
001/2006 (CONTRATO PBH / ESTEIO).

TORRE  TRANSMISSÃO,  TORRE  CELULAR
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DADOS  VARIÁVEIS

COEFICIENTE  DE  DEFORMAÇÃO  LINEAR  

DECLINAÇÃO  MAGNÉTICA  EM  OUT  DE  2007        
CONVERGÊNCIA  MERIDIANA        
VARIAÇÃO  ANUAL:  

N.M. N.Q. N.G.

-  AS  REFERÊNCIAS  ESTÃO  INDICADAS  EM  COORDENADAS  DO  SISTEMA  U.T.M.  O  DATUM  HORIZONTAL  É  O  SAD-69    E  O  VERTICAL    É    O

IMBITUBA.  A    ORIGEM    DAS    COORDENADAS    UTM    É    O    EQUADOR    E  O  MERIDIANO  45  GRAUS  W  Gr,  ACRESCIDAS      AS    CONSTANTES

10000 Km 'N' E 500 Km 'E' RESPECTIVAMENTE.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS:

ARTICULAÇÃO  DA  FOLHA

C.F.

PLANIMETRIA

Q.E.

RIO PERENE

LAGO INTERMITENTE

QUADRA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL

  IGREJA,  TEMPLO  OU  CAPELA,  CEMITÉRIO

CANAL

ENCANAMENTO OU ADUTORA

CANAL

DRENO OU VALA

ALAGADO, MANGUE

HIDROGRAFIA

RIO INTERMITENTE

LAGO PERENE

VIA  EM  CONSTRUÇÃO

FERROVIA COM BITOLA < 1

VIA  NÃO  PAV.  S/  MEIO  FIO

CONVENÇÕES

BARRAGEM DE ATERRO

BARRAGEM DE CONCRETO

MURO, GRADE

CERCA

VIAS

VIA PAVIMENTADA COM MEIO FIO

CERCA VIVA

Resp.  Técnico  Eng°.  Cartógrafo  Valther  Xavier  Aguiar
CREA   18.491-D/PR

CADASTRO  TÉCNICO  MUNICIPAL  -  CTM

ATERRO
BARRANCOCORTE

VIA  NÃO  PAV.  COM  MEIO  FIO

VIA PAVIMENTADA S/ MEIO FIO

EXECUTADO POR:

LOCALIZAÇÃO  DAS  FOLHAS

FERROVIA COM BITOLA MISTA

CERCA MISTA

TELEFÉRICO

DIVISA MUNICIPAL

LIMITE DE FAVELA

LIMITE DOS SETORES

LINHA  DE  TRASMISSÃO

FAIXA  DE  TRANSMISSÃO

ESCADARIA

EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  E  PARTICULAR

CC R EDIFIC.  EM  CONSTR.,  RUÍNA  E  FUNDAÇÃOF

EDIFIC.  INDUSTRIAL,  IND.  EM  CONSTRUÇÃO

SUBESTAÇÃO SUBESTAÇÃO  DE  ENERGIA

CH CHAMINÉCH

PARQUEPAR

PC PRAÇA,  CANTEIRO,  JARDIMJD

MONUMENTO

R RESERVATÓRIO,  PISCINA,  CAIXA  D'ÁGUACP

P POÇO,  TANQUE,  CHAFARIZCZT

AEROPORTO, HELIPORTO

POSTE  C/  E  S/  ILUMINAÇÃO

CAIXA  DE  CORREIO,  TELEFONE  PÚBLICO

ABRIGO  DE  ÔNIBUS,  BANCA  DE  RESVISTAS

HIDRANTE,  POÇO  DE  VISITA

PONTE, VIADUTO

SEMÁFOROS

PINGUELA, BUEIRO

PASSARELA,  TRINCHEIRA  OU  TÚNEL

CORTE, ATERRO, BARRANCO

MINERAÇÃO

MOV. DE TERRA, PEDRAS, AREIAPEDRAS AREIAMOV.
TERRA

PASSARELA  ENTRE  EDIFÍCIOS

B

V

PP

RODOVIA FEDERAL, ESTADUALBR-267 MG-111

ACOSTAMENTO

FERROVIA COM BITOLA > 1

METRÔ  A  CÉU  ABERTO

CAMINHO OU TRILHA

MATA, REFLORESTAMENTO, ARVOREDO,

BANANAL, MACEGA, CULTURA, PASTO

ÁRVORES  ISOLADAS

M ARV

VEGETAÇÃO

POBOSREF

BAN CL Pm

BOSQUE, POMAR

PONTO  COTADO,  NÍVEL  D'ÁGUA

CURVAS  DE  NÍVEL,  MESTRA  E  

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (HOR.)RABELO

ALTIMETRIA

764,7 NA 832,4

RN 35

001

APOIO  BÁSICO  VERTICAL  (A.B.V.)

APOIO  BÁSICO  HORIZONTAL  (A.B.H.)

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (VER.)RN 001 
526,3200

321,981

25 REDE  PLANIALTIMÉTRICA  IMPLANTADA

27,1 PONTO  DE  INTERSEÇÃO  DE  VIAS

LEVANTAMENTO  AEROFOTOGRAMÉTRICO
DATA:

FOLHA:

DATUM HORIZONTAL: SAD-69
DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC

PROJEÇÃO  UNIVERSAL  TRANSVERSA  DE  MERCATOR

FUSO  23    (  MC  -  45°)

ESCALA 1:2.000
200m0 100

APROV.EXEC.DATAREV. DESCRIÇÃO VERIF.

0 EMISSÃO  ORIGINAL

-  EQÜIDISTÂNCIA  DAS  CURVAS  DE  NÍVEL  =  1  m

PELO LASER.

-  AS  CURVAS  DE  NÍVEL  FORAM  DERIVADAS  DE  MODELO  TIN  (TRIANGLE  IRREGULAR  NETWORK),  A  PARTIR  DOS  PONTOS  LEVANTADOS

- PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO - ALTM:

Licença  de  Aerolevantamentos:  N°  177  /  2007

Data da Tomada: Outubro / 2007

-  COBERTURA  AEROFOTOGRAMÉTRICA:

Escala  do  Vôo:  1:8.000

Cobertura:

Data do Apoio Laser: Janeiro / 2008

BELO HORIZONTE
PRODABEL

INTERMEDIÁRIA
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DO  MUNICÍPIO  DE  BELO  HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Empresa  de  Informática  e  Informação  do  Município  de  Belo  Horizonte  S/A
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-  BASE  CARTOGRÁFICA  ATUALIZADA    EM    CONFORMIDADE  COM  O  PROCESSO  ADMINISTRATIVO    Nº  04.001601.06.03  /  CONCORRÊNCIA
001/2006 (CONTRATO PBH / ESTEIO).

TORRE  TRANSMISSÃO,  TORRE  CELULAR

730

735

ANA ROBSON

-21°56'
-00°20'29.6"

-00°4.6'
0.9997373

4860

48604760 4960

4761 4861 4961

4759 4859 4959

16/12/2007

GLÓRIA

12/04/2011
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DADOS  VARIÁVEIS

COEFICIENTE  DE  DEFORMAÇÃO  LINEAR  

DECLINAÇÃO  MAGNÉTICA  EM  OUT  DE  2007        
CONVERGÊNCIA  MERIDIANA        
VARIAÇÃO  ANUAL:  

N.M. N.Q. N.G.

-  AS  REFERÊNCIAS  ESTÃO  INDICADAS  EM  COORDENADAS  DO  SISTEMA  U.T.M.  O  DATUM  HORIZONTAL  É  O  SAD-69    E  O  VERTICAL    É    O

IMBITUBA.  A    ORIGEM    DAS    COORDENADAS    UTM    É    O    EQUADOR    E  O  MERIDIANO  45  GRAUS  W  Gr,  ACRESCIDAS      AS    CONSTANTES

10000 Km 'N' E 500 Km 'E' RESPECTIVAMENTE.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS:

ARTICULAÇÃO  DA  FOLHA

C.F.

PLANIMETRIA

Q.E.

RIO PERENE

LAGO INTERMITENTE

QUADRA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL

  IGREJA,  TEMPLO  OU  CAPELA,  CEMITÉRIO

CANAL

ENCANAMENTO OU ADUTORA

CANAL

DRENO OU VALA

ALAGADO, MANGUE

HIDROGRAFIA

RIO INTERMITENTE

LAGO PERENE

VIA  EM  CONSTRUÇÃO

FERROVIA COM BITOLA < 1

VIA  NÃO  PAV.  S/  MEIO  FIO

CONVENÇÕES

BARRAGEM DE ATERRO

BARRAGEM DE CONCRETO

MURO, GRADE

CERCA

VIAS

VIA PAVIMENTADA COM MEIO FIO

CERCA VIVA

Resp.  Técnico  Eng°.  Cartógrafo  Valther  Xavier  Aguiar
CREA   18.491-D/PR

CADASTRO  TÉCNICO  MUNICIPAL  -  CTM

ATERRO
BARRANCOCORTE

VIA  NÃO  PAV.  COM  MEIO  FIO

VIA PAVIMENTADA S/ MEIO FIO

EXECUTADO POR:

LOCALIZAÇÃO  DAS  FOLHAS

FERROVIA COM BITOLA MISTA

CERCA MISTA

TELEFÉRICO

DIVISA MUNICIPAL

LIMITE DE FAVELA

LIMITE DOS SETORES

LINHA  DE  TRASMISSÃO

FAIXA  DE  TRANSMISSÃO

ESCADARIA

EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  E  PARTICULAR

CC R EDIFIC.  EM  CONSTR.,  RUÍNA  E  FUNDAÇÃOF

EDIFIC.  INDUSTRIAL,  IND.  EM  CONSTRUÇÃO

SUBESTAÇÃO SUBESTAÇÃO  DE  ENERGIA

CH CHAMINÉCH

PARQUEPAR

PC PRAÇA,  CANTEIRO,  JARDIMJD

MONUMENTO

R RESERVATÓRIO,  PISCINA,  CAIXA  D'ÁGUACP

P POÇO,  TANQUE,  CHAFARIZCZT

AEROPORTO, HELIPORTO

POSTE  C/  E  S/  ILUMINAÇÃO

CAIXA  DE  CORREIO,  TELEFONE  PÚBLICO

ABRIGO  DE  ÔNIBUS,  BANCA  DE  RESVISTAS

HIDRANTE,  POÇO  DE  VISITA

PONTE, VIADUTO

SEMÁFOROS

PINGUELA, BUEIRO

PASSARELA,  TRINCHEIRA  OU  TÚNEL

CORTE, ATERRO, BARRANCO

MINERAÇÃO

MOV. DE TERRA, PEDRAS, AREIAPEDRAS AREIAMOV.
TERRA

PASSARELA  ENTRE  EDIFÍCIOS

B

V

PP

RODOVIA FEDERAL, ESTADUALBR-267 MG-111

ACOSTAMENTO

FERROVIA COM BITOLA > 1

METRÔ  A  CÉU  ABERTO

CAMINHO OU TRILHA

MATA, REFLORESTAMENTO, ARVOREDO,

BANANAL, MACEGA, CULTURA, PASTO

ÁRVORES  ISOLADAS

M ARV

VEGETAÇÃO

POBOSREF

BAN CL Pm

BOSQUE, POMAR

PONTO  COTADO,  NÍVEL  D'ÁGUA

CURVAS  DE  NÍVEL,  MESTRA  E  

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (HOR.)RABELO

ALTIMETRIA

764,7 NA 832,4

RN 35

001

APOIO  BÁSICO  VERTICAL  (A.B.V.)

APOIO  BÁSICO  HORIZONTAL  (A.B.H.)

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (VER.)RN 001 
526,3200

321,981

25 REDE  PLANIALTIMÉTRICA  IMPLANTADA

27,1 PONTO  DE  INTERSEÇÃO  DE  VIAS

LEVANTAMENTO  AEROFOTOGRAMÉTRICO
DATA:

FOLHA:

DATUM HORIZONTAL: SAD-69
DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC

PROJEÇÃO  UNIVERSAL  TRANSVERSA  DE  MERCATOR

FUSO  23    (  MC  -  45°)

ESCALA 1:2.000
200m0 100

APROV.EXEC.DATAREV. DESCRIÇÃO VERIF.

0 EMISSÃO  ORIGINAL

-  EQÜIDISTÂNCIA  DAS  CURVAS  DE  NÍVEL  =  1  m

PELO LASER.

-  AS  CURVAS  DE  NÍVEL  FORAM  DERIVADAS  DE  MODELO  TIN  (TRIANGLE  IRREGULAR  NETWORK),  A  PARTIR  DOS  PONTOS  LEVANTADOS

- PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO - ALTM:

Licença  de  Aerolevantamentos:  N°  177  /  2007

Data da Tomada: Outubro / 2007

-  COBERTURA  AEROFOTOGRAMÉTRICA:

Escala  do  Vôo:  1:8.000

Cobertura:

Data do Apoio Laser: Janeiro / 2008

BELO HORIZONTE
PRODABEL

INTERMEDIÁRIA

42 43

67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49

47
46
45
44
43
42
41

48

40
39
38
37
36

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

35

DO  MUNICÍPIO  DE  BELO  HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Empresa  de  Informática  e  Informação  do  Município  de  Belo  Horizonte  S/A

44º00'

19º50'

19º55'

20º00'

43º55'

7813000

7811000

7805000

7809000

7803000

7801000

7797000

7793000

7789000

7785000

7781000

59
76

00
0

59
88

00

60
00

00

60
70

00

61
08

00

61
68

00

62
04

00

-  BASE  CARTOGRÁFICA  ATUALIZADA    EM    CONFORMIDADE  COM  O  PROCESSO  ADMINISTRATIVO    Nº  04.001601.06.03  /  CONCORRÊNCIA
001/2006 (CONTRATO PBH / ESTEIO).

TORRE  TRANSMISSÃO,  TORRE  CELULAR

730

735

ANA ROBSON

-21°56'
-00°20'58.8"

-00°4.5'
0.9997436

5058

50584958 5158

4959 5059 5159

4957 5057 5157

16/12/2007
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DADOS  VARIÁVEIS

COEFICIENTE  DE  DEFORMAÇÃO  LINEAR  

DECLINAÇÃO  MAGNÉTICA  EM  OUT  DE  2007        
CONVERGÊNCIA  MERIDIANA        
VARIAÇÃO  ANUAL:  

N.M. N.Q. N.G.

-  AS  REFERÊNCIAS  ESTÃO  INDICADAS  EM  COORDENADAS  DO  SISTEMA  U.T.M.  O  DATUM  HORIZONTAL  É  O  SAD-69    E  O  VERTICAL    É    O

IMBITUBA.  A    ORIGEM    DAS    COORDENADAS    UTM    É    O    EQUADOR    E  O  MERIDIANO  45  GRAUS  W  Gr,  ACRESCIDAS      AS    CONSTANTES

10000 Km 'N' E 500 Km 'E' RESPECTIVAMENTE.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS:

ARTICULAÇÃO  DA  FOLHA

C.F.

PLANIMETRIA

Q.E.

RIO PERENE

LAGO INTERMITENTE

QUADRA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL

  IGREJA,  TEMPLO  OU  CAPELA,  CEMITÉRIO

CANAL

ENCANAMENTO OU ADUTORA

CANAL

DRENO OU VALA

ALAGADO, MANGUE

HIDROGRAFIA

RIO INTERMITENTE

LAGO PERENE

VIA  EM  CONSTRUÇÃO

FERROVIA COM BITOLA < 1

VIA  NÃO  PAV.  S/  MEIO  FIO

CONVENÇÕES

BARRAGEM DE ATERRO

BARRAGEM DE CONCRETO

MURO, GRADE

CERCA

VIAS

VIA PAVIMENTADA COM MEIO FIO

CERCA VIVA

Resp.  Técnico  Eng°.  Cartógrafo  Valther  Xavier  Aguiar
CREA   18.491-D/PR

CADASTRO  TÉCNICO  MUNICIPAL  -  CTM

ATERRO
BARRANCOCORTE

VIA  NÃO  PAV.  COM  MEIO  FIO

VIA PAVIMENTADA S/ MEIO FIO

EXECUTADO POR:

LOCALIZAÇÃO  DAS  FOLHAS

FERROVIA COM BITOLA MISTA

CERCA MISTA

TELEFÉRICO

DIVISA MUNICIPAL

LIMITE DE FAVELA

LIMITE DOS SETORES

LINHA  DE  TRASMISSÃO

FAIXA  DE  TRANSMISSÃO

ESCADARIA

EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  E  PARTICULAR

CC R EDIFIC.  EM  CONSTR.,  RUÍNA  E  FUNDAÇÃOF

EDIFIC.  INDUSTRIAL,  IND.  EM  CONSTRUÇÃO

SUBESTAÇÃO SUBESTAÇÃO  DE  ENERGIA

CH CHAMINÉCH

PARQUEPAR

PC PRAÇA,  CANTEIRO,  JARDIMJD

MONUMENTO

R RESERVATÓRIO,  PISCINA,  CAIXA  D'ÁGUACP

P POÇO,  TANQUE,  CHAFARIZCZT

AEROPORTO, HELIPORTO

POSTE  C/  E  S/  ILUMINAÇÃO

CAIXA  DE  CORREIO,  TELEFONE  PÚBLICO

ABRIGO  DE  ÔNIBUS,  BANCA  DE  RESVISTAS

HIDRANTE,  POÇO  DE  VISITA

PONTE, VIADUTO

SEMÁFOROS

PINGUELA, BUEIRO

PASSARELA,  TRINCHEIRA  OU  TÚNEL

CORTE, ATERRO, BARRANCO

MINERAÇÃO

MOV. DE TERRA, PEDRAS, AREIAPEDRAS AREIAMOV.
TERRA

PASSARELA  ENTRE  EDIFÍCIOS

B

V

PP

RODOVIA FEDERAL, ESTADUALBR-267 MG-111

ACOSTAMENTO

FERROVIA COM BITOLA > 1

METRÔ  A  CÉU  ABERTO

CAMINHO OU TRILHA

MATA, REFLORESTAMENTO, ARVOREDO,

BANANAL, MACEGA, CULTURA, PASTO

ÁRVORES  ISOLADAS

M ARV

VEGETAÇÃO

POBOSREF

BAN CL Pm

BOSQUE, POMAR

PONTO  COTADO,  NÍVEL  D'ÁGUA

CURVAS  DE  NÍVEL,  MESTRA  E  

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (HOR.)RABELO

ALTIMETRIA

764,7 NA 832,4

RN 35

001

APOIO  BÁSICO  VERTICAL  (A.B.V.)

APOIO  BÁSICO  HORIZONTAL  (A.B.H.)

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (VER.)RN 001 
526,3200

321,981

25 REDE  PLANIALTIMÉTRICA  IMPLANTADA

27,1 PONTO  DE  INTERSEÇÃO  DE  VIAS

LEVANTAMENTO  AEROFOTOGRAMÉTRICO
DATA:

FOLHA:

DATUM HORIZONTAL: SAD-69
DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC

PROJEÇÃO  UNIVERSAL  TRANSVERSA  DE  MERCATOR

FUSO  23    (  MC  -  45°)

ESCALA 1:2.000
200m0 100

APROV.EXEC.DATAREV. DESCRIÇÃO VERIF.

0 EMISSÃO  ORIGINAL

-  EQÜIDISTÂNCIA  DAS  CURVAS  DE  NÍVEL  =  1  m

PELO LASER.

-  AS  CURVAS  DE  NÍVEL  FORAM  DERIVADAS  DE  MODELO  TIN  (TRIANGLE  IRREGULAR  NETWORK),  A  PARTIR  DOS  PONTOS  LEVANTADOS

- PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO - ALTM:

Licença  de  Aerolevantamentos:  N°  177  /  2007

Data da Tomada: Outubro / 2007

-  COBERTURA  AEROFOTOGRAMÉTRICA:

Escala  do  Vôo:  1:8.000

Cobertura:

Data do Apoio Laser: Janeiro / 2008

BELO HORIZONTE
PRODABEL

INTERMEDIÁRIA
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35

DO  MUNICÍPIO  DE  BELO  HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Empresa  de  Informática  e  Informação  do  Município  de  Belo  Horizonte  S/A
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-  BASE  CARTOGRÁFICA  ATUALIZADA    EM    CONFORMIDADE  COM  O  PROCESSO  ADMINISTRATIVO    Nº  04.001601.06.03  /  CONCORRÊNCIA
001/2006 (CONTRATO PBH / ESTEIO).

TORRE  TRANSMISSÃO,  TORRE  CELULAR

730

735

ANA ROBSON

-21°56'
-00°20'59.4"

-00°4.5'
0.9997436

5057

50574957 5157

4958 5058 5158

4956 5056 5156

06/12/2007
03/05/2011
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DADOS  VARIÁVEIS

COEFICIENTE  DE  DEFORMAÇÃO  LINEAR  

DECLINAÇÃO  MAGNÉTICA  EM  OUT  DE  2007        
CONVERGÊNCIA  MERIDIANA        
VARIAÇÃO  ANUAL:  

N.M. N.Q. N.G.

-  AS  REFERÊNCIAS  ESTÃO  INDICADAS  EM  COORDENADAS  DO  SISTEMA  U.T.M.  O  DATUM  HORIZONTAL  É  O  SAD-69    E  O  VERTICAL    É    O

IMBITUBA.  A    ORIGEM    DAS    COORDENADAS    UTM    É    O    EQUADOR    E  O  MERIDIANO  45  GRAUS  W  Gr,  ACRESCIDAS      AS    CONSTANTES

10000 Km 'N' E 500 Km 'E' RESPECTIVAMENTE.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS:

ARTICULAÇÃO  DA  FOLHA

C.F.

PLANIMETRIA

Q.E.

RIO PERENE

LAGO INTERMITENTE

QUADRA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL

  IGREJA,  TEMPLO  OU  CAPELA,  CEMITÉRIO

CANAL

ENCANAMENTO OU ADUTORA

CANAL

DRENO OU VALA

ALAGADO, MANGUE

HIDROGRAFIA

RIO INTERMITENTE

LAGO PERENE

VIA  EM  CONSTRUÇÃO

FERROVIA COM BITOLA < 1

VIA  NÃO  PAV.  S/  MEIO  FIO

CONVENÇÕES

BARRAGEM DE ATERRO

BARRAGEM DE CONCRETO

MURO, GRADE

CERCA

VIAS

VIA PAVIMENTADA COM MEIO FIO

CERCA VIVA

Resp.  Técnico  Eng°.  Cartógrafo  Valther  Xavier  Aguiar
CREA   18.491-D/PR

CADASTRO  TÉCNICO  MUNICIPAL  -  CTM

ATERRO
BARRANCOCORTE

VIA  NÃO  PAV.  COM  MEIO  FIO

VIA PAVIMENTADA S/ MEIO FIO

EXECUTADO POR:

LOCALIZAÇÃO  DAS  FOLHAS

FERROVIA COM BITOLA MISTA

CERCA MISTA

TELEFÉRICO

DIVISA MUNICIPAL

LIMITE DE FAVELA

LIMITE DOS SETORES

LINHA  DE  TRASMISSÃO

FAIXA  DE  TRANSMISSÃO

ESCADARIA

EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  E  PARTICULAR

CC R EDIFIC.  EM  CONSTR.,  RUÍNA  E  FUNDAÇÃOF

EDIFIC.  INDUSTRIAL,  IND.  EM  CONSTRUÇÃO

SUBESTAÇÃO SUBESTAÇÃO  DE  ENERGIA

CH CHAMINÉCH

PARQUEPAR

PC PRAÇA,  CANTEIRO,  JARDIMJD

MONUMENTO

R RESERVATÓRIO,  PISCINA,  CAIXA  D'ÁGUACP

P POÇO,  TANQUE,  CHAFARIZCZT

AEROPORTO, HELIPORTO

POSTE  C/  E  S/  ILUMINAÇÃO

CAIXA  DE  CORREIO,  TELEFONE  PÚBLICO

ABRIGO  DE  ÔNIBUS,  BANCA  DE  RESVISTAS

HIDRANTE,  POÇO  DE  VISITA

PONTE, VIADUTO

SEMÁFOROS

PINGUELA, BUEIRO

PASSARELA,  TRINCHEIRA  OU  TÚNEL

CORTE, ATERRO, BARRANCO

MINERAÇÃO

MOV. DE TERRA, PEDRAS, AREIAPEDRAS AREIAMOV.
TERRA

PASSARELA  ENTRE  EDIFÍCIOS

B

V

PP

RODOVIA FEDERAL, ESTADUALBR-267 MG-111

ACOSTAMENTO

FERROVIA COM BITOLA > 1

METRÔ  A  CÉU  ABERTO

CAMINHO OU TRILHA

MATA, REFLORESTAMENTO, ARVOREDO,

BANANAL, MACEGA, CULTURA, PASTO

ÁRVORES  ISOLADAS

M ARV

VEGETAÇÃO

POBOSREF

BAN CL Pm

BOSQUE, POMAR

PONTO  COTADO,  NÍVEL  D'ÁGUA

CURVAS  DE  NÍVEL,  MESTRA  E  

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (HOR.)RABELO

ALTIMETRIA

764,7 NA 832,4

RN 35

001

APOIO  BÁSICO  VERTICAL  (A.B.V.)

APOIO  BÁSICO  HORIZONTAL  (A.B.H.)

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (VER.)RN 001 
526,3200

321,981

25 REDE  PLANIALTIMÉTRICA  IMPLANTADA

27,1 PONTO  DE  INTERSEÇÃO  DE  VIAS

LEVANTAMENTO  AEROFOTOGRAMÉTRICO
DATA:

FOLHA:

DATUM HORIZONTAL: SAD-69
DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC

PROJEÇÃO  UNIVERSAL  TRANSVERSA  DE  MERCATOR

FUSO  23    (  MC  -  45°)

ESCALA 1:2.000
200m0 100

APROV.EXEC.DATAREV. DESCRIÇÃO VERIF.

0 EMISSÃO  ORIGINAL

-  EQÜIDISTÂNCIA  DAS  CURVAS  DE  NÍVEL  =  1  m

PELO LASER.

-  AS  CURVAS  DE  NÍVEL  FORAM  DERIVADAS  DE  MODELO  TIN  (TRIANGLE  IRREGULAR  NETWORK),  A  PARTIR  DOS  PONTOS  LEVANTADOS

- PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO - ALTM:

Licença  de  Aerolevantamentos:  N°  177  /  2007

Data da Tomada: Outubro / 2007

-  COBERTURA  AEROFOTOGRAMÉTRICA:

Escala  do  Vôo:  1:8.000

Cobertura:

Data do Apoio Laser: Janeiro / 2008

BELO HORIZONTE
PRODABEL

INTERMEDIÁRIA
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001/2006 (CONTRATO PBH / ESTEIO).
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DADOS  VARIÁVEIS

COEFICIENTE  DE  DEFORMAÇÃO  LINEAR  

DECLINAÇÃO  MAGNÉTICA  EM  OUT  DE  2007        
CONVERGÊNCIA  MERIDIANA        
VARIAÇÃO  ANUAL:  

N.M. N.Q. N.G.

-  AS  REFERÊNCIAS  ESTÃO  INDICADAS  EM  COORDENADAS  DO  SISTEMA  U.T.M.  O  DATUM  HORIZONTAL  É  O  SAD-69    E  O  VERTICAL    É    O

IMBITUBA.  A    ORIGEM    DAS    COORDENADAS    UTM    É    O    EQUADOR    E  O  MERIDIANO  45  GRAUS  W  Gr,  ACRESCIDAS      AS    CONSTANTES

10000 Km 'N' E 500 Km 'E' RESPECTIVAMENTE.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS:

ARTICULAÇÃO  DA  FOLHA

C.F.

PLANIMETRIA

Q.E.

RIO PERENE

LAGO INTERMITENTE

QUADRA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL

  IGREJA,  TEMPLO  OU  CAPELA,  CEMITÉRIO

CANAL

ENCANAMENTO OU ADUTORA

CANAL

DRENO OU VALA

ALAGADO, MANGUE

HIDROGRAFIA

RIO INTERMITENTE

LAGO PERENE

VIA  EM  CONSTRUÇÃO

FERROVIA COM BITOLA < 1

VIA  NÃO  PAV.  S/  MEIO  FIO

CONVENÇÕES

BARRAGEM DE ATERRO

BARRAGEM DE CONCRETO

MURO, GRADE

CERCA

VIAS

VIA PAVIMENTADA COM MEIO FIO

CERCA VIVA

Resp.  Técnico  Eng°.  Cartógrafo  Valther  Xavier  Aguiar
CREA   18.491-D/PR

CADASTRO  TÉCNICO  MUNICIPAL  -  CTM

ATERRO
BARRANCOCORTE

VIA  NÃO  PAV.  COM  MEIO  FIO

VIA PAVIMENTADA S/ MEIO FIO

EXECUTADO POR:

LOCALIZAÇÃO  DAS  FOLHAS

FERROVIA COM BITOLA MISTA

CERCA MISTA

TELEFÉRICO

DIVISA MUNICIPAL

LIMITE DE FAVELA

LIMITE DOS SETORES

LINHA  DE  TRASMISSÃO

FAIXA  DE  TRANSMISSÃO

ESCADARIA

EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  E  PARTICULAR

CC R EDIFIC.  EM  CONSTR.,  RUÍNA  E  FUNDAÇÃOF

EDIFIC.  INDUSTRIAL,  IND.  EM  CONSTRUÇÃO

SUBESTAÇÃO SUBESTAÇÃO  DE  ENERGIA

CH CHAMINÉCH

PARQUEPAR

PC PRAÇA,  CANTEIRO,  JARDIMJD

MONUMENTO

R RESERVATÓRIO,  PISCINA,  CAIXA  D'ÁGUACP

P POÇO,  TANQUE,  CHAFARIZCZT

AEROPORTO, HELIPORTO

POSTE  C/  E  S/  ILUMINAÇÃO

CAIXA  DE  CORREIO,  TELEFONE  PÚBLICO

ABRIGO  DE  ÔNIBUS,  BANCA  DE  RESVISTAS

HIDRANTE,  POÇO  DE  VISITA

PONTE, VIADUTO

SEMÁFOROS

PINGUELA, BUEIRO

PASSARELA,  TRINCHEIRA  OU  TÚNEL

CORTE, ATERRO, BARRANCO

MINERAÇÃO

MOV. DE TERRA, PEDRAS, AREIAPEDRAS AREIAMOV.
TERRA

PASSARELA  ENTRE  EDIFÍCIOS

B

V

PP

RODOVIA FEDERAL, ESTADUALBR-267 MG-111

ACOSTAMENTO

FERROVIA COM BITOLA > 1

METRÔ  A  CÉU  ABERTO

CAMINHO OU TRILHA

MATA, REFLORESTAMENTO, ARVOREDO,

BANANAL, MACEGA, CULTURA, PASTO

ÁRVORES  ISOLADAS

M ARV

VEGETAÇÃO

POBOSREF

BAN CL Pm

BOSQUE, POMAR

PONTO  COTADO,  NÍVEL  D'ÁGUA

CURVAS  DE  NÍVEL,  MESTRA  E  

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (HOR.)RABELO

ALTIMETRIA

764,7 NA 832,4

RN 35

001

APOIO  BÁSICO  VERTICAL  (A.B.V.)

APOIO  BÁSICO  HORIZONTAL  (A.B.H.)

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (VER.)RN 001 
526,3200

321,981

25 REDE  PLANIALTIMÉTRICA  IMPLANTADA

27,1 PONTO  DE  INTERSEÇÃO  DE  VIAS

LEVANTAMENTO  AEROFOTOGRAMÉTRICO
DATA:

FOLHA:

DATUM HORIZONTAL: SAD-69
DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC

PROJEÇÃO  UNIVERSAL  TRANSVERSA  DE  MERCATOR

FUSO  23    (  MC  -  45°)

ESCALA 1:2.000
200m0 100

APROV.EXEC.DATAREV. DESCRIÇÃO VERIF.

0 EMISSÃO  ORIGINAL

-  EQÜIDISTÂNCIA  DAS  CURVAS  DE  NÍVEL  =  1  m

PELO LASER.

-  AS  CURVAS  DE  NÍVEL  FORAM  DERIVADAS  DE  MODELO  TIN  (TRIANGLE  IRREGULAR  NETWORK),  A  PARTIR  DOS  PONTOS  LEVANTADOS

- PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO - ALTM:

Licença  de  Aerolevantamentos:  N°  177  /  2007

Data da Tomada: Outubro / 2007

-  COBERTURA  AEROFOTOGRAMÉTRICA:

Escala  do  Vôo:  1:8.000

Cobertura:

Data do Apoio Laser: Janeiro / 2008

BELO HORIZONTE
PRODABEL

INTERMEDIÁRIA

42 43
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44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

35

DO  MUNICÍPIO  DE  BELO  HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Empresa  de  Informática  e  Informação  do  Município  de  Belo  Horizonte  S/A
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00
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00

60
00

00
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00
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08

00

61
68

00

62
04

00

-  BASE  CARTOGRÁFICA  ATUALIZADA    EM    CONFORMIDADE  COM  O  PROCESSO  ADMINISTRATIVO    Nº  04.001601.06.03  /  CONCORRÊNCIA
001/2006 (CONTRATO PBH / ESTEIO).

TORRE  TRANSMISSÃO,  TORRE  CELULAR

730

735

ANA ROBSON

-21°57'
-00°22'30.1"

-00°4.5'
0.9997635

5647

56475547 5747

5548 5648 5748

5546 5646 5746

30/12/2007

10/06/2011 GLÓRIA

10/06/2011
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DADOS  VARIÁVEIS

COEFICIENTE  DE  DEFORMAÇÃO  LINEAR  

DECLINAÇÃO  MAGNÉTICA  EM  OUT  DE  2007        
CONVERGÊNCIA  MERIDIANA        
VARIAÇÃO  ANUAL:  

N.M. N.Q. N.G.

-  AS  REFERÊNCIAS  ESTÃO  INDICADAS  EM  COORDENADAS  DO  SISTEMA  U.T.M.  O  DATUM  HORIZONTAL  É  O  SAD-69    E  O  VERTICAL    É    O

IMBITUBA.  A    ORIGEM    DAS    COORDENADAS    UTM    É    O    EQUADOR    E  O  MERIDIANO  45  GRAUS  W  Gr,  ACRESCIDAS      AS    CONSTANTES

10000 Km 'N' E 500 Km 'E' RESPECTIVAMENTE.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS:

ARTICULAÇÃO  DA  FOLHA

C.F.

PLANIMETRIA

Q.E.

RIO PERENE

LAGO INTERMITENTE

QUADRA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL

  IGREJA,  TEMPLO  OU  CAPELA,  CEMITÉRIO

CANAL

ENCANAMENTO OU ADUTORA

CANAL

DRENO OU VALA

ALAGADO, MANGUE

HIDROGRAFIA

RIO INTERMITENTE

LAGO PERENE

VIA  EM  CONSTRUÇÃO

FERROVIA COM BITOLA < 1

VIA  NÃO  PAV.  S/  MEIO  FIO

CONVENÇÕES

BARRAGEM DE ATERRO

BARRAGEM DE CONCRETO

MURO, GRADE

CERCA

VIAS

VIA PAVIMENTADA COM MEIO FIO

CERCA VIVA

Resp.  Técnico  Eng°.  Cartógrafo  Valther  Xavier  Aguiar
CREA   18.491-D/PR

CADASTRO  TÉCNICO  MUNICIPAL  -  CTM

ATERRO
BARRANCOCORTE

VIA  NÃO  PAV.  COM  MEIO  FIO

VIA PAVIMENTADA S/ MEIO FIO

EXECUTADO POR:

LOCALIZAÇÃO  DAS  FOLHAS

FERROVIA COM BITOLA MISTA

CERCA MISTA

TELEFÉRICO

DIVISA MUNICIPAL

LIMITE DE FAVELA

LIMITE DOS SETORES

LINHA  DE  TRASMISSÃO

FAIXA  DE  TRANSMISSÃO

ESCADARIA

EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  E  PARTICULAR

CC R EDIFIC.  EM  CONSTR.,  RUÍNA  E  FUNDAÇÃOF

EDIFIC.  INDUSTRIAL,  IND.  EM  CONSTRUÇÃO

SUBESTAÇÃO SUBESTAÇÃO  DE  ENERGIA

CH CHAMINÉCH

PARQUEPAR

PC PRAÇA,  CANTEIRO,  JARDIMJD

MONUMENTO

R RESERVATÓRIO,  PISCINA,  CAIXA  D'ÁGUACP

P POÇO,  TANQUE,  CHAFARIZCZT

AEROPORTO, HELIPORTO

POSTE  C/  E  S/  ILUMINAÇÃO

CAIXA  DE  CORREIO,  TELEFONE  PÚBLICO

ABRIGO  DE  ÔNIBUS,  BANCA  DE  RESVISTAS

HIDRANTE,  POÇO  DE  VISITA

PONTE, VIADUTO

SEMÁFOROS

PINGUELA, BUEIRO

PASSARELA,  TRINCHEIRA  OU  TÚNEL

CORTE, ATERRO, BARRANCO

MINERAÇÃO

MOV. DE TERRA, PEDRAS, AREIAPEDRAS AREIAMOV.
TERRA

PASSARELA  ENTRE  EDIFÍCIOS

B

V

PP

RODOVIA FEDERAL, ESTADUALBR-267 MG-111

ACOSTAMENTO

FERROVIA COM BITOLA > 1

METRÔ  A  CÉU  ABERTO

CAMINHO OU TRILHA

MATA, REFLORESTAMENTO, ARVOREDO,

BANANAL, MACEGA, CULTURA, PASTO

ÁRVORES  ISOLADAS

M ARV

VEGETAÇÃO

POBOSREF

BAN CL Pm

BOSQUE, POMAR

PONTO  COTADO,  NÍVEL  D'ÁGUA

CURVAS  DE  NÍVEL,  MESTRA  E  

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (HOR.)RABELO

ALTIMETRIA

764,7 NA 832,4

RN 35

001

APOIO  BÁSICO  VERTICAL  (A.B.V.)

APOIO  BÁSICO  HORIZONTAL  (A.B.H.)

REDE  DE  1º  ORDEM  IBGE  (VER.)RN 001 
526,3200

321,981

25 REDE  PLANIALTIMÉTRICA  IMPLANTADA

27,1 PONTO  DE  INTERSEÇÃO  DE  VIAS

LEVANTAMENTO  AEROFOTOGRAMÉTRICO
DATA:

FOLHA:

DATUM HORIZONTAL: SAD-69
DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC

PROJEÇÃO  UNIVERSAL  TRANSVERSA  DE  MERCATOR

FUSO  23    (  MC  -  45°)

ESCALA 1:2.000
200m0 100

APROV.EXEC.DATAREV. DESCRIÇÃO VERIF.

0 EMISSÃO  ORIGINAL

-  EQÜIDISTÂNCIA  DAS  CURVAS  DE  NÍVEL  =  1  m

PELO LASER.

-  AS  CURVAS  DE  NÍVEL  FORAM  DERIVADAS  DE  MODELO  TIN  (TRIANGLE  IRREGULAR  NETWORK),  A  PARTIR  DOS  PONTOS  LEVANTADOS

- PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO - ALTM:

Licença  de  Aerolevantamentos:  N°  177  /  2007

Data da Tomada: Outubro / 2007

-  COBERTURA  AEROFOTOGRAMÉTRICA:

Escala  do  Vôo:  1:8.000

Cobertura:

Data do Apoio Laser: Janeiro / 2008

BELO HORIZONTE
PRODABEL

INTERMEDIÁRIA

42 43

67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49

47
46
45
44
43
42
41

48

40
39
38
37
36

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

35

DO  MUNICÍPIO  DE  BELO  HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Empresa  de  Informática  e  Informação  do  Município  de  Belo  Horizonte  S/A

44º00'

19º50'

19º55'

20º00'

43º55'

7813000

7811000

7805000

7809000

7803000

7801000

7797000

7793000

7789000

7785000

7781000

59
76

00
0

59
88

00

60
00

00

60
70

00

61
08

00

61
68

00

62
04

00

-  BASE  CARTOGRÁFICA  ATUALIZADA    EM    CONFORMIDADE  COM  O  PROCESSO  ADMINISTRATIVO    Nº  04.001601.06.03  /  CONCORRÊNCIA
001/2006 (CONTRATO PBH / ESTEIO).

TORRE  TRANSMISSÃO,  TORRE  CELULAR

730

735

ANA ROBSON

-21°56'
-00°21'13.4"

-00°4.5'
0.9997468

5157

51575057 5257

5058 5158 5258

5056 5156 5256

06/12/2007
03/05/2011
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(.):

(J):
(G):

DADOS  VARIÁVEIS

COEFICIENTE  DE  DEFORMAÇÃO  LINEAR  

DECLINAÇÃO  MAGNÉTICA  EM  OUT  DE  2007        
CONVERGÊNCIA  MERIDIANA        
VARIAÇÃO  ANUAL:  

N.M. N.Q. N.G.

-  AS  REFERÊNCIAS  ESTÃO  INDICADAS  EM  COORDENADAS  DO  SISTEMA  U.T.M.  O  DATUM  HORIZONTAL  É  O  SAD-69    E  O  VERTICAL    É    O

IMBITUBA.  A    ORIGEM    DAS    COORDENADAS    UTM    É    O    EQUADOR    E  O  MERIDIANO  45  GRAUS  W  Gr,  ACRESCIDAS      AS    CONSTANTES

10000 Km 'N' E 500 Km 'E' RESPECTIVAMENTE.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS:

ARTICULAÇÃO  DA  FOLHA

C.F.

PLANIMETRIA

Q.E.

RIO PERENE

LAGO INTERMITENTE

QUADRA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL

  IGREJA,  TEMPLO  OU  CAPELA,  CEMITÉRIO

CANAL

ENCANAMENTO OU ADUTORA

CANAL

DRENO OU VALA

ALAGADO, MANGUE

HIDROGRAFIA

RIO INTERMITENTE

LAGO PERENE

VIA  EM  CONSTRUÇÃO

FERROVIA COM BITOLA < 1

VIA  NÃO  PAV.  S/  MEIO  FIO

CONVENÇÕES

BARRAGEM DE ATERRO

BARRAGEM DE CONCRETO

MURO, GRADE

CERCA

VIAS

VIA PAVIMENTADA COM MEIO FIO

CERCA VIVA

Resp.  Técnico  Eng°.  Cartógrafo  Valther  Xavier  Aguiar
CREA   18.491-D/PR

CADASTRO  TÉCNICO  MUNICIPAL  -  CTM

ATERRO
BARRANCOCORTE

VIA  NÃO  PAV.  COM  MEIO  FIO

VIA PAVIMENTADA S/ MEIO FIO

EXECUTADO POR:

LOCALIZAÇÃO  DAS  FOLHAS

FERROVIA COM BITOLA MISTA

CERCA MISTA

TELEFÉRICO

DIVISA MUNICIPAL

LIMITE DE FAVELA

LIMITE DOS SETORES

LINHA  DE  TRASMISSÃO

FAIXA  DE  TRANSMISSÃO

ESCADARIA

EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  E  PARTICULAR

CC R EDIFIC.  EM  CONSTR.,  RUÍNA  E  FUNDAÇÃOF

EDIFIC.  INDUSTRIAL,  IND.  EM  CONSTRUÇÃO

SUBESTAÇÃO SUBESTAÇÃO  DE  ENERGIA

CH CHAMINÉCH

PARQUEPAR

PC PRAÇA,  CANTEIRO,  JARDIMJD

MONUMENTO

R RESERVATÓRIO,  PISCINA,  CAIXA  D'ÁGUACP

P POÇO,  TANQUE,  CHAFARIZCZT

AEROPORTO, HELIPORTO

POSTE  C/  E  S/  ILUMINAÇÃO

CAIXA  DE  CORREIO,  TELEFONE  PÚBLICO
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ANNEX - HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE SITE AND ITS BUFFER 
ZONE 
 
This section contains explanations of the historical development of the site 
and its buffer zone, with details on the pre-existing landscape of the site and 
how it was subsequently shaped, and also details on planned and 
implemented urban plans in the area. 
 
The attached file contains: 
 

1. Historical development of the site and its buffer zone 
2. Inventory of modernist architecture of São Luis neighborhood 
3. Pampulha historical images 
4. Cadastral plan of Belo Horizonte in 1942 

 
!



HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE SITE AND ITS BUFFER ZONE - 
CONTEMPLATING MORE DETAILS ON THE PRE-EXISTING LANDSCAPE 
ON SITE AND HOW IT WAS SUBSEQUENTLY RESIGNED. PRESENTATION 
OF DETAILS ON URBAN DEVELOPMENT PLANS PROVIDED FOR AND 
DEPLOYED IN THE AREA, CONSIDERING THE TIME THE VISION OF A 
"GARDEN CITY' IN VOGUE. 1 

As is widely known, the construction of the new capital for the State of Minas 
Gerais was approved in 1891 and the drafting of its urban plan became the 
responsibility of Aaron kings, the engineer who had answered by the choice of 
the place where the city would be built. The plan was characterised by the trace 
at the checkered flag (with the streets making angles of 90 degrees), which if 
superpunham avenues in diagonal (with 45 degree angles in relation to the 
streets)2. This area reticulated was referring to its urban area, scheduled to 
shelter around 200 thousand to 300 thousand inhabitants.3 It was followed by a 
suburban area that the circundaria from Contorno Avenue (Figure 1). In this 
second area was provided for a less rigid anautomated, with larger blocks and 
many streets marked by more irregular shapes. In addition to this area, was 
expected to be a rural area that would serve as the city's supplier. Belt4 The 
Commission of the new capital established Builder a total of 8.8 million square 
meters for the urban area, while the suburban area would have 24,9 million 
square meters and the rural area 17.5 million square meters.5 The urban area 
would also be the larger of receiving infrastructure investments, which would 
make it a privileged area of the new capital. In this context the Pampulha region 
was entirely in the countryside outside the limits of the planned area. 

 

 

                                                
1 Source: Town Hall of Belo Horizonte, Praxis Projects and Consultoria Ltda. Plan for preservation of Urban Assembly of 
Pampulha, 2009. 
2 About the urban layout of Belo Horizonte, see willow, Heliana Angotti. Engineer Aaron Kings: the progress as mission. Belo 
Horizonte: João Pinheiro Foundation, Crea, 1997; and VERIANO, Carlos Evangelist. Belo Horizonte: city and policy. Campinas: 
Unicamp, 2001 (Master Thesis - History), among several other important references. 
3 EAKIN, Marshall C. Tropical capitalism: the industrialization of Belo Horizonte, Brazil. New York: Palgrave, 2001, p. 35, says that 
the engineer Aaron Kings planned the city for a maximum of 300 thousand inhabitants. SINGER, Paul. Economic development 
and urban development: analysis of the economic evolution of São Paulo, Blumenau, Porto Alegre, Belo Horizonte and Recife. 
São Paulo: Company National Publishing House, 1968, p. 220, affirms that the blending of urban supposed the occupation by a 
population of 30 thousand people. 
4 About the planning of Belo Horizonte as a whole, in addition to the previous references, deserve to be highlighted: GUIMARÃES, 
Berenice Martins. Cafuas, shacks and sheds: Belo Horizonte, planned city. Rio de Janeiro: Iuperj, 1991. (Doctorate Thesis - 
Sociology); and VILAÇA, Flávio. Intra-urban space in Brazil. São Paulo: Studio Nobel, FAPESP, Lincoln Institute, 2001. 
5 Data in VERIANO, Carlos, op. cit., that the extracted from the Final Report of the Commission of 1893. Builder 



 

Figure 1: The general plan of the new capital, showing the zones urban, 
suburban and rural areas. Available in 
Http://www.urbanismobr.org/bd/documentos.php?id=2780 , access on 14 
October 2015. 

 

The construction of the new capital began in 1894 and the inauguration took 
place in 1897. In little more than five decades, the forecasts and the initial plans 
were overturned by the rapid demographic growth. 13 thousand inhabitants in 
1900, the city has more than 17 thousand in 1905, about 40,000 in 1912 and 
55,000 in 1920. Two decades later, the city had with 211 thousand inhabitants 
(Census 1940) and in 1950 were already 352 thousand. Its growth rates have 
always been above the 4% a year. 

Such growth as soon overthrew the intentions of urban planners with the 
emergence of informal settlements and improvised constructions, making it 
clear that the growth of the city vineyard is giving the periphery to the center. 
The high cost of urban soil and the excess of regulations in the area of the 
internal to the Contorno Avenue pushed the bulk of new inhabitants for the 
spaces occupied spontaneously in call suburban area.6 However, this process 
was not necessarily determined in the original plan of the city. The suburban 
area, although distinct from urban, was not understood as predominantly 
occupancy spontaneously. It was envisaged a set of tracks that do not present 
the same trace of the urban area, but which also were characterized by certain 

                                                
6 This vision of growth of Belo Horizonte appears in VILAÇA, Flávio, op. cit.; COSTA, Heloísa Soares de Moura; BAPTISTA, Maria 
Elisa. The silent architecture. In: Kastrioti, Leonardo Barci (Org.). The architecture of modernity. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
IAB-MG, 1998. p. 263-295; Andrade, Rodrigo; Magalhães, Beatriz, op. cit.; and Guimarães, Berenice, op. cit. 



regularity and by the presence of urban equipment appropriate to the modern 
life that was expected to consolidate the new city. 

In the decade of 1920, gave up the definitive abandonment of planning in the 
suburban area. The explosive growth that followed at the end of the First World 
War, the incorporation of the colonies agricultural as urban areas and the 
industrialization that consolidated in the city have subverted all plans and 
forecasts of urban managers. Throughout this period, we have witnessed the 
growing industrialization of the city. From the year 1930, Belo Horizonte began 
to consolidate as a pole of an important region in the iron and steel industry. In 
the decade of 1940, the city was already the main industrial state and Polo 
walked to a prominent position in national scope thanks to the deployment of 
the Industrial City (1941), in counting, and to the solution of the problems of 
infrastructure with the deployment of CEMIG (1952) and of other public 
investments.7 

As a result of industrialization, it was verified that the rapid growth of the 
working people and were these and other representatives of the popular layers 
that occupied the empty spaces of periphery, involving in the struggle to 
housing and by conquest in urban infrastructure denied initially to spaces 
suburban.8 One of the vectors of this expansion was the growth in the direction 
of the north. Various neighborhoods were implanted in this region, many of 
them created as towns intended for popular layers. This is the case of Concord, 
Bairro neighborhood New Forest and the Renaissance District, which appear to 
house displaced families of old slums or to receive the workers of the factories 
(mainly textiles) who settle in this region. 

Progressively, emerged other important equipment. At the beginning of the 
decade, there is the opening of various avenues and roads in this direction. In 
the same season, is inaugurated the new public slaughterhouse, nearby the 
Ribeirão Pampulha9. In 1933, have beginning the activities of the field of pouso 
aiming to meet the military air mail flights in call "Airline of San Francisco" that 
linked the Rio de Janeiro The Fortress. In 1936, there is the consolidation of the 
Pampulha Airport, with the creation of the nucleus of the 4 Rules of aviation. In 
the same year, the morning at Galeao acquires the concession to exploit the air 
link between Belo Horizonte and Rio de Janeiro and is founded the Aeroklub of 
Minas Gerais. 

In the first administration of the prefect Octacílio Negrão de Lima (1935-1938), 
various works were undertaken at north of the municipality, especially opening 
and paving of streets and roads. But the main achievement, which changed the 
face of the region, was the of Pampulha Reservoir, built between the years 
1936 and 1938. Geared basically for the supply of water, especially for the 
whole of the northern region that simple country quickly, provision has a 
capacity to accumulate 25 million cubic meters of water. Around it, built a 
avenue, initially with the extension of 14 km, which received the name of 

                                                
7 SINGER, Paul, op. cit.; Diniz, Clélio Campolina. State and foreign capital in the industrialization mining. Belo Horizonte: UFMG, 
1981; DULCI, Otávio Soares. Political and economic recovery in Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.; EAKIN, 
Marshall, op. cit. 
8 GUIMARÃES, Berenice, op. cit.; COSTA, Heloisa; BAPTISTA, Maria Elisa, op. cit.; VILAÇA, Flávio, op. cit. 
9 ..." The slaughterhouse wastewater were released in Ribeirão Pampulha" REPORT OF General Executive Officer 
of works, covering the year 1931, presented to the mayor Luiz Penna. Belo Horizonte: Press Official, 1933; 
 



President Getúlio Vargas.10 In 1937, the same prefect cared to pave the road of 
Pampulha (current Antônio Carlos Avenue), in an extension of 9 Km.11 

In this same time, grew the concern to give the city a planning to direct this its 
rapid urbanization process. Thus, in 1934 it has created a "Technical 
Commission consultative role of the city", formed by four Subcommittees: 
engineering, architecture and urbanism; hygiene; and trade and industry.12 In 
1935, the engineer Lincoln Continentino, member of the subcommittee of 
Architecture and Urbanism, submitted a proposal in which the highlight is the 
emphasis on the question of blends in the suburban area and the need to define 
a zoning for the city. Although the Commission has remained in activity during 
the government Negrão de Lima, she dedicated herself more isolated issues 
that the elaboration of systematic plans. 

Only in the administration following, the Prefect José Osvaldo de Araújo (1938-
1940), there was the shewbread, by Lincoln Continentino, a "plan of urbanism 
of the city". In him, we can highlight: the emphasis on the need to promote the 
densification of the central region of the city; the reform of the road system and 
the proposition of a "plan for large avenues"; and the development of a zoning 
for the city, emphasizing the need to provide the districts of a character of "city 
cellular".13  

This plan has guided many of the actions of the municipal governments that 
followed. Thus, we can say that during the municipal administration of Juscelino 
Kubitscheck (1940) there was the adoption of the principles recommended in it. 
Its administration was concerned to provide the city of urban tracks modernised 
and efficient. For both, has changed the paving of several of them (including 
with the asphalting of the Afonso Pena Avenue) and expanded or deployed 
several other. The avenue of Pampulha (current Antônio Carlos) was improved, 
endowing the region of new access way. Between 1940 and 1942, occurred the 
magnification of the dam of Pampulha, which tripled its water storage capacity. 
It is also that moment the deployment of its water supply system. 

From the point of view of the urbanistic, Juscelino Kubitscheck prioritized the 
Pampulha, seeing it as an area that would meet the purposes of leisure and 
tourism. In his words: 

"We turn our attention to the works of beautification of capital, carrying 
forward the urbanistic assembly of Pampulha, where we have sought to 
create for Belo Horizonte the for long complained and that today, in all 
the major cities, is concern of governments - the attraction for tourists".14 

                                                
10 Report of 1937 appresentado the S. 401,1. Mr. Governor Benedicto Valladares Ribeiro, the prefect of Bello Horizonte [Octacílio 
Negrão de Lima]. Belo Horizonte: Graphical Queiroz Breyner, 1938, p. 5/6. 
11 Report appresentado the S. Ex. Mr. Governor Benedicto Valladares Ribeiro, the prefect Octacílio Negrão de Lima and 
concerning the administrative period of 1935-1936. Belo Horizonte: Press Official, 1937, p. 6. 
12 On the activity of the Commission of the city, see KASTRIOTI, Leonardo Barci, steps, Luiz Mauro do Carmo. The "modern 
style": architecture in Belo Horizonte in the years 30 and 40. In: Kastrioti, Leonardo Barci (Org.). The architecture of modernity. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, IAB-MG, 1998. p. 134-138. 
13 Such ideas were exposed at Continentino, Lincoln. Plan of urbanization of Belo Horizonte. Conference held in 1 Brazilian 
Congress of urbanism. The magazine Mining Engineering, Belo Horizonte, No 25-26, p. 41-59, 1941; to its more detailed 
exposure, see KASTRIOTI, Leonardo Barci, steps, Luiz Mauro do Carmo, op. cit. 
14 Report of the years 1940 and 1941 presented to Sir Snr. Dr. Benedicto Valladares Ribeiro, governor of the State, by mayor 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. Belo Horizonte: The prefecture of Bello Horizon, 1942, p. 5-6. 



I wanted to take advantage of its natural beauties (marked by the mirror of 
water of the dam) to equip itself with the city of equipment which would attract 
tourism. Furthermore, it was thought the possibility of ali deploy a series of 
blends facing the upper classes. It was, therefore, the implementation of the 
idea of a "city" or "city mobile satellite" facing tourism. 

Even if there are records documentary evidence that the intention of the 
parceling for urban purposes in rural surroundings at the laityâ future lagoon 
(see Figure 2), only in 1943, were approved the blending of neighborhoods are 
Louis and Bandeirantes, and the following year of Atlantic Garden District15, the 
main residential areas that integrate the damping zone. Even considering that 
these projects not arrived to clarify through drawings and details the concept of 
"Garden City" that it was intended to recommend as a way of living modern, the 
generous dimensions of the streets, sidewalks and lots and the low densities 
and the spacious gardens 90,000 such concepts explained in urban planning in 
force in the city at the time (Figure 3). Is of the same period the construction of 
vacation rental of Juscelino Kubitscheck (which sought with that attract 
residents to the region) and the constructions of the Golf Club (on the ground 
that later gleaming new Zoo), contrasting, by modern style, with the previous 
occupation characterized by the construction of the cottages and bungalows. 

 
Figure 2: Map of the Pampulha region in 1936.  
Source: Public File of the city of Belo Horizonte 

 

  

                                                
15 Information extracted from VILAÇA, Flávio, op. cit., p. 223, note 14. 



Figure 3: Partial plant Neighborhood São Luiz adopted on 15 September 1943 
by the then mayor Juscelino Kubtscheck, available in Plants Online: 
Http://portal5.pbh.gov.br/plantacp/inicio.do, access on 14 October 2015. 

 

Throughout the second half of the decade of 1940, saw the gradual 
consolidation of the area. Octacílio Negrão de Lima, on the first report of its 
second administration (1947-1951), emphasized some measures taken with the 
purpose of consolidating the Pampulha Airport as a "satellite city of tourism and 
amusement park". Thus, has sought to maintain regular lines of trams and 



increase the bus lines as well as released "the fishing of Caniço on lake, on 
Sundays and days sanctified (...) without any damage to the works of art there 
existing". In addition, were performed various efforts to ensure the preservation 
of the buildings that comprised the architectural set.16 In addition to the 
promotion of sports events, in particular motor racing.  

In the years 1950, other major equipment have been installed around the 
Pampulha Airport. In 1943, was launched the cornerstone of the University City, 
but only in 1958 were started the works of the Rectorate Building, the work of 
the architect Eduardo Guimarães Mendes Júnior, recognized as one of clear 
affiliation with the experiences of Niemeyer.17 However, the campus is 
consolidated only from the decade of 1960, when it began to be built the 
buildings that house their academic units. 

In the same period, occupying area transferred by the Federal University of 
Minas Gerais, began to be deployed a sports complex that included a football 
stadium with capacity for 100 thousand fans. Designed in 1957 by Gaspar 
Barreto and Eduardo Mendes Guimarães, only in 1963 Junior began its 
construction and in 1965 occurred in its inauguration. Subsequently, came to 
integrate this set the gym multisports Mineirinho stadium, inaugurated in 1980. 
Both the equipment have consolidated itself as a further attraction and induction 
of occupation of the Pampulha Airport. 

From the 1960s, the region began to experience a series of problems arising 
from the urban growth of Belo Horizonte and industrial activity that has 
developed, mainly toward the neighboring municipalities of vector west. The 
Industrial City of counting is consolidated and in 1970 was inaugurated, in the 
area of Pampulha Watershed, the Industrial Center of counting (five). In 1962, 
the refinery construction Gabriel Passos, whose activities started in March 
1968. In 1976, was inaugurated the Fiat factory cars in Betim. Therefore, in the 
passage of the decade 1960 to 1970, Belo Horizonte it is stated as the Third 
Brazilian metropolis in population. 

Good part of this population growth occurred toward the north axis of the city, 
where is located the Pampulha region which passes to suffer the direct impact 
of this urban growth accelerated. The water courses that feed the reservoir 
started to receive garbage, sediments and sewer without treatment. The silting 
also worsens, so that from the year 1990 the problems associated with the 
lagoa began to mobilise its residents and demanding more comprehensive 
solutions. 

It should be highlighted that this pattern of growth of the region has led to 
profound changes in the uses that have been imagined to the Pampulha Airport. 
In the first place, the blending facing the higher social strata never managed to 
consolidate itself as an alternative to the vector Whoattended townhouse. 
Second Flávio Vilaça, the Pampulha never managed to divert the direction of 
the local elites, because for these social strata "leave the areas of higher 
segregation means staying away from everything", become "out of hand". 
Leave the radial direction means "worsen the accessibility".18 A contraexemplo 
submitted by the author refers to the neighborhood Garden City, whose 
                                                
16 The 1948 report presented to the Municipal Chamber by Prefect Octacílio Negrão de Lima. Belo Horizonte: The City Hall of 
Belo Horizonte, 1948, p. 14. 
17 SOUZA, Renato César José, op. cit., p. 218. 
18 VILAÇA, Flávio, op. cit., p. 203. 



approval was seven years after the main subdivisions of Pampulha (Sao Luis, 
Bandeirantes, Atlantic Garden) but that in the 1970s was already fully occupied. 
On the other hand, until today it is possible to observe a good number of lots 
lumpen these neighborhoods of the Pampulha Airport. Another consequence is 
the fact that, as a result of the processes of self segregation which these elites 
showback imposing, the Pampulha is not enjoyed by them as a leisure area.19 

In contrast, the Pampulha has become, over the years, a leisure area 
increasingly suitable for lower strata. This appropriation was favored by 
installation of equipment with appeal to this audience (Zoo, football stadium) 
and by the possibility to perform activities attractive (fishing in Lagoa, for 
example). The proximity of several popular neighborhoods that have emerged 
in the region, in the municipality of Belo Horizonte and neighboring 
municipalities, also explains this process. 

                                                
19 An interesting study in this respect is ALMEIDA, Rachel of Castro. Urban Landscape and public space: a study of two squares 
in Belo Horizonte. Belo Horizonte: PUCMinas, 2001 (Thesis - Masters Degree in Social Sciences). 
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A cidade é um fato natural como uma gruta, um ninho, um 

formigueiro. Mas também é uma obra de arte consciente e encerra na 

sua estrutura coletiva muitas formas de arte mais simples e mais 

individuais. O pensamento toma forma na cidade e, por sua vez, as 

formas urbanas condicionam o pensamento. Por que o espaço, não 

menos que o tempo, é reorganizado engenhosamente nas cidades, 

nas linhas e contornos dos recintos, no estabelecimento dos planos 

horizontais e cumes verticais, na utilização ou na contraposição da 

conformação natural (...). A cidade é, ao mesmo tempo, um 

instrumento material de vida coletiva e um símbolo daquela 

comunidade de objetivos e de consensos que nasce em 

circunstâncias tão favoráveis. Juntamente com a linguagem, ela é 

talvez, a maior obra de arte do homem. 

 

LEWIS MUNFORD  
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A POLÍTICA DE PROTEÇÃO EM BELO HORIZONTE E O CONCEITO 
DE PATRIMÔNIO NO PLANEJAMENTO URBANO 
 

As cidades são sistemas vivos, espaços em constante construção. 

Este dinamismo é experimentado e transformado por aqueles que 

habitam os espaços urbanos: os cidadãos são as raízes das cidades. A 

história da cidade se constitui de suas permanências e mudanças, da 

afetividade e dos símbolos construídos e apreendidos pelos cidadãos. 

Estes símbolos, segundo Aldo Rossi, se constituem em verdadeiros 

“nós de significação”, e seriam elementos que sintetizam e encerram 

conteúdos de construção coletiva de grande importância para uma 

sociedade. A cidade pode ser, então, entendida como lugar 

privilegiado onde as manifestações do cotidiano de seus habitantes 

compõem a multiplicidade de seus espaços.  

Mas, é também diante dessa complexidade que se encontra o desafio 

de gestão desses espaços plurais e de como garantir a qualidade de 

vida desses lugares da coletividade. Nesse sentido, a preservação do 

patrimônio histórico, enquanto política pública setorial, assume cada 

vez mais um papel legitimador no processo da apropriação pelos 

cidadãos dos espaços da cidade, sua paisagem, caminhos e símbolos, 

considerando todas as diversidades e divergências presentes na 

dinâmica urbana. Assim, preservar o patrimônio é uma das vertentes 

do planejamento urbano. Não se trata de uma ação pontual, e sim de 

ações integradas com os diversos setores da administração municipal 

e com a própria comunidade. Deve-se entender como ação 

planejadora, uma visão articulada e integrada dos diversos aspectos 

que interferem na conformação urbana. Tem-se como parâmetro 

primeiro esta “visão articulada”, a dimensão temporal, ou seja, a 

noção de que as ações humanas se realizam determinadas por um 

conjunto de valores vigentes em dados momentos históricos que as 

contextualizam. Trata-se, portanto, de articular passado, presente e 

futuro com vistas a uma harmonização, mesmo que através da 

diversidade, e ao estabelecimento de um diálogo entre passado e 

presente. Nesse mundo globalizado, onde as cidades se inserem 
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numa extensa rede mundial de comunicação e de mercado, como a 

teoria dos vasos comunicantes da física, existe uma tendência à 

homogeneização em todos os níveis, inclusive o da cultura. É preciso 

garantir o vínculo entre passado e presente, pois é a partir dele que 

se estabelecerão as identidades relativas àquele espaço, àquele 

tempo e àquela comunidade, ou seja, serão mantidas e respeitadas 

as especificidades de um lugar, onde a construção do novo se dará 

tendo como lastro a sua herança do passado. Essa visão, incorporada 

à ação planejadora da administração municipal, permite que um dos 

aspectos da cultura, concretizado e realizado no espaço da cidade, 

adquira a importância que lhe é devida no trato da “coisa pública”. No 

Plano Diretor de Belo Horizonte, em capítulo que trata de seus 

objetivos estratégicos para a promoção do desenvolvimento urbano, 

prevê-se a criação de condições para preservar a paisagem urbana e a 

adoção de medidas para tratamento adequado do patrimônio cultural 

do Município, tendo em vista sua proteção, preservação e 

recuperação. 

Hoje, a política de proteção dos bens culturais em Belo Horizonte tem 

como um de seus fundamentos os conjuntos urbanos, que são áreas 

da cidade definidas com o objetivo de se proteger espaços 

específicos, denominados espaços polarizadores, onde são 

encontradas ambiências, edificações ou mesmo conjunto de 

edificações que apresentam expressivo significado histórico e cultural. 

Os espaços polarizadores dos conjuntos destacam-se por 

desempenharem uma função estratégica e simbólica na estruturação 

e compreensão urbana. Visando a proteção dessas áreas, foram 

estabelecidos os critérios e diretrizes de preservação.  

O perímetro de proteção de cada conjunto urbano é definido pela 

concordância de dois espaços, sendo eles: 

x Espaço de valor simbólico e/ou polarizador: é o espaço urbano que 

apresenta grande importância para a cidade, tanto por seu valor 

histórico-urbanístico (vinculado à planta original de Aarão Reis), quanto 

por seus espaços edificados que, ao longo do tempo, incorporaram-
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se no imaginário coletivo, na configuração da cena urbana e no 

cotidiano dos seus moradores.  

x Espaço de valor urbanístico: é o espaço que possui ainda o traçado 

original proposto e uma ocupação heterogênea, conformando um 

cenário urbano variado onde se localizam, em pequenos grupos, 

edificações e/ou ambiências de valor histórico arquitetônico 

específico. Tal espaço influencia e vincula-se diretamente, sob o 

aspecto visual ou ambiental, ao espaço simbólico que o polariza. 

Através dos critérios e diretrizes de proteção das áreas preservadas, 

busca-se trabalhar conjuntamente com os cidadãos, a guarda e 

promoção dos bens culturais representativos da memória da cidade. 

Para a proteção dos conjuntos urbanos foram adotados pelo Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte / 

CDPCM-BH os seguintes instrumentos de proteção: 

x Edificações de interesse cultural: tratam-se de todas as edificações 

inseridas no perímetro do conjunto urbano protegido. 

x Edificações de valor especial – Registro Documental: tratam-se de 

todas as edificações com valor histórico-urbanístico, que isoladamente 

não apresentam características relevantes capazes de justificarem 

seus tombamentos, mas, na composição com as edificações 

próximas a elas, caracterizam uma fase da ocupação da cidade.  

x Edificações de valor polarizador e/ou simbólico – Tombamento 

Específico: referem-se tanto às edificações que se constituem em 

referenciais simbólicos para o espaço e memória da cidade, quanto 

àquelas com significado histórico e arquitetônico dignos de proteção. 

Soma-se a essa política, a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do 

Solo Urbano do Município, apresentando em seu capítulo VI, as ADEs 

– Áreas de Diretrizes Especiais que “por suas características, exigem a 

implementação de políticas específicas, permanentes ou não, 

podendo demandar parâmetros urbanísticos, fiscais e de 

funcionamento de atividades diferenciados, que se sobrepõem aos do 

zoneamento e sobre eles preponderam”. Este mecanismo irá tratar, 
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no nível espacial, de procedimentos diferenciados relativos ao uso e à 

ocupação do solo urbano nas áreas identificadas como “especiais”, 

seja pelo seu caráter ambiental, cultural, econômico, social e físico-

paisagístico.  

Este estudo, relativo à arquitetura modernista de Belo Horizonte, 

pretende constituir-se em um dos fundamentos para a 

regulamentação das ADEs já instituídas para as áreas aqui estudadas, 

Pampulha e Cidade Jardim, ou enquadrá-las nas denominadas ADEs 

de Referência1 propostas na última Conferência de Política Urbana2. 

Para tanto, procedeu-se ao inventário das edificações residenciais 

existentes nos bairros São Luiz3 e no bairro Cidade Jardim, sob a ótica 

da metodologia proposta na dissertação de mestrado intitulada “O 

sentido de habitar e as formas de morar: a experiência modernista na 

arquitetura residencial unifamiliar de Belo Horizonte”, de autoria de 

Denise Marques Bahia, sob orientação da arquiteta, professora Celina 

Borges Lemos.4  

 

O MODERNISMO E SEU TEMPO 
AS PARTICULARIDADES DE UM MOVIMENTO UNIVERSAL 
 
O Modernismo pode ser definido como um movimento estético 

surgido na década 20, do século passado, marcado por uma 

mentalidade renovadora, que se manifestou nas artes plásticas, 

literatura e arquitetura. Vivenciado em vários países, no Brasil, o 

movimento modernista teve início quando, “no Rio de Janeiro cidade 

denominada ‘pan brasileira’ por Gilberto Freire, surgiu uma elite de 

escritores, pintores, escultores e músicos que negava o 

                                                   
 
1 A criação da “ADE DE REFERÊNCIA”, que se constituiria em diversas manchas pela cidade englobando os Conjuntos 
Urbanos Tombados (de interesse histórico/cultural/paisagístico) e os Conjuntos Urbanos de Identidade Espacial e 
Social (de interesse urbano referencial). A proposta da criação dessa ADE visa ampliar o conceito de cidadania e leva em 
conta critérios de percepção do espaço urbano como elemento essencial para a afirmação de uma identidade social e 
como campo de significação dado pelas práticas sociais que nele operam. Estes critérios constituem facilitadores para a 
interpretação e planejamento da cidade e que levam em consideração os símbolos e elementos da dinâmica urbana.  
2 A Conferência Municipal de Política Urbana é um fórum popular em que a comunidade (com suas representatividades 
por região e categoria social) discute questões relevantes para as condições de vida na cidade e propõem alterações na 
legislação urbanística. Ela acontece quadrienalmente e a última foi realizada este ano.  
3 Primeira ocupação residencial na região da Pampulha. 
4Dissertação desenvolvida na Escola de Arquitetura da UFMG, no período de 1996 a 1999.  
3 Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960 / Organização de Lauro Cavalcanti. Rio de Janeiro: 
Aeroplano, 2001, pág 6. 
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academicismo e buscava uma linguagem própria”5. Marcado por 

características singulares, resultantes do somatório das novas 

linguagens que surgiam na Europa e das tradições populares 

brasileiras, esse movimento foi aqui abraçado por representantes 

tanto da intelectualidade do País, quanto das tradições populares mais 

genuínas. Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Mário de 

Andrade, Emiliano Di Cavalcanti, Cândido Portinari, Heitor Vila-Lobos, 

Noel Rosa, Carlos Cachaça, Paulo Portela e Ary Barroso eram, então, 

artistas dessas duas esferas da produção cultural do Brasil que 

perceberam a importância desta interação. Era uma nova percepção 

do mundo, que passava a permear tanto a produção, quanto a 

recepção dessa nova arte, nascida sob aplausos, espanto e protestos. 

No âmbito da arquitetura, o movimento moderno, inaugurado pela 

Semana de Arte Moderna no Brasil, em 1922, não havia amadurecido 

a ponto de produzir uma obra, havendo, então, apenas desenhos, ou 

seja, utopia. Esse movimento estético arquitetônico, também 

chamado de arquitetura moderna, só se manifestaria mais 

tardiamente, a partir de um sistema de significação, de uma 

linguagem bastante identificável, nitidamente influenciada pela pintura 

cubista, pela Bauhaus e, sobretudo, pelos princípios característicos da 

arquitetura de Le Corbusier, principalmente por obras produzidas nas 

décadas de 20 e 30, naquela considerada sua “fase heroica”. 

Segundo o arquiteto Eduardo Mendes Guimarães, autor de 

importantes obras modernistas de Belo Horizonte,6 das quatro 

correntes advindas direta ou indiretamente do cubismo, quais sejam, 

o purismo francês (de Le Corbusier); o construtivismo (de Malewitsch); 

o protomodernismo (de Marinetti e Sant’Elia) e o neoplasticismo (de 

Theo Van Doesburg e Piet Mondrian), “apenas a primeira e a última 

alcançaram um grau maior de influência e ligação com a arquitetura 

moderna”. Quanto à origem da arquitetura moderna, afirma ainda 

que, embora sua gênese esteja bem mais distante no tempo, “o 

                                                   
 
5 Essas ideias foram trabalhadas na tese “Forma e conteúdo da arquitetura contemporânea” , de 1954. 
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neoplasticismo ocupa uma posição de importância ímpar no conjunto 

histórico” e destaca Mies Van der Rohe, como o mais criativo de seus 

representantes, tendo sido aquele que “reeditou” os princípios 

fundamentais dessa corrente, após Theo Van Doesburg.  

Em 1927, Gregori Warchavchik projetou a sua Casa Moderna, em São 

Paulo, considerada como o primeiro cânone da arquitetura moderna 

brasileira. Todavia, essa construção não utilizava os novos padrões 

construtivos da época, como o concreto armado e, sim, alvenaria de 

tijolos. Esse evento levaria Hugo Segawa7 a considerar que 

“Warchavchik inseriu o Brasil no mapa da arquitetura mundial logo no 

início dos anos de 1930. Nesse contexto, Warchavchik foi posicionado 

na historiografia da arquitetura como o iniciador da arquitetura 

moderna no Brasil”, não obstante a vinda de Le Corbusier, em 

meados da década de 30, tenha sido o evento catalisador do 

processo de discussões em torno das teorias do modernismo, então 

já conhecidas pelos jovens arquitetos atuantes no País. 

 

O modernismo e a política nacional desenvolvimentista 
 

A partir dos anos 30, um novo arranjo na composição da elite 

dirigente do País, até então predominantemente agrária, incorporou o 

segmento industrial e a massa urbana em sua vida política. Durante o 

governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, a mentalidade 

conservadora das classes dominantes ainda prevalecia, mas 

mudanças na estrutura administrativa, somadas ao progressivo 

adensamento das cidades, ao progressivo incremento do parque 

industrial nacional, dentre outras transformações, criaram as 

condições favoráveis para o desenvolvimento da arquitetura 

modernista no Brasil. 

No plano ideológico, o projeto político nacional desenvolvimentista, 

determinado a inserir o País no cenário mundial, incorporou os 

                                                   
 
7 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900 – 1990. São Paulo: EDUSP – Editora da Universidade de São Paulo, 
1998, pág.54. 
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princípios modernistas e a arquitetura foi, neste contexto, 

instrumentalizada para promover aquela inserção, passando a ser 

identificada como signo do progresso. Se inicialmente essa nova 

arquitetura foi recebida com grande aversão pelos arquitetos mais 

conservadores, o mesmo não aconteceu na esfera governamental, 

que passou a adotá-la nas edificações públicas, o que acabou por abrir 

um caminho para que a arquitetura modernista8 se implantasse de 

forma definitiva no País, consolidando-se como uma arquitetura com 

vocabulário regionalizado singular. Além disso, o vínculo estabelecido 

entre políticos e jovens arquitetos facilitou a produção arquitetônica de 

qualidade e de soluções técnicas inovadoras, de forma diferente 

daquelas estabelecidas academicamente. Soma-se ainda, como 

observa Bruand9, o caráter de extrema personalização do poder, 

sobretudo em relação à construção de edifícios públicos, que 

influenciou consideravelmente a arquitetura brasileira e em particular a 

arquitetura moderna, quando políticos com poderes quase ilimitados, 

como Gustavo Capanema e Juscelino Kubitschek, impuseram suas 

vontades e deram boas oportunidades de trabalho a arquitetos que se 

fizeram presentes no momento. 

Data desse período a criação do Ministério da Educação, que agrupou 

em escala federal as atividades essenciais ao desenvolvimento do 

País, antes relegadas à responsabilidade dos vários Estados. As 

escolas assumiram nova importância, ao mesmo tempo em que 

universidades começavam a ser criadas, iniciando uma evolução que 

só veio a se acelerar após a queda do ditador em 45. A arquitetura 

“moderna”, portanto, que começava a tomar impulso, encontrou ali 

um campo de ação que lhe foi generosamente aberto.”10 O Edifício do 

Ministério da Educação e Cultura Pública, no Rio de Janeiro, foi 

projetado em 1936, segundo risco original de Le Corbusier, sob 

encomenda do Ministro Gustavo Capanema. Concluído em 1945, é 

                                                   
 
8 Utilizam-se como marcos cronológicos da arquitetura modernista no Brasil, 1937, ano do projeto do Ministério da 
Educação, no Rio de Janeiro e 1960, ano da inauguração de Brasília.  
9 BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981. 
10 Idem, pág. 27 
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considerado um marco do surgimento da chamada “nova arquitetura” 

no Brasil, tendo sido o primeiro edifício com partido em lâmina alta 

com fachadas de vidro e brise-soleil, articulada com um volume baixo 

sobre o terreno e envolta por espaços verdes, que também recebeu 

o primeiro projeto paisagístico modernista do País. Esta edificação foi 

concebida por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Jorge 

Machado Moreira, Affonso Eduardo Reidy e Ernani Vasconcellos e teve, 

ainda, a consultoria de Le Corbusier.  

Mas, não obstante a importância dessa obra, Oscar Niemeyer não a 

apreende como um exemplar genuíno da arquitetura brasileira, 

estabelecendo uma linha divisória entre uma arquitetura moderna e 

outra, também moderna mas de caráter nacionalista: “se o prédio do 

Ministério projetado por Le Corbusier constituiu a base do movimento 

moderno no Brasil, é à Pampulha – permitam-me dizê-lo – que 

devemos o início da nossa arquitetura, voltada para a forma livre e 

criadora que até hoje a caracteriza”11 e “Lúcio Costa, em 1951, 

vislumbrou a Pampulha como um marco divisor; um “rumo diferente” 

que assegurou uma “nova era”.12 Ela, por certo, seria a primeira 

grande aventura modernista experimentada por esses profissionais e, 

também, pelo País.  

 

A cidade planejada e a experiência modernista 
 

Primeira experiência de planejamento urbanístico no Brasil, Belo 

Horizonte foi erigida na região onde antes houvera o arraial do Curral 

del Rei. Contrapondo-se ao arruamento sinuoso e ao casario colonial 

da velha capital, Ouro Preto, o projeto da nova cidade foi idealizado 

sob princípios racionais positivistas, de acordo com o chamado 

urbanismo cientifico, de influência haussmanniana, que previam vias 

públicas retilíneas e ocupação setorizada nas zonas. O funcionamento 

                                                                                                                                                   
 
 
11 XAVIER, Alberto (org.). Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento de uma geração . São Paulo: Pini, 1987, 
pág.231. 
 
12 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil. 1900-1990.São Paulo: EDUSP, 1998, pág.96.  
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da cidade adviria não de uma ocupação espontânea, mas antes na 

interação de suas zonas, cada qual com suas especificidades. Os 

esforços da Comissão Construtora da Nova Capital concentraram-se, 

prioritariamente, na edificação da zona urbana, área esta destinada às 

instituições da administração pública estadual, à acomodação do 

funcionalismo público e ao comércio e serviços necessários à cidade.  

O vínculo com a Paris de Haussman pode ser ainda percebido na 

dissociação entre a intenção do projeto e a realidade implementada: 

enquanto na capital francesa, segundo Benévolo, a escala grandiosa 

das novas avenidas minimizou a imponência dos monumentos que o 

projeto pretendia destacar, na capital mineira, a topografia ondulosa 

tornou mais orgânico o traçado geométrico, distorcendo os ângulos 

retos e os eixos rígidos criados no papel. Pode-se também perceber 

no desenho original de Belo Horizonte uma certa similaridade com a 

cidade jardim howardiana13, que ainda viria a existir na Inglaterra, no 

início do século XX. Isto pode ser notado através de características 

como o zoneamento das funções no espaço, a integração entre 

ferrovia e cidade, a contenção do núcleo urbano dentro de um limite 

proposto (a atual avenida do Contorno), os cinturões agrícolas 

circulando este limite e a integração entre natureza e cidade. Devido à 

grande presença de vegetação em seu espaço urbano, como, por 

exemplo, os Fícus Benjamina na avenida Afonso Pena e o Parque 

Municipal Américo Renné Giannetti, Belo Horizonte receberia, algumas 

décadas após sua inauguração, o epíteto Cidade Jardim.  

                                                   
 
13 Ebenezer Howard publicou em 1898 o livro “Tomorrow: A Peaceful Path to Social Reform” - que seria republicado em 
1902 sob o título “Garden-cities of Tomorrow” – onde, em busca de uma solução para os problemas ambientais e sociais 
da cidade pós-industrial, estabelece o conceito “cidade jardim”. De cunho socialista, a obra propõe a união entre os 
benefícios do campo e do meio urbano, através do projeto de cidades novas. Sugere então um modelo formal de 
cidade, onde sociedade e natureza estão equilibradas de tal forma a oferecer uma vida ideal ao homem: “ a healthy, 
natural, and economic combination of town and country life”. Seus diagramas de cidade apresentam então uma cidade 
circular, onde vários anéis concêntricos, cortados por ruas radiais, correspondem a um zoneamento das funções. A partir 
do centro tem-se: jardim circundado por edifícios de uso coletivo destinados à saúde, cultura e administração pública; 
parque circundado por palácio de cristal, onde se desenvolvem as atividades de pequeno comércio e lazer coberto; setor 
residencial e de jardins; grande avenida, onde se situam equipamentos como escolas e igrejas; outro setor residencial e 
de jardins; setor para indústrias, mercados, lojas, depósitos e serviços localizados ao longo de uma estrada de ferro 
circular e; finalmente, um cinturão verde, ocupado por áreas naturais e fazendas ou sítios produtivos. Dispões ainda 
sobre o planejamento e funcionamento econômico e social da cidade jardim, discursando sobre questões como a 
propriedade, o crescimento demográfico, o controle público sobre as construções e a liberdade econômica.  
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O desenho urbano de Belo Horizonte está vinculado, em suas origens, 

a ideários modernos e inovadores de urbanização, o que contribuiu, 

dentre outros fatores, à época de sua construção, para sentimentos 

antagônicos de entusiasmo e desconfiança com relação à nova cidade 

que iria surgir. Em meio a descrenças e forças opositoras a esse 

empreendimento oneroso e ambicioso, a cidade, ou pelo menos 

parte dela, foi construída e inaugurada em 1897, já sob o signo da 

mudança e da modernidade. A cidade se impôs de modo a negar 

toda uma herança do passado, excluindo tudo aquilo que lembrasse 

as formas barrocas dos tempos coloniais, passando estas a serem 

relacionadas ao atraso e ao provincianismo. 

Vieram os primeiros anos da nova Capital e as dificuldades 

econômicas, acirradas pela Primeira Guerra Mundial, desaceleraram 

seus crescimentos econômico e urbano, que foram retomados nos 

anos que se seguiram ao término da Guerra. Em 1917, com a 

inauguração de ramais ferroviários de bitola larga para o oeste e para o 

vale do Rio Doce, foi feita a articulação da cidade com outras áreas do 

Estado, reforçando-se sua importância no escoamento de recursos 

minerais para o porto de Vitória, no Espírito Santo. A retomada do 

crescimento acelerou o processo de migração populacional. A 

população da Capital saltou de 55,5 mil habitantes, em 1920, para 

140 mil no início dos anos 30, e atingiu 214 mil, em 1940. No núcleo 

central, um ritmo acelerado de construção dava início a um processo 

de substituição de edificações daquela cidade tão jovem e já tão 

ultrapassada. Assim foi demolido o Mercado Municipal para dar lugar à 

Feira de Amostras, enquanto consolidava-se a concentração hospitalar 

de Santa Efigênia e a área central como o centro comercial e 

financeiro, com o aparecimento de grandes casas bancárias mineiras 

como o Banco do Comércio e Indústria de Minas Gerais –1925, o 

Banco da Lavoura – 1925 e o Banco Mineiro – 1928. As atividades 

industriais continuavam concentradas na área central, observando-se 

a instalação de algumas indústrias na região dos bairros Carlos Prates 

e Cachoeirinha.  
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Até os anos trinta, os investimentos mais significativos na 

infraestrutura de Belo Horizonte haviam sido destinados à zona 

urbana, em conformidade com projeto original da Capital que, desde 

seus primeiros anos, vinha sendo modificado com ocupações 

desordenadas na zona suburbana, principalmente a leste e a oeste. 

A Revolução de 30 e o novo arranjo da composição da elite política 

dirigente do País, até então predominantemente composta pela elite 

agrária, determinou a incorporação do segmento industrial e da massa 

urbana em sua vida política. As cidades, que progressivamente 

vinham conquistando o status de lugar da produção industrial, do 

operariado, do crescimento demográfico tornam-se objetos de 

atenção e de ações políticas e urbanísticas. Belo Horizonte, então com 

trinta e poucos anos de idade, via seu parque industrial incrementar-

se e seus limites estenderem-se para além da avenida do Contorno. A 

cidade, que nascera planejada em traços geométricos, via, então, sua 

forma orientada por impulsos naturais, que segundo a percepção de 

Sylvio de Vasconcellos, faziam-na assemelhar-se ao antigo Curral del 

Rei14. 

Belo Horizonte começava a ganhar ar de metrópole. Em sua área 

central concentravam-se as principais referências da administração 

pública, comerciais e financeiras, enquanto instituições fabris iam 

surgindo em áreas distantes, tornando-se epicentros de novos bairros 

e vilas operárias. A Capital havia crescido, como haviam crescido 

também seus problemas infraestruturais e sociais, que passavam a 

merecer maior atenção do poder público. Se até então, a zona urbana 

havia sido objeto das iniciativas públicas, “após 1930, todavia, uma 

série de medidas seriam tomadas para se tentar organizar o espaço 

também fora do perímetro da Avenida do Contorno, em contraposição 

ao pouco interesse por aquela área até então”.15 Os investimentos na 

infraestrutura da zona suburbana buscavam implementar melhorias 

                                                   
 
14 VASCONCELLOS, Sylvio de. Como cresce Belo Horizonte IN: Arquitetura e Engenharia, nq6, Ano I, nov/dez, 1947, 
Belo Horizonte, pág. 52. 
15 GOUGH, Philip Foz-Drummond, O contrapeso da ordem: o desenvolvimento espacial de Belo Horizonte (1897-
1964), dissertação de mestrado (mimeo), 1994, pág.47. 
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tais como calçamentos de vias públicas, saneamento básico, 

transporte e incentivo ao lazer e à cultura, além de estabelecer um 

controle do crescimento urbano, por parte da municipalidade.  

A dinamização da economia trouxe a retomada de investimentos na 

área da construção civil. Inicia-se o processo de verticalização da 

avenida Afonso Pena, o mais importante eixo comercial e financeiro da 

cidade. Surgem os arranha-céus art déco, como o Ibaté, o primeiro 

edifício da cidade, seguido pelos Mariana, Acaiaca, Sulacap e outros. 

Sob o espírito de renovação e de modernidade, casas residenciais e 

comerciais também ganham novas fachadas geometrizadas, em 

substituição às ecléticas.  

No período em que Juscelino Kubitschek foi prefeito de Belo Horizonte 

(1940-1945), deu-se início a uma mudança de enfoque no conceito 

de administração pública. Foi em sua gestão que a ideia de 

modernização, presente na construção do Ministério de Educação e 

Saúde, no Rio de Janeiro, se consubstanciou na capital mineira, sendo 

reforçada por uma ação concreta na estrutura da cidade e nas 

tipologias das edificações que aqui foram construídas. Também foi 

nessa época que a cidade consolidou sua expansão para além do 

traçado original, com a abertura de vias urbanas, como as avenidas 

radiais Teresa Cristina, Francisco Sá e Silviano Brandão, capazes de 

arejar a região central16 e suprir as necessidades de expansão da 

Capital. 

A herança do modernismo constituiu-se num fator crucial na trajetória 

da arquitetura de Belo Horizonte. O pensamento moderno, 

caracterizado por um novo olhar, uma nova estética da geometria 

pura e da clareza funcional, já havia sido trabalhado no estilo art-déco, 

com fachadas revestidas em pó de pedra e ornamentada com 

motivos geométricos, iniciando um processo de racionalização 

construtiva e de “alisamento” das superfícies, que foi empregado, em 

1935, no mais importante prédio municipal, o da Prefeitura, e acabou 

                                                   
 
16 PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo. Prefácio do mito. In: Museu Histórico Abílio Barreto- Juscelino Prefeito 1940 – 1945 - Belo Horizonte: 
Prefeitura Municipal, 2002. 
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abrindo espaço para uma arquitetura racionalista, para o uso de 

formas geométricas elementares juntamente com o emprego de 

elementos da arquitetura colonial brasileira; para a consolidação de 

uma arquitetura influenciada por formas orgânicas.  

A convite do prefeito, Juscelino Kubitscheck, Oscar Niemeyer e 

Roberto Burle Marx conceberam, nos anos 40, a Pampulha, um bairro 

para a elite industrial emergente, localizado no vetor norte da cidade, 

onde já havia uma represa iniciada em 1936, pelo então prefeito 

Otacílio Negrão de Lima (nome atual da via de 18 km que a contorna). 

Para Juscelino Kubitschek, seu idealizador, a construção da Pampulha 

transcendia a questão material, serviria também aos propósitos 

estético e de fruição: 

“A Pampulha estava lá desafiando minhas reservas de imaginação. Um 

prefeito não deve pensar tão somente em coisas práticas. A beleza, sob todas 

as formas, precisa fazer parte de suas cogitações. Numa cidade, vivem 

massas humanas que sentem que são capazes de emoções e que, portanto, 

não prescindem de estimulantes espirituais. Em face daquele desafio, o que 

pretendia era aliar o útil ao agradável: criar um centro de turismo e fazê-lo, 

emprestar uma ressonância de poesia à iniciativa municipal”17 

A Pampulha era um complexo turístico e de lazer, dotado de espaços 

de uso público, dos quais a cidade era carente, tendo por entorno da 

lagoa artificial cuja barragem se concluía (1938), e onde deveriam ser 

edificados um Cassino, o Iate Clube, um hotel (obra não executada), a 

Igreja de São Francisco de Assis e a Casa do Baile, obras realizadas 

entre 1941 e 1945.  

O jornalista Cláudio Bojunga, em sua biografia de JK, afirma que “não 

há modernização política sem formas modernas” e que toda a 

trajetória e plano de ação política de Juscelino sintetizam a crença 

nesse paradigma. Sendo assim, suas realizações denotavam uma 

formação estética, tendo Juscelino praticado ”a política como a arte 

do impossível, sempre agindo no limite da impossibilidade e 

mostrando aos brasileiros que eles são capazes de realizar muito além 

                                                                                                                                                   
 
 
17 Kubtchek, Juscelino. A escalada política, meu caminho para Brasília . VII. pág.19. 
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do que imaginavam”. Portanto, a criação do complexo da Pampulha, 

inaugurou um modo de fazer política em que as formas concretas da 

arquitetura foram tornadas o meio ideal para se consolidar um plano 

de governo, e foi através dela que as ideias passaram a ser 

representadas e fixadas no imaginário coletivo. 

Na experiência da Pampulha, o arquiteto e o paisagista incorporaram à 

composição purista racionalista as formas sinuosas, dando à 

arquitetura um caráter barroco, definido por “barroco modernista”18. 

Fosse como marco de ousadia, fosse como reflexo de uma sociedade 

que evoluiu e se atualizou às novas necessidades que àquele instante 

se impunham, a arquitetura moderna desenvolveu um de seus 

principais desdobramentos quando da realização daquele conjunto 

arquitetônico.  

Belo Horizonte entrava então no cenário nacional da arquitetura 

modernista brasileira, através da figura de 0scar Niemeyer, o mais 

importante desta época19.  

No entanto, outros arquitetos em Belo Horizonte já discutiam a nova 

arquitetura. Sylvio de Vasconcellos dizia: “mesmo antes da Pampulha 

eu já brigava em favor da arquitetura moderna”. Essa postura vinha 

sendo gestada nos primeiros salões de arte que já contavam com a 

participação de arquitetos como Nicola Santolia, Raphael Hardy Filho, 

Virgílio de Castro, Remo de Paoli, Shakespeare Gomes entre outros 

que trabalhavam na capital mineira. O primeiro salão aconteceu no 

porão do Cine Brasil, em 1936, e é considerado, segundo Ivone Luzia 

Vieira, como o marco concreto da instauração do Movimento 

Modernista em Minas Gerais. Foi “uma conscientização política dos 

artistas sobre a necessidade da criação de um mercado de artes na 

capital, de uma escola não acadêmica e da oficialização dos Salões da 

Prefeitura, a partir de 1937”.20 Dando continuidade aos salões de arte, 

em 1944, foi realizada por Juscelino Kubitschek, a exposição de arte 

                                                   
 
18 Para uma análise maior do termo ver Monte-Mor (1994) 
19 Cavalcanti, Lauro. Guia de arquitetura 1928-1960, pág. 246. 
20 VIEIRA, Ivone Luzia. O Modernismo em Minas . O salão de 1936. In:Do Tempo à História. 
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moderna com caráter cosmopolita, articulando o movimento local ao 

nacional. 

No fim dos anos 40, os impactos do crescimento econômico e da 

administração empreendedora de JK se fazem sentir no espaço 

urbano belo-horizontino para além da criação da Pampulha, do 

embelezamento e melhoria da infraestrutura das áreas centrais e 

periféricas. Nesse período, também é implementado o bairro da 

Cidade Jardim, cujo conceito foi inspirado nas ideias de Howard, para 

quem a concretização destas ideias implicaria na criação de cidades 

com áreas residenciais de baixa densidade e com predominância de 

áreas verdes. Em 1904, havia sido criada a cidade de Letchworth; em 

1909, Hampstead e, em 1919, Welwyn - todas as iniciativas 

obtiveram grande sucesso e influenciaram o urbanismo em diversos 

países. O planejamento destas cidades ficou a cargo dos arquitetos 

Raymond Unwin e B. Parker. Raymond Unwin publicou os resultados 

das experiências de Letchworth e Hampstead no livro Town Planning in 

Practice, que constitui um verdadeiro manual de composição urbana e 

cuja ampla divulgação contribuiu para a teorização do desenho urbano 

e para o conhecimento das ideias da cidade jardim, influenciando o 

urbanismo em todo o mundo, no período entre as duas guerras. Para 

José M. R. Garcia Lamas, a cidade jardim representa um momento de 

ruptura com a cidade tradicional, propondo modelos alternativos para 

a cidade moderna. Com a construção do bairro Cidade Jardim, em 

1950, em Belo Horizonte, consolidou-se mais uma vez a vocação para 

o novo, presente ao longo de toda a trajetória da cidade. Em seus 

lotes amplos e generosos foram construídas edificações de inspiração 

modernista num período em que a sua utilização traduzia, ao mesmo 

tempo, um sentido de alinhamento com uma vanguarda arquitetônica 

mundial e ostentação de poder econômico, capaz de tornar realidade 

aquele ideário.  

O bairro da Cidade Jardim foi ocupado rapidamente, tendo sido todas 

as suas casas construídas praticamente juntas - e quase todas 

seguindo o movimento moderno -, constituindo-se, segundo Monte 
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Mór21, no “principal bairro residencial da (nova) elite dominante”. 

Concebido pelo engenheiro Lincoln Continentino, na gestão do 

prefeito José Oswaldo de Araújo (1938/40), o bairro Cidade Jardim 

fazia parte de um plano maior de urbanização da cidade, que não foi 

realizado em sua íntegra. Segundo Castriota,22 se destacavam neste 

“Plano de Urbanismo da Cidade” as seguintes premissas: contenção 

do crescimento da cidade dentro do perímetro atual; criação de 

grandes avenidas radiocêntricas ligando as áreas urbanas às 

suburbanas; zoneamento da cidade através da especialização de áreas 

em usos restritos; e reforma dos arruamentos não edificados, 

“buscando imprimir nos bairros o ‘caráter de cidade celular’, 

provendo-os de serviços urbanos, de modo a torná-los 

independentes do centro”. Deste projeto original, que apresentava 

uma nítida influência do conceito de cidade jardim desenvolvido por 

Ebenezer Howard, apenas o bairro Cidade jardim Fazenda Velha (atual 

Cidade Jardim) foi executado, com algumas modificações23, na gestão 

seguinte, de JK. 

Ocupando a região junto à avenida do Contorno, próxima à sede da 

Fazenda Velha, único edifício remanescente do antigo Curral Del Rei, 

este novo bairro caracterizou-se por uso exclusivamente residencial, 

longos quarteirões retangulares e de pouca profundidade, lotes 

amplos, recuos frontais e laterais generosos e presença abundante de 

vegetação, seja nos passeios públicos ou nos terrenos particulares. A 

qualidade de vida e o status gerados por esta urbanização 

diferenciada, assegurada por legislação específica, impulsionaram a 

ocupação da área pela elite política e econômica da época. Como 

consequência, proliferaram no bairro Cidade Jardim, nas décadas de 

40 e 50, mansões de inspiração clássica e eclético-pitoresca e, como 

                                                   
 
21 MONTE MÓR, Roberto Luís de Melo. Belo Horizonte: A cidade planejada e a metrópole em construção  In: Belo Horizonte: espaços e 
tempos em construção, CEDEPLAR, PBH (Belo Horizonte) 1994, pág.21. 
22 CASTRIOTA, Leonardo. Regulamentação ADE Cidade Jardim. Estudo não publicado realizado para a Prefeitura de Belo Horizonte, 2000. 
23 Dentre as modificações, destaca-se a não execução de um parque local, envolvendo a antiga sede da fazenda Velha e 
desenrolando-se ao longo das margens do Córrego do Leitão, que cortava a área no eixo onde hoje se encontra a Av. 
Prudente de Morais.  
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nos indica Monte-Mór24, principalmente, “as novas casas modernas 

dos arquitetos de vanguarda da precoce escola de arquitetura local: 

Eduardo Guimarães e Sylvio de Vasconcellos, os mais famosos, mas 

também Nelson Marques Lisboa, Osvaldo de Santa Cruz Nery e muitos 

outros”. 

Portanto, por nascerem de condições políticas, sociais, econômicas e 

culturais específicas, vinculadas à modernização e crescimento local e 

nacional, o bairro Cidade jardim e, em período posterior, a Pampulha, 

tornaram-se valiosos acervos da arquitetura residencial moderna em 

Belo Horizonte. Inspirados na ideia das cidades-jardim inglesas e, 

principalmente, nos subúrbios-jardim norte-americanos25, que na 

primeira metade do século XX influenciaram várias propostas 

urbanísticas no Brasil e no mundo, estes bairros configuraram 

também uma nova tipologia formal urbana, onde se destacam o uso 

de vegetação e uma nova relação do edifício com o lote: os passeios 

são gramados e arborizados, dando sequência aos jardins - 

entremeados por piscinas e quadras - que cercam e interagem com 

as casas soltas no terreno26. Desta forma, Cidade jardim e Pampulha 

estabeleceram, com sua arquitetura moderna e seu tratamento 

                                                   
 
24 MONTE MÓR, Roberto Luís de Melo. Belo Horizonte: A cidade planejada e a metrópole em construção  In: Belo 
Horizonte: espaços e tempos em construção, CEDEPLAR, PBH (Belo Horizonte) 1994, pág. 21. 
25 Apesar destas duas ideias-jardim acreditarem no casamento entre as qualidades do campo e da cidade como forma 
de melhorar a qualidade ambiental e social urbana, há uma diferença básica entre a concepção da cidade jardim inglesa 
e a dos subúrbios-jardim norte-americanos. A cidade jardim, idealizada por Ebenezer Howard, é uma proposta holística, 
englobando tanto a instância do desenho urbano quanto as questões sociais e econômicas, as quais eram articuladas de 
modo a atender a um discurso socialista. Howard acreditava que um espaço ideal, onde as dicotomias máquina/natureza 
e controle estatal/liberdade individual fossem equilibradas, seria capaz de gerar uma sociedade mais justa, onde as 
“funções humanas” seriam melhor desempenhadas. Já o subúrbio-jardim, não pretende modificar a sociedade como um 
todo. Derivado do movimento denominado “City Beautiful”, que teve lugar no final dos anos 1850s nos EUA, a idéia 
americana é a de melhorar - através da requalificação estética, espacial e funcional de partes específicas do espaço 
urbano - a qualidade de vida de sua uma sociedade. Destacam-se os nomes de Frederick Law Olmsted, no século XIX, e 
Clarice Stein, no século XX, cujos trabalhos enfatizam a sensibilidade e atenção à topografia e ao terreno, às condições 
ambientais locais, ao usuário e ao fluxo de carros. Portanto, não raro, seus projetos apresentam soluções formais como: 
separação entre a circulação de pedestres e veículos, através da hierarquização de vias e/ou da presença de boas ruas e 
bons passeios; adaptação das vias à topografia local, de forma a não criar declividades indesejáveis e assegurar uma boa 
drenagem; fechamentos dos lotes residenciais em torno de um cul-de-sac; tratamento paisagístico das ruas residenciais, 
dando continuidade visual aos jardins residenciais; presença nos bairros de uma área verde coletiva de amplas 
dimensões; uso de vegetação local para fazer o paisagismo; desenho das ruas e caminhos de forma a proporcionar 
vistas interessantes e lotes de formas e tamanhos variados, evitando assim a monotonia e criando formas de orientação 
no espaço. 
Portanto, Pampulha e Cidade jardim, são concepções urbanísticas que se vinculam mais aos moldes norte-americanos 
que ingleses, visto que centram-se em bairros e não na cidade como um todo, não apresentando uma preocupação 
holística para com a solução dos problemas, mas sim enfatizando a questão estética na articulação do desenho urbano.  
26 É interessante notar que, segundo Macedo (2000), os bairros-jardim brasileiros vêm a confirmar, e não instituir, a casa 
solta no lote como um padrão e status de moradia. Segundo este autor, esta tipologia urbana já havia se instaurado no 
país com o advento dos palacetes ecléticos cercados por suntuosos jardins que, na segunda metade do século XIX, 
romperam com a imagem conformada pelo casario geminado da cidade colonial.  



 
 

 
 

22 

inventário modernista de belo horizonte

paisagístico dos vazios urbanos, um novo padrão de morar em Belo 

Horizonte. 

 

O Modernismo em Belo Horizonte: as transformações na vida 
doméstica e suas implicações na arquitetura residencial  

 
O Modernismo inaugurou na Capital cinquentenária, um novo tempo 

na vida belo-horizontina no qual, como apontou Sylvio de 

Vasconcellos, a população tomou contato com situações diferentes da 

vida provinciana, situações que forçavam o encontro de classes 

sociais absolutamente diversas, como a criação dos novos espaços 

coletivos de lazer da Pampulha: o Iate Clube, o Cassino. Este período 

foi marcado pelo fortalecimento do processo de industrialização e pela 

consolidação urbana no Brasil e, neste contexto, a produção da 

arquitetura voltou-se para o aproveitamento e a assimilação de 

recursos técnicos, desencadeando uma reavaliação de seus possíveis 

relacionamentos com as estruturas urbanas existentes. 

O ano de 1945, em que teve fim a Segunda Guerra Mundial, 

correspondeu a uma data-chave no processo histórico do Brasil e 

merece destaque na periodização do Modernismo, tendo tido grande 

influência em nossa economia e mentalidade e, como nos apontam, 

Antônio Cândido e José Aderaldo Castello, em obra que analisa o 

Modernismo na literatura brasileira27: 

“fazendo-nos entrar na era industrial, formando um proletariado 

numeroso, que passou a exigir sua participação na vida política, 

liquidando nas áreas adiantadas o mandonismo local. Ao voltarem as 

liberdades democráticas abafadas pelo regime ditatorial de 1937, 

inclusive as da imprensa, o País verificou, meio atônito, que tinha 

ingressado numa fase nova, de industrialização e progresso 

econômico-social acelerado, que nos vai agora transformando 

rapidamente em potência moderna, apesar dos graves e perigosos 

problemas do subdesenvolvimento.” 

                                                   
 
27 CANDIDO, Antônio e CASTELLO, José Aderaldo. Presença da literatura brasileira: história e crítica, modernismo. Vol. 2, 
Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1997, pág.11. 
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Ocorreu aí uma significativa transformação nas práticas culturais28, nas 

formas de sociabilidade, na escala de valores sociais. E como estas 

transformações influíram ou condicionaram as novas formas de morar, 

a arquitetura residencial? Com as mudanças de comportamento, de 

hábitos sociais em “que já se recebem estranhos e a casa não é mais 

o refúgio ou o esconderijo que resguarde as aparências” e com os 

novos recursos tecnológicos, a arquitetura modernista foi se 

configurando através de uma nova linguagem, de uma nova sintaxe: 

“a casa já não é mais estanque, fechada ou cúbica, mas acolhedora, 

aberta e franca”.29 Com uma grande força transformadora, o 

modernismo se estendeu pelas décadas seguintes, quando foram 

consolidados os tipos e também os modismos que caracterizam este 

estilo arquitetônico na cidade. 

Segundo Sylvio de Vasconcellos30, excetuando-se algumas variantes 

de concepção plástica com tendências ora art-nouveau, ora chalet, a 

arquitetura produzida em Belo Horizonte, entre 1897, ano de sua 

fundação, e 1930 caracterizou-se, basicamente pelos seguintes 

aspectos: 

“construção junto à rua com platibanda; jardins, quando existentes, laterais; 

extensos pomares aos fundos; plantas organizadas em duas partes (visitas e 

íntima), com as funções domésticas polarizadas pela copa; pavimento quase 

sempre único, embora elevado do solo por porões de ventilação ou de uso 

precário.” 

Vasconcellos aponta como prenúncio de uma evolução arquitetônica a 

estrutura de ferro utilizada nos apoios e abobadilhas, bem como na 

estrutura das coberturas em vidro das varandas. 

Por volta de 1930, modificações substanciais já se manifestavam na 

arquitetura residencial belo-horizontina. Vasconcellos atribui estas 

modificações ao uso do cimento, por vezes já em concreto armado, e 

às novas concepções plásticas viabilizadas por esta tecnologia. 

                                                   
 
28 A expressão “prática cultural” é considerada neste trabalho, no sentido da tradição antropológica (Morgan, Boas, 
Frazer, Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss etc), definida por Michel de Certeau (1996, p.347) como “sistemas de valores 
subjacentes que estruturam as tomadas de posturas fundamentais da vida cotidiana, que passam despercebidos à 
consciência dos sujeitos, mas são decisivos para a sua identidade individual e de grupo” . 
29 Vasconcellos, Sylvio de. Noções sobre arquitetura. Belo Horizonte, Escola de Arquitetura da UFMG, 1963. 
30 Idem. 
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Surgem, neste período, as formas ditas cúbicas, os vãos providos de 

esquadrias metálicas basculantes; as lajes e as marquises.  

“As casas são mais compactas e já recuadas do alinhamento da via pública, 

em sua maioria no limite mínimo de três metros preconizado pelo 

regulamento de obras local. Baixa para três metros o pé-direito interno, 

aparecem terraços descobertos e principia a haver maior preocupação quanto 

à decoração interna”.31  

A década de 30 foi marcada, também, pela pluralidade de 

manifestações arquitetônicas: ecletismo, art déco, cubismo (já se 

fazendo notar aí uma certa depuração da forma) ou o chamado estilo 

pó-de-pedra, decorrente do uso deste revestimento, normanda, 

bungalow, californiana, missões ou neocolonial. Evidencia-se nesta 

última a inspiração de natureza nacionalista, uma busca de 

revalorização das tradições, da identidade nacional em meio a tantas 

influências europeias e americanas. 

As primeiras manifestações modernistas surgem na década de 40. 

Neste período, ocorrem iniciativas de ordem político-econômica que 

influirão na produção da arquitetura, do espaço urbano. Os grupos de 

renda média passam a contar com um sistema de financiamento de 

construção, promovido pela política habitacional implementada pelo 

Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, o que 

contribuiu para um significativo crescimento da cidade, segundo 

testemunha Sylvio de Vasconcellos. A ordem é construir residências 

de dimensões e custo reduzidos, “com plantas mínimas e pouca folga 

para embelezamento”. Predomina, então, o chamado chalet ou 

pseudocolonial, com pequenos alpendres de acesso, três quartos de 

três por três metros, sala, copa, cozinha e banho, dispostos em duas 

alas longitudinais, com os quartos separados em um dos lados. Não 

se verificam substantivas mudanças de partido, planta, programa ou 

na vida doméstica, mas é importante assinalar algumas alterações: os 

lotes passam ser mais e mais subdivididos, tendo suas frentes 

reduzidas; abandonam-se os quintais, pomares e galinheiros; a 

                                                   
 
31 Vasconcellos, Sylvio de. Noções sobre arquitetura. Belo Horizonte, Escola de Arquitetura da UFMG, 1963. 
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estrutura de ferro e a cobertura em vidro das varandas desaparecem; 

ocorre a substituição da telha cerâmica francesa pela colonial, 

semicilíndrica; surge o uso dos tacos nos pisos; aparecem as 

jardineiras nas janelas; as garagens e as salas de jantar passam a ser 

cotidianamente utilizadas, também como salas de visitas, que ganham 

um uso especializado: escritório. A casa foi, deste modo, abrindo-se 

aos poucos aos estranhos, como conclui Sylvio de Vasconcellos. 

Mas é ainda em 1940 que a linguagem modernista, principalmente 

aquela de traços racionalistas de sintaxe corbusieriana, começa a se 

manifestar em Belo Horizonte. Para Sylvio de Vasconcellos, a 

Pampulha, marco inicial dessa nova arquitetura, introduzira na cidade o 

hábito do esporte, da vida ao ar livre, a comunicabilidade entre 

estranhos, ou seja, a experiência de uso de espaços coletivos 

públicos e de novas formas de sociabilidade. Esta mudança de hábitos 

e costumes iria influenciar de modo significativo, na visão do autor, a 

arquitetura da casa belo-horizontina. 

As salas de visitas se abrem e ganham maiores dimensões, 

aperfeiçoam-se cozinhas, tornadas mais funcionais, e os cômodos 

sanitários tornam-se mais confortáveis. As paredes ganham 

transparência com o uso do vidro, deixando de ter função estrutural, 

passando a ser apenas painéis de fechamento, característica 

viabilizada pelo novo sistema construtivo e estrutural tipo “esqueleto”, 

pelos princípios corbusierianos da fachada livre e da planta livre. Uma 

significativa mudança ocorre na espacialização da casa, em 

decorrência da conjugação da sala de estar com a de jantar, gerando 

fluidez espacial e “criando ambientes mais amplos, onde de fato a 

família se demora, abandonando a cozinha e os quartos. [...] Já se 

recebem mais estranhos, e a casa não é mais o refúgio ou o 

esconderijo que resguarde as aparências”.32  

Os jardins de composição livre ganham notoriedade e, em muitos 

casos, integram-se às salas de estar. Como um jardim de caráter 

íntimo e mais preservado surge novamente “o pátio de tradição 
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mourisca, presente também na arquitetura colonial”. As casas 

recuam-se mais da via pública, com jardins de pelo menos dez 

metros de profundidade. Os quintais, agora cimentados ou 

ladrilhados, perdem sua função anterior, transformando-se em 

espaços de brincar, lavar roupa, de jogos ou piscina. O setor de 

serviço, antes uma edícula destacada da casa, localizada nos fundos, 

incorpora-se a esta e é melhorado qualitativamente. As garagens 

passam a ser necessárias não só como abrigos dos automóveis, mas 

também, eventualmente como varandas. Os quartos aumentam de 

tamanho e surge uma nova categoria de espaço: a suíte do casal. As 

janelas passam a ser de correr (preferencialmente às de abrir), de 

vidro, com venezianas; as plantas tendem a ser compostas de formas 

retangulares, sendo possível o uso de coberturas em terraços 

impermeabilizados de uma só água; os interiores são fartamente 

iluminados e as cores vivas e contrastantes substituem a discrição 

dos tons cremes ou rosados.  

Como bem observa Sylvio de Vasconcellos, com estas categorias, 

com a ordenação e setorização do espaço doméstico que ganha 

zonas públicas, sociais, surge o chamado quarto de costura, 

destinado a ocultar a bagunça e abrigar os guardados. Esta categoria 

de espaço marca uma transição e é reveladora do conflito entre os 

velhos hábitos, vestígios do passado que permanecem, e a nova 

forma de morar, o novo habitar modernista. O quarto de costura é o 

espaço íntimo da desordem que deve ser escondido, porque 

transgride as normas da boa conduta, da casa exemplar, impecável 

em organização e eficiência. A desordem da casa depõe contra o 

caráter da própria família... 

Todas estas transformações descritas por Vasconcellos apontam para 

uma reflexividade entre a casa e a vida cotidiana, o senso de 

intimidade, privacidade, domesticidade e sociabilidade (atributos do 

conforto), noções ligadas à ordem simbólica da arquitetura. 

                                                                                                                                                   
 
32 VASCONCELLOS, Sylvio de. Noções sobre arquitetura. Belo Horizonte, Escola de Arquitetura da UFMG, 1963.  
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FIGURA 1 - Três momentos distintos de casa localizada em lote na rua Gonçalves Dias 
(1912; 1935 e 1961) 
 

A crença no poder transformador da arquitetura e do urbanismo é 

típica da utopia modernista, incentivada pela promessa do 

desenvolvimento industrial: “a arquitetura se abre em sorrisos e toda 

a população se torna também mais feliz”. Esta afirmação de Sylvio de 

Vasconcellos revela sua visão apaixonada, apologética e romântica do 

surgimento da arquitetura modernista na cidade, fazendo-o até 

esquecer a disparidade social existente e a falta de um programa 

efetivo que se voltasse para a habitação popular, quando diz que toda 

a população, sem exclusão, teria se tornado mais feliz, tendo acesso 

irrestrito aos benefícios da nova era que se inaugurava com a “nova 

arquitetura”.  

Em termos gerais, a versatilidade do uso do espaço, a fluidez, a 

linguagem arquitetônica e estrutural conferindo unidade e expressão 

ao objeto, característica que denota a superação do dualismo que 

marcou o século XIX, os princípios de simultaneidade e a ideia de 

movimento - aspectos decorrentes da influência das pinturas cubista 

e futurista33 – associados ao jogo compositivo de superfícies e planos 

curvos e à integração de espaços interiores e exteriores, com o uso 

de painéis de vidro e com a construção de jardins e pátios internos, 

são temas que constituem a poética modernista e como esta poética 

se manifesta nas casas da cidade é o que procuraremos analisar. 

 

 

                                                   
 
33 GIDEON, Siegfried. Espacio, tiempo y arquitectura. Madri: Editorial Dossat, 1982, parte VI. 
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Fundamentação teórica e referência metodológica 
 

Para a identificação e análise das residências unifamiliares modernistas 

constantes deste Inventário da Arquitetura Moderna de Belo 

Horizonte, foram utilizadas as referências teóricas e metodológicas 

desenvolvidas na já mencionada dissertação de Denise Marques 

Bahia, cujo objeto eletivo foi a casa modernista de Belo Horizonte, 

produzida nas décadas de 40, 50 e 60. Trata-se de um estudo crítico 

da experiência modernista, através da análise dos processos 

constitutivos de residências em Belo Horizonte, no citado período, e 

que visa compreender e interpretar o objeto em sua origem, em sua 

dimensão simbólica expressa em sua forma e na apropriação de seu 

espaço pelo homem, em temporalidades distintas. 

A análise dos objetos arquitetônicos pesquisados teve por 

fundamento a convergência de dois enfoques: a premissa 

fenomenológica, que trata a questão do espaço como experiência 

primária vivida pelo homem, e do princípio antropológico que 

considera que a consciência mítica está presente na nossa apreensão 

do real, tanto quanto o pensamento lógico.  

A casa modernista foi então interpretada como elemento compositivo 

do espaço urbano e como um conjunto de significações que definem 

sua linguagem arquitetônica, em sua exterioridade e em sua 

interioridade, a partir da compreensão das dimensões 

fenomenológicas do habitar que estruturam a apropriação de seu 

espaço pelo usuário. 

Considerando a criação do Complexo Turístico da Pampulha como 

marco inaugural do modernismo na arquitetura de Belo Horizonte, a 

pesquisa destaca a residência projetada por Oscar Niemeyer, para o 

então prefeito Juscelino Kubitscheck, e que foi construída em 1943, 

na orla da Lagoa. Criada para ser um modelo de casa de campo, um 

exemplo de ocupação para o bairro que inauguraria a “modernidade”, 

ela representou um marco divisor onde, até então, predominavam as 

edificações ecléticas, neoclássicas, neocoloniais ou art-déco. 

Além desta residência, conhecida por Casa JK, outras são analisadas, 
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de acordo com categorias que as distinguem: suas características 

arquitetônicas, que revelam maior ou menor grau de assimilação do 

discurso modernista; o aprimoramento das técnicas construtivas e as 

influências dos princípios corbusierianos, da superposição de valores 

tradicionais expressos na espacialização, na estética do objeto 

arquitetônico.  

O objetivo dessas análises é investigar os limites das particularidades 

de um movimento universal, bem como a natureza e a origem destas 

particularidades e em que medida houve a continuidade da tradição e 

a assimilação da dita “modernidade” na arquitetura residencial 

unifamiliar, valendo-se do estudo das influências das práticas culturais, 

dos costumes e da experiência da apropriação do espaço pelos 

usuários. 

O desenvolvimento desse trabalho se deu, então, a partir de métodos 

qualitativos e quantitativos de pesquisa, estruturada em quatro níveis 

de abordagem:  

x sentido de habitar;  

x conceito modernista de morar – a experiência brasileira e seus 

traços autóctones;  

x a forma e o lugar: o Modernismo na residência unifamiliar de Belo 

Horizonte;  

x a casa modernista como espaço-tempo na cidade e como espaço 

da memória do tempo vivido. 
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Procedimentos metodológicos da pesquisa: o Modernismo 
como linguagem34 

 
A pesquisa realizada utilizou-se de dados quantitativos, mas identifica-

se, fundamentalmente, com os métodos ditos qualitativos, próprios 

das ciências sociais que incluem a entrevista aberta, o contato direto 

com o universo investigado.  

“Uma das mais tradicionais premissas das ciências sociais é a 

necessidade de uma distância mínima que garanta ao investigador 

condições de objetividade em seu trabalho. Afirma-se ser preciso que 

o pesquisador veja com olhos imparciais a realidade, evitando 

envolvimentos que possam obscurecer ou deformar seus 

julgamentos e conclusões35”. 

O antropólogo Gilberto Velho destaca a valorização de métodos 

quantitativos como mais neutros e científicos “por natureza”, mas, 

decorre deste pensamento, porém, a noção de que existe um 

envolvimento inevitável com o objeto de estudo, que a análise é feita 

em um tempo definido e que estes fatos não constituem defeito ou 

imperfeição, sendo antes, aceita na área das ciências sociais e, mais 

especificamente, na antropologia. 

Considerando-se a natureza social e artística do objeto arquitetônico e 

buscando viabilizar a intenção de analisarmos a forma e o lugar nas 

casas modernistas de Belo Horizonte, realizamos, no âmbito da 

pesquisa, os seguintes procedimentos metodológicos: 

a) identificação dos objetos na cidade, através de observação direta; 

b) mapeamento dos principais bairros de ocorrência;36 

c) fichamento do objeto, definido pelo universo de 300 casas, a 

partir do levantamento de suas características arquitetônicas – 

cobertura, revestimento de fachada, tratamento de vãos, 

                                                   
 
34 A seguir, são apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa, desenvolvidos na já mencionada 
dissertação de Denise Marques Bahia. 
35 VELHO, Gilberto. Individualismo e cultura: notas para uma antropologia da sociedade contemporânea.  Rio de 
Janeiro, Zahar Editores, 1981, pág.123. 
36 O universo da pesquisa compreende os bairros Cidade Jardim, São Luiz, Funcionários, Lourdes, Santo Agostinho e 
Gutierrez. A escolha de bairros e não áreas, manchas de ocorrência independentes deste zoneamento urbano deve-se 
ao intuito de já demarcar, assim, um universo de pesquisa bem definido, com características identificáveis de uma 
realidade sócio-econômica específica. 
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equipamentos de iluminação externa, paisagismo, tipo de gradil, 

estado de conservação, arte na paisagem, existência de elementos 

considerados típicos (brise-soleil, pano de vidro, pilotis, laje plana com 

platibanda, pérgula); 

d) definição de quarenta modelos representativos, segundo suas 

qualidades estéticas, para estudo mais detalhado a partir dos 

microfilmes de seus respectivos projetos originais, junto à Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte/Secretaria Municipal de Regulação Urbana; 

e) entrevistas com usuários de dez casas, dentre as quarenta 

escolhidas, para serem analisadas através do levantamento e 

fichamento iniciais (citados no item c) e dos microfilmes de seus 

projetos cadastrados na PBH. 

f) pesquisa em revistas especializadas em arquitetura das décadas de 

40, 50 e 60. A definição dos procedimentos metodológicos desta 

pesquisa foi feita com a observância dos enfoques pretendidos, das 

estruturas conceituais que fundamentam a análise dos objetos, 

ligados às ciências sociais, na interpretação das formas e dos lugares 

nas casas modernistas, em suas distintas temporalidades. 

A pesquisa nos periódicos publicados nas décadas correspondentes 

ao recorte temporal desta dissertação foi considerada de fundamental 

importância na investigação do comportamento, do ethos, do espírito 

da época e sua vinculação com as manifestações arquitetônicas do 

período.  

Na análise interpretativa da casa foram adotadas categorias definidas 

por Geoffrey Baker, em sua análise da obra de Le Corbusier, de modo 

abrangente, em todas as suas fases, bem distinguidas pelo autor.37 

Partindo da premissa de que o Modernismo é uma linguagem, um 

conjunto de signos, com normas e unidades de significação, os 

objetos foram lidos com base no método semiológico que define dois 

eixos principais38: o paradigmático e o sintagmático. As categorias de 

análise foram trabalhadas como sintagmas e paradigmas. No caso da 

                                                   
 
37 BAKER, Geoffrey H. Le Corbusier: uma análise da forma.  São Paulo, Martins Fontes, 1988. 
38 BARTHES, Roland. Elementos de Semiologia. São Paulo: Cultrix, 1971. (1ª edição: 1964), ver cap.3. 
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análise semiológica da arquitetura, o paradigma (ou sistema) consiste 

nas “variações de estilo de um mesmo elemento de um edifício, 

diferentes formas de telhados, sacadas, entradas, etc.” e o sintagma 

consiste no “encadeamento dos pormenores no nível do conjunto do 

edifício”.39 

O paradigma “sistema construtivo” apresenta os seguintes tipos ou 

sintagmas: massivo, esqueleto e misto. Cada um destes envolve dois 

sistemas constitutivos: o sistema de fechamento e o sistema de 

cobertura. 

Por massivo, entende-se aquele sistema construtivo composto de 

elementos que são simultaneamente suporte e fechamento. Todos 

os elementos de um sistema massivo têm a mesma função técnica. 

Os elementos de fechamento são, aproximadamente, massas 

isotrópicas, as quais podem se constituir tanto mediante a ação de 

elementos subordinados, como tijolos, como moldados em uma 

massa monolítica que pode ser decomposta analiticamente em 

porções iguais. Enquanto o de fechamento oferece uma liberdade 

total para a configuração de formas no espaço, o sistema de 

cobertura é mais restritivo para a configuração formal. O concreto 

armado, já que a armadura distribui os esforços, permite maior 

liberdade formal na solução de cobertura e nas aberturas dos planos 

de fechamento do que as massas isotrópicas, mas ainda assim é 

mais restritivo do que o denominado esqueleto. No aspecto plástico 

do massivo, as aberturas adquirem caráter de figura e a massa 

predominante, caráter de fundo40. 

O sistema de esqueleto é aquele em que os elementos de 

sustentação independem do sistema de fechamento. Nestes casos, a 

linguagem estrutural e arquitetônica são intrínsecas, sendo a estrutura 

protagonista da composição, se deixada aparente. É composto de 

partes primárias e secundárias. As aberturas participam do conjunto e 

não se apresentam como perfurações. A concepção lógica deste 

                                                   
 
39 Idem ver quadro pág.67. 
40NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, Col. GG Reprints, 1998, pág.104-108. 
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sistema permite maior fluidez espacial e a viabilidade dos conhecidos 

princípios corbusierianos: planta livre, fachada livre, terraço-jardim, 

pilotis. O sistema de esqueleto foi mais adotado nos edifícios verticais. 

Chamamos de misto aquele sistema construtivo composto dos dois 

sistemas anteriores. Neste caso, a solução do tipo esqueleto é usada 

parcialmente na edificação, não constituindo um sistema único quanto 

à lógica estrutural. Devido ao fato de, neste período, a tecnologia do 

concreto armado ser mais viável economicamente no Brasil e os 

perfis metálicos ainda não serem produzidos em larga escala pela 

indústria nacional, o que certamente favoreceria a adoção do sistema 

de esqueleto, foram utilizadas soluções mistas, híbridas.  

O paradigma “dinâmica da forma - partido” apresenta as variações 

(sintagmas): linear e centroide. Baker define: 

“As configurações centroides, como a esfera e o cubo, mantêm um 

equilíbrio de forças diferente daquele das configurações lineares, nas 

quais a força predominante tem uma energia e uma direção 

determinadas. Os corpos centroides sugerem repouso e estabilidade, 

enquanto as formas lineares implicam atividade 41”. 

                                                                                                                                                   
 
 
41 BAKER, Geoffrey H. Le Corbusier: uma análise da forma.  São Paulo: Martins Fontes, 1998, pãg.6. 
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FIGURA 2 – Exemplos de partido tipo centroide e tipo linear. 
FONTE – BAKER, 1988. p. 6. 
 

O paradigma “herança da tradição” refere-se aos elementos citados: 

telha cerâmica; treliça; azulejo; edícula; pátio interno; baldrame em 

pedra; elementos vazados (cobogó) e também ao partido 

arquitetônico, próprio da arquitetura colonial ou pré-moderna, 

definidas como eclética, neocolonial e art deco. 

O partido da casa colonial urbana é baseado num tipo de lote bem 

definido, “aproveitando antigas tradições urbanísticas de Portugal, 

nossas vilas e cidades apresentavam ruas de aspecto uniforme, com 

residências construídas sobre o alinhamento das vias públicas e 

paredes laterais sobre os limites dos terrenos”.42  

Caracterizado pela uniformidade, o partido da casa colonial apresenta 

salas e lojas aproveitando as aberturas sobre a rua, “ficando as 

aberturas dos fundos para a iluminação dos cômodos de permanência 

das mulheres e dos locais de trabalho”.43 Na zona central de 

penumbra, localizam-se as alcovas, destinadas à permanência 

                                                   
 
42 FILHO, Nestor Goulart Reis. Quadro da arquitetura no Brasil. São Paulo, Perspectiva, 1978, pág. 22. 
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noturna. A circulação se dá por um corredor longitudinal que liga a 

porta de entrada aos fundos, apoiado em uma das paredes laterais, 

ou fixado “no centro da planta, nos exemplos maiores”, segundo o 

autor. 

 
FIGURA 3 – Planta típica casa colonial. FONTE – REIS FILHO, 1978. p. 29 
 

Nos momentos arquitetônicos pré-modernos, as plantas são 

organizadas em duas zonas (social e íntima), com as funções 

domésticas separadas, polarizadas pela copa. As casas são em sua 

maioria de pavimento único, elevado por porões de ventilação.44 

Partidos com pequenos alpendres de acesso, quartos, sala copa, 

cozinha e banho dispostos em dois eixos longitudinais, com os 

quartos posicionados em um dos lados, também são típicos do 

período. 

                                                                                                                                                   
 
43 Idem, pág.22. 
44 VASCONCELLOS, Sylvio de. Noções sobre arquitetura. Belo Horizonte, Escola de Arquitetura da Universidade 
 Federal de Minas Gerais, 1963. 
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Tanto a casa colonial como a pré-moderna apresentam partidos 

marcados pela fragmentação dos espaços, característica que surge 

como herança da tradição em muitas das casas modernistas de Belo 

Horizonte. 

 

 
FIGURA 4 A e 4 C– Planta típica casa eclética. FONTE – MENEZES, 1997. 
FIGURA 4 B– Planta típica casa eclética. FONTE – MOURA, 1997. p. 14 

 
 
As casas modernistas: análise dos modelos 

 
A partir da análise interpretativa das residências, definimos três 

categorias distintas: o modelo primordial, o modelo de transição e o 

modelo de consolidação. 

Classificamos como modelo primordial aquele objeto que reúne 

características denotativas de uma expressão estética e funcional 

originária do Modernismo, considerando-se os paradigmas e os 

sintagmas fundantes desta linguagem. Este modelo é o que mais se 

aproxima dos tipos, dos conceitos e práticas essencialmente 

modernistas, à semelhança da Arquitetura Moderna internacional - de 

Frank Lloyd Wright, Corbusier, Alvar Aalto, Mies Van der Rohe – porém 

adaptados às características e condicionantes locais. 

Os objetos classificados como modelo de transição são aqueles cuja 

arquitetura revela um certo conflito: a uma ação relativa à assimilação 

do Modernismo, soma-se uma reação tradicionalista, ligada às 

arquiteturas pré-modernas. Princípios modernistas de espacialização e 

elementos sintagmáticos próprios desta linguagem coexistem com 
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aspectos da herança tradicional presentes no partido, na setorização, 

ou na solução de cobertura. 

Os objetos classificados como modelo de consolidação são aqueles 

caracterizados pela assimilação da linguagem modernista, porém 

adaptada a realidades distintas daquela em que se inserem os 

modelos anteriores. Ocorrem, neste caso, adaptações a menores 

escalas, muitas vezes em decorrência das menores dimensões dos 

lotes, próprias dos condicionantes legais relativos ao uso e ocupação 

do solo do bairro em que se localizam. Há neste modelo uma 

simplificação do discurso modernista que chega às vezes à 

banalização, expressa em “colagens” de unidades sintagmáticas, e 

num formalismo distanciado dos princípios originários modernistas, 

segundo os quais há uma coerência, uma unidade entre linguagem 

estrutural e arquitetônica, uma espacialização exteriorizada na forma. 

O modelo de consolidação revela o caráter emblemático adquirido 

pelo Modernismo, sua significação de status que desperta o desejo de 

pertinência a um certo grupo social, através da exteriorização de seus 

códigos, de seus elementos simbólicos no objeto arquitetônico. Este 

modelo representa o desejo de ser moderno e assim afirmar-se 

socialmente. Neste sentido, o aspecto que mais o distingue dos 

demais modelos é o formalismo, o caráter cenográfico, a 

desvinculação do exterior com o interior. 

A definição destas categorias – primordial, transição e consolidação – 

não pressupõe nenhuma relação temporal no sentido de evolução, 

não havendo uma substituição em ordem cronológica de um modelo 

por outro. Os critérios que definem a diferenciação dos três modelos 

não estão ligados, a priori, a juízos estéticos, à qualidade de padrão 

construtivo do objeto, ou a fatores socioeconômicos, embora sejam 

forças atuantes no processo de produção da arquitetura e do espaço 

urbano.  

 

O modelo primordial 

Quanto à implantação, é notável a ocorrência de grandes recuos 
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frontais. Com relação à dinâmica da forma, ao partido arquitetônico, 

verificou-se a predominância das formas regulares, dos partidos 

lineares, sobretudo em “L”. A setorização funcional, organizada em 

social, íntimo e serviço é bem demarcada neste modelo. 

O sistema construtivo é, na maioria dos casos, do tipo misto, isto é, 

reúne soluções do tipo “esqueleto”, com soluções próprias do 

sistema massivo. Esta característica destaca-se neste modelo. O 

sistema do tipo esqueleto é o mais adequado aos princípios 

tipicamente modernistas, já que possibilita maior fluidez espacial e, 

neste sentido, é coerente que seja encontrado com mais frequência 

neste modelo. A partir da planta livre, de maiores vãos e de maior 

liberdade no tratamento das fachadas, já que as paredes perdem a 

função de sustentação e passam a ser painéis de fechamento, surge 

a possibilidade de uso dos panos de vidro. A transparência deste tipo 

de fechamento dos vãos propicia maior integração entre áreas 

internas e externas. O fechamento em pano de vidro é um elemento 

arquitetônico marcante neste modelo. 

A solução de cobertura mais adotada é o uso de telhas sobre lajes 

com platibanda. Há alguns casos de lajes planas impermeabilizadas 

direcionais. 

Quanto à presença dos princípios corbusierianos, verificou-se a 

ocorrência de pilotis e terraços em algumas obras, mas a coerência 

do sistema corbusieriano como um todo, o purismo formal não 

acontece na arquitetura residencial modernista belo-horizontina, nem 

nos modelos primordiais, considerados os mais próximos dos 

arquétipos da chamada Arquitetura Moderna internacional. 

A composição volumétrica é invariavelmente horizontal em todos os 

modelos. 

Quanto à integração espaço interno e externo, verificamos que ocorre 

sobretudo no setor social, através de varandas, jardins, terraços e 

pátios internos.  
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O modelo de transição 

Verificamos a ocorrência de grandes recuos frontais. Quanto à 

dinâmica da forma, o partido arquitetônico é predominantemente 

linear, do tipo “L”, “C”. A setorização funcional se faz notar, organizada 

em social, íntimo e serviço. O sistema construtivo é 

predominantemente do tipo massivo. 

Com relação à cobertura, constatamos muitos casos de lajes planas 

direcionais, de solução tipo “borboleta”, de uso de lajes regulares, 

planas, impermeabilizadas e, ainda, muitos casos de uso do sistema 

de telhas, na maioria dos casos, cerâmicas, sobre lajes com 

platibanda. Não há uma predominância significativa de um sistema 

sobre outros. 

No fechamento dos vãos, utilizam-se, sobretudo, esquadrias 

metálicas, tendo ocorrido poucos casos de uso de pano de vidro. 

A composição volumétrica é invariavelmente horizontal, neste 

modelo, como nos outros. 

A integração do espaço interno e externo ocorre, às vezes, no setor 

social, através de varandas. 

Os materiais compositivos são os mesmos notados nos outros 

modelos, destacando-se a ênfase nas cores claras. 

Rampas em “S”, pérgulas são elementos arquitetônicos notáveis na 

composição volumétrica. 

A fragmentação espacial, sobretudo no setor íntimo, tornando 

evidente a incoerência da aparência modernista do objeto em sua 

exterioridade e o tradicionalismo de seu partido arquitetônico é uma 

característica notável. 

 

O modelo de consolidação 

Quanto à implantação, os recuos são mínimos, de acordo com a 

dimensão dos lotes, mais reduzidos. 

O partido arquitetônico adotado é predominantemente linear, com 

tendência a ser mais compactos. Verificou-se a ocorrência de um 

partido do tipo centroide. A setorização funcional é bem demarcada: 
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social, íntimo e serviço. 

O sistema construtivo é predominantemente do tipo massivo. 

Ocorrem coberturas em lajes direcionais interrompidas por pérgula, 

lajes tipo “borboleta”, mas a solução mais adotada é o uso de telhas 

sobre lajes planas, com platibandas. 

As esquadrias, como no modelo de transição são, na maioria dos 

casos, metálicas. Os panos de vidro e as venezianas de madeira 

também ocorrem, com menor frequência. 

A composição volumétrica é horizontal. Como já apontamos 

anteriormente, esta característica é comum a todos os modelos. 

A integração das áreas externa e interna, quando ocorre, se dá no 

setor social, com articulações de salas de estar com jardins ou 

varandas. 

Quanto aos materiais empregados, ocorre o uso dos mesmos 

materiais presentes nos outros modelos, porém mais justapostos, 

dentro de uma lógica compositiva elaborada diferentemente dos 

padrões e do rigor formal dos modelos originários, ditos primordiais: 

azulejo, pastilha, pedra, lambri de madeira, elementos vazados em 

louça ou cerâmica podem estar presentes na composição plástica de 

um mesmo objeto, dando um efeito de “colagem”. 

Neste modelo a que chamamos de consolidação, observamos 

superposições de elementos arquitetônicos e construtivos: marquises 

em concreto apoiadas em pilares metálicos; pérgulas, platibandas, 

trabalhos em relevo nas alvenarias, às vezes usados como molduras 

nas janelas. 

A desvinculação, no objeto arquitetônico, dos aspectos externo e 

interno é uma característica notável, também neste modelo. Há casos 

de reforma só da cobertura – substituindo telhados aparentes por 

lajes planas inclinadas com platibandas – e da fachada, com a 

colocação de marquises de lajes de concreto apoiadas em colunas 

metálicas para mudar o aspecto do alpendre. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo proporcionou um conhecimento mais detalhado dos 

bairros de concepção modernista de Belo Horizonte e demonstrou a 

influência deste movimento não só nos grandes edifícios públicos, 

mas na arquitetura residencial, foco deste trabalho.  

Cidade Jardim e São Luís são áreas particulares na trama urbana de 

Belo Horizonte, pela expressividade de sua composição urbana, 

paisagística e arquitetônica. Nelas estão inscritas partes da história da 

cidade, relativas a um período em que esta se alinhava com um 

grande movimento estético mundial, projetando-se na condição de 

metrópole, mas, também, garantindo a qualidade de vida de seus 

habitantes. 

O caráter residencial da Cidade Jardim e do São Luís é um aspecto 

relevante a ser considerado em uma política de preservação e, na 

medida em que vão surgindo propostas de novos usos, de 

verticalização e intervenções aleatórias, esses bairros vão perdendo 

sua maior riqueza que é sua unidade compositiva, estabelecida dentro 

da concepção de uma época que associava a ideia de uma 

modernização com a de bem viver. Dessa forma, este estudo buscou 

a identificação das características e origens desses bairros, numa 

perspectiva de conjunto urbanístico, arquitetônico e paisagístico, 

privilegiando, entretanto, as particularidades de cada unidade 

residencial, considerando-as em seus respectivos projetos e autores.  

Acredita-se que essas questões e os critérios apontados venham 

fundamentar as políticas públicas de preservação do patrimônio 

modernista da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

42 

inventário modernista de belo horizonte

O CONJUNTO DA PAMPULHA 
 

A ocupação do bairro São Luís se deu uma década posterior à criação 

dos equipamentos de Niemeyer e Juscelino Kubitscheck, num 

segundo momento de ocupação da Pampulha45. Este bairro 

caracterizou-se pela implantação de residências de uma elite 

emergente e opulenta. Nos anos 60, criou-se o Campus Universitário 

da UFMG46 instalado entre as avenidas Catalão e Antônio Carlos (antiga 

avenida Pampulha, criada por Juscelino para ligar a Pampulha ao 

centro da cidade). Mesmo assim, o bairro São Luís só iria estabelecer, 

efetivamente, uma relação com o Campus em décadas posteriores, 

com a ocupação da área compreendida entre ambos, hoje conhecida 

por bairro São José.  

Não obstante as transformações urbanísticas sofridas na região, ao 

longo desses anos, os equipamentos no entorno da lagoa sempre se 

mantiveram, e ainda se mantêm, como os grandes elementos 

referenciais e simbólicos da região da Pampulha.  

Segundo Yves Bruand, o caráter escultural do conjunto de obras da 

Pampulha sela o rompimento de Niemeyer com a rigidez racionalista 

do Modernismo europeu. Bruand conclui que o arquiteto fundiu, 

brilhantemente, em sua obra as “grandes tendências permanentes da 

história da arte com os fatores que as inspiraram: a razão e a 

intuição”. 

Vale destacar, neste contexto, a observação de Eduardo Mendes 

Guimarães47 quando confere um valor especial ao neoplasticismo, 

comparando-o ao barroco: 

“A continuidade espacial que o barroco conseguira artificiosamente pela 

parede ondulada, pelo subterfúgio da decoração sinuosa e, sobretudo, pela 

interpenetração de espaços limitados, agora é muito mais real e muito mais 

acessível. O espaço envolvente une-se com o espaço envolvido ou 

                                                   
 
45 Vale lembrar que a primeira ocupação da Pampulha foram casas de campo para a elite belo-horizontina. Existem na 
GEPH várias edificações microfilmadas aprovadas na década de 1940, mas seguem uma arquitetura mais parecida com 
os chalés e os bangalôs. 
46 Também deve ser ressaltado o conjunto arquitetônico do Campus da UFMG, com destaque para o prédio da reitoria de 
autoria de Eduardo Mendes Guimarães. Tal conjunto deverá ser objeto de estudo em próximos trabalhos da equipe da 
GEPH.  
47  
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demarcado pelo meio de vedação, tornando-se, desse modo, um fator tão 

real do objeto arquitetônico como o são a parede de tijolos ou o vocábulo 

estrutural empregado”. 

As obras da Pampulha [1940-1943] mostram que a pretensão de 

Niemeyer era uma arquitetura curvilínea, lírica, mais sintonizada com o 

Barroco Brasileiro. Então, esta arquitetura respondeu não somente ao 

meio ambiente, às montanhas que o inspiraram, mas ao passado 

Colonial Barroco, que ele considerava arquitetonicamente interessante 

devido à sua forma curva, à pureza de volume e porque isto era 

considerado unicamente brasileiro.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 
48 The Pampulha work [1940-1943] shows that what he wanted was a curvilinear, lyrical architecture that was more in 
tune with the Brazilian Baroque. And so this architecture answers not only to the environment, the mountains, and the 





 
 

 
 

44 

inventário modernista de belo horizonte

A Capela de São Francisco de Assis  
 

A Capela São Francisco de Assis foi a primeira igreja a ser construída 

dentro do espírito moderno no Brasil. É também a obra mais polêmica 

do conjunto arquitetônico da Pampulha.  

Segundo Niemeyer: 

“Era um protesto que eu levava como arquiteto, de cobrir a igreja da 

Pampulha de curvas, das curvas mais variadas, essa intenção de contestar a 

arquitetura retilínea que então predominava”.49 

A nave em forma trapezoidal é coberta com uma abóbada parabólica 

de seção variável que, no encontro com a capela-mor retangular, 

ladeada pelos volumes em abóbada da sacristia e demais 

dependências, cria uma diferença de alturas deixando que a luz passe 

por essa fresta e ilumine o afresco do altar-mor. Este mural ao fundo 

do altar-mor, os quadros da Via Sacra e os desenhos da azulejaria da 

parede posterior e do batistério e do púlpito são de autoria de 

Cândido Portinari, que por indicação de Niemeyer, recebeu o convite 

de JK. O paraboloide é internamente revestido por lambris de madeira 

no sentido longitudinal que ajudam no direcionamento do olhar para o 

altar.  

O acesso é feito pelo lado voltado para a lagoa. A entrada da igreja 

localiza-se voltada para a lagoa, ficando a sua fachada posterior voltada 

para a avenida local onde localiza-se um painel de São Francisco de 

assinatura de Portinari e é envolta por jardins de Burle Marx. A porta 

de acesso principal é de vidro liso em esquadrias metálicas. Acima da 

porta, que se estende por toda dimensão frontal, brises metálicos 

verticais controlam a grande incidência solar em determinada fase do 

dia. A torre sineira, em concreto, possui dois de seus lados 

guarnecidos por treliça de madeira. Ligando a igreja à torre, a 

marquise, suportada por esguias colunas de ferro em “V”.  

Enriquecendo ainda mais a igreja a obra em baixo relevo em bronze - 

Tentação de Eva, de Ceschiatti, colocada no batistério ousada ao se 

                                                                                                                                                   
 
landscapes that inspired him, but to the Colonial Baroque past that he found interesting architecturally because of its 
curvilinear form, because of its purity of volume, because it was perceived as uniquely Brazilian.  
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opor à tradição de no batistério apenas se representar o batismo de 

Cristo e a composição dos desenhos das fachadas laterais de Paulo 

Werneck. Toda a igreja é revestida em pastilhas de cores suaves, 

variações de azul e branco, talvez fazendo analogia ao próprio entorno 

– a água e o céu. 

O piso do interior avança para o espaço externo sob a marquise 

formando um desenho sinuoso conformado pelo contraste das cores 

branco e preto do mármore e do granito, respectivamente. 

Muitos elementos existentes na composição arquitetônica desta obra 

fazem alusão à tradição da arquitetura religiosa mineira e franciscana. 

No entanto, seu desenho inusitado e inovador, não permitiu que a 

simbologia dessa arquitetura presente nas curvas da igreja, na sua 

sineira, no coro, no púlpito, no batistério fosse imediatamente 

apropriada pela Igreja, alegando que a edificação não possuía os 

elementos sacros e por isso a Capela São Francisco permaneceu 

fechada por vários anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
 
49 Citação contida no site da Fundação Oscar Niemeyer. 
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O Cassino 
 

“Fiz este projeto em uma noite, não tive outra alternativa, mas quando 

funcionava como cassino, cumpria bem suas finalidades, com seus 

mármores, suas colunas de aço inoxidável, e a burguesia a se exibir, elegante, 

pelas suas rampas”.50 

 

Este edifício de caráter mundano colocou Belo Horizonte a par da 

moda mundial. A modernização foi trazida à cidade não somente na 

forma, mas nos costumes. Recebia com muito luxo a elite da 

sociedade belo-horizontina e famosos shows atraíam os jogadores e 

suas esposas.  

O projeto estrutural é do engenheiro Joaquim Cardozo que 

estabeleceu com Niemeyer um ótimo diálogo e contribuiu também 

em outros projetos do arquiteto. A boa noção do funcionamento das 

estruturas por Niemeyer facilitava a compatibilização dos projetos e a 

realização das obras conforme era concebido. 

O volume prismático regular, de rigorosa modulação estrutural – 

explorando a liberdade de ordenação dos espaços internos 

proporcionados pelos pilotis -, criado para o salão de jogos apresenta-

se como uma caixa de vidro, com rampas ligando o térreo ao salão de 

jogos e à boate. Apresenta paredes revestidas de ônix, colunas 

revestidas por aço inoxidável – uma inovação para a época e 

cenográficos espelhos de cristal. A este volume associa-se o corpo 

curvilíneo e translúcido que abriga a pista de jogos e a boate, 

denominada grill-room. A solução invoca um efeito cênico comum à 

arquitetura barroca desenvolvida mineira. 

Em relatório ao governador Benedicto Valladares, o prefeito Juscelino 

Kubitschek declara: 

“Procuramos, desta forma, preparar o Cassino para o turismo. Visemos antes 

de tudo, dar à BH, uma obra que não só refletisse o seu vertiginoso 

progresso, como ainda se tornasse um espelho da cultura mineira. E para 

isso, não medimos esforços no sentido de dar à capital uma obra original, 

atraente e moderna, assim como aparelhá-la convenientemente. (...) O jogo 

                                                   
 
50 Citação contida no site da Fundação Oscar Niemeyer. 
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de dimensões permite uma visão agradável e sugestiva. Está dividido em 

duas partes, uma para a pista de jogos e outra para o grill-room. (...)  Nesta, a 

pista de dança é toda de vidro, iluminada com lâmpadas fluorescentes e 

provida de um moderno processo que permite a variação rápida das cores. Há 

um elevador automático, por onde podem subir os artistas. De conformação 

circular, o grill-room é todo de paredes de vidro, ornamentado ainda com 

brise-soleil de fino acabamento e com cortinas apropriadas que o tornam mais 

atraentes. O teto é formado por uma cúpula toda revestida de material 

absorvente do som. A iluminação do grill permite dezenas de variações sendo 

ainda dotada de projetores. O palco, que tem ligação direta com os camarins, 

oferece agradável conjunto pela harmonia das cortinas com a iluminação. Pela 

disposição do palco e da pista de dança há perfeita visibilidade de qualquer 

parte do grill. (...) Na outra parte, no pavimento superior, se encontram os 

salões de festas, em comunicação com o andar térreo por meio de um plano 

inclinado muito suave, que dispensou inteiramente as escadas. As paredes 

são de vidro, exceção apenas da do lado do grill, que é bastante castigada 

pelo sol, à tarde, motivo por que tem um poderoso quebra-sol, de modo que 

a temperatura é sempre amena e agradável, quer no grill, quer no salão. (...) 

Os móveis confeccionados especialmente para o Cassino, pela firma 

Lausbisch & Hirth, estão em perfeita consonância com o estilo da obra. São 

em pau marfim e veludo, os do grill e da sala, de festas onde é da melhor 

qualidade. Na sala de espera, além dos móveis em couro e pau marfim, foram 

colocados tapetes persas. As cortinas e stores, em todo o edifício, impedem a 

ação dos raios solares sem, no entanto, constituir empecilho à ventilação, 

pois são móveis. O grill e o salão de festas são revestidos de passadeiras em 

toda sua extensão”.51 

O jardim que o circunda, assinado e executado por Roberto Burle 

Marx, que buscou na flora regional valorizar o edifício através do uso 

de plantas de baixo porte, foi inaugurado em 1944. Nele estão os nus 

que escandalizaram e que com a nova arquitetura pretendiam romper 

os códigos tradicionalmente aceitos. Um deles, a estátua feminina 

esculpida em bronze por August Zamoiski que representa uma mulher 

reclinada, denominada “Nu” de 1943; o outro é também uma estátua 

feminina esculpida em bronze por José Alves Pedrosa, que 

originalmente encontrava-se nos jardins da Casa do Baile e por fim um 

terceiro uma estátua representando duas mulheres abraçadas, 

                                                   
 
51 Relatório dos exercícios de 1940 e 1941 apresentado pelo prefeito Juscelino Kubitschek ao Governador Benedicto 
Valladares. 
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denominada “O abraço”, esculpidas em mármore por Alfredo 

Ceschiatti em 1943. 

No volume lateral à caixa de vidro retangular situam-se a área de 

serviço e os banheiros. Seu 2º pavimento era originalmente ocupado 

por cozinha e hoje destina-se a área administrativa. 

Toda a iluminação dos salões é embutida na laje de concreto, 

característica comum nas obras de Niemeyer. Isso permite uma 

limpeza formal e uma leitura mais pura do espaço. Para iluminação 

indireta, aplicada para realçar alguns pontos, eram usadas lâmpadas 

de brilho prateado.  

“Abriu-se ontem o grill-room do Cassino da Pampulha, acontecimento de arte 

e elegância que vinha sendo aguardado com justificada ansiedade, não só 

pelo conforto e beleza das instalações daquela nova casa de divertimentos 

com que passa a contar a Capital mineira, como pelos programas que ali 

serão apresentados com artistas do maior renome no mundo. O Cassino da 

Pampulha, que constitui excelente instrumento para o desenvolvimento do 

turismo, pelos prazeres que pode oferecer aos visitantes, alcançou ao abrir 

seus salões, um notável sucesso. Todo o grill-room estava cheio dos 

elementos destacados de nossa sociedade e de distintas famílias, que 

trouxeram dali magnífica impressão, diante do espetáculo de beleza, apuro, 

graça, arte e elegância que puderam admirar. Trata-se de uma atração das 

mais soberbas, que, ao mesmo tempo, é uma dádiva à nossa sociedade 

elegante e de bom gosto, e motivo de regalo para os visitantes de Belo 

Horizonte, que ali terão, num ambiente seleto, oportunidade de passar 

momentos do maior prazer e encantamento. Por serem consideradas como a 

abertura e gala, as três primeiras noites de funcionamento do grill-room, a 

exemplo do sucedeu ontem, hoje e amanhã será exigido traje de rigor para as 

pessoas que irão participar dos jantares dançantes de gala e assistir aos 

shows artísticos, ali passadas às 24 horas. Essa exigência, mesmo nessas 

noites, só se refere à parte do grill, estando as demais dependências e 

diversões da casa inteiramente abertas ao público, podendo ser frequentadas 

por pessoas que se trajem a passeio”.52  

O Cassino propiciou noites de grande esplendor aos belo-horizontinos 

e aos turistas, até 1946, quando foi desativado pela proibição dos 

jogos de azar no Brasil. O prédio do Cassino, conhecido também por 

Palácio de Cristal, ficou por quase uma década fechado, tendo sido 
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reaberto como museu em 1957, após uma mobilização iniciada em 

1955 pela prefeitura e pela população belo-horizontina.  

Hoje a edificação que foi criada para o cassino abriga o Museu de Arte 

da Pampulha. 
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A Casa do Baile  
 

“Eu fiz a marquise da Casa do Baile em curva, que às vezes explicava, dizendo 

para melhor me fazer entendido, que elas seguiam as curvas da ilha, mas na 

verdade era o elemento plástico da curva que me interessava”.53 

 

Também com seus perfis se refletindo na água do lago, do lado 

oposto ao do Cassino, estava a Casa do Baile - um pequeno 

restaurante -, um salão com mesas, pista de dança, cozinhas e 

toaletes situado numa pequena ilha artificial ligada por uma pequena 

ponte de concreto à orla. Niemeyer afirma ter sido o projeto com o 

qual ele, com mais desenvoltura, das curvas se ocupou. A sua planta 

se desenvolve a partir de duas circunferências que se tangenciam 

internamente das quais se desprende uma marquise sinuosa e cheia 

de invenção, bem ao gosto barroco, que provoca o olhar e não deixa 

de incitar a comparação com as curvas das margens da represa. Esta 

marquise, cuja iluminação é embutida e que é suportada por colunas 

expressivas, que também contornam todo o volume circula, morre 

em um pequeno volume de forma ameboide, revestido por azulejos 

decorados, que comporta banheiros. À frente deste volume, há um 

pequeno palco circular revestido por pastilhas brancas hexagonais, 

cercado por um lago também de forma ameboide. O projeto 

estrutural é de autoria do engenheiro Albino Froufe. 

Abria suas portas aos menos endinheirados, mas que também 

tiveram seus hábitos afetados pelas novidades da Pampulha. Muita 

dança e refeições com cardápio inovador para a época – era o baile 

popular. 

“Com a finalidade de criar na Pampulha um centro de reuniões populares, a 

Prefeitura mandou projetar o edifício do Baile, local destinado às diversões 

populares, havendo, portanto, duas finalidades na execução desta obra – a de 

valorização artística da Pampulha e a função social, como diversão sadia para o 

povo.(...) O Baile é um edifício em forma redonda, em estilo também 

moderno e atraente, com as paredes externas revestidas em azulejos com 

desenhos em cores azul e branca, especialmente feitos para a obra, e 

                                                   
 
53 Citação contida no site da Fundação Oscar Niemeyer. 
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internamente coberto de madeira clara, tendo um salão em área de 300m2 

para as danças. Está situado numa ilha artificial, do lado oposto ao do Cassino, 

ligado à Av. Getúlio Vargas por uma ponte artística com 11m de vão. Uma 

parte das paredes é de vidro, tomando para o lago completamente livre. (...) 

Em conjunto, é o que a Pampulha representa para a cidade. Cada uma das 

realizações da Municipalidade se completa por outra, de maneira que, 

isoladamente ou no todo, as obras visam dar a Belo Horizonte o que ela há 

muito parecia reclamar – o incentivo ao turismo”.54 

A Casa do Baile após alguns anos se transformou em restaurante, 

sofrendo assim muitas intervenções danosas, porém reversíveis e 

hoje, após permanecer um longo período desocupada, está passando 

por obras de reforma e restauração e será uma unidade da Secretaria 

Municipal de Cultura, o Centro de Referência da Arquitetura, 

Urbanismo e Design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 
54 Relatório dos exercícios de 1940 e 1941 apresentado pelo prefeito Juscelino Kubitschek ao Governador Benedicto 
Valladares. 
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O Iate Clube 
 

O clube faz parte do plano geral da Pampulha. Tal edificação se 

harmoniza plasticamente debruçando-se sobre a represa. 

Com suas linhas arquitetônicas modernas o Iate, inaugurado em 

1943, introduziu no Brasil telhado com inclinação em “V”, 

popularmente chamado telhado “borboleta”. Tendo as águas do 

telhado invertidas, ao contrário do que mandava a tradição, dava a 

impressão de um barco atracado às margens da represa. Imprimindo 

ritmo às fachadas, a utilização dos brises metálicos tem caráter 

funcional, o de proteção à incidência solar no interior do salão através 

das paredes envidraçadas. 

A proposta era de se criar um clube comum com piscinas e quadras 

de esportes, mas com a novidade da incorporação da lagoa nas 

atividades do clube. Sendo assim, existiriam equipamentos para 

esportes náuticos, como o remo e regatas. 

Construído do lado oposto ao do Cassino, tinha como objetivo 

propagar o esporte do remo e da vela em nossa cidade. 

Originalmente era composto de duas partes, uma para instalação do 

clube e outra destinada ao recreio dos associados, como reuniões 

sociais. No segundo pavimento está o salão de festas – com um 

painel de Portinari, denominado “Jogo” e um grande terraço, que dá 

para o lago, proporcionando uma vista de toda a represa. Além disso, 

grande parte das paredes desse pavimento são envidraçadas com o 

objetivo de reforçar a sensação de integração homem-natureza. A 

iluminação de todo o salão é feita por luminárias embutidas na laje e 

arandelas. O piso é feito de taco de madeira, assim como ocorre na 

Casa do Baile e no salão do 2º pavimento do Cassino. A chaminé 

evidencia a existência da cozinha de apoio ao salão de festas 

existente no 2º pavimento. Essa cozinha tem, além do acesso direto 

a varanda do salão, uma escada que desce para a área externa, no 

lado voltado para a piscina. A escada é envolta por um volume circular 

revestido por pastilhas azuis que tangencia o prédio. 

Parte da fachada frontal, voltada para a avenida, é cega e revestida por 
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granito Juparaná, mesmo granito utilizado em alguns trechos nos 

outros monumentos. Na parte térrea, encontra-se a garagem para os 

barcos e lanchas. Esta garagem é invadida pelo lago, facilitando o 

manejo das flotilhas.  

Além de tais instalações, o clube conta com uma piscina de 25x15 m, 

provida de máquinas de remoção dá água, no espaço de 24 horas; 

três quadras de tênis, quadras para a prática de basquete e vôlei e 

playground para as crianças. 

Próximo à piscina há uma cobertura em concreto - denominada laje 

cogumelo, formada por dez módulos quadrados com sustentação 

central – por onde o escoamento de águas pluviais é feito, que se 

tangenciam formando uma grande área de sombra e de apoio às 

piscinas (hoje, num total de três).  

Em janeiro de 1961, na administração do prefeito Amintas de Barros, 

o Iate Golfe Clube foi vendido, passando a ser de propriedade 

particular com o nome de Iate Tênis Clube e, de maneira irregular e 

clandestina, criou muitos anexos ocupando a orla da lagoa e seu 

espelho d’água, descaracterizando o prédio e o conjunto. No entanto, 

essas alterações, mesmo sendo consideradas danosas ao patrimônio 

em questão, são passíveis de reversibilidade. 
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A Casa JK: um marco, um exemplo de “bem viver” 
 

Dentre as casas pesquisadas, uma merece destaque especial: em 

1943, foi construída na Pampulha a residência projetada por Niemeyer 

para Juscelino Kubitschek, então prefeito de Belo Horizonte, hoje 

conhecida como Casa JK55, a qual segundo Joaquim Cardozo, “[...] 

indicaria uma marcha, uma conduta, uma orientação para o estilo das 

futuras residências à margem da represa”.56  

Com notável clareza perspectiva e inovadora solução de cobertura em 

planos convergentes para uma calha central, solução popularmente 

chamada de telhado “borboleta”, guardando certa semelhança com a 

casa Errazuriz de Le Corbusier e Pierre Jeanneret de 1930. A casa JK 

reúne características universais da linguagem modernista e 

particularidades que a identificam, lhe conferem singularidade e 

revelam a expressão de pessoal de Niemeyer, características estas 

que são comuns a todas as obras do conjunto da Pampulha, na visão 

de Segawa (1998, pp. 96-100). 

Concebida como casa de campo, como todas as edificações que 

foram projetadas para a Pampulha na década de 40, esta residência 

contém espaços especializados de lazer, como a sala de jogos, 

piscina, vestiário. É uma casa para receber, com um amplo setor 

social e um bem resguardado setor íntimo, diferenciação exteriorizada 

na forma. 

Implantada em um terreno de dimensões generosas, voltado para a 

lagoa, conta com um grande recuo frontal, onde destaca-se um 

exuberante jardim (paisagismo de Burle Marx) que enfatiza a 

imponência do objeto e valoriza o percurso na hierarquização do 

espaço. Percebe-se a presença da arte na paisagem, no mural de 

Volpi, na varanda frontal e no painel de Paulo Werneck, no pátio 

interno. 

                                                   
 
55 Localizada dentro do perímetro de proteção do conjunto urbanístico e arquitetônico da orla da Pampulha, foi tombada 
pelo IPHAN - Ministério da Cultura, em 07 de dezembro de 1994. 
56XAVIER, Alberto (org.). Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo: Pini, 1987, pág.135. 
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O partido, em “L”, confere linearidade à dinâmica formal e uma 

indiscutível clareza perceptiva. Verifica-se uma integração das áreas 

internas com os jardins (frontal e de fundos), bem como 

caminhamentos bem demarcados nas áreas externas, sugerindo 

percursos e pontuando lugares. 

A “casa JK” é um exemplo da peculiaridade do modernismo de 

Niemeyer e vai revelando, aos poucos, na medida em que a 

percorremos, traços da arquitetura colonial mineira, sobretudo de 

Diamantina, cidade natal de Juscelino Kubitschek. Os temas das 

fachadas posteriores da casa e do bloco de serviço remetem a esta 

arquitetura: treliças e esquadrias em madeira pintadas em cor azul, 

contrastando com a cor branca da casa; beiral em telha cerâmica; 

baldrame em pedra; pequena varanda, tipo balcão, articulando o 

dormitório ao pátio interno. Na fachada frontal, há um elemento 

relevante e inesperado na composição: um frontão revestido em 

madeira, lembrando a arquitetura de Alvar Aalto. 

Modernismo e tradição se superpõem no objeto e desta sobreposição 

resulta uma qualidade estética singular, que lhe confere identidade e 

reafirma a natureza artística do objeto arquitetônico. 
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EDIFICAÇÕES PRIMORDIAIS DA PAMPULHA 
 

Alameda das Acácias, 448 / Alameda das Falcatas, 340 

Alameda das Palmeiras, 444 – Casa Alberto Dalva Simão 

Alameda das Palmeiras, 586 

Alameda dos Jacarandás, 1315 

Alameda do Ipê Branco, 771 

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1080 

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4808 
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 EDIFICAÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO DA PAMPULHA 
 

Avenida Santa Rosa, 475 

Avenida Santa Rosa, 601 
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O Conjunto do Bairro Cidade Jardim 
 

O bairro da Cidade Jardim nasce, assim como o bairro São Luís, como 

área residencial para a nova elite dominante belo-horizontina.57 O 

conjunto arquitetônico, paisagístico e urbano deste bairro possui uma 

singularidade no contexto da cidade. 

Diferente dos conjuntos urbanos protegidos existentes, que possuem 

as edificações ou áreas polarizadoras e áreas polarizadas, o conjunto 

urbano do referido bairro não possui nenhum elemento polarizador 

sobre outros ou sobre uma área específica. Apesar da existência de 

grandes equipamentos institucionais (colégios, Ministério da 

Agricultura, antiga escola de odontologia da UFMG), eles não 

estabelecem uma relação direta com o bairro. A sua especificidade 

está, antes, na sua ocupação, cujas edificações datam de um mesmo 

período, respeitando cuidadosamente os parâmetros da concepção 

do projeto urbanístico de cidade-jardim. 

“Os lotes, com áreas generosas, permitiam piscinas, quadras de 

esportes, maior liberdade no uso do espaço externo e interno, 

marquises e pérgolas passeando pelos terrenos, planos alongados e 

arrojados, pilares revestidos ou nus, em concreto, criando pilotis para 

garagens de dois, três ou até mesmo cinco carros, adaptando a 

arquitetura os declives da encosta da Bacia do Leitão”58  

Em termos arquitetônicos, a premissa moderna acontece na maioria 

das edificações desse bairro, e mesmo naquelas cujo repertório não é 

modernista, a solução em planta, bem como sua implantação 

incorporaram a nova forma de morar.59 

Diferentemente do conjunto da Pampulha, caracterizado por grandes 

equipamentos polarizadores, o bairro da Cidade Jardim é um conjunto 

de edificações unifamiliares residenciais, extremamente valiosas em 

sua concepção formal, projetadas em sua maioria pela primeira 

                                                   
 
57 Elite esta que, segundo Monte-Mór, vinda de uma premissa industrial belohorizontina que só aconteceu duas décadas 
depois. Essa elite possui uma especificidade no caso belo-horizontino pois, é ela a grande empreendedora da arquitetura 
moderna e também síntese da tradição dos mineiros das Minas. 
58 MONTE-MOR, Luís M., 1994. Pág.21. 
59 Ver nas fichas anexas rua Silval de Sá, 625. 
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geração de arquitetos de Escola de Arquitetura de UFMG, e que hoje 

se apresentam, ainda, muito pouco alteradas e funcionando como um 

“oásis” modernista referencial na cidade. Reside, portanto, no 

conjunto dessas edificações a condição polarizadora do bairro na 

cidade. 
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EDIFICAÇÕES PRIMORDIAIS DA CIDADE JARDIM 
Avenida do Contorno, 7871 

Rua Bernardo Mascarenhas, 46 

Rua Bernardo Mascarenhas, 257 

Rua Carvalho de Almeida, 398 

Rua Conde Linhares, 403 

Rua Conde de Linhares, 539 

Rua Eduardo Porto, 280 

Rua Eduardo Porto, 346 

Rua Eduardo Porto, 471 

Rua Josafá Belo, 88 

Rua Josafá Belo, 405 

Rua Manoel Couto, 11 

Rua Manoel Couto, 122 

Rua Manoel Couto, 123 

Rua Manoel Couto, 165 

Rua Manoel Couto, 274 

Rua Manoel Couto, 296 

Rua Manoel Couto, 316 

Rua Manoel Couto, 339 

Rua Manoel Couto, 387 

Rua Manoel Couto, 420 

Rua Olímpio de Assis, 55 

Rua Olímpio de Assis, 77 

Rua Olímpio de Assis, 195 

Rua Olímpio de Assis, 333 

Rua Sinval de Sá, 325 

Rua Sinval de Sá, 326 

Rua Sinval de Sá, 536 

Rua Sinval de Sá, 549 

Rua Sinval de Sá, 586 

Rua Sinval de Sá, 639 

Rua Sinval de Sá, 664 
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EDIFICAÇÕES DE TRANSIÇÃO DA CIDADE JARDIM 
 

Avenida do Contorno, 7891 

Avenida Raja Gabaglia, 319 

Rua Eduardo Porto, 255 

Rua Eduardo Porto, 396 

Rua Eduardo Porto, 447 

Rua Manoel Couto, 98 

Rua Sinval de Sá, 365 
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EDIFICAÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO DA CIDADE JARDIM 
 

Rua Manoel Couto, 319 
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Annex 20 

Landscapes plans and 

landscape restoration



ANNEX - LANDSCAPES PLANS AND LANDSCAPE RESTORATION 
 
This section contains historic information of the design plans of Burle Marx 
Gardens and current restoration plans, as well as information about the 
history of Dalva Simão and Dino Barbieri Plazas. 
 
The attached file contains: 
 

1. Historic information of Dalva Simão and Dino Barbieri Plazas. 
2. Copies of the original landscaping plans of Burle Marx Gardens (Casa 

Kubitschek, Ball Room, Yatch Club, São Francisco de Assis Church, 
Dalva Simão) 

3. Landscape restoration plans of the gardens 
4. Design plan of Dino Barbieri Plaza 
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SYNTHESIS OF THE EVOLUTION OF DINO BARBIERI AND DALVA SIMÃO 
SQUARES 
 
I - SQUARE DINO BARBIERI  
 

 
Figure 1 - landscaping project - 1942 

The San Francisco Square (current Dino Barbieri Square) was originally 
conceived as an integral part of the gardens of the Church of St Francis of Assisi.   

The project has undergone modification since its deployment. The gardens were 
performed with different formats, with enlargement of circulation areas and changing the 
form of the jobsites, beyond replacement of plants specified, maintaining compositive 
and important conceptual aspects, such as the snakiness, asymmetry and the variety of 
colors and masses of vegetation. 

The deployment of the gardens of San Francisco Square can be verified partially 
in photos that show the flower beds with upholstery flattering and foliage colorful, the 
ficetum (group ficusâ and hoses), and a group of trumpet trees in opposite portion (west), 
also foreseen in the project. There is no knowledge of traces of the paving of pedestrian 
paths. 
 

 
Figure 2 - Photo of Marcel Gautherot (detail), acquis Instituto Moreira Sales (c.1945) 

■ 
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Old photos show the occupation of the square by Restaurant Mangueiras, with the 
construction of the building still existing circular and the total abolition of the jobsites. 
Remained only the larger trees and the hoses.   
 

 
Figure 3 - Aerial Photo (decade of 1970) - Restaurant Mangueiras and edification circular  

After removal and demolition of Restaurant Mangueiras, in the decade of 1990, 
was executed reform project by the Town Hall. Only the circular building was recycled 
alot for installation of snack bars for users of the square. 
 

 
Figure 4 - 1990s - Maintenance of circular building for 24/24. 

■ 
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Interventions in the Gardens 
The gardens of the Church of St Francis of Assisi were the object of restores 

judiciousanalyzes in 1992 and in 2005, with projects drawn up by the Office Burle Marx & 
Cia Ltda and approved by the governing bodies of patrimony, which accompanied the 
services.  
 

 
Figure 5 - Restoration Project of Gardens - 1992 

In 1992, the project was restricted to the beds closer to the Church and proposed 
new specification of the rose garden, simplified form.  

In 2005, the project was extended to the jobsites remaining and proposed the 
adequacy of the plants to the new site conditions, replacing rose bushes by foliage and 
colored upholstery, used in other gardens of Pampulha. 
 

 
Figure 6 - Restoration Project of Gardens- 2004/2005 

■ 
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II - DALVA SIMÃO SQUARE 
 

 
Figure 7 - First Project - 1943/44 

The first project of Santa Rosa Square (today Dalva Simão) was elaborated by 
Roberto Burle Marx and Henrique Mello Barreto between the years 1943 and 1944.  
Characterized -path is one in diagonal, using sinuous forms and providing for groups of 
vegetation interspersed to groups of stones. 
This project has not been deployed.  
 

 
Figure 8 - Second Project - 1973 

The second project was developed in 1973 by the Office Burle Marx & Cia Ltda, 
maintaining a structure similar to the first solution, but with employment of straight lines. 
The landscaping also is redrawn by keeping the concept of creating the vegetation 
groups provided for in the previous solution. The work was implanted at the same 
decade.. 
 

■ 



COPIES OF THE ORIGINAL LANDSCAPING PLANS OF BURLE MARX 

 





















LANDSCAPERESTORATION PLANS OF THE GARDENS 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

CASA DO BAILE - PAMPULHA 

 

 

Projeto: Medida compensatória n°135/2010 do CDPCM-BH. 

Tipo de obra: Restauração de paisagismo. 

Local da obra: Av. Dr. Otacílio Negrão Lima, 768 - Pampulha, Belo Horizonte - MG 

 

Conforme reuniões junto aos órgãos públicos competentes, EPHAN, IEPHA e DIRETORIA DE 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE, ficou estabelecido os planos de ação que 
seguem relacionados abaixo: 

 

1. Realizar levantamento da situação atual dos jardins e elementos afins; 

2. Desenvolver projeto de proposta de restauração de acordo com as diretrizes passadas 
pelos órgãos públicos e consultoria especializada do Arq. Paisagista Ricardo Lanna; 

 

Descritivo dos Trabalhos de obra: 

 

CALÇADAS 

Recompor calçamento existente de pedra portuguesa; 

Limpeza com hidrojateamento para calçada de pedra portuguesa existente; 

 

ESPELHO D’ÁGUA 

Esvaziar espelho d’água para examinar fundo do mesmo; 

Recompor qualquer imperfeição do mesmo para o seu perfeito funcionamento; 

Recompor bordas caso necessário; 

Recompor caixas de concreto para plantas Sub-aquáticas; 

 

BANCOS 

Restaurar bancos existentes caso necessário; 

Limpeza com hidrojateamento dos mesmos. 
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ELÉTRICA / LUMINOTECNICO 

Levantamento de refletores existente; 

Restaurar luminárias da ponte; 

Substituir equipamentos danificados por peças novas com mesmas características das existentes; 

Substituir postes de iluminação caso necessário; 

Troca de lâmpadas em geral. 

 

DIVERSOS 

Realocação do padrão de luz da CEMIG, estudar a colocação da mesma em tamanho menor e junto 
a guarita. 

Demolição da escada do quiosque; 

Criação de placas de sinalização; 

Criação de placas de identificação de espécies; 

 

Descritivo dos Trabalhos de Paisagismo: 

 

Projeto de Requalificação e Reestruturação de Paisagismo da Casa do Baile 
 
Ficha técnica: 
 
Arquiteto Oscar Niemeyer, 1940. 
Paisagismo: Roberto Burle Marx, 1942 (Projeto original desaparecido). 
Paisagismo atual: Ricardo Samuel de Lana com a colaboração da Paisagista Laura Mourão, 
2002. 
Reformulação do Paisagismo: Ricardo Samuel de Lana com a colaboração da Paisagista Laura 
Mourão, agosto de 2007. 
 
Histórico 
 
Os jardins originais foram dizimados desde que o Município optou por arrendá-la a particulares 
quando o edifício ficou concluído em 1943. Apesar do uso destinado ao edifício – uma boate de 
má reputação - os jardins teriam sido concluídos conforme o projeto original.  
 
Uma cláusula do contrato de arrendamento estabelecia que coubesse à Prefeitura a conclusão 
e conservação dos jardins que seriam mantidos como jardins públicos.  
 
Não se tem notícia do cumprimento de tal cláusula, mas sabe-se que durante o período que 
esteve arrendado todo o conjunto foi arruinado: o edifico, mobiliário, utensílios e os jardins.  
 
A dizimação dos jardins e o desaparecimento do projeto original determinaram o conceito da 
intervenção como uma requalificação física e ambiental dos jardins. Assim foi que em 2002 
elaborou-se o Projeto de Paisagismo tendo como referência a documentação disponível e, 
principalmente, imagens feitas a partir dos anos 1940.  
 
Naquela época incorporou-se aos jardins da Casa do Baile o trecho da orla compreendido 
entre o então bar Redondo e o embasamento do seu similar, na direção oposta, próximo à 
interseção da Avenida Otacílio Negrão de Lima com a Avenida Santa Rosa. 
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 Esse trecho da orla era originalmente gramado, em linhas sinuosas, sobre o pavimento branco 
da alameda. A arborização restringia-se às palmeiras imperiais - Roystonea oleraceae - em 
sequência rítmica, espaçadas de dez em dez metros. 
 
Algumas das espécies utilizadas no paisagismo original foram identificadas através de imagens 
fotográficas da década de 40, Nos canteiros terrestres identificou-se Canna x generalis (cana-
índica) Agaphantus africanus, (agapanto),  Hemerocallis flava (lírio–de–são - José), Crynnum 
procereum, (crino) e Cortaderia celloana (capim –dos- pampas). 
 
Através dessas fotografias pôde-se esclarecer, também, o tratamento do pavimento original, 
em calçada portuguesa branca, mantido apenas na ponte e em volta do volume circular.  
 
Desde a inauguração da Casa do Baile até a intervenção de 2002 não se registrou nenhuma 
que se propusesse recuperar os jardins criteriosamente. Naquele ano os jardins da “ilha” 
mostravam-se com espécies arbóreas e arbustivas que germinaram espontaneamente e 
desenvolveram-se, subvertendo a sintaxe do paisagismo de Roberto Burle Marx.  
 
Os canteiros subaquáticos receberam espécies terrestres, os gramados ganharam maciços e 
forração inadequados aos jardins. A vegetação densa da orla obstruía as visadas. 
 
 
Intervenções efetuadas em 2002. 
 
Remoção do pavimento em pedras portuguesas brancas com ondas pretas, introduzido em 
época imprecisa e sua substituição por pavimento branco; 

 
Supressão de arvores e arbustos que haviam germinado e desenvolvido espontaneamente na 
ilha; o espelho d’água recebeu espécies aquáticas flutuantes e emergentes reintroduzindo-se a 
taboa (Tifa angustifólia) que havia desaparecido.  
 
Os holofotes do solo com as respectivas grades de proteção foram removidos e substituídos 
por um novo sistema, que eliminou toda a parafernália obsoleta.  

 
 A arborização densa efetuada na orla, na década de setenta, foi na medida do possível 
minimizada.  
 
O trecho da orla entre o então Bar Redondo e a ruína do seu similar, recebeu tratamento 
paisagístico com introdução de alameda pavimentada em caçada portuguesa branca, amplos 
canteiros plantados com Canna x generalis, alternando as variedades de flores vermelhas, 
alaranjadas e amarelas que propiciaram vão propiciar uma ambientação vibrante da paisagem. 
Introduziram-se bancos que criaram condições de permanência para repouso e contemplação 
da paisagem.  
 
Os bancos voltados para o lago receberam grupos de quaresmeiras anãs (Tibouchina 
holocericea) espécie nativa de porte arbustivo para amenizar o ruído e eliminar a visão dos 
automóveis que circulam pela Avenida Otacílio Negrão de Lima.   

 
As ruínas do quiosque foram consolidadas e tratadas com a recolocação do pavimento em 
tijolos, de acordo com a paginação original subsistente e receberam bancos recuperando-se, a 
sua função como espaço de permanência.  
 
Uma nova guarita com marquise foi construída na orla junto à ponte, mas inexplicavelmente 
manteve-se a inaceitável edificação que abriga o medidor de energia elétrica, em evidente 
conflito visual com o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Casa do Baile. 
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Em 2007 quando da recuperação dos jardins os canteiros da orla já tinham sido dizimados pelo 
pisoteio intenso de pescadores e o sistema de irrigação já não mais funcionava. Refizeram-se, 
então os apenas os canteiros colaterais.  

 
 

As intervenções visaram recuperar um jardim antológico no conjunto da obra do notável 
paisagista Roberto Burle Marx, valorizar o conjunto Arquitetônico, Artístico, Escultórico e 
Urbanístico da Pampulha, adequando-o à plena fruição.  
 
Intervenções Propostas. 
 
Os jardins mostram-se em bom estado de conservação (“Ilha”). A orla, excetuando a ponte, 
teve toda a vegetação ornamental dizimada. 
Na ilha serão efetuadas intervenções pontuais: retirada de um ipê amarelo (Tabebuia 
serratifolia) e três indivíduos de ipê-tabaco (Tabebuia achracea). A retirada dos ipês plantados 
respectivamente em 2002 e 2004 justifica-se pelo fato das raízes do primeiro terem atingido a 
água da lagoa. Consequentemente não terá chance de se desenvolver plenamente. Os outros 
três são inadequados por serem de porte arbustivo, irão obstruir visadas da Casa do Baile. 
Todos os quatro indivíduos podem ser transplantados. 
 
A vegetação dos canteiros sofrerá alguns ajustes já que algumas espécies foram plantadas em 
demasia por estarem disponíveis sem custos. 
 
De modo geral toda a vegetação ornamental será removida para rebaixamento do substrato 
abaixo do nível do piso das guias e adubação.  
 
O espelho d’água será drenado para se proceder ao plantio das espécies aquáticas. 
 
O afloramento de solo em semicírculo em cota inferior a da “ilha”, localizado atrás do volume 
curvilíneo de apoio ao palco mostra-se com a mureta arruinada. 
 
Para o problema existem duas alternativas: a primeira delas é a demolição de todo o apêndice 
o que iria valorizar a “ilha” pela eliminação de um bloqueio visual. Essa alternativa depende de 
estudos que esclareçam alguma possível função estrutural do apêndice ou se é factível a 
eliminá-lo sem riscos estruturais para o arrimo da “ilha”.  
 
Além disso, uma obra dessa envergadura em meio aquático é de execução tecnicamente 
complexa. 
 
A segunda alternativa, mais sensata, é de recuperar a mureta arruinada, suprimir todos os 
indivíduos de Erythrina speciosa (suínã) e cobrir o solo com forração de espécie semi-aquática, 
evitando-se a obstrução visual do conjunto. 
 
 
 
Guarita / Marquise. 
 
A guarita introduzida no conjunto nas intervenções efetuadas na Casa do Baile em 2002 desde 
então se acha em desuso. 
 
O espaço foi subdimensionado, não comportando o vigia. A solução para o problema é 
complexa e exige uma decisão do que fazer com a estrutura inútil. 
 
A solução que se propõe é de demolir a estrutura inútil, mantendo-se apenas um apoio para a 
marquise. Nesse “apoio” seria instalado o medidor de energia elétrica. 
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Atualmente esse medidor acha-se instalado. Na verdade são três equipamentos: dois em 
desuso e um obsoleto instalado numa edificação deplorável sob todos os aspectos, que 
confrontam com a Casa do Baile. 
 
O medidor tem que ficar instalado na orla, fora da “ilha”, mas é inaceitável que permaneça na 
localização atual. 
 
Propõe-se, portanto, que ele seja incorporado à guarita através de uma solução criativa. 
 
O canal, um remanso que se estende longitudinalmente entre a orla e a ilha, mostra-se 
permanentemente em estado de degradação: destino de resíduos sólidos, animais mortos em 
decomposição, cardumes em agonia por falta de oxigênio, águas colorizadas de verde por 
ação de algas que desprendem odor nauseante. Enfim, um quadro repulsivo para usuários, 
passantes e turista. 
 
A solução proposta para a reversão de quadro tão desestimulante é a criação de um aquário. 
Esse aquário será contido por duas barragens localizadas nos extremos da parte frontal da 
ilha.  
 
Depois de dragado e livre dos resíduos sólidos, há décadas acumulados pela dinâmica das 
águas da lagoa, será alimentado com água tratada, proveniente da rede pública de 
abastecimento.  
 
Nele serão introduzidas carpas e vitórias-régias, instaurando-se uma vibrante e agradável 
ambientação para a Casa do Baile. 
 
O aquário resolvera de vez os problemas ambientais e estéticos crônicos que tanto prejudicam 
a plena fruição do Conjunto.  
 
Na orla, com a construção do aquário, a margem do lago será apenas gramada suprimindo-se 
as árvores que se mostram em situação anômala ou em mau estado fitossanitário dentre as 
quais Terminalia catappa (castanheira), Albizia lebeck (pau-preto) e Bahuinia variegata (pata-
de-vaca). Em compensação grupos de uma mesma espécie, de troncos colunares e floração 
exuberante serão criteriosamente introduzidos. 
 
Os canteiros com cobertura de Canna x generalis serão deslocados da margem do lago para a 
da Avenida Otacílio Negrão de Lima. Essa permuta foi norteada pela intenção de se isolar 
visualmente os efeitos conflitantes do intenso tráfego de automóveis com o ambiente acolhedor 
da orla do lago, Para dissimular a anacr6onica edificação que abrigava o bar “Redondo” será 
adensada a vegetação na sua proximidade, 

 

. 

 

 

Arq. Luiz Henrique Medeiros Ferreira            Ricardo Samuel de Lanna 

 CAU-MG 73.696-1  EPO – Engenharia                  Arquiteto Urbanista 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

CASA KUBITSCHEK – PAMPULHA – BHTE / MG 
 

 

Projeto: Medida compensatória n°135/2010 do CDPCM-BH. 

Tipo de obra: Restauração de paisagismo, reforma e acréscimo da Casa Kubitschek. 

Local da obra: Av. Dr Otacílio Negrão Lima, 4.188 - Pampulha, Belo Horizonte - MG 

 

Conforme reuniões junto aos órgãos públicos competentes, EPHAN, IEPHA e DIRETORIA DE 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE, ficou estabelecido os planos de ação que 
seguem relacionados abaixo: 

 

1. Realizar levantamento da situação atual dos jardins, calçamentos, anexo e elementos afins; 

2. Desenvolver projeto de proposta de restauração de acordo com as diretrizes passadas 
pelos órgãos públicos e consultoria especializada do Arq. Paisagista Ricardo Lanna; 

 

 

Descritivo dos Trabalhos de obra: 

 

CALÇADAS E CALÇAMENTOS INTERNOS 

Regularização de Base; 

Recompor Calçadas de pedra portuguesa; 

Restaurar escada de Canga de Minério; 

Construção de Rampa de acessibilidade para o anexo; 

 

ESPELHO D’ÁGUA 

Esvaziar espelho d’água para examinar fundo do mesmo; 

Recompor qualquer imperfeição do mesmo para o seu perfeito funcionamento; 

Recompor bordas caso necessário; 

Recompor caixas de concreto para plantas Sub-aquáticas; 

Remover elementos acrescidos, que não pertencem ao projeto original; 

 

PORTÃO DE ENTRADA 

Restaurar gradil; 

Pintura e implementação de travas; 
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ELÉTRICA / LUMINOTECNICO 

Levantamento de refletores existente; 

Substituir equipamentos danificados por peças novas; 

Substituir postes de iluminação caso necessário; 

Troca de lâmpadas em geral. 

 

 

DIVERSOS 

Restauração de mobiliário existente; 

Demolição de anexo existente; 

Criação e implantação de anexo para abrigar mobiliário restaurado, um café, banheiros; 

Restauração de cobogós existentes; 

Restauração de bancos; 

Modificação da piscina para uma área de jardim sub-aquático; 

Sistema de irrigação; 

Design das plaquetas de identificação das espécies vegetais e programação visual; 

Irradicar os formigueiros; 

 

Descritivo dos Trabalhos de Paisagismo 
 

 
JARDINS FRONTAIS 
 

Considerando o caráter antológico dos jardins da Casa Kubitschek na história evolutiva 
do Paisagismo e tratando-se também de um componente indissociável do Conjunto 
Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha propõe-se a restauração de partes dos jardins 
conforme o Projeto Original aliada a uma requalificação física e ambiental da sua totalidade. 
Isso, porque o tempo trans corrido entre a execução e os dias atuais em que pese às poucas 
alterações ocorridas impôs limitações à sua plena restauração. Intervenções  irreversíveis   se 
incorporaram definitivamente aos jardins como a ampliação da residência, a introdução de uma 
guarita, o desenvolvimento das espécies vegetais de porte arbóreo são algumas delas. 
Também diversas espécies que foram introduzidas ou que germinaram espontaneamente 
ampliaram as zonas com sombreamento excessivo que se tornaram impróprias para vegetação 
que necessita de plena incidência de insolação para desenvolver e se consolidar. 

 
Diante de tais condicionantes optou-se por se reintroduzir as manchas de vegetação 

dos jardins frontais com as mesmas especificações do projeto original substituindo-se algumas 
que se mostraram inapropriadas caso das anuais e das bulbíferas que perdem as folhas após a 
floração. Nesses casos se substituiu por nativas perenes que mostram identidade visual com 
aquelas. O Rock Garden na proximidade do espelho d’água será também reabilitado 
reagrupando-se os matacões hoje dispersos aleatoriamente pelos jardins. 
 

O espelho d’água será recuperado na sua forma original e terá nos canteiros 
subaquáticos as mesmas espécies do projeto original. 
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Os interstícios das pedras do pavimento das vias de acesso à residência e aos jardins 
serão novamente gramados removendo-se as pedras portuguesas que substituíram a solução 
original. 

 
Algumas árvores e todos os arbustos de espécies ornamentais e frutíferas serão 

suprimido. As supressões propostas justificam-se pelos seguintes imperativos: manejo, mau 
estado fitossanitário e obstrução de visadas. As supressões possibilitarão reintroduzir os 
canteiros do projeto original, substituir árvores mortas ou decrépitas por novos indivíduos da 
mesma espécie, reintroduzir espécies extintas, eliminar inadequações e a recuperação das 
visadas obstruídas pela densidade da vegetação.  A substituição dos ipês em decrepitude na 
proximidade do espelho d’água, a supressão do mandacaru e das duas palmeiras junto à 
fachada frontal enquadram-se nos casos mencionados.  

 
 

JARDINS POSTERIORES 
 
 

As más condições físicas e de conservação  do paisagismo mostram-se mais aguçadas 
nos jardins posteriores: ali a falta de manutenção e manejo ocasionaram um bosque denso e 
edificações arruinadas. Mantiveram-se apenas as estruturas paisagísticas, mas o conceito do 
projeto original foi essencialmente deturpado. As copas densas das árvores dizimaram os 
gramados, a piscina e as edículas mostram-se arruinadas. 

 
As intervenções propostas abrangem arquitetura e paisagismo. Uma das edículas, a 

que reproduz uma versão em miniatura da fachada da Casa Kubitschek, será restaurada e a 
adaptada para um café/lanchonete. A outra, destituída de qualquer atributo estético ou histórico 
será demolida p ara dar lugar a um novo edifício destinado a uma reserva técnica. O partido 
arquitetônico ajustou-se com precisão e criatividade ao muro de cobogós, remanescente dos 
jardins originais. Esse funcionará como guarda corpo do terraço que integra o novo edifício. A 
piscina será totalmente recuperada e permanecerá cheia, mas óbvio apenas como espelho 
d’água. Para não oferecer risco de acidente, será guarnecida com guarda-corpo de material 
transparente de modo que o ambiente original possa ser lido em todas suas dimensões. 
Diversos árvores e arbustos serão suprimidos para se restabelecer o equilíbrio entre as massas 
das copas e os jardins temáticos. Esses demandam insolação plena e vão se mostrar em 
destaque nas proximidades das vistas posteriores do edifício principal. Amplas áreas 
originalmente gramadas serão cobertas com outro tipo de vegetação em decorrência do 
sombreamento ocasionado pelas copas densas. 

 
O espaço em dois níveis interligados por um sistema de vias e rampas pavimentadas 

com pedras irregulares mostra peculiaridades distintas: ao nível do edifício principal serão 
restaurados o” Jardim da Canga” e a mancha ameboide com espécies nativas do cerrado. O 
espaço remanescente receberá tratamento compatível com a incidência de sol com manchas 
de diversas espécies cobrindo o solo. Caracteriza-se como um espaço de lazer educativo e 
contemplativo com jardins temáticos e vegetação ornamental de rara beleza. 
O nível superior será tratado para permanência e sociabilidade. Uma extensão do café com 
mobiliário onde os usuários poderão desfrutar da amenidade de um espaço acolhedor, 
envolvente e repousante. É o espaço que vai consolidar a experiência de um percurso por um 
ambiente modernista na sua totalidade: jardins, arquitetura, artes integradas, móveis mobiliário 
urbano e equipamentos. 
 

O café assume nas circunstâncias da Residência Kubitschek, importância fundamental 
para viabilizá-la financeiramente como espaço de visitação pública propiciando ainda uma 
extensão para a atividade de visitação: a permanência no local após cumprir o roteiro do 
conjunto arquitetônico da orla da Lagoa da Pampulha. 
Todo o espaço ao nível da piscina terá o pavimento em saibro, mobiliário distribuído sob as 
copas frondosas das árvores e acesso universal. 
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Um sistema de irrigação eficiente, um amplo projeto de iluminação e a identificação das 
espécies vegetais propiciarão a manutenção adequada dos jardins e sua plena fruição. 

 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

 

Em observação ao oficio Nº 2003/12 do IPHAN, item 1 parágrafo a.  Temos ciência do ADE 
Pampulha, que determina os afastamentos em 3m laterais e fundos, constatamos que com essa 
limitação, seria inviável a criação do espaço anexo(edícula), uma vez que precisamos de área para o 
acervo, banheiros, cafés e área administrativa.  A área em questão possui um limitador que é a 
parede de Cobogó, que será restaurada, se fossem respeitados os afastamentos de hoje não 
teríamos espaço suficiente para o programa solicitado.  Desta forma estamos acompanhando a 
edificação existente que será demolida e que se encontra nas divisas do terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

Arq. Luiz Henrique Medeiros Ferreira          Ricardo Samuel de Lanna 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

IGREJA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – PAMPULHA – BHTE / MG 
 

 

 

Projeto: Medida compensatória n°135/2010 do CDPCM-BH. 

Tipo de obra: Restauração de paisagismo, reforma e acréscimo da Casa Kubitschek. 

Local da obra:  Av. Dr Otacílio Negrão Lima, Snº - Pampulha, Belo Horizonte - MG 

 

Conforme reuniões junto aos órgãos públicos competentes, EPHAN, IEPHA e DIRETORIA DE 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE, ficou estabelecido os planos de ação que 
seguem relacionados abaixo: 

 

1. Realizar levantamento da situação atual dos jardins, calçamentos e elementos afins; 

2. Desenvolver projeto de proposta de restauração de acordo com as diretrizes passadas 
pelos órgãos públicos e consultoria especializada do Arq. Paisagista Ricardo Lanna; 

 

 

 

Descritivo dos Trabalhos de obra: 

 

 

 

CALÇADAS E CALÇAMENTOS INTERNOS 

Regularização de Base; 

Recompor Calçadas de pedra portuguesa; 

Efetuar limpeza dos calçamentos. 

 

 

 

ELÉTRICA / LUMINOTECNICO 

Levantamento de refletores existente; 

Substituir equipamentos danificados por peças novas; 

Substituir postes de iluminação caso necessário; 

Troca de lâmpadas em geral. 
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DIVERSOS 

Suprimir árvores e arbustos e efetuar podas; 

Sistema de irrigação; 

Design das plaquetas de identificação das espécies vegetais e programação visual; 

 

PAISAGISMO 

 

Projeto de Requalificação Ambiental, Física e Paisagística dos Jardins da Igreja de São 
Francisco de Assis – Pampulha, Belo Horizonte. 
 
Ficha Técnica  
Ficetum e Roseiral da Igreja da Pampulha 
 
Projeto de Ajardinamento organizado por R. Burle Marx em colaboração com H. L. de 
Mello Barreto 
1941/45 
 

Os jardins da Igreja de São Francisco de Assis originalmente eram constituídos pelos 
dois terrenos contíguos: o Roseiral – adjacente à Igrejinha - e o Ficetum na parte alta, posterior 
ao do Roseiral.   

 
Nos anos 1950, o Ficetum, foi cedido pela Prefeitura a um comerciante que lá instalou 

um restaurante. A  concessão prolongou-se até o início dos anos 1990. Reincorporado ao 
patrimônio Municipal através de disputa judicial foi transformado em praça que não tem 
qualquer interlocução com a parte frontal, junto à igrejinha. Dos jardins originais restam apenas 
as velhas mangueiras pré-existentes aos jardins de Burle Marx e remanescentes do Ficetum 
em contextura banal, destituída de quaisquer interesses. 

 
  Ao longo de décadas os jardins da Igreja de São Francisco foram submetidos a 
manutenção precária com substituição da vegetação originalmente especificada para os 
canteiros, bem como o plantio de essências de porte arbóreo em desacordo com o conceito do 
Projeto. Contudo, os desenhos dos canteiros prevaleceram sem grandes alterações. 
 

O Paisagismo para esses jardins é especialmente diverso do vocabulário temático de 
R. Burle Marx na década de 1940. Para os jardins da Pampulha o paisagista privilegiou a 
utilização de vegetação nativa com ênfase naquela dos Campos Rupestres. Para tanto contou 
com a colaboração do botânico Henrique Lahmeyer de Mello Barreto estudioso compulsivo das 
formações rupestres em Minas Gerais. 

 
Mas, para os jardins da Igreja de São Francisco da Pampulha, Burle Marx projetou um 

“Roseiral”. De acordo com o Memorial Descritivo do Projeto: o Roseiral “ficará junto da Igreja 
pois a tradição mostra que grande foi a influência da rosa na Religião Católica”. Cita ao longo 
do texto as muitas simbologias que a rosa evoca no catolicismo: a alusão à Virgem Maria nos 
antigos hinos religiosos como Rosa – Rosa entre as mulheres - e as chagas de Cristo como 
rosas vermelhas. Ensina que “da relação entre a Mãe de Deus, os sofrimentos de Cristo e a 
Rosa, surgiu o Rosário”. Prossegue narrando diversas referências à  Rosa como a lenda que 
diz que as lágrimas de (Santa Maria) Madalena descoloriram as rosas vermelhas que  se e 
transformaram em rosas brancas. Cita São Cipriano e Santo Agostinho quem descreveram os 
jardins celestiais repletos de roseiras e Dante quem comparou o Paraíso a uma rosa; Santa 
Dorotéia quem transformou pães em rosas e Santa Terezinha do Menino Jesus, a Santa das 
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Rosas. Associa, por fim, a rosa, à arquitetura das catedrais medievais nas quais foi motivo 
magnífico para as rosáceas. 

 
Talvez tenha sido esse o único Roseiral especificado por R. Burle Marx em toda sua 

vasta obra como Paisagista. Trata-se portanto de um jardim histórico, antológico na história do 
Paisagismo Modernista e uma ocorrência ímpar. Decidiu-se em decorrência de tal 
peculiaridade, reintroduzir as roseiras como na versão original dos jardins em substituição às 
espécies lá hoje existentes. Não será possível restaurar todos os canteiros de roseiras visto 
que partes dos jardins mostram-se sombreados pelas copas das árvores plantadas em 
desacordo com o Projeto Original. Assim, decidiu-se pela reintrodução das roseiras apenas em 
torno da Igreja e nos canteiros adjacentes. 

 
Para o reordenamento do Paisagismo, muito alterado ao longo do tempo, solicitou-se a 
supressão de algumas árvores que sombreiam os canteiros na lateral direita da igrejinha. Ao 
todo,cinco indivíduos:  
 
Chorisia speciosa (paineira) – quatro indivíduos 
Delonix regia (flamboyant) – um indivíduo 
Sapindus saponaria (sabão-de-soldado) – um indivíduo. 
 
 
Por outro lado serão introduzidas essências especificadas no Projeto Original, há décadas 
inexistentes naqueles jardins, na medida do possível, nas mesmas localizações e, quando isso 
não foi possível, as especificações foram  criteriosamente dispostas  de modo a não obstruir as 
visadas do monumento e da paisagem. 
 
A lista de espécies de porte arbórea e arbustiva totaliza trinta indivíduos de seis espécies 
sendo que apenas uma delas não constava da Lista de R. Burle Marx: 
 
Tibouchina scrobinculata – 4 indivíduos 
Tibouchina candolleana (Mart.) Cogn – 4 indivíduos 
Tibouchina semidecandra – 7 indivíduos 
 Tibouchina  granulosa – 3 indivíduos 
Sena machrantera – 3 indivíduos 
*Bowdichia virgilioides – 6 indivíduos 
 
*Não constava da Lista de Plantas do Projeto Original 
 
 

As Roseiras Polyantas especificadas, são as mesmas do   Projeto Original de 
Paisagismo. 

 
 
A opção de se promover uma restauração mais rigorosa naqueles jardins apoia-se, 

como se vê, no próprio Memorial Descritivo do Projeto de Paisagismo Original.   Levou-se em 
conta nessa decisão o restrito respeito à vontade do Paisagista expressada em diversas 
ocasiões, de ver seus jardins, quando sofrem intervenções, serem restaurados  não, 
reformados. 

 
 
O próprio Roberto Burle Marx voltou em Belo Horizonte a convite da Prefeitura nos 

anos 1990 e em julho, declarou, em entrevista, ao Diário da Tarde que “um roseiral é o tipo 
mais adequado para aqueles jardins”. Em dezembro, na reinauguração da igrejinha o jornal O 
Tempo noticiava na reportagem “Igreja da Pampulha é entregue à População” que os jardins 
projetados pelo Paisagista Burle Marx foram totalmente refeitos com base no Projeto Original” 
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Em 2004, por ocasião de uma nova reinauguração da igrejinha os jardins que até então   
mostravam-se  desfigurados foram novamente reformados. Nessa reforma o Roseiral foi 
novamente suprimido e substituído por várias espécies ornamentais sem qualquer relação com 
o caráter original dos jardins além de não se remover espécies arbóreas e arbustivas 
conflitantes com o paisagismo. 

 
O Projeto ora em discussão intenta promover uma Requalificação Física, Ambiental, e 

Paisagística  dos Jardins da Igreja de São Francisco de Assis abrangendo os sistemas de 
iluminação e irrigação,comunicação visual, substituição do mobiliário sucateado e  inserção de 
novo  mobiliário, supressão e substituição das espécies inadequadas. Com relação ao 
mobiliário, destaca-se a introdução de bancos judiciosamente localizados para dotar os 
espaços de condições mínimas de permanência para repouso e fruição da paisagem. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

MAP – MUSEU DE ARTES DA PAMPULHA 
 

 

Projeto: Medida compensatória n°135/2010 do CDPCM-BH. 

Tipo de obra: Restauração de paisagismo. 

Local da obra:  Av. Dr Otacílio Negrão Lima, 16585 - Pampulha, Belo Horizonte - MG 

 

Conforme reuniões junto aos órgãos públicos competentes, EPHAN, IEPHA e DIRETORIA DE 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE, ficou estabelecido os planos de ação que 
seguem relacionados abaixo: 

 

1. Realizar levantamento da situação atual dos jardins e elementos afins; 

2. Desenvolver projeto de proposta de restauração de acordo com as diretrizes passadas 
pelos órgãos públicos e consultoria especializada do Arq. Paisagista Ricardo Lanna; 

 

 

Descritivo dos Trabalhos de obra: 

 

 

CALÇADAS 

Regularização de Base; 

Recompor Calçadas de pedra portuguesa; 

Implantar calçamento em pedra portuguesa branca junto a Av. Dr. Otacílio Negrão; 

Implantar calçamento complementar, acompanhando a calçada existente, no acesso lateral direto à 
Av. Dr. Otacílio Negrão Lima; 

Implantar calçamento em pedra portuguesa no caminho feito por pedestres no jardim, ver planta. 

 

ESPELHO D’ÁGUA 

Esvaziar espelho d’água para examinar fundo do mesmo; 

Recompor qualquer imperfeição do mesmo para o seu perfeito funcionamento; 

Recompor bordas caso necessário; 

Recompor caixas de concreto para plantas Sub-aguáticas; 

 

JARDINEIRA 

Demolir jardineira existente e recompor talude. 
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CANCELA DE ENTRADA 

Trocar e pintar correntes; 

Colocar cancelas nos acessos de veículos próximo à entrada de carros; 

Colocar tubos de ferro, removíveis com correntes para impedir o estacionamento de carga e 
descarga próximo a edificação. 

 

PISO DE CRISTAL 

Demolição do piso existente; 

Prospecção (escavação manual) para identificação do sistema de iluminação original; 

Recompor todo o fosso para o sistema de iluminação; 

Propor novo sistema de iluminação para piso em vidro laminado e Jateado; 

Pintar estrutura metálica em branco. 

 

ESCADA 

Demolição de escada existente e recomposição de talude. 

 

ELÉTRICA / LUMINOTECNICO 

Levantamento de refletores existente; 

Levantamento de sentinelas existentes; 

Substituir equipamentos danificados por peças novas; 

Restaurar ou substituir sentinelas; 

Substituir postes de iluminação caso necessário; 

Troca de lâmpadas em geral. 

 

DIVERSOS 

Remoção de placas de sinalização sub-utilizadas; 

Criação de placas de sinalização; 

Criação de placas de identificação de espécies; 

Pintura de sinalização de transito no piso; 

Colocação de Grelha em ferro fundido conforme detalhe em projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Turim, 99 – Santa Lúcia, BH / MG – CEP: 30.360-552 – Tel: (31) 3505-3000 

Descritivo dos Trabalhos de Paisagismo: 

 

Ao longo do tempo as feições físicas do terreno mantiveram-se inalteradas, mas o Paisagismo 
(vegetação e jardins) sofreram inúmeras intervenções aleatórias que subverteram o conceito 
original. Nem mesmo as intervenções efetuadas através de Projetos de Paisagismo que se 
propuseram corrigir ou reverter as impropriedades. 
 
Os jardins mostram-se atualmente em precário estado de conservação, com diversos canteiros 
devastados, sem vegetação, ou tomados por vegetação invasora. O sistema de irrigação 
sucateado, o de iluminação, obsoleto.  
 
A vegetação de porte arbóreo concentra-se na parte posterior e na lateral direita do edifício do 
MAP. Sua distribuição não obedece a qualquer propósito e excetuando um grupo de 
quaresmeiras remanescente do plantio original, diversas espécies foram dispostas sem 
qualquer critério.  
 
Tanto a vegetação de porte arbóreo quanto a de porte arbustivo mostra situações de obstrução 
de visadas imprescindíveis. Tais inadequações persistem apesar de ter sido efetuada diversas 
supressões com a finalidade de desobstruir visadas.  
 
Ainda com relação a vegetação enfatiza-se a grande ocorrência de indivíduos de Acrocomia 
aculeata ocasionada por plantio excessivo e por germinação espontânea, o que demanda 
controle da disseminação da espécie. 
 
O Projeto de Intervenção foi conceituado, portanto, como de reordenamento e requalificação do 
Paisagismo. Descartou-se, intencionalmente, uma restauração histórica dos jardins já que o 
projeto original desapareceu não subsistindo nem mesmo cópias. 
 
As especificações obedeceram a critérios técnicos como, por exemplo, adequação da espécie 
aos aclives e declives, o porte, de modo a se evitar a obstrução das visadas, a disposição de 
grupos arbóreos em localização adequada que mantenham a legibilidade tanto do edifício do 
MAP quanto dos outros componentes do Conjunto Arquitetônico dispostos na orla do lago. 
 
Algumas inovações foram incorporadas ao Projeto de Paisagismo: a pavimentação de trilhas 
evidentes no gramado ocasionado por pisoteio de pedestres, ligando extremos desarticulados. 
 Exemplo dessa intervenção é a calçada introduzida ao longo do meio-fio do canteiro que 
margeia a Avenida Otacílio Negrão de Lima. Ali, o numero crescente de pessoas que 
demandam a Avenida para caminhada se dividem nos deslocamentos através do gramado ou 
das pistas de rolamento de automóveis, situação inaceitável.   
 
A nova via para pedestres apenas fez recuar os limites dos canteiros que se estendiam até o 
meio fio, humanizando os deslocamentos. A introdução de mobiliário – bancos nos jardins 
posteriores ao MAP foi outra medida de humanização do espaço vocacional para o lazer 
contemplativo. 
 
Atualmente o usuário se acocora nos desníveis do terreno para fruir a paisagem. Os bancos 
projetados vão se integrar harmoniosamente na paisagem devido as condições topográficas 
favoráveis. 
 
Outras intervenções essenciais vão corrigir distorções introduzidas no edifício ao longo de 
décadas.  As obras de recuperação dos edifícios do Conjunto efetuadas após o rompimento da 
barragem inseriram um arrimo em ângulo reto na lateral direita do edifício sede do MAP.  
Esse arrimo será suavizado por taludamento gramado que devolverá ao local suas feições 
físicas originais. 
O piso de cristal na projeção da marquise do acesso frontal foi destruído por abalroamento de 
automóvel nos anos 1950 e substituído por granito.  
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Na recuperação dos jardins o piso com o material original será reintroduzido bem como a 
iluminação cenográfica localizada no fosso podendo-se antever os efeitos estético e visual que 
edifico e jardins revelarão à noite. 
 
A iluminação cenográfica abrangendo os jardins, as esculturas e as fachadas do MAP 
promoverão a preponderância do conjunto na paisagem. As fachadas laterais e posteriores do 
edifício desobstruídas das barreiras que a vegetação introduzida por plantio inadequado ou 
pela adoção da que germinou espontaneamente poderão ser percebidas e fruídas na sua 
plenitude.  
 
A atenção dispensada à totalidade do edifício contrapõe-se à postura que sempre se adotou de 
valorizar apenas a fachada frontal. Para tanto todo o sistema de iluminação será totalmente 
renovado se eliminado os holofotes obsoletos com a parafernália que os sustentam. 
 
O sistema de irrigação abrangerá toda a poligonal dos jardins, diferentemente do que ocorre 
hoje. A vegetação de porte arbustivo que estabelece barreiras contra as visadas como a 
existente defronte o espelho d’água, Plunbago capensis (bela-emília) será substituída e o 
grupo de Rhododendron simsii (azaléia) que obstrui a visada do lago da Pampulha e a Casa do 
Baile na margem oposta ao MAP, que será suprimido 
.  
Indivíduos de porte arbóreo localizados nos jardins frontais a jusante do espelho d’água 
mutilados ou desaprumados por ação de vendavais serão suprimidos sem substituição 
devendo os novos indivíduos ser localizados em grupos, nas laterais dos jardins. 
Todas as espécies serão identificadas através de plaquetas nas quais constará a sua 
denominação científica. 
 
Todas as intervenções propostas sustentam-se no propósito de reordenamento da paisagem, 
na adequação das espécies aos componentes físicos do conjunto, de harmonizar as massas 
discrepantes de vegetação e de recuperar o conceito do projeto original perfeitamente legível e 
perceptível nas inúmeras imagens da década de 1940. 
 
Os jardins do MAP bem como os da Igreja de São Francisco de Assis e da Casa do Baile só se 
manterão preservados se for sanado um problema que atualmente os afeta intensamente: a 
presença de capivaras que destroem as espécies ornamentais pastando-as ou através de 
pisoteio ou ainda chafurdando no espelho d’água e destruindo a vegetação aquática.  
 
A escadaria existente no jardim do lado direito do edifício do MAP será demolida. Como não é 
possível adapta-la aos padrões de conforto e segurança exigidos pela ABNT, propôs-se 
construir uma nova, acomodada nas curvas de nível do terreno. Tal solução, no entanto 
resultaria na interposição de volume visualmente agressivo em relação ao edifício sede do 
Museu pelo que foi descartada. 

 

 

 

Arq. Luiz Henrique Medeiros Ferreira          Ricardo Samuel de Lanna 

CAU-MG 73.696-1   EPO – Engenharia       Arquiteto Urbanista - Paisagista 



 

Rua Turim, 99 – Santa Lúcia, BH / MG – CEP: 30.360-552 – Tel: (31) 3505-3000 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

PRAÇA ALBERTO DALVA SIMÃO – PAMPULHA – BHTE / MG 
 

 

Projeto: Medida compensatória n°135/2010 do CDPCM-BH. 

Tipo de obra: Restauração de paisagismo, reforma e acréscimo da Casa Kubitschek. 

Local da obra:  Av. Dr Otacílio Negrão Lima, S/Nº - Pampulha, Belo Horizonte - MG 

 

Conforme reuniões junto aos órgãos públicos competentes, EPHAN, IEPHA e DIRETORIA DE 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE, ficou estabelecido os planos de ação que 
seguem relacionados abaixo: 

 

1. Realizar levantamento da situação atual dos jardins, calçamentos e elementos afins; 

2. Desenvolver projeto de proposta de restauração de acordo com as diretrizes passadas 
pelos órgãos públicos e consultoria especializada do Arq. Paisagista Ricardo Lanna; 

 

 

 

Descritivo dos Trabalhos de obra: 

 

 

CALÇADAS E CALÇAMENTOS INTERNOS 

Regularização de Base; 

Duplicar calçada junto a Av. Otacílio Negrão de Lima; 

Recompor Calçadas de pedra portuguesa; 

Restaurar Jardim de Canga de Minério; 

Restaurar pavimentação da escadaria que liga a Praça com a Av. Otacílio Negrão de Lima; 

 

 

ESPELHO D’ÁGUA 

Esvaziar espelho d’água para examinar fundo do mesmo; 

Recompor qualquer imperfeição do mesmo para o seu perfeito funcionamento; 

Recompor bordas caso necessário; 

 

 

 



 

Rua Turim, 99 – Santa Lúcia, BH / MG – CEP: 30.360-552 – Tel: (31) 3505-3000 

ELÉTRICA / LUMINOTECNICO 

Levantamento de refletores existente; 

Substituir equipamentos danificados por peças novas; 

Substituir postes de iluminação caso necessário; 

Troca de lâmpadas em geral. 

 

 

DIVERSOS 

Restauração de bancos; 

Recuperação das pérgulas; 

Recuperação das estruturas de concreto; 

Instalação dos Totens a Ser fornecido; 

Sistema de irrigação; 

Regularização de Taludes; 

Design das plaquetas de identificação das espécies vegetais e programação visual; 

 

 

Descritivo dos Trabalhos de Paisagismo 
 

O Projeto que será objeto de intervenção é o existente, de 1976.  Mas as intervenções vão 
se equivaler à construção de um novo espaço já que todos os seus componentes acham-se 
devastados: Pavimento, canteiros, fonte, pergulado e mobiliário. 

 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

 Projeto paisagístico sofre alteração pois estamos no aguardo da participação da 
Zoobotânica para consultoria diversas. Solicitada pelo Consultor Arq. Ricardo Samuel de Lanna. 

 

 

 

 

Arq. Luiz Henrique Medeiros Ferreira          Ricardo Samuel de Lanna 

CAU-MG 73.696-1   EPO – Engenharia       Arquiteto Urbanista - Paisagista 
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ANNEX - RESTORATION PROGRAMMES FOR BUILDINGS 
 
This section contains information and documentation about the restoration 
plans of the buildings. 
 
The attached file contains: 
 
1. São Francisco de Assis Church Restoration Plan (2004/2005) 
2. Ball Room Restoration Plan (2012) 
3. São Francisco de Assis Church Restoration Plan (2014) 
4. Casa Kubitschek Restoration Plan (2012) 
5. Pampulha Art Museum Restoration Plan (2014) 
 
 
 



SÃO FRANCISCO DE ASSIS CHURCH RESTORATION PLAN (2004/2005) 



 

 
PARECER REFERENTE AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA IGREJA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 
PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO LAGOA DA PAMPULHA E ADJACÊNCIAS 
 
DO EMBASAMENTO LEGAL 
O presente parecer foi elaborado com fulcro na competência jurídica estabelecida pela Constituição 
Federal de 1988: art. 23, incisos III e IV, art. 30, inciso IX, combinados com art. 216, inciso V e § 1º, e pela 
Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte de 1990: art. 167 e art. 168, caput; encontrando-se em 
plena consonância com as normas contidas no Decreto-lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937; no 
Decreto-lei n.º 84, de 21 de dezembro de 1940: art. 133; no Decreto n.º 80.978, de 12 de dezembro de 
1977; na Lei Municipal n.º 3.802, de 06 de julho de 1984; no Decreto Municipal n.º 5.531, de 17 de 
dezembro de 1986: art. 8º, incisos I, II, III, IV, XI, XIII, XIV, XXI, XXII, XXIII, XXV; e na Lei Municipal n.º 
7.165, de 27 de agosto de 1996: art. 11, inciso III, art. 12, inciso IV, art. 13, inciso II, art. 14, art. 15, caput 
e parágrafo único, e art. 16; Lei Municipal 7.166, de 27 de agosto de 1996: arts. 60 a 64, e art. 66, inciso 
V; no Decreto Municipal n.º 9.470, de 23 de dezembro de 1997: art. 2º, inciso I, letra m.      
                                      
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
O bem cultural ora analisado, localizado na Avenida Otacílio Negrão de Lima s/nº, possui tombamento 
integral e encontra-se inserido no Conjunto Urbano Lagoa da Pampulha e Adjacências. Em 1999, em 
reconhecimento da importância da região também para a memória histórica, social e arquitetônica da 
cidade de Belo Horizonte, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo 
Horizonte – CDPCM/BH, solicitou ao então, Departamento de Memória e Patrimônio Cultural – 
DMPC/SMC, hoje Gerência de Patrimônio Histórico Urbano – GEPH/SMRU, a abertura de processo 
administrativo para início dos estudos técnicos que subsidiaram a proteção municipal do Conjunto 
Urbano Lagoa da Pampulha e Adjacências através do Processo n.º 01.118070.99.04. O Conjunto 
Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG através do Decreto n.º 23.646 de junho de 1984 e pelo Instituto  
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN pelo Processo n.º 373-T de 01/12/1947. 
Em 30/06/2004, foi encaminhado o projeto de Recuperação da Igreja São Francisco de Assis pelo 
Secretário Municipal de Estrutura Urbana (SMEU), Sr. Paulo Roberto Takahashi, para a apreciação deste 
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH), objeto de 
análise desse parecer.  
 
BREVE HISTÓRICO DO IMÓVEL 
Na orla da lagoa foi previsto um local para a prática da fé, e para tal foi criada a Igreja São Francisco de 
Assis. 

“Numa curva, ao fundo, talvez se pudesse erguer uma igreja, sob invocação de São Francisco – o 
mesmo patrono do velho templo em Diamantina, no interior do qual jaz sepultado, num 
‘carneiro’, meu pai”.1 

A Igreja foi edificada em 1944, com formas que lembram o perfil das montanhas de Minas. Foi uma obra 
considerada revolucionária para a época. Projetada por Oscar Niemeyer, é considerada uma das mais 
belas obras de arquitetura de sua autoria. 
Está presente na construção uma unificação espacial do conjunto, onde não há separação entre 
cobertura, paredes, disposição do coro, e do púlpito e a definição da área destinada ao altar. 

                                                           
1
 OLIVEIRA, Juscelino Kubitschek. Os caminhos da Providência. In: Revista Módulo, n.º 41. Dez/75- Jan. 76. Rio de 

Janeiro. 



 

Fazem parte da mesma construção, obras de Portinari como os painéis de São Francisco, a Via Sacra e os 
azulejos; de Ceschiatti, uma escultura em bronze, do Batistério; e os coloridos jardins de Burle Marx. 

“ (...), Niemeyer projetou a igreja de São Francisco para ser templo, mas, não sendo aceita 
pelo clero contemporâneo, a sociedade dá-lhe outro significado: a igreja não correspondeu à 
expectativa social do ‘rezar’, transformou-se num museu. Assim os painéis de Portinari, os 
relevos de Ceschiatti ficaram expostos, não serviram ao ritual litúrgico até fins dos anos 
50”.2 

Assim concordamos com Campos, no aspecto de que realmente o monumento muda de significado 
“quantas vezes o contexto histórico exigir dele”. E ainda, “o artista, quando cria, acaba elaborando algo 
que jamais é estático, algo que necessita ser aceito”. Se por acaso a sua estética não é aceita, a 
sociedade dá-lhe outro significado”. 
Vista como arte, a Igreja de São Francisco de Assis, é uma verdadeira evolução. Foi o primeiro templo 
católico do mundo em arquitetura moderna. 
Apesar de consagrada somente em 1960, devido à sua concepção arrojada do estilo e formas, a Igreja 
incorporou-se imediatamente ao conjunto dos melhores exemplares da arquitetura religiosa moderna. 
 
ANÁLISE DO PROJETO 
A Igreja de São Francisco de Assis da Pampulha sofreu intervenções nos anos de 1954, 1957, 1980 e no 
período de 1989 até 11/12/1992, data da sua re-inauguração. Esta última intervenção contou coma 
participação do IBPC, IEPHA/MG e da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM). Cinco 
meses após a re-inauguração o imóvel já apresentava problemas: o revestimento externo em pastilha 
cerâmica nova – feito especialmente para a Igreja - estava cheio de trincas. Tendo em vista a presença 
deste problema de fissura que não foi solucionado ao longo dos anos, decidiu-se pela elaboração de um 
projeto de restauração minucioso que pudesse solucionar de vez o problema. Desta forma, foi 
contratado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através da SMEU (Secretaria Municipal de 
Estrutura Urbana), com orientação do IPHAN, através da consultoria da Engenheira Silvia Puccioni, e do 
IEPHA/MG, o projeto de restauração da Igreja. Este projeto foi elaborado pela empresa Recuperação 
Serviços Especiais de Engenharia, através do engenheiro José Eduardo Aguiar (CREA 20363/D). Foi 
apresentado, em fevereiro de 2003, em cinco volumes contendo pesquisa histórica; documentação 
fotográfica; levantamento cadastral da edificação, fundações, materiais e patologias existentes; 
diagnóstico estrutural e projeto de recuperação e restauro da abóbada da nave e seu revestimento 
externo.  
Em maio deste ano, a equipe técnica desta Gerência de Patrimônio Histórico Urbano (GEPH/SMRU) foi 
convocada, juntamente com as equipes do IPHAN, IEPHA/MG e Recuperação Engenharia para a primeira 
reunião sobre a execução deste projeto, que ficou sob responsabilidade da Fundação Roberto Marinho, 
com recursos provenientes da Petrobrás através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Essas reuniões 
vêm acontecendo todas as segundas-feiras pela manhã na própria Igreja e têm o objetivo de discutir os 
procedimentos de restauração a serem utilizados na obra. A intervenção apresentada visa recuperar o 
revestimento externo da nave, comprometido por fissuras desde a sua construção, devido a ausência 
das juntas de dilatação que constavam no projeto estrutural. Para tanto, foram realizados estudos 
minuciosos para verificar as causas das fissuras na casca da abóbada da nave. Após a realização destes 
estudos, foi constatado que o problema das fissuras se deve ao fato da não construção das três nervuras 
que funcionariam como articulação da estrutura. Na década de 70, foram executadas duas juntas de 
dilatação, mas se suprimiu a terceira, e o problema persistiu. Na década de 90, todo o revestimento 
externo da estrutura foi substituído, com exceção do painel em mosaico cerâmico na parte inferior. Foi 
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 CAMPOS, Adalgisa Arantes. Pampulha – uma proposta estética e ideológica. Fundação João Pinheiro. Belo 

Horizonte, 13 (5/6) 69-90, mai/jun. 1983. 



 

realizada prospecção na casca que mostrou que as fissuras ocorrem somente no revestimento, não se 
transferindo para o concreto. Dessa forma, a proposta agora seria a execução da terceira junta de 
dilatação (não executada conforme projeto estrutural original) e o tratamento das duas juntas 
existentes. O fechamento das juntas de dilatação será feito com perfil metálico em alumínio com 
preenchimento em neoprene. As juntas serão fixadas diretamente no concreto da casca. Após a 
instalação das juntas, será feita impermeabilização da casca através de aplicação de camada de 
revestimento polimérico flexível, de base cimentícia, impermeável a água sob pressão e capaz de 
suportar fissuras dinâmicas de pouca movimentação. Após a aplicação da impermeabilização, deverão 
ser assentadas as novas pastilhas cerâmicas do revestimento externo. Estas pastilhas serão novas, mas 
executadas pela mesma empresa que as fabricou na época da construção: Cerâmica Jatobá. Ao contrário 
do que foi feito na restauração de 1992, toda a pastilha de fundo deverá ser substituída pelas novas, que 
serão executadas especialmente para esta obra. A cor da pastilha deverá ser objeto de estudos da 
empresa Jatobá para chegar na cor mais aproximada da pastilha original. O mosaico em pastilha 
cerâmica de autoria de Paulo Werneck deverá ser restaurado, pois foi alvo de prospecção, com perda de 
parte das pastilhas. Para tanto, as novas pastilhas deverão ser executadas na mesma dimensão e cor das 
originais do mosaico. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A intervenção proposta foi considerada adequada por contribuir para a preservação de todas as 
características singulares do imóvel e promover a solução definitiva do problema das fissuras na casca 
estrutural da Igreja. 
Entretanto, como o projeto apresentado não engloba a restauração da Igreja como um todo, esta GEPH 
acha pertinente a definição pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo 
Horizonte (CDPCM-BH) de diretrizes básicas de intervenção no imóvel. De acordo com as discussões 
ocorridas nas reuniões semanais na Igreja, gostaríamos de sugerir algumas diretrizes: 

 Manutenção do forro em madeira da nave sem nenhum tipo de intervenção de iluminação; 
 Retorno da iluminação de piso sob a marquise de entrada da Igreja; 
 Elaboração de novo projeto elétrico, com a troca de toda a fiação existente e aproveitamento da 

tubulação; 

 Deslocamento do poste que fica em frente à fachada da Igreja; 
 Resgate dos desenhos originais dos jardins de autoria de Burle Marx; 
 Manutenção e recuperação dos bancos internos da Igreja; 
 Restauração dos Azulejos de acordo com projeto a ser encaminhado ao CDPCM-BH e demais órgãos 

competentes;  
 Mármores e Granitos: Mapeamento por percussão de peças soltas / Identificação do material pétreo 

/ Higienização / Fixação de peças soltas / substituição de peças danificadas por outras de 
características semelhantes / Peças trincadas, passíveis de reaproveitamento, serão sulcadas e 
estucadas / tratamento geral dos rejuntamentos / polimento mecânico geral com aplicação de cera 
ou outro protetivo a definir / Especificamente para peças em paramento vertical (granitos) remoção 
de crosta negra, consolidação em área pulverulenta / refixação das peças soltas com grampeamento 
no substrato  e aplicação de hidrofugante. As peças que encontram-se guardadas serão refixadas; 

 Painel de São Francisco: Limpeza a seco seguido e proteção durante a obra; 
 Esquadrias metálicas: Tendo em vista o avançado estado de oxidação das esquadrias da nave, loja e 

sacristia, as mesmas serão desmontadas para recuperação. Retirada dos vidros / Desmontagem / 
Decapagem / desoxidação / recuperação do funcionamento das ferragens das janelas e porta, troca 
do sistema de rodízios e trilhos das portas da nave, pintura e reinstalação. Os brises receberão o 
mesmo tratamento, com a possível desmontagem; 



 

 Revestimentos internos: Remoção das partes comprometidas, principalmente na área do arco 
cruzeiro, voltada para o altar mor, emassamento e pintura geral. 

 Painel de bronze: Encontra-se em ótimo estado de conservação sendo necessária somente a 
proteção durante a obra. 

 Mosaico Paulo Werneck: restauração através da remoção do mosaico exclusivamente nas áreas de 
instalação das juntas de dilatação e impermeabilização parcial da cobertura até a altura do mosaico 
ou, por processo de anastilose, remoção integral do mosaico e impermeabilização integral da 
cobertura. O projeto de restauração do mosaico deverá ser encaminhado ao CDPCM-BH e demais 
órgãos competentes para aprovação; 

 Revestimento em pastilha da cobertura da loja, altar mor, sacristia e banheiro: Higienização, 
reposição de peças faltantes, fixação de peças soltas e rejuntamento. 

 Elaboração de projeto específico para a capela do Santíssimo, sacristia, banheiro e cômodos 
localizados atrás do painel de São Francisco; 

 Manutenção e restauração do campanário e cruzeiro, cujo projeto específico deverá ser 
encaminhado ao CDPCM-BH e demais órgãos competentes para aprovação. 

Salvo melhor juízo, este é o nosso parecer. 
 
 
 

Carlos Henrique Bicalho 
Arquiteto restaurador 

CREA-MG 70081/D 
 
 
 

Mariana Guimarães Brandão 
Arquiteta restauradora 

CREA-MG 68838/D 
 
 
 

Michele Abreu Arroyo 
Gerente de Patrimônio Histórico Urbano 

Secretaria Municipal de Regulação Urbana 
BM 70546-6 

 
 

 
Belo Horizonte, 05 de julho de 2004. 
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CARTA CONVITE Nº 001 

 
 

OBRA: 

 

IGREJA DE SÃO FRANCISCO DA PAMPULHA 

Pampulha / BH – MG 

 

OBJETO: 

 

CONTRATANTE: 

 

 

 
OBRAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RESTAURAÇÃO – ETAPA 1 
 
FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO 

 

A Igreja de São Francisco, inaugurada em 1945, é um importante marco da arquitetura moderna 

brasileira, que juntamente com o Museu de Arte Moderna e a Casa do Baile, formam um 

representativo conjunto de autoria do Arquiteto Oscar Niemayer, nas margens da Lagoa da 

Pampulha em Belo Horizonte / MG. 

 

Desde a sua inauguração, principalmente a cobertura da nave da Igreja vem apresentando 

problemas, provenientes da não execução das 3 juntas de dilatação inicialmente projetadas. Na 

década de 1970 foram realizadas as aberturas de duas juntas de dilatação deixando de lado a 

junta na região de maior perímetro. 

 

A reforma de maior proporção aconteceu em 1990, quando todo o revestimento da parte 

superior da casca foi retirado, preservando-se somente o mosaico na parte inferior.  

 
01. OBJETO 
 

Licitação para execução das Obras Civis para instalação das três juntas de dilatação e obras de 

restauração, em conformidade com Plantas, Especificações Construtivas e Planilha de serviços 

constantes nos Anexos. 

 

Os tapumes e andaimes serão instalados pela CONTRATANTE e deverão ser mantidos pela 

CONTRATADA.  

 

 
02 – PLANO DE TRABALHO 
 

Como a Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, possui uma grande movimentação 

turística, tanto na sua parte externa como na parte interna, torna-se necessário um 

planejamento de logística. 

 

Está previsto que, para a recuperação da nave da Igreja, a CONTRATANTE fará um tapume 

que delimitará o canteiro de obras, ficando por conta da CONTRATADA  a sua manutenção ao 

longo das obras e o controle de acesso ao canteiro. A vigilância permanente da obra ficará a 

cargo da CONTRATADA. 
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A Igreja será fechada durante o prazo de realização das obras. 

 

Por tratar-se de uma obra com algumas interferências e possuindo certos riscos de acidentes, a 

CONTRATADA deverá manter permanentemente no canteiro um eficaz esquema de segurança. 

 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a execução de todas as proteções necessárias 

para evitar acidentes juntos aos usuários locais, transeuntes, veículos, redes elétricas, 

equipamentos e partes da estrutura do monumento não contempladas em projeto. 

 

A CONTRATADA será responsável pela estanqueidade da parte interna da Igreja. Para isto 

deverá manter protegida a calota da nave e todos os locais que por ventura ficarem vulneráveis 

durante a execução de qualquer um dos trabalhos previstos. 

 

Todos os procedimentos de Segurança e Medicina do Trabalho deverão estar de acordo com os 

procedimentos adotados pela SMEU, e em cumprimento das disposições legais determinadas 

na legislação federal, estadual e municipal. 

 
03 – ESPECIFICAÇÕES DE CONSTRUÇÃO 
 
A metodologia indicada a seguir baseia-se nos projetos elaborados pelas consultorias 
contratadas a saber: 

 RECUPERAÇÃO Patologia e Durabilidade das Construções 

 Professor Arquiteto Mário de Oliveira Mendonça 

 VELATURA Restaurações Ltda. 
 
3.1 – DESCRIÇÃO GERAL 

 

Será descrito neste conjunto, composto pela carta convite e projeto anexo, elaborado pela 

RECUPERAÇÃO, as características e propriedades básicas dos materiais que devem ser 

empregados nos serviços de recuperação da Igreja de São Francisco de Assis, bem como todas 

as metodologias executivas deste projeto, para que se obtenha a melhor performance estrutural 

do monumento, visando principalmente os aspectos de durabilidade e reconstituição de sua 

originalidade. 

 

Poderá ser empregado qualquer material entre aqueles disponíveis no mercado, desde que 

atendam as características especificadas neste projeto. Serão relacionados produtos no intuito 

de orientar o executor e que já são consagrados pelo meio técnico, com eficácia comprovada 

em condições semelhantes de aplicação e exposição. 

 

A CONTRATADA, sob a supervisão da fiscalização / consultoria, deverá realizar um cadastro de 

todas as etapas executadas com elaboração de as built, documentação fotográfica e retirada de 

amostras dos materiais empregados para arquivo. Os trabalhos terão acompanhamento 

permanente da fiscalização / consultoria para efetuar alterações no projeto executivo, caso 

ocorra o surgimento de alguma não conformidade. 

 

Compete à CONTRATADA providenciar os desenhos referentes aos registros das modificações 

propostas, observando sempre as normas de projetos da SMEU. 
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3.2 – INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 

 

A CONTRATANTE fornecerá o fechamento da obra com tapume apropriado. 

 

Antes de iniciar qualquer serviço correlacionado diretamente com a execução dos trabalhos de 

recuperação estrutural e restauro, a CONTRATADA deverá proceder à construção de uma infra-

estrutura de obras, que deverá atender as seguintes necessidades: 

 

 Escritório para fiscalização/consultoria 

 Escritório para CONTRATADA 

 Refeitório 

 Almoxarifado e depósito de ferramentas e materiais ensacados 

 Vestiário e instalações sanitárias para operários 

 Instalações sanitárias para administração 

 

O canteiro de obras deverá ser dotado de padrões CEMIG para energia elétrica e COPASA para 

água, sendo localizados, preferencialmente, conforme croqui em anexo, ou poderá ser sugerido 

pela CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE. 

 
3.3 – ESTRUTURA DE ANDAIMES 
 

Para acesso aos locais de trabalho será utilizado andaime tubular fornecido pela Escalar, de 

acordo com projeto elaborado pela mesma empresa. A estrutura de andaimes foi dimensionada 

de modo a suportar com segurança todas as cargas e solicitações de trabalho que a mesma 

estará sujeita. 

  

Salientamos que os andaimes ficarão afastados 20 cm da calota da nave, com passarelas de 

pranchão de madeira com 4 cm de espessura que permitirão o acesso a todos os pontos da 

nave. As passarelas serão fornecidas na quantidade de 50% do necessário, ficando a cargo da 

CONTRATADA o seu remanejamento.  

 

Os andaimes serão cobertos com lona plástica com o objetivo de proteger as partes externas e 

internas da nave das intempéries, que também será fornecida e instalada pela Escalar. 

 

Além dos andaimes previstos na cobertura da nave, será montado andaime envolvendo a torre 

sineira e outro conjunto na fachada principal. Será disponibilizado material para o equivalente a 

5 torres móveis que permitirão trabalhos no interior da igreja, platibanda e outros locais que se 

faça necessário. 

 

As linhas existentes de abastecimento de energia elétrica, água, bem como jardins, 

canalizações de esgoto e águas pluviais, deverão ser protegidos. 

 

A CONTRATADA receberá os andaimes montados pela CONTRATANTE e após conferência 

com representante da fiscalização e da Escalar, deverá se responsabilizar por perdas, danos e 

avarias ao longo do desenvolvimento da obra. O aluguel mensal, desmontagem e transporte dos 

andaimes, correrá por conta da CONTRATANTE, muito embora a responsabilidade da guarda 

do material seja da CONTRATADA. 
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3.4 – LEVANTAMENTO E CADASTRO TOPOGRÁFICO DA ESTRUTURA DA NAVE DA 

IGREJA 
 
PROCEDIMENTOS 

Logo após a instalação dos andaimes deverá ser executado um rigoroso cadastro topográfico da 

superfície externa da casca, de forma a possibilitar sua reconstituição nas cotas originais. 

 

A forma geométrica da nave é parte de um tronco de pirâmide de base elipsoidal e tal forma 

pode ser expressa por um modelo matemático que permita determinar pontos com coordenadas 

X, Y, Z. Deverão ser seguidos os seguintes passos para o acompanhamento topográfico da 

restauração: 

 
1º. Materialização do Eixo de Simetria. 

O eixo de simetria da curvatura anterior e posterior da nave deverá ser determinado a partir de 

retas e planos identificáveis e localizados tangente à estrutura existente, sendo que no sentido 

longitudinal será definido o eixo Y. Este será materializado pelo menos por quatro pontos a 

serem implantados em local seguro no piso, fora da área da edificação, sendo dois pontos na 

parte posterior da Igreja, próximo à avenida, e dois pontos na parte anterior, próximo à Lagoa. 

Este processo faz-se necessário, uma vez que após a restauração, toda estrutura deverá estar 

nos níveis originais. 

Para facilitar os trabalhos executivos, deverão ser materializadas a curva anterior e posterior da 

nave, pois a partir destes alinhamentos será definida a forma final. 

 
2º. Referência de Nível e Pontos de Apoio. 

Deverá ser materializado em local seguro em torno da obra, pontos de apoio onde será feita 

uma poligonal eletrônica, devidamente fechada, com auxílio de Estação Total, sendo que além 

dos quatro pontos do eixo de simetria, haverá 03 (três) ou mais vértices inclusos na referida 

poligonal, onde a precisão de fechamento relativo linear deverá ser de no mínimo 1/10.000 e 

angular de 30". A altimetria deverá ser feita com equipamento topográfico do tipo Estação Total 

e conferida com nivelamento geométrico e possuir erro máximo de 10 mm. 

 
3º. Estaqueamento do Eixo de Simetria (Longitudinal). 

O estaqueamento deverá ser feito através de marcação em intervalos regulares de 50 cm, com 

cadastro eletrônico dos pontos a partir da poligonal descrita no 2º passo. 

 
4º. Seções Transversais Primitivas. 

A partir dos pontos do estaqueamento do eixo longitudinal, deverão ser levantadas seções 

transversais a este eixo, em intervalos regulares de 30 cm de forma a se determinar o cadastro 

completo de toda a superfície da Nave. Quando do cadastro das seções, deverá ser observada 

a forma geométrica existente e, se necessário, cadastrar possíveis ondulações na superfície que 

não estejam dentro da malha de 30 cm por 50 cm. 

 
5º. Determinação da Superfície e Avaliação da Fiscalização/Consultoria 

Com base nos dados cadastrados nas seções transversais, deverão ser confeccionados os 

desenhos das mesmas, que serão a cada 50 cm, com pontos de no máximo 30 cm de 

espaçamento. Estes desenhos deverão ser apresentados à fiscalização/consultoria da obra e 

em conjunto com a mesma, deverão ser determinados os pontos que serão locados após a 
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retirada da capa a ser reconstituída. Somente após a avaliação dos desenhos pela 

fiscalização/consultoria, e após os mesmos terem sido aceitos e aprovados, é que se dará o 

início do processo de retirada da camada a ser reconstituída. Se a fiscalização/consultoria 

determinar necessário, deverá ser confeccionado um desenho único da nave, em 3D, para uma 

melhor visualização e determinação dos referidos pontos a serem locados.  

 
6º. Locação dos Pontos para Execução da Obra. 

Para a locação dos pontos determinados pela fiscalização, deverão ser utilizados pinos dos 

tipos inoxidáveis, no diâmetro nominal de 10 mm e comprimento variando de acordo com a 

espessura da camada. Os pinos serão instalados após a total retirada dos revestimentos e 

devidamente fixados no concreto remanescente, onde os mesmos deverão obedecer as suas 

coordenadas X, Y, Z de origem (cadastro) e serão fixados à normal (sentido do centro de 

curvatura) da superfície existente. Tais pontos, depois de locados, deverão ser conferidos pela 

equipe de topografia da fiscalização/consultoria. 

 
7º. Conferência Após a Restauração. 

Conforme o andamento da obra, após cada etapa pronta, deverão ser cadastradas seções 

transversais nos mesmos locais das primitivas, de forma a permitir uma comparação exata do 

"Antes e Depois". 

 
3.5 – REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES 

 
3.5.1. Pastilhas 

Antes de qualquer trabalho na calota, deverá ser plotado em papel fosco o desenho dos 2 

painéis em mosaico existentes, esta plotagem deverá ser executada modularmente e na escala 

1/1 para verificarmos se o cadastramento existente está correto, caso haja diferenças entre as 

linhas dos desenhos e os painéis, estas serão corrigidas para que o desenho represente, de 

maneira, o mais fiel possível suas linhas e curvas. Esta plotagem servirá para a recomposição 

futura do mosaico. 

 

Após uma limpeza preliminar e durante toda a fase de remoção de pastilhas sobre a grande 

calota, deverá ser feito um faceamento dos painéis de mosaico para que o impacto da obra não 

provoque mais perda de matéria original, para isso deverá ser aplicado tecido de algodão fixado 

com cola polivinílica diluída em água. 

 

Deverão ser removidos todos os revestimentos existentes na calota da nave localizados acima e 

abaixo do mosaico, isto é, toda a pastilha na tonalidade azul claro, lembrando que deverá ser 

feito um documento fotográfico. 

 

As pastilhas removidas, localizadas abaixo dos mosaicos poderão ser utilizadas na 

recomposição de trechos faltantes nas abóbadas menores, antes, porém deverão ser 

selecionadas as peças inteiras e higienizadas através de imersão em solução de água e 

detergente neutro 1/10, aditivado com Desogen. 

 

As peças que forem reutilizadas ainda nesta obra deverão ter as bordas limpas com Drill para 

remoção de argamassas antigas ainda fixadas. 

 

Os materiais provenientes da remoção, reaproveitáveis ou não, serão submetidos a apreciação 
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da fiscalização para verificar o destino a ser dado tipo de embalagem para guarda. 

 

Os materiais existentes nas duas juntas também serão removidos e será executada a abertura 

de uma terceira junta, conforme capítulo específico. 

 

A CONTRATADA deverá seguir a seqüência detalhada em anexo, onde estão descritas as 

diversas fases previstas e adotar os procedimentos para remoção dos materiais reaproveitáveis, 

especificamente as pastilhas cerâmicas. 

 

Os serviços de remoção deverão ser iniciados pelas partes superiores da calota, mediante o 

emprego de calhas, evitando o lançamento do produto da remoção em queda livre. As partes a 

serem removidas deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o 

processo de remoção.  

 

As remoções deverão ser manuais e serão executadas de forma lenta e progressiva, utilizando 

ferramentas leves. Poderá ser utilizado equipamento dotado de disco de corte diamantado 

(Makita) como ferramenta auxiliar. 

 

A seqüência ideal de remoção é: 

 

 pastilha cerâmica; 

 argamassa de assentamento das pastilhas (bota-fora); 

 reboco + tela (bota-fora); 

 manta asfáltica (bota-fora); 

 calhas metálicas (bota-fora); 

 blocos Sical; 

 argamassa de regularização do concreto (bota-fora); 

 abertura das juntas 

 

Deverá ser evitado o acúmulo de entulho em quantidade que provoque sobrecarga excessiva 

sobre os pisos ou pressão lateral sobre as paredes. 

 

A critério da fiscalização/consultoria e obedecendo as prescrições e posturas da municipalidade, 

poderá ser utilizada, em área contígua a obra, caçambas de recepção e acondicionamento de 

entulhos. Deverá ser verificado se a remoção do material está sendo realizada de forma 

satisfatória, não prejudicando as condições de tráfego das vias utilizadas. 

 

A contratada deverá ao longo da obra manter o canteiro de obras limpo e organizado, 

removendo todo o entulho periodicamente. 

 
3.5.2 – Remoção das pastilhas na área do mosaico 

 

Após a limpeza preliminar deverá ser executado o faceamento dos painéis para que o impacto 

da obra não provoque mais perda de matéria original, para isso deverá ser aplicado tecido de 

algodão fixado com cola polivinílica diluída em água. 

 

Nas áreas das juntas de dilatação ou quando necessário, as pastilhas serão removidas com 

espátulas odontológicas por pessoal experiente, para serem higienizadas. 
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O profissional deverá apresentar a metodologia que será utilizada na remoção e recolocação 

das pastilhas, para aprovação da fiscalização / consultoria. 

 
3.6 – RECONSTITUIÇÃO DO CONCRETO DA CASCA DA NAVE 

 
3.6.1 – LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DO CONCRETO 

Após a remoção dos revestimentos existentes até atingir o concreto, limpar as superfícies e 

juntas, com o objetivo de retirar todas as sujeiras e partículas soltas. Somente após esta limpeza 

será possível iniciar os trabalhos de recuperação, pois o substrato deverá estar totalmente 

limpo. 

 

Antes de iniciar a limpeza das superfícies, deverão ser tomadas providências para evitar a 

entrada de água e partículas soltas no interior da igreja pela abertura das juntas. 

 

A limpeza será feita utilizando jateamento de ar sob pressão ou varredura criteriosa, iniciando 

pelas partes mais altas da nave. 

 
3.6.2 – LIMPEZA DAS ARMADURAS APARENTES 

Caso ocorra o surgimento de armaduras expostas com sinais de corrosão, proceder à limpeza 

dos produtos de corrosão incrustados nas barras. 

 

Escova-se manualmente com lixa de aço combinada com escova de cerdas metálicas. O 

objetivo é remover todos os produtos de corrosão, lixando e escovando a superfície até atingir 

brilho metálico. 

 

Este trabalho deverá ser executado imediatamente antes dos procedimentos de fechamento do 

reparo, de forma a não expor as armaduras, já limpas, por um período superior a 24 horas. 

 

Após a limpeza da armadura, verificar o nível de perda de seção da barra de aço. Se for 

constatada uma perda superior a 25% da seção original (ou 20% se duas ou mais barras 

adjacentes foram afetadas) é recomendável colocação de armadura de complementação 

conforme será descrito no item adiante. 

 

Os fechamentos dos reparos localizados deverão ser realizados antes da reconstituição geral da 

casca, seguindo as metodologias indicadas nos itens  “Preparação do substrato” e “Aplicação de 

argamassas para espessuras até    3 cm”. 

 
3.6.3 – ARMADURA DE COMPLEMENTAÇÃO (CASO NECESSÁRIO) 

São relativamente freqüentes as situações em que há necessidade do aumento do número de 

barras existentes, quando por corrosão as barras da estrutura perderam parte de sua seção 

original. 

 

A colocação de novas barras deverá ser feita de tal forma que, facilite e agilize o trabalho 

executivo. 

 

A determinação do comprimento de emenda deverá ser feito de forma a garantir que, sejam 

transferidos para a barra de complementação os esforços que solicitam a barra corroída, para 
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que o trabalho solidário das duas efetivamente se consolide. 

 

A emenda entre a barra de complementação e a existente, assume ainda maior importância do 

que nos casos de uma construção nova, porque deverão contemplar a necessidade de ocupar o 

menor comprimento longitudinal (para que não haja necessidade de remoção adicional de 

concreto) e mínimo espaço transversal (mínima obstrução para o material cimentício de 

complementação). 

 

O trespasse sempre será o tipo de emenda mais recomendável, procurando-se defasar os 

pontos de emenda. 

 

Nos locais onde houver necessidade de armadura de complementação, deverá ser feita uma 

consulta prévia a fiscalização/consultoria. 

 
3.6.4 – PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO 

Conforme citado no item “Levantamento e Cadastro Topográfico da Estrutura”, a topografia 

deverá fixar os pinos referenciais da cota superior da superfície da casca, nos pontos definidos 

pela consultoria e descontar a espessura relativa ao revestimento (pastilhas / argamassa de 

assento / impermeabilização). 

 

Após a marcação, o substrato deverá ser convenientemente preparado para receber as 

camadas de reconstituição da abóbada da nave central. 

 

Retirar todos os resíduos de concreto e pó que permanecerem sobre a superfície irregular, 

utilizando jato de água, que além da limpeza, promove a saturação do substrato. Na região das 

juntas a saturação pode causar infiltração no interior da Igreja. Neste caso os cuidados serão 

maiores e deverá ser utilizado poliuretano expandido para vedação no interior das juntas, 

estancando a passagem de água, devendo este material permanecer definitivamente na junta. 

 

Para garantir a aderência com as argamassas é necessário que o substrato possua superfícies 

limpas, íntegras, saturadas e secas. 

 

Para conseguir a saturação é necessário molhar constantemente, por um período prévio, de 

forma que a superfície não absorva mais a água. 

 

No momento da aplicação das argamassas, as cavidades não podem apresentar água 

escorrendo ou empoçada, ou seja, a superfície deve estar seca. 

 

Para avaliar a qualidade da saturação utiliza-se uma brocha e joga-se água no substrato, 

observando se existe ainda alguma absorção. Se positivo, significa que a saturação ainda não 

foi suficiente. 

 
3.6.5 – APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PARA ESPESSURAS ATÉ 3 CM 

A reconstituição da casca, nas áreas onde a espessura da camada for igual ou inferior a 3 cm, 

deverá ser feita utilizando argamassas que apresentem as seguintes características: 

 base cimentícia (vedada à utilização de polímeros) 

 retração compensada para evitar fissuras através de dosagem adequada; 

 isenta de cloretos; 
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 tixotropia através de dosagem adequada; 

 resistência à compressão aos 28 dias mínima de 25 MPa 

 Grande impermeabilidade: absorção capilar máxima de 0,25 g/cm² aos 28 dias; 

 Grande aderência ao substrato: 1 MPa. 

 

No caso de reparos em grandes áreas, a argamassa deve ser aplicada por áreas de no máximo 

1,00 m² para diminuir os efeitos a retração. 

 

As argamassas poderão ser pré-dosadas, desde que atendam as especificações acima, ou 

dosadas no próprio canteiro de obras com aprovação da fiscalização/consultoria. 

 

A CONTRATADA deverá contratar um laboratório para efetuar o controle tecnológico dos 

materiais. 

 

Cuidados com manuseio e preparo do material: 

A mistura dos componentes da argamassa deve seguir rigorosamente a orientação da 

consultoria ou, caso pré-dosada, deverá seguir as recomendações do fabricante. 

 

Ela deve ser homogeneizada por um período de 4 a 5 minutos, preferencialmente em betoneiras 

próprias para argamassa, dotada de hélice de mistura, de forma que a massa se apresente 

completamente homogênea. 

 

A argamassa depois de misturada deve ser utilizada no prazo máximo de 40 minutos 

(dependendo da temperatura ambiente), pois se inicia o processo de endurecimento, fazendo 

com que ela perca sua trabalhabilidade e qualidade. 

 

Portanto, é necessário que a fiscalização/consultoria aprove a logística que envolve o manuseio, 

mistura e transporte da argamassa até o local de aplicação. 

 
Aplicação da argamassa 

A argamassa é aplicada manualmente, em camadas sucessivas de espessura de até 1 cm, 

pressionando-se bem o material para eliminar todos os espaços vazios e preencher 

completamente a cavidade de reparo. 

 

O operário coloca uma quantidade suficiente de argamassa nas mãos, e com movimentos 

circulares faz uma bola, que é pressionada contra o substrato e espalhada pela cavidade. Este 

mesmo trabalho pode ser feito utilizando uma colher de pedreiro. 

 

Toda irregularidade é preenchida com um excesso de 1 cm aproximadamente. Aguarda-se 

iniciar o processo de pega da argamassa, quando esta se apresentar com a superfície seca, 

para efetuar o sarrafeamento com régua metálica, retirando-se o excesso. Em seguida é 

realizado o acabamento superficial, utilizando-se uma desempenadeira de madeira ou metálica. 

 

O acabamento final deverá atender as mesmas exigências citadas no item “Aplicação de 

Argamassa Colante para Assentamento das Pastilhas”. 

 
Cura da argamassa 

A cura deve ser úmida através de molhagem contínua com água potável, durante 07 (sete) dias. 
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Sugere-se a instalação de um tubo de PVC de 32mm, perfurado, colocado ao longo de toda a 

cumeeira e ligado à uma mangueira de água, para facilitar a execução da cura. 

 
3.6.6 – APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PARA ESPESSURAS SUPERIORES A 3 CM 

(MICROCONCRETO) 

A reconstituição da casca, nas áreas onde a espessura da camada for superior a 3 cm, deverá 

ser feita utilizando “microconcreto”, podendo ser industrializado ou dosado em obra. 

 

A consistência do material poderá variar em função do local de aplicação na casca. 

 

Caso o material seja dosado no canteiro, a fiscalização / consultoria deverá aprovar a dosagem, 

sendo que o traço básico sugerido é: 

 

  Cimento portland: 360 Kg/m³ 

  Pedrisco lavado: 1220 Kg/m³ (50% brita 0 + 50% brita 00) 

  Areia grossa: 710 Kg/m³ (# 10/50) 

  Água: 148 l/m³ 

  Super fluidificante (ação física): 4,0 l/m³ 

  Resistência aos 28 dias : 25 MPa 

 

A ordem da mistura na betoneira, para se atingir a maior qualidade  é: 

 brita 

 50% de água 

 cimento 

 50% de água 

 super fluidificante 

 areia 

 

O traço acima deverá ser verificado por tecnologista de concreto para proceder os ajustes 

necessários. 

 

Se o microconcreto for industrializado, deverá seguir as recomendações do fabricante. 

 

A mistura deve ser homogeneizada por um período mínimo que garanta estar completamente 

uniforme, em betoneiras apropriadas para argamassa. 

 

A fiscalização/consultoria deverá aprovar a logística que envolva o manuseio, transporte e 

lançamento do microconcreto, para que o material não perca sua trabalhabilidade e qualidade 

quando de sua aplicação. 

 
Aplicação do microconcreto 

O microconcreto pode ser espatulado ou vertido, em função de sua fluidez. 

 

Pode-se utilizar também formas laterais de contenção, caso necessário. 

 

Em todas as situações é necessário que o microconcreto, após seu endurecimento, apresente-

se íntegro, sem ninhos de pedras, vazios e fissuras. 
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As juntas de concretagem, caso existam, devem ser convenientemente tratadas, para garantir a 

aderência entre os panos de concretagem. 

 

O acabamento final deverá atender as mesmas exigências citadas no item “Aplicação de 

Argamassa Colante para Assentamento das Pastilhas”. 

 
Cura da argamassa 

A cura deve ser úmida através de molhagem contínua com água potável, durante 07 (sete) dias. 

Sugere-se a instalação de um tubo de PVC de 32 mm, perfurado, colocado ao longo de toda a 

cumeeira e ligado à uma mangueira de água, para facilitar a execução da cura. 

 
3.7 – JUNTAS DE DILATAÇÃO 

 

Recomenda-se que os trabalhos para tratamento das juntas de dilatação existentes e a abertura 

da nova junta sejam realizados somente após o término dos trabalhos de reconstituição do 

concreto da casca.  

 
3.7.1 – TRATAMENTO DAS JUNTAS EXISTENTES 
 
3.7.1.1 – Abertura das juntas existentes (preparo da sede) 

As duas juntas existentes estão dotadas de selantes elásticos para impermeabilização em toda 

a sua extensão. Todos os materiais existentes nas juntas, no interior e nas bordas, deverão ser 

removidos, inclusive todas as calhas metálicas para coleta de águas pluviais que foram 

instaladas em 1990. 

 

Após a remoção dos materiais, as bordas deverão ser preparadas para receber as juntas 

metálicas. Os trabalhos para execução da sede da junta estão mostrados no desenho “Seção 

Tipo 1- Preparo da sede”, com os seguintes procedimentos, que serão adotados nas áreas 

dentro e fora do mosaico: 

 

 Utilizando disco de corte diamantado e ferramentas manuais para o acabamento, abrir a 

sede da junta a partir da cota da casca já reconstituída, evitando a queda de partículas no 

interior da junta 

 Reduzir a abertura da junta existente que é de 50 mm, aproximadamente, para 30 mm. 

Para isto utilizar forma de isopor e verter graute de cimento no reservatório, devidamente 

contido por cordel de Tarussel (polietileno expandido) 

 Regularizar a sede e remover todas as partículas soltas 

 
3.7.1.2 – Instalação da junta 

As juntas serão fornecidas pela CONTRATANTE e a instalação correrá por conta da 

CONTRATADA e com mão de obra do fabricante. 

 

O fechamento das juntas de dilatação será realizado utilizando perfis de alumínio com vedação 

em neoprene tipo GTF 100-1” da Cosimo Cataldo. As juntas serão fixadas diretamente no 

concreto através de parafusos galvanizados auto-atarrachantes , espaçados a cada 30 cm, em 

ambas as abas. 
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Os perfis de alumínio deverão ser adequados ao formato parabólico da casca. A Cosimo 

Cataldo já fornecerá a junta com as incisões no metal, de forma que permita a fixação da peça 

no formato da calota.  

 

O neoprene deverá ser instalado nos perfis antes de serem aparafusados, e não se admite 

emendas em toda a sua extensão, ou seja, a borracha será colocada de forma inteiriça. 

 

Para assegurar a estanqüeidade do sistema deverá ser utilizado na montagem do neoprene ao 

perfil de alumínio, adicionalmente, silicone ou mastique para eliminar pontos vazios. 

 

Os procedimentos para a instalação das juntas, que estão mostrados no desenho “Seção Tipo 1 

– Instalação”, são: 

 Vedar o interior da junta com silicone, com fator de forma de 2:1 (largura x profundidade), 

em todo o alinhamento abaixo da junta metálica, utilizando cordel de Tarussel como 

delimitador de profundidade. Para garantir a aderência, as bordas da junta deverão estar 

secas, limpas, isentas de poeira e contaminantes. 

 Fixar os perfis de alumínio (com neoprene) através de parafusos nas abas inferiores. 

 Preencher o reservatório com argamassa cimentícia para espessura até 3 cm, ocupando 

todos os vazios. 

 Aplicar a camada de impermeabilizante flexível de base cimentícia (espessura = 2 mm) 

sobre as abas superiores dos perfis e da argamassa, após o período de cura desta, 

deixando o neoprene livre. 

 Preencher todo reservatório existente sobre o neoprene com isopor.  

 Aplicar argamassa colante de assentamento na região onde serão assentadas as pastilhas 

(espessura = 3 mm). 

 Assentar as pastilhas na argamassa, sendo que  as localizadas imediatamente acima da 

junta ficarão com a metade da seção em balanço livre. 

 Rejuntar as pastilhas “em balanço” com silicone e as demais com argamassa de rejunte 

feita com cimento branco. 

 Deixar uma abertura de 20 mm na junção da junta de dilatação e o piso externo da Igreja 

para a saída de água, porventura existente nos reservatórios localizados acima e abaixo do 

neoprene. Este procedimento deverá ser realizado nas duas fachadas laterais da Igreja. 

 Observação: os trabalhos de assentamento das pastilhas na região do mosaico deverão 

ser feitos por profissional especializado em restauração. 

 
3.7.2 – ABERTURA E TRATAMENTO DA NOVA JUNTA  

A terceira junta de dilatação deverá ser aberta de acordo com a locação indicada na planta em 

anexo. 

 

A posição da junta deverá ser confirmada no local, pois existindo fissuras na casca ou outro 

indício de segmentação, mostrando que já existe uma “junta espontânea”, para este local deve 

ser transferida a junta, de acordo com aprovação da fiscalização / consultoria. 

 

Esta junta não segmentará toda a espessura da casca, sendo do tipo induzida, através de corte 

parcial. Recomenda-se que o corte atinja entre 1/4 a 1/3 da espessura do concreto, conforme 

orientação a ser fornecida pela fiscalização / consultoria. Como a casca é mais espessa na base 

do que no topo da abóbada, o corte deverá variar entre 5 cm no topo e 10 cm na base. 
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Independente da profundidade do corte é imprescindível que ele segmente as armaduras 

existentes, que deve estar com 4 cm de profundidade, aproximadamente.    

 
3.7.2.1 – Abertura da junta (preparo da sede) 

Os trabalhos para execução da sede da nova junta estão mostrados no desenho “Seção Tipo 2- 

Preparo da sede”, referente aos trabalhos realizados na região do mosaico, e “Seção Tipo 3- 

Preparo da sede”, para os trabalhos realizados fora da região do mosaico. 

 

Os procedimentos que serão adotados são: 

 Utilizando disco de corte diamantado abrir a junta de dilatação com 30 mm de largura, 

sendo a profundidade do corte variável (5 cm a 10 cm) dependendo da espessura da 

casca. Importante que o corte segmente a armadura existente. 

 O enfraquecimento da seção de concreto provocará, por indução, o surgimento da fissura 

na junta (fissura induzida). 

 Utilizando disco de corte diamantado e ferramentas manuais para o acabamento, abrir a 

sede da junta a partir da cota das pastilhas, no caso dos trabalhos na região do mosaico, e 

da cota da casca reconstituída, no caso dos trabalhos fora da região dos mosaicos. 

 Regularizar a sede e remover todas as partículas soltas. 

 
3.7.2.2 – Instalação das juntas 

As juntas serão fornecidas pela CONTRATANTE e a instalação correrá por conta da 

CONTRATADA e com mão de obra do fabricante. 

 

O fechamento das juntas de dilatação também utilizará perfis de alumínio com vedação em 

neoprene tipo GTF 100-1“ da Cosimo Cataldo. As juntas serão fixadas diretamente no concreto 

através de parafusos galvanizados auto-atarrachantes, espaçados a cada 30 cm, em ambas as 

abas. 

 

Os perfis de alumínio deverão ser adequados ao formato parabólico da casca. Para isto serão 

feitas incisões no metal, com posterior soldagem, de forma garantir uma estrutura continua e 

sem infiltração. 

 

Para assegurar a estanqüeidade do sistema deverá ser utilizado na montagem do neoprene ao 

perfil de alumínio, adicionalmente, silicone ou mastique para eliminar pontos vazios. 

 

Os procedimentos para a instalação das juntas estão mostrados no desenho “Seção Tipo 2 – 

Instalação”, para os trabalhos realizados na região do mosaico, e “Seção Tipo 3 – Instalação” 

para os trabalhos realizados fora da região dos mosaicos. 

 

Os procedimentos executivos são: 

 Vedar o interior da junta com silicone, com fator de forma de 2x1 (largura x altura), em todo 

o alinhamento abaixo da junta metálica. Para garantir a aderência, as bordas da junta 

deverão estar secas, limpas, isentas de poeira e contaminantes. Devem ser usados cordéis 

de Tarussel (polietileno expandido) como delimitador de profundidade. 

 Fixar os perfis de alumínio (com neoprene) através de parafusos nas abas inferiores. 

 Preencher o reservatório com argamassa cimentícia para espessura até    3 cm, ocupando 

todos os vazios. 
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 Aplicar a camada de impermeabilizante flexível de base cimentícia (espessura = 2 mm) 

sobre as abas superiores dos perfis e da argamassa, após o período de cura desta, 

deixando o neoprene livre. 

 Preencher todo reservatório existente sobre o neoprene com isopor.  

 Aplicar argamassa colante de assentamento na região onde serão assentadas as pastilhas 

(espessura = 3 mm). 

 Assentar as pastilhas na argamassa, sendo que as localizadas imediatamente acima da 

junta ficarão com a metade da seção em balanço livre. 

 Rejuntar as pastilhas “em balanço” com silicone e as demais com argamassa de rejunte 

feita com cimento branco. 

 Deixar uma abertura de 20 mm na junção da junta de dilatação e o piso externo da Igreja 

para a saída de água, porventura existente nos reservatórios localizados acima e abaixo do 

neoprene. Este procedimento deverá ser realizado nas duas fachadas laterais da Igreja. 

Observação: os trabalhos de assentamento das pastilhas na região do mosaico deverão ser 

feitos por profissional especializado em restauração. 

  
3.8 – APLICAÇÃO DA CAMADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

Uma vez aprovado o serviço de reconstituição do concreto da casca e execução das juntas de 

dilatação serão iniciados os serviços de impermeabilização. 

 

O material a ser utilizado na impermeabilização da nave central da Igreja terá o objetivo de 

atingir a estanqüeidade total da estrutura e ter capacidade de absorver pequenas 

movimentações estruturais. 

 

Está sendo recomendada a aplicação de uma camada de revestimento polimérico flexível, de 

base cimentícia, impermeável à água sob pressão e capaz de suportar fissuras dinâmicas de 

pouca movimentação. 

 

A aplicação da impermeabilização só poderá ser feita após o período de cura do 

microconcreto/argamassa, que é de 30 dias. 

 
Materiais a serem utilizados 

 

O material a ser utilizado no revestimento impermeabilizante deve atender às seguintes 

características e propriedades: 

 flexível de base cimentícia; 

 Cobrir fissuras dinâmicas (até 0,3 mm); 

 Hidrofóbico, resistente a carbonatação e ataques de sais e sulfatos; 

 Permitir a difusão de vapor de água; 

 Impermeável a água sob pressão; 

 Aplicação manual; 

 Excelente resistência química; 

 Textura áspera. 

 

Este material deverá ter excelente capacidade de aderência ao substrato e ao revestimento 

superior, com espessura de 2 mm. 
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Os produtos sugeridos são: 

 ZENTRIFIX F92 (MC-Bauchemie-Brasil) 

 RHASOLASTIC (Tecnokolla) 

 HEMISFÉRIO 1144 (Hemisfério) 

 

Poderá ser utilizado produto similar, desde que aprovado pela fiscalização / consultoria. 

 
Cuidados de manuseio e preparo do material: 

O revestimento impermeabilizante flexível é um produto bi-componente e possui um 

componente em pó e um líquido, o pó deve ser adicionado ao líquido e misturado até a 

obtenção de uma argamassa homogênea. 

 

Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação. Não é permitida mistura 

manual, sendo que as quantidades e forma de aplicação deverão seguir a orientação do 

fabricante. 

 

É recomendado evitar trabalhar sob incidência direta do sol, é essencial que a temperatura do ar 

e do substrato sejam superiores a 8ºC durante a aplicação e cura. 

 

O revestimento deverá ser aplicado também sobre as abas metálicas das juntas de dilatação. 

 

A CONTRATADA deverá informar da garantia a ser dada para a impermeabilização, uma vez 

que esta será interrompida na região em que o mosaico não for retirado. 

 
Cura do revestimento impermeabilizante: 

Sob condições atmosféricas normais não é necessária qualquer proteção ou membrana de cura. 

Em condições atmosféricas adversas pode ser necessária alguma proteção. Como qualquer 

produto cimentício, a umidade (ex: chuva) pode causar leves manchas na superfície, embora 

não afete propriedades do produto. Antes de aplicar outros revestimento sobre o 

impermeabilizante, eventuais partículas soltas devem ser removidas. Após a aplicação, o 

produto deve ser protegido da chuva durante 03 a 06 dias. 

 
3.9 – ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO DAS PASTILHAS 
 
3.9.1 – EXIGÊNCIAS SOBRE A BASE DE ASSENTAMENTO 

 

O concreto da casca e a camada de impermeabilização cimentícia, que serão a base de 

assentamento das pastilhas, deverão apresentar algumas características para garantir a 

qualidade e durabilidade do sistema de revestimento que eles fazem parte, a saber: 

 A camada que entrará em contato direto com a argamassa colante (no caso a camada de 

impermeabilização cimentícia) deverá apresentar uma textura áspera. 

 O microconcreto (coberto pela camada de impermeabilização cimentícia) deverá ser 

executado de modo a garantir as condições de regularidade superficial adequadas ao 

posterior assentamento das pastilhas com argamassa colante. Argamassas colantes, por 

serem aplicadas em finas camadas, não podem ser utilizadas para corrigir pequenas 

irregularidades da base. 

 Quando do assentamento das pastilhas, a base deverá se apresentar sem trincas e, quando 
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percutida, não deve apresentar som cavo, o qual indica a existência de problemas de 

aderência entre este e o substrato. 

 Tomando-se como referência a norma NBR 13749/96 (Revestimento de paredes e tetos de 

argamassas inorgânicas - Especificação), esta aderência pode ser avaliada por ensaios de 

percussão, realizados através de impactos leves, não contundentes, com martelo de 

madeira ou outro instrumento rijo. A avaliação deve ser feita em cerca de 1 m2 a cada 100 

m2 de microconcreto. Caso se verifique som cavo nesta inspeção, por amostragem, ele 

deverá ser integralmente percutido para se estimar a área total com falha de aderência, que 

deverá ser reparada. É bastante interessante, também, que se executem ensaios de 

resistência à tração, a partir da NBR 13528/95 (Revestimento de paredes e tetos com 

argamassas inorgânicas - Determinação da resistência de aderência à tração - Método de 

Ensaio), segundo a qual, devem ser realizados seis ensaios a cada    100 m2 de 

microconcreto, em pontos escolhidos aleatoriamente. O revestimento será aceito se pelo 

menos quatro dos valores obtidos forem maiores ou iguais a 1 Mpa (este ensaio deverá ser 

realizado em revestimentos com idade maior ou igual a 28 dias). Salienta-se que, apesar 

das normas supracitadas se referirem a uma argamassa de revestimento, as considerações 

e os ensaios poderão se estender também à camada de microconcreto em questão, uma 

vez que este estará cumprindo função de camada de regularização. 

 Em se tratando das trincas e fissuras, a norma NBR 13749/96, acima citada, faz referência a 

elas, sem fixar, no entanto, em que quantidade elas seriam admissíveis. Ela apenas informa 

que, caso elas sejam superficiais, poderão ser preenchidas com a própria argamassa 

colante durante o assentamento do revestimento e que, caso contrário, deverão ser 

estudadas soluções específicas compatíveis com a amplitude da movimentação. A 

fiscalização/consultoria definirá os procedimentos a serem adotados caso ocorram fissuras. 

 Em se tratando de argamassas de revestimento, a norma 13.755/96 (Revestimento de 

paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante 

- Procedimento) pede que o emboço tenha a idade de, pelo menos, 14 dias. Uma outra 

recomendação encontrada é que seja esperado um mínimo de 1 semana para cada 

centímetro de espessura do emboço. O ideal, entretanto, é um intervalo de 30 dias, entre a 

execução do emboço e a aplicação do revestimento final, de modo a reduzir os esforços que 

a retração da base irá transmitir ao revestimento. Para a obra em questão, o conjunto 

microconcreto + camada de impermeabilização, devido a sua composição cimentícia, deverá 

apresentar uma idade igual ou superior a 30 dias, para a garantia de que a maior parte das 

movimentações oriundas da retração hidráulica já tenha ocorrido quando do assentamento 

das pastilhas. 

 

 É importante salientar que as juntas (duas existentes e uma a ser realizada) deverão ser 

consideradas também na região do microconcreto, ou seja, a junta se prolongará (sem ser 

coberta) até a superfície de aplicação da camada de impermeabilização cimentícia e de 

assentamento da pastilha. O tratamento da junta na região da camada de 

impermeabilização será explicitado em capítulo específico. 

 
3.9.2 – PREPARO DA ARGAMASSA COLANTE 

As pastilhas, por apresentarem absorção de água inferior a 0,5 %, necessitam de argamassas 

especiais para o seu assentamento. É importante que a argamassa colante utilizada apresente 

propriedades não inferiores às das argamassas do tipo AC III, conforme NBR 14081/98 

(Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de cerâmica – Especificação). 
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O preparo e utilização da argamassa colante demandam uma série de cuidados, a saber: 

 a argamassa deverá ser preparada em um recipiente estanque, preferencialmente de 

plástico, protegida do sol, da chuva e do vento. 

 deverá ser adicionada apenas a quantidade de água recomendada pelo fabricante, sendo 

interessante que sejam misturados um número inteiro de sacos. 

 sempre que possível, deve ser utilizada mistura mecânica para o preparo da argamassa 

colante (Ex: argamassadeira de rosca sem fim, furadeira com hélice ou similares), de modo 

a promover uma maior homogeneização dos componentes da argamassa. No entanto, a 

mistura deverá ser feita apenas até se atingir esta homogeneização e trabalhabilidade 

adequada. O produto não deve ser demasiadamente misturado para que não haja 

incorporação de ar em excesso, o que conduz a uma queda da resistência de aderência. 

 recomenda-se a execução do assentamento do revestimento com argamassa colante, 

quando a temperatura ambiente estiver compreendida entre + 5 ºC e + 40 ºC e quando as 

temperaturas da base do revestimento e dos materiais componentes do revestimento 

estiverem compreendidas entre + 5 ºC e + 27 ºC. 

 as argamassas colantes possuem tempos a serem respeitados: 

 tempo de remistura  é o período de descanso da argamassa entre a sua primeira 

mistura (preparo da argamassa) e a sua utilização. Após este descanso, a 

argamassa deve ser remisturada e, então, estará pronta para ser utilizada. 

Normalmente, seu valor é fornecido na embalagem da argamassa. A finalidade 

deste tempo é permitir que os aditivos presentes se tornem ativos e prontos para 

conferir propriedades indispensáveis às argamassas colantes, tais como retenção 

de água, adesividade e plasticidade. Na falta de recomendações do fabricante da 

argamassa, deve-se adotar um tempo de remistura de aproximadamente 15 

minutos. 

 tempo de utilização  período de utilização da argamassa após o seu preparo (2 

horas e meia), sendo vedada, neste intervalo, a adição de água ou outros produtos. 

Após este espaço de tempo, a argamassa deverá ser inutilizada, não sendo 

permitida a colocação de mais água no produto ou sua mistura a uma argamassa 

colante recém preparada, de modo a reaproveitá-la após este período de tempo. 

 tempo em aberto  é o tempo em que a argamassa colante pode ficar estendida 

no emboço até a colocação das pastilhas, sem que haja perda da sua propriedade 

adesiva. O tempo em aberto que uma argamassa deve possuir para ser 

recomendada para fachadas é de no mínimo 20 (vinte) minutos. No entanto, este é 

um valor obtido em laboratório sob determinadas condições climáticas, muito 

diferentes das observadas em uma fachada. Desta forma, não se pode utilizar este 

valor como uma realidade na obra. 

 

Caso se deseje avaliar aproximadamente o tempo em aberto da argamassa colante para as 

características da obra, deve-se proceder da seguinte maneira: 

1 – aplicar a argamassa colante sobre a camada de regularização a ser revestida. 

2 – aplicar as pastilhas a cada 5 minutos, até que as mesmas não fiquem mais aderidas à 

argamassa (somente para a realização deste teste não se aplica argamassa no verso das 

pastilhas). 

3 – remover as pastilhas assentadas e analisar o seu verso. 

4 – o valor do tempo em aberto será o equivalente ao das pastilhas assentadas há mais tempo e 

que ainda apresentem o verso totalmente impregnado por argamassa colante. 

 



 

 

Pampulha_Rec.estrutural_restaurEtapa1  17 

A partir deste valor obtido e da produtividade dos assentadores fachadeiros, pode-se determinar 

a dimensão do pano de argamassa colante a ser aberto, sem que haja prejuízo da aderência 

nem desperdício de material. 

 

De maneira geral, recomenda-se a abertura de pequenos panos de argamassa colante (0,5 a 

1,0 m2), para que não haja comprometimento do tempo em aberto. No entanto, como o valor do 

tempo em aberto é bastante afetado por mudanças de temperatura, insolação, ventilação e 

umidade relativa do ar, durante o assentamento, podem ser feitos testes para averiguar se a 

argamassa colante não ultrapassou o limite do tempo em aberto. A verificação de uma das 

situações abaixo indica que o tempo em aberto foi excedido: 

a) presença de película esbranquiçada brilhante na superfície da argamassa colante. 

b) toque da argamassa colante com as pontas dos dedos, sem que estes se sujem. 

 
3.9.3 – ASSENTAMENTO DAS PASTILHAS 

A substituição das pastilhas de cor azul claro está sendo objeto de análise pela CONTRATANTE 

e pelos órgãos de patrimônio. Estão sendo produzidas amostras para teste de coloração pela 

Jatobá, e tão logo seja aprovado, serão compradas pela CONTRATANTE e entregues para a 

CONTRATADA para a adequada colocação. 
 
3.9.3.1 – Assentamento das pastilhas nas áreas fora da junta de dilatação 

Para o início do assentamento do revestimento deve-se proceder à limpeza da base 

(microconcreto + camada de impermeabilização cimentícia) para que não haja prejuízo da 

aderência da argamassa a ela. Caso haja pó, barro, fuligem, substâncias gordurosas, 

eflorescências ou bolor, estes devem ser removidos pelos mecanismos citados a seguir: 

 remoção da base de materiais pulverulentos (pó, barro e fuligem), escovando a parede com 

vassoura de piaçava seguida de lavagem. 

 fungos (bolor) e microorganismos devem ser removidos com a utilização de solução de 

hipoclorito de sódio (4% a 6% de cloro), seguida de lavagem da região com bastante água. 

 substâncias gordurosas e eflorescências devem ser eliminadas com  uma  solução  de 5 % 

a 10 % de ácido muriático diluído em água seguido de lavagem da área com água em 

abundância. 

 antes de qualquer procedimento de limpeza com produtos químicos, a base deverá ser 

completamente saturada com água, e deverá ser lavada com água em abundância, após 

aplicação, para a sua completa remoção. 

 

Em se procedendo a limpeza com a utilização de água ou em períodos chuvosos, a parede não 

deverá estar encharcada quando do assentamento do revestimento, pois a saturação dos poros 

da base é prejudicial à aderência. Em situações de grande insolação e ventos, antes da 

aplicação da argamassa colante, a base deverá ser pré-umedecida (sem encharcamento) 

através da aspersão de água. 

 

Algumas considerações devem ser acrescidas em função do produto ser fornecido colado em 

placas: 

 A argamassa escolhida deverá ser aplicada nas costas dos painéis e na camada de 

regularização (microconcreto + camada de impermeabilização cimentícia). O painel, com as 

pastilhas secas e limpas, receberá a argamassa colante, utilizando-se para tal uma colher 

de pedreiro ou o lado liso da desempenadeira denteada, de modo que as juntas entre as 

peças sejam completamente preenchidas e deixando-se uma camada de argamassa muito 
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fina sobre o painel. Na camada de regularização a argamassa será aplicada com 

desempenadeira de dentes quadrados de dimensões 6 x 6 x 6 mm, inicialmente com o lado 

liso e sendo, em seguida, frisado com o lado denteado. 

 O painel com argamassa no verso é aplicado sobre os cordões de argamassa colante sobre 

o emboço, observando os cuidados com o tempo em aberto da argamassa colante (já 

descritos). Depois que o painel for aplicado na base, ela deverá ser adequadamente 

percutido. Estas batidas deverão ser cuidadosas e executadas repetidas vezes (a aderência 

do material está diretamente relacionada com a quantidade de batidas). Elas poderão ser 

feitas com um taco de madeira, com um martelo de borracha ou com o auxílio de uma tábua 

sobre a placa recém assentada, na qual são executadas as percussões. 

 A fixação das placas de pastilhas deverá seguir o ângulo existente hoje, diagonal. 

 A espessura final da camada de argamassa colante deverá ser de 3 mm. Deve-se ter o 

cuidado de não aplicar argamassa em quantidade excessiva, pois muita argamassa sobre a 

superfície pode encher ou pressionar as juntas entre as placas e permitir superfícies 

acabadas irregulares. Além disso, a espessura demasiada da argamassa retardará o seu 

endurecimento e o tempo de espera para a remoção do papel, e pode, inclusive, 

proporcionar tendência de escorregamento das placas. 

 A retirada do papel do painel poderá ser feita assim que a argamassa endureça e as 

pastilhas apresentem aderência satisfatória (alguns fabricantes de argamassa falam em 1 

hora após o assentamento). Para tal, umedece-se completamente o papel e molhando-o, 

em seguida, com soda cáustica diluída em água (1:10 a 1:12) caso a cola utilizada para 

prender as pastilhas no papel exija este solvente, espera-se um pouco e reaplica-se a 

solução. Caso a cola utilizada para prender as pastilhas no papel seja a base de PVA sua 

retirada poderá ser efetuada utilizando-se somente água. O papel deverá começar a ser 

retirado assim que for fácil a sua remoção com a ponta da colher de pedreiro. Após retirar o 

papel, remover o excesso de cola, com a solução de soda, e bater novamente a superfície 

aplicada. Deve-se lavar a superfície com bastante água para se remover o excesso de soda 

cáustica. 

 Durante a aplicação da pastilha, no fim de cada dia de serviço, devem se deixar limpos os 

lados expostos das mesmas, retirando o excesso de argamassa de assentamento não 

usada, o mais rente possível do material aplicado. Nesta limpeza deve ser utilizado, 

preferencialmente, água e sabão neutro. 

  As pastilhas dentro da região de encontro do mosaico com o novo revestimento deverão ser 

assentadas por profissional especializado em restauração. 

 

A seguir são apresentadas as figuras 1, 2, 3, 4 e 5 elucidando o processo de assentamento: 
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Figura 1 – Aplicação da argamassa colante sobre a impermeabilização utilizando-se o lado liso 

da desempenadeira 

 

 
 

Figura 2 – Frisamento da argamassa colante utilizando-se o lado denteado da desempenadeira 

 

 

 
 

Figura 3 – Espalhamento da argamassa colante no verso das pastilhas 
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Figura 4 – Assentamento do painel de pastilhas sobre a camada de regularização 

 

 
 

Figura 5 – Retirada do papel da superfície das pastilhas 
 
3.9.3.2 – Assentamento das pastilhas nas áreas da junta de dilatação 

Este assunto está sendo analisado pelo fabricante da pastilha e pelos técnicos consultores e 

fiscais dos órgãos de patrimônio. Alternativas à saber: 

1. assentar as pastilhas marcando a junta com o corte linear das peças 

2. assentar as pastilhas com uma junta de aproximadamente 1 cm, acompanhando o 

“zigue-zague” natural da posição de assentamento das peças.  

3. colar as pastilhas sobre uma tela ou um substrato maleável, de forma que esta placa 

seja colada somente nas bordas e o centro da placa fique flutuante. Neste caso o 

rejunte deverá ser de silicone. 

 
3.10 – REJUNTAMENTO DAS PASTILHAS 

 

O rejunte deverá ser novo e executado com argamassa própria da Quartzolit com aditivos 

hidrófobos e anti-mofo, na cor branca. 

 

Ao final faz-se a limpeza do rejuntamento (aproximadamente após 30 minutos de sua 

exposição), preferencialmente, com um pano/esponja úmido seguido de um pano seco. Como é 

desaconselhável a utilização de ácidos para a limpeza, não se deve demorar a executar esta 

limpeza inicial. 

 

Salienta-se ainda a importância deste material apresentar em sua constituição aditiva 

hidrofóbicos (carga repelente a água) e aditivos fungicidas e antiencardimento, no sentido de 

garantir a durabilidade e a estética do revestimento final. 

 
3.11 – TRATAMENTO DAS PASTILHAS DO MOSAICO 

Balde com 
água 

Molhar papel 
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Remoção do faceamento do mosaico com água morna. 

 

Após a execução das juntas de dilatação e nestas áreas, os painéis serão recompostos 

voltando-se a instalar as pastilhas removidas.. 

 

A reposição de peças faltantes verificadas na remoção do faceamento, ou de perdas anteriores 

deverá ser feita com a aquisição em lojas especializadas na venda de revestimento fora de linha 

para que não haja diferença na cor das novas pastilhas aplicadas nos painéis. 

 

A Limpeza é a última etapa do trabalho. As pastilhas remanescentes do mosaico deverão ser 

higienizadas com escovação de água + detertec 7, incluindo a remoção de rejuntes e de 

argamassas aderidas com escovação de água + detertec 7.  

 

O rejuntamento deverá ser removido e após limpeza, refeito com outro rejunte novo de 

argamassa própria da Quartzolit com aditivos hidrófobos e anti-mofo, na cor branca. 

 
3.12 – TRATAMENTO DAS PASTILHAS DA COBERTURA DA CAPELA MOR, SACRISTIA E 

LOJA 

 

As pastilhas removidas poderão ser utilizadas na recomposição de trechos faltantes nas 

abóbadas menores, antes, porém deverão ser higienizadas através de imersão em solução de 

água e detergente neutro 1/10, aditivado com Desogen. 

 

As bordas serão limpas com Drill para remoção de argamassas antigas ainda fixadas. As 

pastilhas reaproveitadas serão fixadas com argamassa de assentamento de material cerâmico 

da Quartzolit ou similar em substituição às pastilhas perdidas ou comprometidas que revestem 

as calotas menores. 

 

Os rejuntes das calotas menores receberão escovação com cerdas de nylon, solução água / 

detergente neutro seguido da aplicação e nova escovação com solução de hipoclorito de sódio, 

escovados com escovas odontológicas, no final nova escovação somente com água.   

 

O rejuntamento deverá ser removido e após limpeza, refeito com outro rejunte novo de 

argamassa própria da Quartzolit com aditivos hidrófobos e anti-mofo, na cor branca. 

 
3.13. ESQUADRIAS 
 
3.13.1. Estado de conservação 

As esquadrias existentes na igreja são de ferro e apresentam diversos níveis de oxidação e em 

diversos pontos. 

 

Para que a restauração obtenha melhor resultado, as mesmas deverão ser removidas de seus 

vãos originais sendo estes protegidos por tapumes. 

 
3.13.2. Tratamento de restauro 
Brise Soleil 
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Os brises são fixos e apresentam pouca oxidação, localizada na base, devendo todas as peças 

serem decapadas no local com removedor químico e soprador térmico. 

 

Para execução das pinturas, as superfícies serão, de acordo com a classificação, 

convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que serão submetidas. 

 

As áreas oxidadas serão lixadas e em todas as superfícies deverão receber Primer do tipo 

Poliuretano seguido de pintura à base de poliuretano. 

 

Deverão ser seguidos rigorosamente todos os procedimentos indicados pelo fabricante da tinta. 

 

A cor será objeto de testes no local e escolhida pela fiscalização.  
 
Esquadrias de ferro 

As ferragens das esquadrias montadas atrás dos brises passarão por processo de decapagem 

química com escovação com cerdas de metal, devendo, ser lubrificados os braços articulados e 

os ferrolhos, garantindo perfeito funcionamento das peças. 

 

Os vidros serão retirados de maneira cuidadosa, catalogados e embalados convenientemente 

com plástica bolha e sarrafos de pinho formando engradados separadamente para posterior 

reposição. As portas que tiverem os vidros removidos deverão ter seus vãos fechados 

provisoriamente com madeirite. 

 

Tendo em vista o alto nível de oxidação, todo o sistema de rodízios e de guias das portas da 

nave será substituído por novas peças de nylon, devendo ser definido no projeto de arquitetura 

a especificação correta para esta substituição.  

 

 As portas serão removidas e as partes com comprometimento por oxidação ganharão novas 

chapas de ferro ou novos perfis dependendo da extensão do dano 

 
Pintura 

Todas as superfícies serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, para remover 

sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas. 

 

Todas as superfícies a pintar serão protegidas, de forma a evitar que poeiras, fuligens, cinzas e 

outros materiais estranhos possam se depositar durante a aplicação e secagem da tinta. 

 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

 

Aplicar cada demão de tinta quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo observar 

um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas. 

 

Adotar precauções especiais com a finalidade de evitar respingos de tinta em superfícies não 

destinadas à pintura, tais como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

 

Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças: 

 isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; 
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 remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado, 

sempre que necessário. 

 Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as 

dimensões mínimas de 0,50x1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação. 

 

Todos os materiais entregues na obra deverão estar em seus recipientes originais, contendo as 

indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos 

intactos. 

 

A área para armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos 

materiais, prevenir incêndios ou explosões provocadas por armazenagem inadequada. Esta 

área será mantida limpa, sem resíduos sólidos que serão removidos ao término de cada dia de 

trabalho. 

 

Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos com o emprego de 

solventes adequados, enquanto a tinta estiver fresca. 

 

As áreas oxidadas serão lixadas e em todas as superfícies deverão receber Primer do tipo 

Poliuretano seguido de pintura à base de poliuretano. 

 
3.14.. REBOCOS  
 
3.14.1. Estado de conservação 

O reboco existente na igreja apresenta-se de maneira geral bem conservado principalmente os 

da loja anexa, entretanto o revestimento argamassado do arco cruzeiro apresenta-se 

comprometido com a presença de trinca que percorre toda a parábola. 

 

Na área atrás do grande painel do altar existem construções consideradas expúrias que 

receberão tratamento arquitetônico conforme projeto específico, mas que não faz parte desta 

carta convite, bem como a sacristia também passará por processo de renovação de seus 

revestimentos com remoção de lambris, rebocos, etc.  

 
3.14.2. Procedimentos de recuperação 

Demolição dos revestimentos argamassados comprometidos, principalmente na área do arco 

cruzeiro, ali, após a remoção do emboço / reboco deverá ser avaliada a extensão e 

profundidade da trinca para, se necessário, ser tratada através de grampeamento ou simples 

estucatura, caso na verificação se perceba que a trinca envolve somente o revestimento e não o 

concreto.  

 

Na área atrás do painel do altar já foi realizada intervenção na alvenaria no sentido de se 

conseguir maior aeração da alvenaria onde o painel foi pintado evitando ou minimizando 

estragos com a infiltração ascendente no local. 

 

Este painel de veneziana deverá ser mantido e conservado devendo ser lixado, e pintado com 

tinta à base de esmalte sintético, acabamento acetinado cuja cor será definida pela fiscalização. 

 

As superfícies a revestir deverão ser limpas à vassoura ou escova e molhadas antes de 

receberem o revestimento. A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos, restos de 
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revestimentos anteriores e quaisquer outras impurezas que possam comprometer a aplicação e 

a durabilidade do revestimento.  

 

Os revestimentos deverão apresentar-se perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados, 

nivelados, com as arestas vivas e superfícies planas. Os materiais componentes da argamassa 

deverão ser dosados a seco.  

 

A argamassa deverá ser executada nas quantidades necessárias para cada etapa de aplicação, 

evitando-se o endurecimento e o desperdício antes de seu emprego. A argamassa deverá ser 

aplicada no máximo até 2,5 horas a partir do contato da mistura com a água, desde que não 

apresente sinais de endurecimento. A argamassa excedente, que não aderir à superfície após a 

aplicação, não poderá em hipótese alguma ser reutilizada. 

 

A recomposição parcial de qualquer revestimento deverá ser executada com perfeição, a fim de 

evitar diferenças ou descontinuidades. 

 

Todas as superfícies que receberão acabamento deverão ser previamente chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia. 

 

Os traços das argamassas de chapisco, emboço e reboco serão fornecidos pela Contratante. 
 

3.15. CAMPANÁRIO, MARQUISE, CRUZEIRO E FORRO DA NAVE 
 
3.15.1. Estado de conservação 

O campanário apresenta-se bastante deteriorado nos seus revestimentos, estruturalmente não 

foi verificado qualquer tipo de patologia, entretanto o treliçado de madeira encontra-se em 

avançado estado de degradação devendo ser substituído em torno de 70% das peças. 

 

O revestimento interno executado em emboço / reboco apresenta alguns pontos comprometidos 

devendo ser verificada a extensão dos danos utilizando a percussão com martelo de borracha. 

 

O revestimento em granito já foi tratado no início deste relatório. 

 
3.15.2. Recuperação do Campanário 

1. Mapeamento por percussão o revestimento tipo emboço e reboco interno à torre e as placas 

de granito que revestem as faces externas; 

2. Registro do mapeamento de reboco e material pétreo no local e por meio digital (as built). 

3. Demolição das partes comprometidas; 

4. Execução de novo chapisco e argamassa de emboço e reboco conforme resultado dos testes 

laboratoriais; 

5. Pintura a base de tinta acrílica, inclusive aplicação de seladora; 

6. Remoção das peças comprometidas das treliças; 

7. Descupinização das peças passíveis de reaproveitamento e das novas peças; 

8. Fornecimento de novas peças em ipê, previamente tratadas contra cupins, onde deverá ser 

mantido o modo de fixação observado hoje; 

9. Estucamento das peças reaproveitadas com massa de calafate tipo F12 seguido de 

lixamento, emassamento e pintura com esmalte sintético acetinado cuja cor será definida pelas 

prospecções se forem necessárias; e 
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10. Tratamento restaurativo das placas de granito conforme proposta técnica para tratamento de 

material pétreo. 
 
3.15.3 Recuperação da Marquise  

A marquise apresenta problemas relacionados aos descolamentos, fixação de rejunte das 

placas de granito, desprendimento de revestimento argamassado, infiltrações em vários pontos 

com a perda do recorte de pingadeira na argamassa de revestimento inferior da marquise. 

 

Os pilares em tubo de ferro não apresentam problemas de corrosão e estão em ótimo estado 

excetuando-se a pintura. 

 

A impermeabilização deverá ser refeita devendo-se remover de maneira cuidadosa a existente e 

o substrato tratado devidamente para receber nova impermeabilização. 

 

Essa impermeabilização poderá ser realizada à frio com aplicação de resina acrílica, de véu de 

poliéster e argamassa cimentícia, devendo-se verificar com o fabricante do produto todos os 

detalhes de impermeabilização em bordas e arremate com os chapins de granito que formam as 

testeiras. 

 

Para suas recuperação deverão ser executados os seguintes serviços: 

1. Retirada de amostras para análises petrográficas;  

2. Mapeamento das placas de granito e do revestimento argamassado; 

3. Retirada das placas soltas e fixação das peças com algum desprendimento com argamassa 

cimentícia polimerizada de base acrílica; 

4. Retirada cuidadosa da impermeabilização; 

5. Preparo do substrato – laje, para receber nova impermeabilização com produtos da 

Hemisfério ou similar; 

6. Execução de novas pingadeiras; 

7. Recuperação de emboço e reboco e pintura final precedido de emassamento e lixamento 

com tinta acrílica; 

8. Lixamento das colunas de tubo de ferro com decapagem química das camadas de pintura 

existentes; 

9. Aplicação de primer e pintura à base de poliuretano, acabamento acetinado nas colunas; 

10. Tratamento restaurativo das placas de granito conforme citado no capítulo 4 deste relatório. 

  
3.15.4. Recuperação do Cruzeiro  

O cruzeiro apresenta os seguintes problemas de deterioração: 

Apodrecimento das madeiras dos braços da cruz, oxidação moderada na chapa de ferro do 

embasamento, ressecamento da peça vertical da cruz com aberturas de fendas e rechaduras no 

lenho, conforme as fotos apresentadas abaixo.  

 

Para suas recuperação deverão ser executados os seguintes serviços: 

1. Desmontagem dos braços a cruz e execução de duas novas hastes em ipê com o mesmo 

dimensionamento e “shape” das hastes existentes. 

2. Fixação dos novos braços de acordo com a forma de fixação existente. 

3. Lixamento e aplicação de primer convertedor de ferrugem seguido do preparo da chapa para 

receber nova pintura à base de poliuretano, primer e acabamento. 
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4. Descupinização com Fipronil + querosene desodorizado ou óleo mineral das madeiras, por 

processo de pincelamento e aspersão. 

5. Estucamento da haste vertical com massa acrílica para calafate tipo F12, seguido de 

lixamento de toda a superfície. 

6. Pintura geral das madeiras à base de esmalte sintético acetinado, precedido de 

emassamento com massa óleo e lixamento. 

 
3.15.5. Recuperação do Forro da nave  

Antes de qualquer procedimento deverão ser removidas duas tábuas inferiores, próximas aos 

bancos laterais de azulejo para aferição dos níveis de umidade. 

 

Dependendo dos resultados deverá ser pensado a construção de canaleta de drenagem 

externa, localizada ao longo da nave cujo detalhamento seguirá o produzido pelo IPHAN /RJ – 

canaleta de drenagem e aeração para fundações de prédios históricos. 

 

É importante salientar que a retirada deverá ser cuidadosa tendo em vista que as duas réguas 

serão reaproveitadas e voltarão a ser instaladas em suas posições originais. 

 

O forro da nave deverá ser lixado com lixa de fina granulometria, após lixamento deverá ser 

aplicado verniz com duplo filtro acabamento acetinado, tipo Sparalck.  

 
3.16. MURAL DO ALTAR E AZULEJARIA 

Montagem de andaime do tipo fachadeiro na frente do mural, devendo-se tomar cuidado para 

que nenhuma peça do andaime encoste na pintura. 

Sobre os andaimes serão fornecidas e instaladas plataformas de trabalho com 90 cm de largura, 

além da instalação de iluminação provisória para o painel interno. 

Antes do inicio da obra deverá ser realizado mapeamento por percussão, utilizando para isso 

martelo de borracha para identificar a possibilidade de revestimento argamassa ou cerâmica 

soltos. 

O mural do altar deverá estar protegido durante toda a obra, para tanto será produzida estrutura 

de perna de 3”x 3” de pinho ou caibros, formando uma estrutura que receberá cortina de TNT 

grampeada à madeira que não deverá tocar o painel. 

No início da obra serão discutidos o dimensionamento e forma de fixação desta proteção. 

Os painéis de azulejo e bronze, internos, serão protegidos com TNT e plástico bolha. 
 
3.17. PISOS 

   
3.17.1 Pavimento Externo em Pedra Portuguesa 

Encontra-se muito irregular e, em muitas partes, ensejando que a água passe para o piso do 

adro. Para ajudar a conservação do revestimento de piso nobre em placas polidas, cuja 

identificação petrográfica se faz necessária, será preciso remover esta pedra portuguesa para 

completa regularização, colocando-a em cota ligeiramente inferior ao adro e dando ligeira 

declividade em direção ao meio fio. Como o tratamento deste revestimento é uniforme e sem 

qualquer desenho, exceto uma borda negra que segue o meio fio, não encontramos qualquer 

problema na sua remoção e reaplicação, em condições adequadas. Deverá ser colocada uma 

mureta subterrânea de concreto de uns 30 cm de altura, para que as inevitáveis infiltrações da 

pedra portuguesa não venham a afetar diretamente a sub-base do piso nobre. 
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Fig. 5 – Croqui do detalhe da mureta proposta 

 
3.17.2. Pavimento Interno e Externo em Piso Nobre  

Aparentemente, o piso de rochas decorativas é composto de material lítico carbonático (o 

branco, com quase certeza, e negro pode também ser granito ou quartzito), mas, o método 

científico nos impede de estabelecer a priori o juízo de um material somente pela impressão. 

Esta dúvida deve ser sanada através do reconhecimento petrográfico da rocha, tanto porque 

a memória da intervenção assim o exige, como porque vai permitir uma proposta de intervenção 

mais correta, no que se refere à limpeza e reintegração. Uma verificação preliminar pode ser 

feita com uma gotinha de solução de HCl (1:4) P.A., em água destilada e deionizada, para ver 

se há efervescência e qual a atividade da efervescência. 

 

Verificamos no piso em questão alguns problemas como: 

a) Placas soltas do seu substrato 

b) Placas quebradas 

c) Pequenas lacunas 

d) Lacunas maiores (em menor número) 

e) Manchas e sujeira 

 

Recomendações para solução do problema: 

a) Para a existência de pedras soltas, a sua remoção cuidadosa (usando espátulas finas e/ou 

ventosas) e reaplicação com argamassa adequada que não produza eflorescências e manchas 

nas placas de pedra. 

b) As placas quebradas devem, igualmente, serem removidas se estiverem soltas e, neste 

caso, coladas antes de serem reaplicadas. Usar epóxi de boa qualidade, evitando que a 

colagem chegue até a superfície, para ser possível o arremate com produto que não sofra 

amarelecimento com a radiação U.V. É recomendável a colocação de um reforço de manta de 

fibra de vidro colado na face interna para melhorar a resistência. Se a placa estiver firme no seu 

substrato a fissura deve ser limpa e estucada, com os procedimentos que, em seguida, 

indicaremos para preencher pequenas lacunas. 

c) As pequenas lacunas e perdas de material deverão ser preenchidas com argamassa 

polimérica feita com o pó de rocha similar à existente passado em peneira fina (Peneira de 100 

mesh ou 0,149mm) e polímero acrílico puro como aglomerante. Em geral, usamos um paralóide 

que, no caso de estucagem, deve ter concentração de aproximadamente 20%. Tanto pode ser 

um produto de fabricação nacional, como o TB-166 da Rohm & Haas ou sucedâneo, quanto o 

paralóide B-72 importado. O importante é que seja acrílico puro. Deverá ser feita uma limpeza 

cuidadosa da cavidade (lacuna ou fissura) com micro-jateamento, para somente depois disto 

aplicar o estucamento. O acabamento final do local deve ser feito com lixa d’água fina, para 

remover o excesso de material nivelando a reintegração.  
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d) As lacunas maiores devem ser reintegradas com próteses. Ter cuidado para fazer a emenda 

com a mesma conformação da antiga ruptura, isto é, irregular, o que exige pessoal de cantaria 

habilidoso e demanda mais tempo, mas, o resultado final é muito melhor. 

 

 
Fig. 7 - Próteses de partes faltantes de placas do piso lítico 

 

e) Para a remoção das manchas, partindo-se do pressuposto de que as rochas são 

carbonáticas, será necessário proceder com prudência. Em primeiro lugar terão que ser 

removidas eventuais camadas de cera, que devem ter sido aplicadas, com um solvente orgânico 

adequado. Fazer para este fim teste de solvência. Se as manchas não puderem ser removidas 

com água e sabão neutro, esfregados com escovas de cerdas orgânicas, poderá ser utilizado, 

tanto emplastros com a clássica fórmula dos Mora (AB-57), quanto com a variante que 

desenvolvemos no NTPR.  

 
Água....................................................................1.000cc 
Bicarbonato de Amônia (NH4HCO3............................30g 
Bicarbonato de Sódio (NaHCO3)...............................50g 
E.D.T.A (bisódico)......................................................25g 
Carboximetilcelulose..................................................60g 
Desogen (opcional) biocida da Ciba-Geigy...............10g 

 

 

O piso interno exibe as mesmas características do piso do adro. É como se fosse um 

prolongamento dele, inclusive com os mesmos recursos decorativos de formas amebóides 

contrapondo o negro ao branco.  
 
3.18. ARREMATES FRONTAIS DA MARQUISE E DAS CALOTAS. 

 

Será necessário confirmar, através de exame petrográfico, as características do material lapídeo 

que foi usado para fazer a “tabeira” de arremate da marquise e das cascas, bem assim a sua 

procedência. Aparentemente é uma granitóide (granito ou gnaisse). Encontra-se bastante 

manchado com um biofilme alimentado pela água que escorre da parte superior da cobertura. 

Em geral, este tipo de ataque biológico é provocado por algas, ou cianobactérias, cuja 

identificação faz-se necessária, para que seja utilizado um biocida adequado para o tratamento. 
 

a) Limpar com com água e sabão neutro 

b) Caso esta limpeza seja insuficiente, poderão também ser utilizadas técnicas mais incisivas 

como o micro-jateamento localizado e aplicação de emplastros. 

c) Após limpas, aplicar paralóide para reduzir a porosidade, dificultando a aderência dos 

microorganismos. 
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d) Poderá ocorrer também, em alguns casos, a necessidade de remoção da placa e 

reaplicação, se a sua aderência estiver precária. Isto depende, entretanto, de inspeção 

minuciosa. O mesmo pode ocorrer com aquelas que estão na marquise e que necessitem, 

eventualmente, serem removidas para atender ao detalhe de impermeabilização. 

e) As placas tem um detalhe de assentamento que funcionava como “pingadeira”. É necessário 

que, em todas elas, esta função seja restabelecida, desobstruindo-se a canaleta inferior. 

f) O mesmo procedimento de intervenção deve ser efetuado em relação às placas de 

revestimento do campanário, que necessitam, inicialmente, serem inspecionadas para se saber 

da aderência ao substrato, aplicando-se, em seguida, a mesma técnica de limpeza 

recomendada para os arremates. 
 
3.13 – DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA 

 

Os serviços de limpeza serão rigorosamente executados no decorrer da obra. Durante o 

desenvolvimento de cada serviço, a limpeza será efetuada paralelamente de modo que cada 

serviço será concluído e recebido pela fiscalização/consultoria com a limpeza já executada e 

também concluído. 

 

O canteiro de obras deverá ser mantido em perfeita ordem, os entulhos deverão ser removidos 

diariamente, mantendo os locais de trabalho, barracões, containeres, acessos, enfim toda a 

obra, organizada e limpa no decorrer do dia. 

 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação apresentando 

funcionamento ideal para todas as instalações, equipamentos e aparelhos pertinentes com 

todas as ligações às redes de serviços públicos (água, esgoto, energia, telefone, etc). 

 

A limpeza final abrangerá a desmontagem das instalações provisórias do canteiro, incluindo 

tapume e a completa remoção dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como dos 

resíduos e/ou entulhos resultantes da desmobilização da obra.  
 
04. ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
4.1.Considerações Gerais 

4.1.1. A CONTRATANTE poderá, a seu critério, prorrogar a data da apresentação das 

propostas, sendo que, nessa eventualidade, todos os direitos e obrigações da FRM e das 

PROPONENTES estarão sujeitos ao novo prazo. 

4.1.2. A CONTRATANTE poderá anular ou revogar a presente Licitação a qualquer tempo que 

anteceda a formalização da contratação, sem que caibam aos participantes quaisquer direitos, 

vantagens ou indenizações. 

4.1.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas 

que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a 

ensejar dubiedade, principalmente em relação à valores. 

4.1.4. A CONTRATANTE poderá negociar as propostas recebidas dos PROPONENTES, de 

acordo com a verba disponível para o objetivo da contratação. Ainda assim, serão feitas 

avaliações de qualidade e excelência dos serviços prestados, uma vez que a FRM cumpre 

padrões internacionais de exigência. 

4.1.5. Somente serão aceitas as propostas que atendam integralmente às condições estipuladas 

na presente carta convite. 
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4.1.6. Todos os materiais e mão de obra necessários para atender as quantidades, qualidade e 

prazos referentes aos serviços a serem executados, devendo incluir os valores referentes à 

impostos, assim como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sindicais, emissão de 

ART, e ainda, taxas devidas a órgãos municipais, estaduais,  etc., que incidam sobre os serviços 

objeto desta Carta - Convite. 

4.1.7. Caberá à proponente conferir e assumir plena responsabilidade sobre os serviços e 

quantidades constantes nesta Carta - Convite. A responsabilidade da firma a ser contratada será 

 integral, nos termos do Código Civil Brasileiro, não sendo a documentação constante nesta 

Carta - Convite motivo de limitação, partilha ou exclusão da responsabilidade da Contratada. 

Entende-se que a proposta contemplará todos os serviços necessários para a perfeita execução 

do projeto. 

4.1.8 As alterações no projeto que impliquem em qualquer custo adicional, deverão ter seu 

preço previamente estipulado, de comum acordo entre as partes, e tomando por base os preços 

unitários constantes da Planilha de Preços, sempre que aplicável. 

4.1.9. Todos os funcionários da CONTRATADA deverão usar uniforme e crachá que identifique 

perfeitamente o funcionário, função e a empresa para qual prestam serviço. 

4.1.10. A CONTRATADA fica expressamente proibida de causar danos ao monumento e em seu 

entorno, sob pena de responder judicialmente conforme previsto na legislação. 

4.1.11. Fica expressamente estipulado que sob nenhum motivo ou pretexto a CONTRATANTE 

responderá nem direta ou indiretamente pelos encargos sociais da CONTRATADA, inclusive 

acidentes de trabalho, sob o ângulo da teoria de risco secundário ou subsidiário dos 

empregados e/ou prepostos ou agentes representantes da CONTRATADA ou de firmas que a 

esta prestem serviços de qualquer natureza. Para tanto, a empresa CONTRATADA se obriga a 

manter em plena vigência seguros de acidente de trabalho relativos a todo pessoal que trabalhar 

no local da obra e a terceiros. 

4.1.12. Observar que os serviços estejam em absoluta conformidade com os projetos, legislação 

aplicável e normas técnicas vigentes, atendendo aos projetos em todos os seus detalhes, 

mesmo aqueles que não estejam expressos de forma explícita mas que sejam inerentes à boa 

técnica de execução.  

4.1.13. A CONTRATADA deverá respeitar a orientação técnica da fiscalização, bem como 

aceitar todas as suas interferências, que tenham como objetivo o fiel cumprimento dos serviços 

a serem executados, conforme o presente documento. 

4.1.14. Após a conclusão dos trabalhos, as áreas de intervenção, canteiro de obras e barracão 

deverão ser deixadas limpas e livres de entulhos, andaimes e sem danos ao entorno local.   

4.1.15. Sempre que necessário, a CONTRATADA compromete-se a prestar esclarecimentos 

após a entrega do trabalho, assim como compromete-se a fazer alterações no mesmo quando 

houver constatações de erros ou defeitos. 

4.1.16. A CONTRATADA deverá designar e manter um representante de sua equipe técnica, 

credenciado por escrito, junto a CONTRATANTE e pela mesma aprovado, com poderes para 

resolver todo e qualquer assunto referente ao andamento da obra, e representá-lo em todos os 

atos e questões pertinentes à execução dos serviços. 

4.1.17. Todas as comunicações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, sejam técnicas ou 

não, relativas ao desenvolvimento do serviços, deverão ser formalizadas e registradas em Diário 

de Obras e assinadas pelas partes. 

4.1.18. A firma proponente deverá considerar que será a única e exclusiva responsável, em 

qualquer caso, por todos os materiais, mão de obra, acessórios, equipamentos, andaimes, 

ferramentas, proteções e EPI’s que se fizerem necessários para execução das obras e serviços 
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direta ou indiretamente decorrentes dos projetos, mesmo que não estejam de forma explícita 

nas planilhas e plantas, mas necessários ao perfeito andamento das obras.  

4.1.19. As quantidades e serviços são de responsabilidade da PROPONENTE, a planilha é 
meramente orientativa. 

4.1.20. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de sua total responsabilidade sobre a 

execução dos serviços, quaisquer que sejam, nem implicará em aprovação dos serviços 

executados, total ou  parcialmente. 

4.1.21. Poderá ser aplicada a CONTRATADA, a critério da CONTRATANTE, uma multa 

baseada no valor global da proposta, caso ocorram quaisquer dos fatos nomeados abaixo: 

. paralisação dos serviços, sem causa justificada, por prazo superior a 3 (três) dias consecutivos 

ou  5 (cinco) alternados, 0,2% ao dia; e  

. atraso por mais de 10 (dez) dias consecutivos no prazo final de conclusão, sem causa 

justificada, 0,3% ao dia. 

4.1.22. A CONTRATADA poderá, a critério da CONTRATANTE, ser afastada das obras, caso 

ocorram quaisquer dos fatos nomeados abaixo: 

. inobservância reiterada dos projetos e especificações, e/ou das ordens e instruções da 

Contratante; e 

. reincidência na utilização de materiais que não tenham sido previstos nas especificações ou 

que já  tenham sido impugnados, anteriormente. 

 
4.2. Prazo de Validade das Propostas 

4.2.1. A proposta apresentada deverá permanecer válida pelo período de 120 (cento e vinte) 

dias corridos, após a data de apresentação. A proposta válida por prazo inferior será 

desclassificada. 

4.2.2. Em nenhuma hipótese poderá ser concedida prorrogação de prazo para a apresentação 

dos documentos exigidos. 

4.2.3. Em circunstâncias excepcionais, a CONTRATANTE poderá solicitar às PROPONENTES 

uma extensão do prazo de validade das propostas. Neste caso, o pedido e as respostas 

deverão ser efetuadas por escrito, não sendo permitida a modificação do conteúdo das 

propostas. 

 
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1. As condições de pagamento deverão ser propostas e serão analisadas e aprovadas pela 

Contratante, seguindo, em princípio, as determinações expostas ao longo deste item.  

5.2. As faturas serão emitidas contra: 

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO 

     Rua Santa Alexandrina, 336 

 CNPJ 29.527.413/0001-00 

 Rio Comprido / Rio de Janeiro - RJ 

5.3. A primeira fatura vencerá após a assinatura do contrato e as parcelas seguintes obedecerão 

a periodicidade mínima de 30 dias entre seus vencimentos, de acordo com o critério de data-

base de pagamento, que ocorrerá nos dias 5, 15 e 25 de cada mês. 

5.4. A primeira fatura não poderá superar, em hipótese alguma, o equivalente a 15% do valor 

total acordado para os serviços. As demais parcelas de pagamento serão mensuradas conforme 

medições realizadas, juntamente com a fiscalização, através da planilha de serviços contratada, 

ficando claro que a última parcela só será paga após a realização e aprovação da última etapa 

da prestação de serviços. 
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5.5. O CONTRATADO deverá fornecer o documento fiscal com até 10 (dez) dias úteis de 

antecedência do vencimento estabelecido, acompanhado da cópia da medição aprovada pela 

fiscalização nomeada pela CONTRATANTE. 

5.6.Os preços serão previamente acordados em contrato e em hipótese alguma será aceita 

alteração dos mesmos no ato da utilização. Nenhuma renegociação será possível junto a 

Contratante. 

5.7. Os pagamentos serão efetuados na forma acordada entre as partes. 

5.8. Caso o serviço executado apresente pendência notificada pela fiscalização, o faturamento 

correspondente a esta etapa somente poderá ser emitido após a eliminação de todas as 

pendências e emissão da autorização de faturamento.  
5.9. Não será aceita, em hipótese alguma, cobrança bancária. 

5.10. As Certidões Negativas de Débitos do INSS e FGTS deverão ser apresentadas 

mensalmente, contemplando o recolhimento do mês imediatamente anterior à prestação dos 

serviços. 

5.11. A Fundação Roberto Marinho efetuará o pagamento no prazo mínimo de 5 (cinco) dias 

úteis após o recebimento da nota fiscal. Caso a nota chegue num período inferior a esse prazo, 

automaticamente o vencimento da mesma passará para a próxima data-base. 
 
6. DATA E LOCAL PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. As propostas deverão ser entregues no endereço do CONTRATANTE, no dia 16 de 
julho de 2004, até às 12:00 hr., na FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, situada na Rua Santa 
Alexandrina, n.º 336, Rio de Janeiro / RJ.  
 
7. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

7.1.Quaisquer dúvidas quanto à interpretação dos termos deste EDITAL ou quanto ao ESCOPO 

DOS TRABALHOS, deverão ser esclarecidos junto à GERENCIADORA: 
 At.: Eng. Eduardo Gama Jaeger 
 Tel / fax: (21) 2240.1733 
 e-mail: eduardoj@quorumrio.com.br 
 

7.2. Sempre que julgar relevante, dúvidas que forem questionadas sem a presença dos outros 

participantes, a CONTRATANTE reserva-se ao direito de informar aos outros PROPONENTES, 

com o objetivo de oferecer condições idênticas de informação do processo em  pauta. 
 
8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E FORMATO DE APRESENTAÇÃO 
 

8.1. Poderá participar toda empresa que atender às condições desta Carta Convite e 

comprovem possuir requisitos necessários à qualificação, conforme estabelecido a seguir. 

8.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação: 

a. Pessoa física ou jurídica que esteja cumprindo pena de suspensão de licitar com a 

União, os Estados e os Municípios ou qualquer de seus entes da administração indireta, 

ou tenha sido por estes declarada inidônea. 

b. Empresa que tenha sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores 

ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou desta 

Fundação, ou que esteja cumprindo a penalidade aludida acima. 

c. Empresas em consórcio. 

mailto:eduardoj@quorumrio.com.br
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8.3. Será apresentada em 3 envelopes lacrados, em cuja parte externa deverá constar a razão 

social e endereço da PROPONENTE, endereçados à: 
   FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO 
   Rua Santa Alexandrina, 336 / 1° pav. 
   Rio de Janeiro / RJ   

A/C Sr. Severino Jahuar 
 Projeto Igreja de São Francisco da Pampulha 
 CC 001 OBRAS ESTRUTURAIS E DE RESTAURAÇÃO – ETAPA 1 

 
Indicando o conteúdo de cada um dos envelopes, isto é: 

 ENVELOPE 1 – Documentos de Habilitação 
 ENVELOPE 2 – Proposta Técnica e Preços 
 

8.4. Não serão consideradas propostas apresentadas por internet ou facsímile, ou qualquer 

outra forma se não a descrita acima. 

8.5. A PROPONENTE deverá apresentar os preços planilhados, constando quantidade, 

unidade, e preço unitário. Uma via da planilha deverá ser entregue em disquete ou CD. 
 
9. DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE 1 

O Envelope 1 deverá conter em uma via encadernada com todos os documentos indicados em 

vias originais ou em cópia autenticada.  
9.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, 

2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus atuais administradores. 

3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício. 

4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim i exigir. 
9.2. REGULARIDADE FISCAL – Cópia Autenticada 

1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal relativo ao 

domicílio ou sede da licitante. 

3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da licitante, 

mediante a apresentação da Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais 

emitida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão quanto a Dívida Ativa da União, 

emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

4. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

emitida até 90 (noventa) dias antes da data da entrega da proposta, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Municipais relativos a ISSQN – Imposto 

Sobre Serviço de Qualquer Natureza. 

5. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 

emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais. 

6. Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço – FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
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sociais instituídos por lei, comprovação mediante a apresentação da Certidão Negativa 

de Débito – CND, emitida pelo INSS e Certificado de Regularidade de Situação perante 

o FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal. 
9.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1. Registro ou inscrição da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, da região da sede da empresa. 

2. Comprovação de a licitante, ser detentora de Atestado de Responsabilidade Técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no 

CREA, por execução de obras ou serviços de características semelhantes. 

3. Comprovação da PROPONENTE de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para a realização, profissionais residentes que acompanharão as obras 

classificadas como recuperação estrutural e como restauração 

4. Atestado de Visita ao local onde se realizarão as obras objeto desta licitação. A visita 

será feita, obrigatoriamente, pelo Responsável Técnico da empresa interessada, no dia 

marcado. O Atestado será fornecido por pessoa indicada pela FRM, no dia e local da 

visita. 

5. As instalações, os equipamentos e a equipe técnica necessários à execução das obras 

estarão sujeitos a vistoria da fiscalização. 

6. Apresentação de currículo de restaurador com experiência em restauro de mosaico 
para os serviços de reconstituição dos painéis. 

7. A empresa vencedora não poderá sub-contratar acima de 70% dos trabalhos 

contratados pela FRM com a mesma; 
 
10. CONTEÚDO DO ENVELOPE 2 

10.1. A Proposta Técnica deverá ser apresentada em 2 (duas) vias impressas, em papel que 

contenha a razão social da licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente 

numeradas, datadas e rubricadas em todas as suas páginas e anexos, assinada na última 

página. 

As propostas deverão demonstrar conhecimento dos serviços a executar, dos detalhes 

construtivos e técnicos da edificação onde serão realizados e familiaridade com a execução dos 

mesmos. 

Com base no material entregue onde é informada a concepção global dos serviços, a 

proponente deverá detalhar as atividades, descrevendo metodologias e técnicas a serem 

empregadas na seqüência da execução dos serviços e cronograma físico-financeiro. 

Os currículos dos técnicos de nível superior e médio deverão ser acompanhados de declarações 

assinadas pelos profissionais, concordando em participar da obra. 

10.2 A Proposta Financeira deverá ser apresentada em disquete ou CD e em 2 (duas) vias 

impressas em papel que contenha a razão social da licitante, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, devidamente numerada, datada e rubricada em todas as suas páginas, assinada na 

última página. 

Conteúdo: 

 Carta de encaminhamento da Proposta, contendo a qualificação completa da 

licitante (nome, endereço, CNPJ/MF, telefone, etc.). 

 Planilha de preços unitários propostos com subtotais por item e total geral da 

planilha, em moeda nacional, já incluídos nos preços unitários os custos seja qual 

for o seu título ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e 

trabalhistas, etc.). 

 Composição de BDI 
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 Composição de Encargos Sociais 

 Resumo da Proposta 

10.3 A Proponente deverá apresentar proposta em Real (R$), com preço fixo e irreajustável, 

devendo contemplar, inclusos, todos os encargos e impostos pertinentes, sendo a única 

responsável sobre tributos que venham a incidir sobre os serviços prestados. Não caberá 

qualquer reivindicação para majoração de preços em virtude de possíveis equívocos cometidos. 
 
11. PRAZO DA OBRA 
 

A previsão de início é para o dia 02 de Agosto de 2004 e que deverão estar concluídas até o dia 

31 de janeiro de 2005. 

 
12. RETENÇÃO 
 

Será retido 5% (cinco por cento) do valor de cada fatura, que serão pagos após a finalização 

dos serviços, aceitação das obras e entrega dos comprovantes de recolhimento trabalhistas,  

previdenciários e impostos referentes as faturas emitidas. 

 

 

Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA  PROPOSTA 
( Papel timbrado da Proponente ) 

 

 Rio de Janeiro, 16 de Julho de 2004. 
 
 
À  
FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO  
Rua Santa Alexandrina, 336 - 1° andar 
Rio Comprido – Rio de Janeiro / RJ  
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A/C – Sr. Severino Jahuar 
 
 
Ref:  Projeto Igreja de São Francisco da Pampulha / BH - MG 

       CC 001 OBRAS ESTRUTURAIS E DE RESTAURAÇÃO – ETAPA 1 

 

( Nome da firma ) , vem através desta,  apresentar sua proposta para execução dos serviços em 

estrita conformidade com  a documentação correspondente a carta convite em referência .   

 

O valor dos serviços propostos é de R$ ........................( por extenso )  conforme Planilha anexa 

. 

Este preço é fixo e irreajustável,  sob o regime de empreitada global, que deverá ser  pago de 

acordo com as seguintes parcelas:   

.................................................................................................................. 

Declaramos que vistoriamos as áreas abrangidas pelas obras e que temos pleno conhecimento 

das particularidades locais para desenvolvimento dos serviços.    

 

O prazo para execução dos serviços é de ........... dias corridos, com possibilidade de início em  

......  

O prazo de validade desta proposta é de  120 (cento e vinte) dias corridos.  

 

Atenciosamente,  

 

---------------------------- 
Responsável pela firma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO – TRATAMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO 

IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

PAMPULHA – BH 



METODOLOGIA 
 

 
 Acesso – Escada de corda estaqueada ao piso e corda paralela com uso de trava-quedas do 

funcionário; 
 
 Retirada de argamassa com talhadeira de restauração; 

 
 Limpeza com trincha e aspirador; 

 
 Proteção de juntas com a relação de galgas (  preenchimento provisório ); 

 
 Retirada de pastilhas e argamassas em desprendimento; 

 
 Assentamento e rejuntamento de novas pastilhas com argamassa Quartzolit Ferma ACIII cor 

branca; 
 
 Limpeza final; 

 
 Troca e Instalação de ferragens das portas de lambri da sacristia. 

 
 



21 22 23 24 25 S D 28 29 30 1 2 S D 5 6 7 8 9 S D

Retirada de argamassa na região das juntas

Limpeza do trecho das Juntas

Aspiração de resíduos de argamassa

Colocação de galgas

Retirada de pastilhas em desprendimento

Limpeza das áreas onde houve remoção

Assentamento e rejuntamento de novas pastilhas

Limpeza final

Recuperação de ferragens da porta de lambri

Serviços

Novembro/ Dezembro



Caros colegas,  
Segue proposta técnica da restauradora Helena David, indicada por Luciana Bonadio / MAP, para 
limpeza e higienização de todos os quadros da Via Sacra, e ainda, restauração da II estação.  
Este assunto foi incluído na pauta da reunião de segunda feira, uma vez que a FRM está estudando a 
possibilidade de incluir este trabalho no projeto.  
Grato, EduardoJ  

PROPOSTA DE conservação/Restauração 

Objetivo 

Essa proposta tem como objetivo atender a solicitação do Sr. Eduardo Jaeger, através de 

indicação da restauradora Luciana Bonadio (Museu de Arte da Pampulha), para executar a 

conservação/restauração dos quatorze quadros que compõe a Via Sacra, de autoria de 

Cândido Portinari, que se encontram na Igreja da Pampulha em Belo Horizonte, Minas 

Gerais.  

Trata-se de pintura sobre madeira, medindo 60 x 60cm e se encontram emolduradas com 

friso de madeira pitando de branco (62 x 62cm). 

Estado de conservação 

- Todas as peças apresentam sujidades pontuais (riscos, marcas de mão, manchas, 

excrementos de insetos) sobre a camada pictórica e moldura. 

- Apenas a 2ª Estação – Jesus toma a cruz às costas, apresenta desprendimentos da 

camada pictórica. 

Descrição das atividades serem desenvolvidas em todas as peças 

- Levantamento dos procedimentos de restauração efetuados na década de 1990 pelo 

CECOR/UFMG 

- Remoção das peças das paredes 

- Testes de limpeza 

- Limpeza da camada pictórica e moldura 

Descrição das atividades serem desenvolvidas na peça 2ª Estação 

- Desmonte da moldura 

- Análise técnica das alterações 

- Testes de fixação 

- Fixação da camada pictórica 

- Apresentação estética 

- Remontagem da moldura 

Helena David 

Especialista em Conservação/Restauração 

Belo Horizonte, 22 de julho de 2004 
 

 



IGREJA DE SÃO FRANCISCO - PAMPULHA / BH - MG

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO

OS ITENS EM VERMELHO NÃO ESTÃO LIBERADOS MOMENTÂNEAMENTE

BIAPO Proposta Final

UNIT. TOTAL

1 SERVIÇOS GERAIS 0,00

1.1 aprovações, licenças e alvarás 1 serv. 1,00                            -   

1.2 placas de obras 1 m² 6,00                            -   

1.3 sistema provisório de combate à incêndio 1 unid. 1,00                            -   

1.4 vigia diurno e noturno 1 mês 12,00                            -   

1.5

instalação provisória de água e esgoto (padrão COPASA) e de força e 

luz (padrão CEMIG) 1 serv. 1,00
                           -   

1.6 consumo de energia 1 mês 6,00                            -   

1.7 manutenção de tapume 1 vb 1,00                            -   

1.8 instalação provisória de telefone 1 serv. 1,00                            -   

1.9 locação de betoneira 1 ud/mês 3,00                            -   

1.10 escritórios p/ administração e fiscalização 1 m² 30,00                            -   

1.11 sanitários / vestiário 1 m² 9,20                            -   

1.12 refeitório / almoxarifado / depósito 1 m² 50,00                            -   

1.13

remoção de duas tábuas inferiores do forro da nave, próximas aos 

bancos laterais de azulejo para aferição dos níveis de umidade 1 vb 1,00

                           -   

1.14

levantamento e cadastro topográfico da cobertura da nave da Igreja 

com acompanhamento na instalação dos pinos de regularização 1 serv. 1,00

                           -   

1.15 remanejamento de plataformas de trabalho 1 m 30,00                            -   

2 CUSTOS ADMINISTRATIVOS 0,00

2.1 telefone/fax 1 mês 6,00                            -   

2.2 material de consumo (incluíndo plotagens e cópias) 1 mês 6,00                            -   

2.3 contínuo 0,5 mês 6,00                            -   

3 MÃO DE OBRA (ADM DIRETA) 0,00

3.1 Arquiteto restaurador residente 1 mês 6,00                            -   

3.1 Engenheiro Estrutural residente 1 mês 3,00                            -   

3.2 Encarregado / Mestre 1 mês 6,00                            -   

3.3 Almoxarife 1 mês 6,00                            -   

4 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES 0,00

4.1

remoção de pastilhas azuis claro do revestimento da nave, exceto 

áreas de mosaico, com reaproveitamento 1 m² 340,00                            -   

4.2

remoção da argamassa de assentamento e regularização, reboco, 

tela, manta asfáltica, calhas metálicas e blocos sical, até atingir o 

concreto estrutural das áreas que tiveram a pastilha removida 1 m³ 33,00
                           -   

4.3

remoção das pastilhas do mosaico por especialista em restauração, 

no trecho da junta de dilatação (largura de 20cm) 1 m² 3,00                            -   

4.4

demolição dos revest. argamassados na área do arco cruzeiro e 

revest. comprometidos do campanário 1 m² 80,00                            -   

4.5 remoção cuidadosa da impermeabilização existente da marquise 1 m² 72,00                            -   

4.6 transporte horizontal de material demolido em carrinho de mão 1 m³ 50,00                            -   

4.7 carga, transporte e descarda de entulhos 1 m³ 50,00                            -   

5 PREPARO E INSTALAÇÃO DA JUNTA DE DILATAÇÃO 0,00

5.1

limpeza da superfície de concreto da nave utilizando jateamento de ar 

sob pressão e varredura manual 1 m² 340,00                            -   

5.2 limpeza das pastilhas do mosaico e faceamento 1 m² 80,00                            -   

5.3

instalação de pinos inoxidáveis, diâmetro 10 mm e comprimento 

variável (máximo 30 cm) fixadas com epóxi em furos de 3 cm de 

profundidade e diâmetro 1/2" com espaçamento de 50 cm na 

longitudinal E 30 cm na transversal 1 und 1.740,00

                           -   

5.4

limpeza das armaduras e possível recuperação de armaduras 

comprometidas 1 m² 340,00                            -   

5.5 preparação do substrato 1 m² 340,00                            -   

Item SERVIÇOS X Unid. Quant.
PREÇOS - R$
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UNIT. TOTAL
Item SERVIÇOS X Unid. Quant.

PREÇOS - R$

5.6

aplicação de argamassa de regularização com base cimentícia na 

espessura de até 10 cm 1 m³ 34,00                            -   

5.7

aplicação de argamassa de regularização (microconcreto) para 

espessuras acima de 10 cm 1 m³ 33,00                            -   

5.8

abertura das juntas existentes com preparo da sede (02 juntas 

existentes) 1 m 45,00                            -   

5.9 abertura e tratamento de nova junta com preparo da sede (01 junta) 1 m 25,00                            -   

5.10

instalação de juntas, pelo fabricante, constituídas por perfis de 

alumínio com vedação em neoprene tipo GTF 100-1", fornecidas pelo 

Contratante 1 m

5.11

aplicação de camada de impermeabilização com material de base 

cimentícia, com polímeros flexíveis, impermeável à água sob pressão 

e capaz de suportar fissuras dinâmicas (até 0,3 mm), espessura de 2 

mm 1 m² 340,00

                           -   

5.12

assentamento de pastilhas fornecidas pela Contratante na cobertura 

da nave utilizando argamassa colante tipo AC III, conforme NBR 

14081/98 nas áreas acima do mosaico 1 m² 340,00
                           -   

5.13

assentamento de pastilhas fornecidas pela Contratante na área das 

juntas de dilatação 1 m² 7,00                            -   

5.14

assentamento de pastilhas nas áreas dos mosaicos por profissionais 

especializados em restauração 1 m² 3,00                            -   

5.15 remoção do faceamento do mosaico, limpeza final e rejuntamento 1 m² 80,00                            -   

5.16

fornecimento e aplicação de rejunte das pastilhas utilizando Quartzolit 

branco 1 m² 420,00                            -   

6 ESQUADRIAS, BRISES E TRELIÇAS (áreas em vista)

6.1 Brise Soleil

6.1.1 decapagem no local com removedor químico e soprador térmico 1 m² 55,00                            -   

6.2 Esquadrias de ferro                            -   

6.2.1

retirada cuidadosa dos vidros, catalogação e embalagem com plástica 

bolha e engradamento c/ posterior reposição. 1 m² 140,00                            -   

6.2.2

decapagem química e escovação com cerdas de metal das ferragens 

das esquadrias atrás dos brises c/ lubrificação dos braços articulados 

e dos ferrolhos 1 m² 55,00
                           -   

6.2.3

 remoção das portas e substituição das partes comprometidas pela 

oxidação, c/ novas chapas de ferro ou novos perfis 1 vb 1,00                            -   

6.2.4

substituição de todo sistema de rodízios e de guias das portas da 

nave conf. definição do projeto de arquitetura 1 vb 1,00                            -   

6.3 Esquadrias de madeira                            -   

6.3.1  revisão geral de 5 portas e treliça atrás do altar 1 m² 19,00                            -   

6.4 Treliça do campanário                            -   

6.3.1  remoção das peças comprometidas 1 m² 28,00                            -   

6.3.1

descupinização das peças passíveis de reaproveitamento e novas 

peças 1 m² 28,00                            -   

6.3.1

 Fornecimento de novas peças em ipê, previamente tratadas contra 

cupins, onde deverá ser mantido o modo de fixação observado hoje 1 vb 1,00
                           -   

6.3.1

Estucamento das peças reaproveitadas com massa de calafate tipo 

F12 seguido de lixamento 1 vb 1,00                            -   

7 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 0,00

7.1

tratamento da trinca existente na superfície vertical do arco Cruzeiro 

(lado Capela Mor) através de grampeamento ou simples estucatura, a 

definir c/ a fiscalização 1 m² 8,00
                           -   

7.2

Recomposição de revestimento argamassado, conforme traço e 

características nos locais onde o revestimento foi removido 1 vb 1,00                            -   

8 PINTURAS (áreas em vista)

8.1

revestimentos argamassados - pintura com tinta acrílica, com preparo 

a base de selador, massa e lixa, na capela mor, superfície interna do 

campanário, marquise e loja 1 m² 380,00
                           -   

8.2

esquadrias metálicas - lixamento de todas as superfícies e aplicação 

de Primer do tipo Poliuretano seguido de pintura à base de 

poliuretano - cor a ser definida 2 m² 140,00
                           -   

item suprimido, a Biapó 

administra e a FRM paga
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UNIT. TOTAL
Item SERVIÇOS X Unid. Quant.

PREÇOS - R$

8.2

Brise soleil - lixamento de todas as superfícies e aplicação de Primer 

do tipo Poliuretano seguido de pintura à base de poliuretano - cor a 

ser definida 2 m² 55,00
                           -   

8.3

esquadrias e treliça de madeira atrás do altar mor - lixamento de 

todas as superfícies, emassamento das superfícies planas e pintura 

esmalte sintético acetinado em cor a definir 2 m² 11,00
                           -   

8.4

pilares em tubo de ferro da marquise - decapagem química, lixamento 

e aplicação de Primer do tipo Poliuretano seguido de pintura à base 

de poliuretano - cor a ser definida 1 m² 17,00
                           -   

8.5

cruzeiro - base, lixamento e aplicação de primer convertedor 

de ferrugem seguido do preparo da chapa para receber 

nova pintura à base de poliuretano, primer e acabamento. 

/ madeiras, pintura a base de esmalte sintético acetinado, 

precedido de emassamento 1 m² 4,00

                           -   

8.6

forro da nave - lixado com lixa de fina granulometria e aplicação de 

verniz com duplo filtro acabamento acetinado, tipo Sparalck. 1 m² 330,00                            -   

8.7

treliça do campanário - decapagem das peças existentes, 

emassamento e lixamento, pintura com esmalte sintético 

acetinado de toda treliça, cor a ser definida 4 m² 28,00

                           -   

9 MARQUISE

9.1

limpeza e regularização do substrato para receber nova 

impermeabilização. 1 m² 72,00
                           -   

9.2

remoção das placas de granito do chapim para execução 

da impermeabilização e reinstalação das mesmas 1 m² 14,00

                           -   

9.3

impermeabilização com aplicação de resina acrílica e 

base cimentícia, com aplicação de véu de poliéster nos 

cantos vivos virando sob os chapins de granito que 

formam as testeiras. 1 m² 93,00

                           -   

9.4 execução de novas pingadeiras; 1 m 46,00                            -   

10 CRUZEIRO

10.1

desmontagem dos braços a cruz e execução de duas 

novas hastes em ipê com o mesmo dimensionamento, 

aspecto e fixação das hastes existentes. 1 serv 1,00

                           -   

10.2

descupinização com Fipronil + querosene desodorizado 

ou óleo mineral das madeiras, por processo de 

pincelamento e aspersão. 1 serv 1,00

                           -   

10.3

estucamento da haste vertical com massa acrílica para 

calafate tipo F12, seguido de lixamento de toda a 

superfície. 1 serv 1,00

                           -   

11 PAINEL ALTAR MOR - S. FRANCISCO 0,00

11.1

montagem de andaime sem que nenhuma peça do 

andaime encoste na pintura, plataformas e iluminação 

provisória. 1 vb 1,00

                           -   

11.2

pelo método de percussão identificar trechos de 

revestimento oco, mapeando em desenho ou fotografia; 

nas áreas identificadas deverão ser realizados micro furos 

para injeção de adesivo do tipo Primal AC 33 aditivado se 

necessário com carga de carbonato da 1 m² 32,00

                           -   
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UNIT. TOTAL
Item SERVIÇOS X Unid. Quant.

PREÇOS - R$

11.4

estrutura de perna de 3”x 3” de pinho ou caibros, 

formando uma base que receberá uma cortina de TNT 

grampeada à madeira, que não deve tocar o painel. 1 m² 32,00

                           -   

 

12 PISOS

12.1 Pavimento Externo em Pedra Portuguesa

12.1.1

remoção e recolocação da pedra portuguesa com 

completa regularização da base com correção dos 

caimentos 1 m² 1.080,00

                           -   

12.1.2

construção de mureta subterrânea de concreto c/ 30 cm 

de altura sob a borda da pedra portuguesa, no encontro 

com os pisos nobres 1 m³ 1,10

                           -   

12.2 Pavimento Interno e Externo em Piso Nobre                            -   

(provávelmente mármore branco e granito preto a 

confirmar)
                           -   

12.2.1

remoção e fixação das pedras soltas e/ ou quebradas, 

com a pré colagem 1 vb 1,00
                           -   

12.2.2

microjateamento para limpeza das lacunas e fissuras, 

preenchimento com argamassa polimérica e reintegração 

com próteses 1 vb 1,00

                           -   

12.2.3

limpeza e remoção das manchas e eventuais camadas de 

cera 1 vb 1,00
                           -   

13 GRANITOS

13.1

mapeamento por percussão do revestimento em placas 

de granito que revestem as faces externas do 

campanário, arremates frontais das calotas de cobertura 

e revestimento da marquise 1 m² 102,00

                           -   

13.2

retirada das placas soltas e fixação das peças com algum 

desprendimento comm argamassa cimentícia 

polimerizada de base acrílica 1 vb 1,00

                           -   

13.3

limpar com com água e sabão neutro e / ou micro 

jateamento localizado 1 m² 102,00
                           -   

13.4 aplicação de paralóide 1 m² 102,00                            -   

14 DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA 0,00

14.1 limpeza permanente 1 mês 6,00                            -   

14.2 limpeza final 1 serv 1,00                            -   

14.3 desmontagem do canteiro de obras e tapume 1 serv 1,00                            -   

TOTAL PARCIAL 0,00

BDI 0,00

IMPOSTOS

TOTAL GERAL 0,00
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UNIT. TOTAL

1 SERVIÇOS GERAIS 0,00

1.1 aprovações, licenças e alvarás 1 serv.                                -   

1.2 placas de obras 1 m²                                -   

1.3 sistema provisório de combate à incêndio 1 unid.                                -   

1.4 vigia diurno e noturno 1 mês                                -   

1.5

instalação provisória de água e esgoto (padrão COPASA) e de força e luz 

(padrão CEMIG) 1 serv. 
                               -   

1.6 consumo de energia 1 mês                                -   

1.7 manutenção de tapume 1 vb                                -   

1.8 instalação provisória de telefone 1 serv.                                -   

1.9 locação de betoneira 1 ud/mês                                -   

1.10 escritórios p/ administração e fiscalização 1 m²                                -   

1.11 sanitários / vestiário 1 m²                                -   

1.12 refeitório / almoxarifado / depósito 1 m²                                -   

1.13

remoção de duas tábuas inferiores do forro da nave, próximas aos bancos 

laterais de azulejo para aferição dos níveis de umidade 1 vb

1.14

levantamento e cadastro topográfico da cobertura da nave da Igreja com 

acompanhamento na instalação dos pinos de regularização 1 serv. 
                               -   

1.15 remanejamento de plataformas de trabalho 1 m                                -   

2 CUSTOS ADMINISTRATIVOS 0,00

2.1 telefone/fax 1 mês                                -   

2.2 material de consumo (incluíndo plotagens e cópias) 1 mês                                -   

2.3 contínuo 0,5 mês                                -   

3 MÃO DE OBRA (ADM DIRETA) 0,00

3.1 Arquiteto restaurador residente 1 mês                                -   

3.1 Engenheiro Estrutural residente 1 mês                                -   

3.2 Encarregado / Mestre 1 mês                                -   

3.3 Almoxarife 1 mês                                -   

4 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES 0,00

4.1

remoção de pastilhas azuis claro do revestimento da nave, exceto áreas de 

mosaico, com reaproveitamento 1 m² 340,00

4.2

remoção da argamassa de assentamento e regularização, reboco, tela, manta 

asfáltica, calhas metálicas e blocos sical, até atingir o concreto estrutural das 

áreas que tiveram a pastilha removida 1 m³ 33,00

4.3

remoção das pastilhas do mosaico por especialista em restauração, no trecho 

da junta de dilatação (largura de 20cm) 1 m² 3,00

4.4

demolição dos revest. argamassados na área do arco cruzeiro e revest. 

comprometidos do campanário 1 m² 80,00

4.5 remoção cuidadosa da impermeabilização existente da marquise 1 m² 72,00

4.6 transporte horizontal de material demolido em carrinho de mão 1 m³ 50,00

4.7 carga, transporte e descarda de entulhos 1 m³ 50,00

5 PREPARO E INSTALAÇÃO DA JUNTA DE DILATAÇÃO 0,00

5.1

limpeza da superfície de concreto da nave utilizando jateamento de ar sob 

pressão e varredura manual 1 m² 340,00

5.2 limpeza das pastilhas do mosaico e faceamento 1 m² 80,00

5.3

instalação de pinos inoxidáveis, diâmetro 10 mm e comprimento variável 

(máximo 30 cm) fixadas com epóxi em furos de 3 cm de profundidade e 

diâmetro 1/2" com espaçamento de 50 cm na longitudinal E 30 cm na 

transversal 1 und 1.740,00

5.4 limpeza das armaduras e possível recuperação de armaduras comprometidas 1 m² 340,00

5.5 preparação do substrato 1 m² 340,00

5.6

aplicação de argamassa de regularização com base cimentícia na espessura 

de até 10 cm 1 m³ 34,00

Item SERVIÇOS X Unid. Quantidade
PREÇOS - R$
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UNIT. TOTAL
Item SERVIÇOS X Unid. Quantidade

PREÇOS - R$

5.7

aplicação de argamassa de regularização (microconcreto) para espessuras 

acima de 10 cm 1 m³ 33,00

5.8 abertura das juntas existentes com preparo da sede (02 juntas existentes) 1 m 45,00

5.9 abertura e tratamento de nova junta com preparo da sede (01 junta) 1 m 25,00

5.10

instalação de juntas, pelo fabricante, constituídas por perfis de alumínio com 

vedação em neoprene tipo GTF 100-1", fornecidas pelo Contratante 1 m 70,00

5.11

aplicação de camada de impermeabilização com material de base cimentícia, 

com polímeros flexíveis, impermeável à água sob pressão e capaz de suportar 

fissuras dinâmicas (até 0,3 mm), espessura de 2 mm 1 m² 340,00

5.12

assentamento de pastilhas fornecidas pela Contratante na cobertura da nave 

utilizando argamassa colante tipo AC III, conforme NBR 14081/98 nas áreas 

acima do mosaico 1 m² 340,00

5.13

assentamento de pastilhas fornecidas pela Contratante na área das juntas de 

dilatação 1 m² 7,00

5.14

assentamento de pastilhas nas áreas dos mosaicos por profissionais 

especializados em restauração 1 m² 3,00

5.15 remoção do faceamento do mosaico, limpeza final e rejuntamento 1 m² 80,00

5.16 fornecimento e aplicação de rejunte das pastilhas utilizando Quartzolit branco 1 m² 420,00

6 ESQUADRIAS, BRISES E TRELIÇAS (áreas em vista) 0,00

6.1 Brise Soleil

6.1.1 decapagem no local com removedor químico e soprador térmico 1 m² 55,00

6.2 Esquadrias de ferro

6.2.1

retirada cuidadosa dos vidros, catalogação e embalagem com plástica bolha e 

engradamento c/ posterior reposição. 1 m² 140,00

6.2.2

decapagem química e escovação com cerdas de metal das ferragens das 

esquadrias atrás dos brises c/ lubrificação dos braços articulados e dos 

ferrolhos 1 m² 55,00

6.2.3

 remoção das portas e substituição das partes comprometidas pela oxidação, 

c/ novas chapas de ferro ou novos perfis 1 vb

6.2.4

substituição de todo sistema de rodízios e de guias das portas da nave conf. 

definição do projeto de arquitetura 1 vb

6.3 Esquadrias de madeira

6.3.1  revisão geral de 5 portas e treliça atrás do altar 1 m² 19,00

6.4 Treliça do campanário

6.3.1  remoção das peças comprometidas 1 m² 28,00

6.3.1 descupinização das peças passíveis de reaproveitamento e novas peças 1 m² 28,00

6.3.1

 Fornecimento de novas peças em ipê, previamente tratadas contra cupins, 

onde deverá ser mantido o modo de fixação observado hoje 1 vb

6.3.1

Estucamento das peças reaproveitadas com massa de calafate tipo F12 

seguido de lixamento 1 vb

7 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 0,00

7.1

tratamento da trinca existente na superfície vertical do arco Cruzeiro (lado 

Capela Mor) através de grampeamento ou simples estucatura, a definir c/ a 

fiscalização 1 m² 8,00

7.2

Recomposição de revestimento argamassado, conforme traço e características 

nos locais onde o revestimento foi removido 1 vb

8 PINTURAS (áreas em vista) 0,00

8.1

revestimentos argamassados - pintura com tinta acrílica, com preparo a base 

de selador, massa e lixa, na capela mor, superfície interna do campanário, 

marquise e loja 1 m² 380,00

8.2

esquadrias metálicas - lixamento de todas as superfícies e aplicação de Primer 

do tipo Poliuretano seguido de pintura à base de poliuretano - cor a ser 

definida 2 m² 140,00

8.2

Brise soleil - lixamento de todas as superfícies e aplicação de Primer do tipo 

Poliuretano seguido de pintura à base de poliuretano - cor a ser definida 2 m² 55,00



UNIT. TOTAL
Item SERVIÇOS X Unid. Quantidade

PREÇOS - R$

8.3

esquadrias e treliça de madeira atrás do altar mor - lixamento de todas as 

superfícies, emassamento das superfícies planas e pintura esmalte sintético 

acetinado em cor a definir 2 m² 11,00

8.4

pilares em tubo de ferro da marquise - decapagem química, lixamento e 

aplicação de Primer do tipo Poliuretano seguido de pintura à base de 

poliuretano - cor a ser definida 1 m² 17,00

8.5

cruzeiro - base, lixamento e aplicação de primer convertedor de 

ferrugem seguido do preparo da chapa para receber nova pintura 

à base de poliuretano, primer e acabamento. / madeiras, pintura 

a base de esmalte sintético acetinado, precedido de 

emassamento com massa óleo e lixamento 1 m² 4,00

8.6

forro da nave - lixado com lixa de fina granulometria e aplicação de verniz com 

duplo filtro acabamento acetinado, tipo Sparalck. 1 m² 330,00

8.7

treliça do campanário - decapagem das peças existentes, 

emassamento e lixamento, pintura com esmalte sintético 

acetinado de toda treliça, cor a ser definida 4 m² 28,00

9 MARQUISE 0,00

9.1

limpeza e regularização do substrato para receber nova 

impermeabilização. 1 m² 72,00

9.2

remoção das placas de granito do chapim para execução da 

impermeabilização e reinstalação das mesmas 1 m² 14,00

9.3

impermeabilização com aplicação de resina acrílica e base 

cimentícia, com aplicação de véu de poliéster nos cantos vivos 

virando sob os chapins de granito que formam as testeiras. 1 m² 93,00

9.4 execução de novas pingadeiras; 1 m 46,00

10 CRUZEIRO 0,00

10.1

desmontagem dos braços a cruz e execução de duas novas 

hastes em ipê com o mesmo dimensionamento, aspecto e 

fixação das hastes existentes. 1 serv

10.2

descupinização com Fipronil + querosene desodorizado ou óleo 

mineral das madeiras, por processo de pincelamento e aspersão. 1 serv

10.3

estucamento da haste vertical com massa acrílica para calafate 

tipo F12, seguido de lixamento de toda a superfície. 1 serv

11 PAINEL ALTAR MOR - S. FRANCISCO 0,00

11.1

montagem de andaime sem que nenhuma peça do andaime 

encoste na pintura, plataformas e iluminação provisória. 1 vb

11.2

pelo método de percussão identificar trechos de revestimento 

oco, mapeando em desenho ou fotografia; nas áreas 

identificadas deverão ser realizados micro furos para injeção de 

adesivo do tipo Primal AC 33 aditivado se necessário com carga 

de carbonato da cálcio. 1 m² 32,00

11.4

estrutura de perna de 3”x 3” de pinho ou caibros, formando uma 

base que receberá uma cortina de TNT grampeada à madeira, 

que não deve tocar o painel. 1 m² 32,00

 

12 PISOS 0,00

12.1 Pavimento Externo em Pedra Portuguesa

12.1.1

remoção e recolocação da pedra portuguesa com completa 

regularização da base com correção dos caimentos 1 m² 1.080,00

12.1.2

construção de mureta subterrânea de concreto c/ 30 cm de altura 

sob a borda da pedra portuguesa, no encontro com os pisos 

nobres 1 m³ 1,10



UNIT. TOTAL
Item SERVIÇOS X Unid. Quantidade

PREÇOS - R$

12.2 Pavimento Interno e Externo em Piso Nobre 

(provávelmente mármore branco e granito preto a confirmar)

12.2.1

remoção e fixação das pedras soltas e/ ou quebradas, com a pré 

colagem 1 vb

12.2.2

microjateamento para limpeza das lacunas e fissuras, 

preenchimento com argamassa polimérica e reintegração com 

próteses 1 vb

12.2.3 limpeza e remoção das manchas e eventuais camadas de cera 1 vb

13 GRANITOS 0,00

13.1

mapeamento por percussão do revestimento em placas de 

granito que revestem as faces externas do campanário, 

arremates frontais das calotas de cobertura e revestimento da 

marquise 1 m² 102,00

13.2

retirada das placas soltas e fixação das peças com algum 

desprendimento comm argamassa cimentícia polimerizada de 

base acrílica 1 vb

13.3

limpar com com água e sabão neutro e / ou micro jateamento 

localizado 1 m² 102,00

13.4 aplicação de paralóide 1 m² 102,00

14 DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA 0,00

14.1 limpeza permanente 1 mês

14.2 limpeza final 1 serv

14.3 desmontagem do canteiro de obras e tapume 1 serv

TOTAL PARCIAL 0,00

BDI

IMPOSTOS

TOTAL GERAL 0,00



UNIT. TOTAL

1 SERVIÇOS GERAIS 0,00

1.1 aprovações, licenças e alvarás 1 serv.                                -   

1.2 placas de obras 1 m²                                -   

1.3 sistema provisório de combate à incêndio 1 unid.                                -   

1.4 vigia diurno e noturno 1 mês                                -   

1.5

instalação provisória de água e esgoto (padrão COPASA) e de força e luz 

(padrão CEMIG) 1 serv. 
                               -   

1.6 consumo de energia 1 mês                                -   

1.7 manutenção de tapume 1 vb                                -   

1.8 instalação provisória de telefone 1 serv.                                -   

1.9 locação de Guincho,  tipo VELOX 1 ud/mês                                -   

1.10 montagem / desmontagem do guincho exclusive instalação elétrica 2 ud/mês                                -   

1.11 locação de betoneira 1 ud/mês                                -   

1.12 escritórios p/ administração e fiscalização 1 m²                                -   

1.13 sanitários / vestiário 1 m²                                -   

1.14 refeitório / almoxarifado / depósito 1 m²                                -   

1.15

remoção de duas tábuas inferiores do forro da nave, próximas aos bancos 

laterais de azulejo para aferição dos níveis de umidade 1 m²

1.16

levantamento e cadastro topográfico da cobertura da nave da Igreja com 

acompanhamento na instalação dos pinos de regularização 1 serv. 
                               -   

1.17 remanejamento de plataformas de trabalho 1 m                                -   

2 CUSTOS ADMINISTRATIVOS 0,00

2.1 telefone/fax 1 mês                                -   

2.2 material de consumo (incluíndo plotagens e cópias) 1 mês                                -   

2.3 contínuo 0,5 mês                                -   

3 MÃO DE OBRA (ADM DIRETA) 0,00

3.1 Arquiteto restaurador residente 1 mês                                -   

3.1 Engenheiro Estrutural residente 1 mês                                -   

3.2 Encarregado / Mestre 1 mês                                -   

3.3 Almoxarife 1 mês                                -   

3.4 Operador de máquinas / guincheiro 1 mês                                -   

4 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES 0,00

4.1

remoção de pastilhas azuis claro do revestimento da nave, exceto áreas de 

mosaico, com reaproveitamento 1 m²                                -   

4.2

remoção da argamassa de assentamento e regularização, reboco, tela, manta 

asfáltica, calhas metálicas e blocos sical, até atingir o concreto estrutural das 

áreas que tiveram a pastilha removida 1 m³

4.3

remoção das pastilhas do mosaico por especialista em restauração, no trecho 

da junta de dilatação 1 m²

4.4

demolição dos revest. argamassados na área do arco cruzeiro e revest. 

comprometidos do campanário 1 m²

4.5 remoção cuidadosa da impermeabilização existente da marquise 1 m²

4.6 transporte horizontal de material demolido em carrinho de mão 1 m³

4.7 carga, transporte e descarda de entulhos 1 m³                                -   

5 PREPARO E INSTALAÇÃO DA JUNTA DE DILATAÇÃO 0,00

5.1

limpeza da superfície de concreto da nave utilizando jateamento de ar sob 

pressão e varredura manual 1 m²

5.2 limpeza das pastilhas do mosaico e faceamento 1 m²

5.3

instalação de pinos inoxidáveis, diâmetro 10 mm e comprimento variável 

(máximo 30 cm) fixadas com epóxi em furos de 3 cm de profundidade e 

diâmetro 1/2" com espaçamento de 50 cm na longitudinal E 30 cm na 

transversal 1 und

5.4 limpeza das armaduras e possível recuperação de armaduras comprometidas 1 m²

5.5 preparação do substrato 1 m²

Item SERVIÇOS X Unid. Quantidade
PREÇOS - R$

IGREJA DE SÃO FRANCISCO - PAMPULHA / BH - MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO

Data: Julho 2004



UNIT. TOTAL
Item SERVIÇOS X Unid. Quantidade

PREÇOS - R$

5.6

aplicação de argamassa de regularização com base cimentícia na espessura 

de até 3 cm 1 m²

5.7

aplicação de argamassa de regularização (microconcreto) para espessuras 

acima de 3 cm 1 m²

5.8 abertura das juntas existentes com preparo da sede 1 m

5.9 abertura e tratamento de nova junta com preparo da sede 1 m

5.10

instalação de juntas, pelo fabricante, constituídas por perfis de alumínio com 

vedação em neoprene tipo GTF 100-1", fornecidas pelo Contratante 1 m

5.11

aplicação de camada de impermeabilização com material de base cimentícia, 

com polímeros flexíveis, impermeável à água sob pressão e capaz de suportar 

fissuras dinâmicas (até 0,3 mm), espessura de 2 mm 1 m²

5.12

assentamento de pastilhas fornecidas pela Contratante na cobertura da nave 

utilizando argamassa colante tipo AC III, conforme NBR 14081/98 nas áreas 

acima do mosaico 1 m²

5.13

assentamento de pastilhas fornecidas pela Contratante na área das juntas de 

dilatação 1 m²

5.14

assentamento de pastilhas nas áreas dos mosaicos por profissionais 

especializados em restauração 1 m²

5.15 remoção do faceamento do mosaico, limpeza final e rejuntamento 1 m²

5.16 fornecimento e aplicação de rejunte das pastilhas utilizando Quartzolit branco 1 m²

6 ESQUADRIAS, BRISES E TRELIÇAS 0,00

6.1 Brise Soleil

6.1.1 decapagem no local com removedor químico e soprador térmico 1 m²

6.2 Esquadrias de ferro

6.2.1

retirada cuidadosa dos vidros, catalogação e embalagem com plástica bolha e 

engradamento c/ posterior reposição. 2 m²

6.2.2

decapagem química e escovação com cerdas de metal das ferragens das 

esquadrias atrás dos brises c/ lubrificação dos braços articulados e dos 

ferrolhos 2 m²

6.2.3

 remoção das portas e substituição das partes comprometidas pela oxidação, 

c/ novas chapas de ferro ou novos perfis 1 vb

6.2.4

substituição de todo sistema de rodízios e de guias das portas da nave conf. 

definição do projeto de arquitetura 1 vb

6.3 Esquadrias de madeira

6.3.1  revisão geral da portas e treliça atrás do altar 1 m²

6.4 Treliça do campanário

6.3.1  remoção das peças comprometidas 1 m²

6.3.1 descupinização das peças passíveis de reaproveitamento e novas peças 1 m²

6.3.1

 Fornecimento de novas peças em ipê, previamente tratadas contra cupins, 

onde deverá ser mantido o modo de fixação observado hoje 1 m²

6.3.1

Estucamento das peças reaproveitadas com massa de calafate tipo F12 

seguido de lixamento 1 m²

7 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 0,00

7.1

mapeamento por percussão do revestimento interno da torre, 

marquise e capela mor, com registro em meio digital 1 m²

7.2

tratamento da trinca existente na superfície vertical do arco 

Cruzeiro (lado Capela Mor) através de grampeamento ou simples 

estucatura, a definir c/ a fiscalização 1 m²

7.3

execução de revestimento argamassado, conforme traço e 

características nos locais onde o revestimento foi removido 1 m²

8 PINTURAS 0,00

8.1

revestimentos argamassados - pintura com tinta acrílica, com preparo a base 

de selador, massa e lixa, na capela mor, superfície interna do campanário e 

marquise 1 m²



UNIT. TOTAL
Item SERVIÇOS X Unid. Quantidade

PREÇOS - R$

8.2

esquadrias metálicas - lixamento de todas as superfícies e aplicação de Primer 

do tipo Poliuretano seguido de pintura à base de poliuretano - cor a ser 

definida 2 m²

8.2

Brise soleil - lixamento de todas as superfícies e aplicação de Primer do tipo 

Poliuretano seguido de pintura à base de poliuretano - cor a ser definida 2 m²

8.3

esquadrias e treliça de madeira atrás do altar mor - lixamento de todas as 

superfícies, emassamento das superfícies planas e pintura esmalte sintético 

acetinado em cor a definir 2 m²

8.4

pilares em tubo de ferro da marquise - decapagem química, lixamento e 

aplicação de Primer do tipo Poliuretano seguido de pintura à base de 

poliuretano - cor a ser definida 1 m

8.5

cruzeiro - base, lixamento e aplicação de primer convertedor de 

ferrugem seguido do preparo da chapa para receber nova pintura 

à base de poliuretano, primer e acabamento. / madeiras, pintura 

a base de esmalte sintético acetinado, precedido de 

emassamento com massa óleo e lixamento 1 m²

8.6

forro da nave - lixado com lixa de fina granulometria e aplicação de verniz com 

duplo filtro acabamento acetinado, tipo Sparalck. 1 m²

8.7

treliça do campanário - decapagem das peças existentes, 

emassamento e lixamento, pintura com esmalte sintético 

acetinado de toda treliça, cor a ser definida 4 m²

9 MARQUISE 0,00

9.1

limpeza e regularização do substrato para receber nova 

impermeabilização. 1 m²

9.2

remoção das placas de granito do chapim para execução da 

impermeabilização e reinstalação das mesmas 1 m²

9.3

impermeabilização com aplicação de resina acrílica e base 

cimentícia, com aplicação de véu de poliéster nos cantos vivos 

virando sob os chapins de granito que formam as testeiras. 1 m²

9.4 execução de novas pingadeiras; 1 m

10 CRUZEIRO 0,00

10.1

desmontagem dos braços a cruz e execução de duas novas 

hastes em ipê com o mesmo dimensionamento, aspecto e 

fixação das hastes existentes. 1 serv

10.2

descupinização com Fipronil + querosene desodorizado ou óleo 

mineral das madeiras, por processo de pincelamento e aspersão. 1 serv

10.3

estucamento da haste vertical com massa acrílica para calafate 

tipo F12, seguido de lixamento de toda a superfície. 1 serv

11 PAINEL ALTAR MOR - S. FRANCISCO 0,00

11.1

montagem de andaime sem que nenhuma peça do andaime 

encoste na pintura, plataformas e iluminação provisória. 1 vb

11.2

pelo método de percussão identificar trechos de revestimento 

oco, mapeando em desenho ou fotografia; nas áreas 

identificadas deverão ser realizados micro furos para injeção de 

adesivo do tipo Primal AC 33 aditivado se necessário com carga 

de carbonato da cálcio. 1 m²

11.4

estrutura de perna de 3”x 3” de pinho ou caibros, formando uma 

base que receberá uma cortina de TNT grampeada à madeira, 

que não deve tocar o painel. 1 m²

 

12 PISOS 0,00

12.1 Pavimento Externo em Pedra Portuguesa



UNIT. TOTAL
Item SERVIÇOS X Unid. Quantidade

PREÇOS - R$

12.1.1

remoção e recolocação da pedra portuguesa com completa 

regularização da base com correção dos caimentos 1 m²

12.1.2

construção de mureta subterrânea de concreto c/ 30 cm de altura 

sob a borda da pedra portuguesa, no encontro com os pisos 

nobres 1 m³

12.2 Pavimento Interno e Externo em Piso Nobre 

(provávelmente mármore branco e granito preto a confirmar)

12.2.1

remoção e fixação das pedras soltas e/ ou quebradas, com a pré 

colagem 1 vb

12.2.2

microjateamento para limpeza das lacunas e fissuras, 

preenchimento com argamassa polimérica e reintegração com 

próteses 1 vb

12.2.3 limpeza e remoção das manchas e eventuais camadas de cera 1 vb

13 GRANITOS 0,00

13.1

mapeamento por percussão do revestimento em placas de 

granito que revestem as faces externas do campanário, 

arremates frontais das calotas de cobertura e revestimento da 

marquise 1 m²

13.2

retirada das placas soltas e fixação das peças com algum 

desprendimento comm argamassa cimentícia polimerizada de 

base acrílica 1 vb

13.3

limpar com com água e sabão neutro e / ou micro jateamento 

localizado 1 m²

13.4 aplicação de paralóide 1 m²

14 DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA 0,00

14.1 limpeza permanente 1 mês

14.2 limpeza final 1 serv

14.3 desmontagem do canteiro de obras e tapume 1 serv

TOTAL PARCIAL 0,00

BDI

IMPOSTOS

TOTAL GERAL 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELO HORIZONTE 

1 - Introdução 

A Igreja de São Francisco de Assis de Belo Horizonte, conhecida como Igrejinha da 
Pampulha, é um dos mais importantes exemplares da arquitetura moderna no Brasil, 
integrando o Complexo Arquitetônico da Pampulha, concebido pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer . 

Conhecer a Igrejinha da Pampulha é desfrutar do encontro da arquitetura com as artes 
plásticas, em perfeita combinação de formas e cores. Observar as curvas arrojadas e 
esbeltas das cúpulas em concreto armado de Niemeyer, os traços de Cândido Portinari 
no mural do altar, na Via Sacra e nos azulejos, perceber as nuances dos baixos relevos 
de bronze de Alfredo Ceschiatti, reconhecer os tons das pastilhas dos mosaicos de 
Paulo Werneck que nos lembra o azul do céu e apreciar os jardins de Burle Max, nos 
remete a um conto de fadas em concreto armado . 

O prefeito de Belo Horizonte Otacílio Negrão de Lima, imaginou e projetou transformar 
o vale do obscuro córrego da Pampulha num lago artificial. 

Em 1940 na busca por desenvolver a cidade de Belo Horizonte, o então prefeito de 
Belo Horizonte Juscelino Kubitschek executou o plano de Otacílio e complementou-o 
com algumas obras arquitetônicas que espelhavam as influências do modernismo em 
Belo Horizonte, convidando Oscar Niemeyer para projetar o conjunto da Pampulha, 
iniciando uma arquitetura livre e cheia de curvas, criando um conjunto de edificações 
que, hoje, além de símbolo da cidade, consolidou o movimento moderno na arquitetura 
brasileira . 

Obra extremamente polêmica na ocas1ao, a Igreja de São Francisco de Assis, 
construída em 1943 e 1944, teve como arquiteto chefe Oscar Niemayer em conjunto 
com Cândido Portinari, Alfredo Ceschiatti, Paulo Werneck e Burle Marx, que 
contribuíram substancialmente no projeto e execução da construção . 

Coube ao engenheiro Joaquim Cardoso os cálculos da estrutura da Igreja, que possuía 
uma concepção inovadora para a época, tornando-se um ícone até hoje cultuado, não 
apenas por historiadores, mas por todos que a visitam . 

Era tão inovadora que os construtores modificaram o projeto estrutural original , 
acreditando que o concreto e o aço, em suas formas curvas, poderiam ser 
simplificados, eliminando-se as juntas de dilatação da nave principal idealizadas por 
Joaquim Cardoso, que projetou três nervuras que funcionariam como articulação da 
estrutura, mas que não foram construídas . 

Esta alteração na concepção estrutural, com o passar dos anos, provocou sérios danos 
em sua cúpula. Desde sua construção, o revestimento da cobertura da nave principal 
vem apresentando problemas que comprometeram a beleza e a segurança do 
monumento . 
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A partir da análise de fotos e plantas antigas, observa-se que em 1959 a casca já 
apresentava duas rachaduras, localizadas onde deveriam ter sido construídas duas das 
nervuras que serviriam como articulação. Algumas intervenções foram realizadas na 
Igreja desde a sua construção, sendo que a impermeabilização destas duas 
rachaduras ocorreu na década de 1970 . 

A reforma de maior proporção aconteceu em 1990. Infiltrações causavam uma forte 
degradação interna, particularmente no mural do altar principal. Naquela oportunidade 
todo o revestimento externo da nave foi retirado, preservando-se somente os mosaicos 
laterais, existentes na faixa inferior. 

A reconstituição foi feita com a aplicação de diversos materiais, sendo utilizado blocos 
leves (Sical) para a conformação da casca, argamassa de cimento para regularização, 
manta asfáltica para impermeabilização, reboco e telas galvanizadas como proteção da 
manta, argamassa de cimento para assentamento do revestimento e pastilhas 
cerâmicas. Registra-se que as novas pastilhas utilizadas foram fornecidas pelo mesmo 
fabricante das pastilhas originais . 

Apesar do sistema de impermeabilização adotado funcionar adequadamente, a casca 
apresentou deterioração precoce com pouco tempo. Os diversos materiais aplicados no 
revestimento tiveram comportamentos termodinâmicos diferenciados, sem ligação forte 
entre as camadas (sistema não monolítico), provocando o aparecimento de inúmeras 
fissuras em toda a extensão da nova casca, com intensidade e direções diversas, sem 
nenhuma simetria, tornando a Igreja mais uma vez vulnerável, colocando em risco a 
conservação de suas obras de arte. Prospecções realizadas na casca mostraram que 
as fissuras ocorreram somente no revestimento, não se transferindo para o concreto, 
que estava íntegro . 

Foto 1 - Situação em 1990, época da 
primeira grande reforma. 

Foto 2 - Situação em 2000, com inúmeros 
problemas 1 O anos após a reforma . 
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O nível de fissuramento existente na casca era inadmissível para um monumento desta 
magnitude. Para a correção efetiva dos problemas da casca da Igreja, a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, o IPHAN e o IEPHA se juntaram para a realização um 
estudo denominado "Monitoramento, Instrumentação, Avaliação Estrutural e Projeto de 
Recuperação e Restauro da Igreja de São Francisco de Assis", sendo a Recuperação 
Serviços Especiais de Engenharia Ltda, de Belo Horizonte, a empresa contratada para 
a execução deste trabalho, que teve duração de nove meses, entre maio de 2002 a 
fevereiro de 2003 . 

Após as avaliações estruturais, chegaram-se aos diagnósticos e às soluções 
propostas, que foram apresentadas nos seguintes documentos encaminhados à 
Prefeitura de Belo Horizonte, através da SMEU - Secretaria Municipal de Estrutura 
Urbana . 

• Volume I - Projeto de Recuperação e Restauro; 
• Volume 11 - Pesquisa Histórica; 
• Volume 111- Trabalhos de Campo; 
• Volume IV- Modelo Matemático; 
• Volume V- Documento Fotográfico . 

A execução da obra ficou sob responsabilidade da Fundação Roberto Marinho, com 
patrocínio financeiro da Petrobrás. Os trabalhos de recuperação e restauro foram feitos 
entre o período julho de 2004 a julho de 2005 . 

Este relatório apresenta os principais resultados obtidos no estudo de avaliação 
estrutural e documenta as atividades mais significativas realizadas na recuperação e 
restauro da Igreja da Pampulha . 
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2 - Estudos e monitoramentos realizados 

2.1- Estudo geotécnico 

A primeira hipótese sempre levantada para justificar os sucessivos problemas 
estruturais da Igreja era relacionada com as suas fundações, em função da 
proximidade com a Lagoa da Pampulha . 

Para esclarecer de vez o assunto executou-se um poço de inspeção para pesquisar as 
fundações existentes, quando se constatou que a estrutura estava assentada sobre 
uma íntegra laje de concreto armado, em forma de radier, executada sobre estacas de 
madeiras em perfeito estado . 

Foto 3 - Estacas de madeira da fundação em perfeito estado de conservação 

2.2 - Caracterização dos materiais da estrutura 

Para avaliar a qualidade e resistência do concreto da casca e do radier, foram 
extraídos corpos de prova, e utilizando medições de pulsos ultra-sônicos, se constatou 
que as resistências médias à compressão eram de 24,60 MPa e os módulos de 
elasticidade médios eram de 28046 GPa . 
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Foto 4 - Equipamento de ultra-sonografia utilizado para avaliação das resistências nos corpos 
de prova . 

Foram retiradas lâminas dos corpos de provas e as amostras foram observadas por 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), que mostraram uma microestrutura típica 
compacta, sem anomalias ou presença de materiais deletérios . 

500 X 2400 X 

Fotos 5 e 6 - Imagens da Microscopia Eletrônica por Varredura (MEV), que indicaram 
ausências de anomalias 

Os resultados apurados mostraram que a qualidade e compacidade do concreto eram 
adequadas para a estrutura. A espessura da camada de cobrimento das armaduras 
também era satisfatória, protegendo-as adequadamente contra a corrosão . 
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2.3 - Levantamento das variações térmicas 

O monitoramento das temperaturas que incidem sobre o revestimento da casca da 
Igreja mostrou que a superfície está submetida a gradientes térmicos elevados, 
superiores a 50°C, sendo esta diferença observada entre os meses mais quentes e os 
mais frios do ano. Mas se constatou que o concreto da casca não estava sendo muito 
afetado, indicando que o revestimento existente, apesar de extremamente fissurado, 
ainda assim, estava garantindo uma proteção térmica à estrutura. Para monitoramento 
das temperaturas externas na casca foi utilizado o aparelho Pirômetro, e para as 
internas o Termopar. Abaixo um dos gráficos referentes ao monitoramento de 
temperatura: 
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Gráfico 1 - Gráfico com os comparativos das temperaturas internas e externas . 

2.4- Monitoramento por Extensômetria Eletrônica 

Foram instalados extensômetros elétricos (Strain Gages - filamentos plásticos flexíveis 
de fina espessura dotados de fios de resistência) na superfície do concreto, para 
avaliar a deformação da estrutura frente às fortes variações térmicas encontradas . 
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O monitoramento das deformações foi feito utilizando um sistema de aquisição de 
dados, onde os filamentos foram ligados através de cabos elétricos, e interligados a um 
computador, que a fazia a visualização e impressão dos gráficos gerados pelas 
movimentações . 

Os resultados apontaram para uma grande estabilidade termodinâmica da estrutura, 
registrando baixas tensões e deformações, apesar das fortes variação de temperatura . 

Fotos 7 e 8 - Fixação dos "Gages" na estrutura e um gráfico do monitoramento 

00:01 :15 00:01:30 00:01:45 00:02:00 00:02:15 00:02:30 00:02:45 00:03:00 
Gráfico 2 - Presentação das variações de movimentos obtidas pelos Strain Gages . 

2.5 - Modelos matemáticos utilizando elementos finitos 

Com as informações obtidas estudou-se matematicamente o comportamento da 
estrutura da nave central, utilizando a parametrização através de elementos finitos . 

Foram realizadas diversas simulações, procurando-se avaliar o comportamento da 
casca frente as mais diversas solicitações de temperatura e com a estrutura tendo 
duas, três ou nenhuma junta de dilatação . 

Um dos modelos mais interessantes foi o que considerava somente as duas juntas 
radiais já existentes, e temperatura variando entre 30° e 55° C, o que seria a 
temperatura mais freqüente. Nesta simulação observa-se claramente a existência de 
uma concentração de tensões radiais no primeiro módulo, indicando a necessidade de 
abertura de uma junta naquele local, ou seja, faltava a 3a junta projetada e não 
executada . 
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Figura 1 - Modelo matemático utilizando elementos finitos 
com indicação das duas juntas radiais existentes (vista lateral e superior). Observa-se a 

concentração de tensões de tração no primeiro módulo, indicando a necessidade de uma junta 
de dilatação nesta área . 
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3- Diagnóstico Estrutural e Soluções Propostas 

As principais conclusões dos estudos de avaliação estrutural foram: 

• O interior da igreja apresentava-se estanque, sem a presença de infiltrações . 

• As fissuras existentes na casca eram superficiais, restringindo-se somente aos 
materiais utilizados no revestimento, que por terem módulos de elasticidade 
diferentes, e submetidos a gradientes térmicos de até 50°C, fissuraram-se em 
função das movimentações termodinâmicas diferenciadas e por não apresentarem 
ligação forte entre as camadas . 

• As fissuras não estavam relacionadas com o comportamento das fundações da 
estrutura . 

• Todo os materiais aplicados na reforma anterior (1990) deveriam ser retirados, 
incluindo os utilizados para conformação da superfície do concreto da casca e nas 
juntas de dilatação, preservando-se os mosaicos originais . 

• Devia ser projetada a abertura da terceira junta de dilatação, corrigindo um erro 
histórico. Os modelos matemáticos apontaram para uma concentração de tensões 
na região onde deveria ter sido construída a terceira junta de dilatação, ou seja, na 
região onde originalmente foi projetada uma nervura, e não executada, mostrando 
a clarividência e competência do calculista da obra . 

• A nova junta de dilatação (a terceira) e as duas existentes deveriam ter 
movimentação livre, sem restrições. Para evitar que ficassem aparentes, 
prejudicando o aspecto visual do monumento, deveriam ser projetadas pastilhas 
"flutuantes" sobre as juntas, procurando disfarçar seu alinhamento . 

• A reconstituição do revestimento da casca e a execução das juntas de dilatação 
deveriam utilizar materiais com comportamento termodinâmico semelhantes, de 
base cimentícia, com forte ligação entre si , e que garantiriam a impermeabilidade e 
proteção térmica ao concreto . 

• O projeto executivo deveria contemplar a menor quantidade possível de materiais 
para o revestimento, procurando manter semelhança com o revestimento do 
mosaico existente, ou seja, a concepção original do projeto . 

• Os estudos geradores do Projeto de Recuperação e Restauro da Igreja de São 
Francisco de Assis restringiram-se somente a face externa da nave central da 
estrutura, sendo necessário projetos complementares para a restauração completa 
do monumento . 
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4 - Projeto de Recuperação e Restauro 

De acordo com "Projeto de Recuperação e Restauro da Igreja de São Francisco de 
Assis" Volume I, os principais procedimentos recomendados seriam: 

4.1 - Proteções e andaimes 

Montar um andaime metálico, constituído de tubos e braçadeiras, instalado sobre a 
casca, sem apoiar na estrutura em nenhum ponto, a fim de não interferir na execução 
dos trabalhos . 

A estrutura flutuante e as juntas de dilatação deveriam ser totalmente cobertas por 
lonas plásticas para manter a estanqüeidade da parte interna da igreja durante os 
trabalhos de recuperação . 

4.2 - Levantamento topográfico da casca 

Logo após a instalação dos andaimes deveria ser executado um rigoroso cadastro 
topográfico da superfície externa da casca, de forma a possibilitar sua reconstituição 
nas cotas originais, devendo a topografia fixar pinos referenciais na casca . 

4.3 - Remoções dos revestimentos existentes 

Deveriam ser removidos todos os revestimentos existentes na abóbada localizados 
acima do mosaico original, inclusive os tijolos leves. Estes materiais, que não eram 
originais, foram aplicados na reforma de 1990 e deveriam ser removidos, de forma a 
permanecer na estrutura somente o concreto original, acima do mosaico . 

Os materiais existentes no interior das duas juntas também deveriam ser removidos e 
ser executada a abertura de uma terceira junta. As calhas metálicas horizontais para 
coleta de águas pluviais, que foram instaladas em 1990 sobre a região do mosaico, 
também deveriam ser removidas . 

A remoção das camadas deveria iniciar pelas partes superiores da Igreja, com uso 
calhas, evitando que o material de demolição danificasse as partes inferiores, que 
deveriam ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo 
de remoção . 

Deveria se evitar o acúmulo de entulho em quantidade que provocasse sobrecarga 
excessiva sobre os pisos ou pressão lateral sobre as paredes . 
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As remoções deveriam ser manuais e executadas de forma lenta e progressiva, 
utilizando ferramentas leves. Poderia ser utilizado equipamento dotado de disco de 
corte diamantado (makita) como ferramenta auxiliar . 

Figura 2 - Desenho esquemático dos revestimentos existentes 

4.3.1 - Remoção das pastilhas na área do mosaico 

Todos os trabalhos a serem feitos na área do mosaico, deveriam ser realizados por 
profissional especializado em obras de restauração, com cadastrado minucioso de 
todas as peças e faceamento através de colagem nas pastilhas . 

As pastilhas existentes no mosaico apresentavam o rejuntamento com desgaste natural 
pelo tempo. Após a limpeza, foi recomendado que a espessura faltante deveria ser 
complementada com mesmo material usado para o rejunte . 

4.4- Abertura da nova junta 

A terceira junta de dilatação deveria ser aberta de acordo com a indicação dos modelos 
matemáticos, mas a posição da junta deveria ser confirmada no local, pois poderia já 
existir alguma abertura espontânea, ainda não conhecida . 
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4.5 - Reconstituição do concreto da casca 

Após limpeza das superfícies e tomadas providências para evitar a entrada de água e 
partículas soltas no interior da igreja pela abertura das juntas de dilatação, a casca 
deveria ser reconstituída e regularizada com micro-concreto, com características 
similares ao concreto original. 

Caso houvesse o surgimento de armaduras expostas com evidências de corrosão, foi 
recomendado proceder aos reparos de acordo com as especificações do projeto . 

4.6 - Instalação dos perfis metálicos das juntas de dilatação 

Os perfis metálicos para vedação das juntas de dilatação foram projetados em alumínio 
ligados por borracha de neoprene, sendo fixados diretamente no concreto através de 
parafusos galvanizados. Os perfis deveriam ser adequados ao formato parabólico da 
casca, sendo para isto necessário fazer incisões no metal, de forma garantir uma 
estrutura contínua e sem infiltração . 

O neoprene deveria ser instalado nos perfis antes de serem aparafusados, e não se 
admitiria emendas em toda a sua extensão, ou seja, a borracha deveria ser colocada 
de forma inteiriça . 
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Figura 3 - Desenho esquemático dos perfis metálicos de vedação das juntas de dilatação 
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4. 7 - Aplicação da camada de impermeabilização 

A casca a ser reconstituída deveria ser impermeabilizada por uma camada de 
revestimento polimérico flexível, de base cimentícia, capaz de suportar fissuras 
dinâmicas de pouca movimentação, e com textura áspera . 

O revestimento deveria ser aplicado também sobre as abas metálicas das juntas de 
dilatação . 

4.8 - Argamassa colante para assentamento das pastilhas 

As pastilhas deveriam ser assentadas com argamassas colantes industrializadas do 
tipo AC 111, de acordo com a Norma Brasileira para assentamento de argamassa 
(NBR14081 - "Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 
cerâmicas") . 

Os rejuntes das pastilhas deveriam ser feitos com a mesma argamassa ACIII . 

MOSAICO 

Figura 4 - Desenho esquemático dos novos revestimentos 
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4.9 - Plano de Manutenção 

Por tratar-se de uma obra que enfrenta problemas desde sua inauguração, em função 
do seu formato arrojado, foi recomendado no projeto adotar alguns procedimentos de 
rotina para garantir a durabilidade das intervenções propostas . 

4.9.1. Conservação preventiva 

Realizada sempre por profissional especializado, deverá ser realizada, 
semestralmente, uma inspeção técnica quando deverão ser verificados: 

• o funcionamento das juntas de dilatação 
• a estabilidade das pastilhas no entorno das juntas de dilatação 
• o sistema de drenagem das juntas de dilatação 
• a aderência do revestimento através de testes de percussão com martelo de 

borracha 
• presença de fissuras no revestimento 
• nível de desgaste do rejuntamento das pastilhas 
• presença de outras anormalidades 

4.9.2. Manutenção permanente 

Realizada por pessoal sem qualificação requerida, deverá ser realizada 
constantemente, quando deverão ser feitas as seguintes tarefas: 

• Desobstruir as saídas da drenagem das juntas de dilatação 
• Lavar com água sob pressão, sem produtos químicos, e utilizando escovas com 

cerdas macias, limpar o revestimento da nave central de forma a retirar as sujeiras 
impregnadas . 

• Cercar a área de forma a evitar a presença de turistas na região do revestimento, 
e principalmente, nas juntas de dilatação . 
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5- Obras de Recuperação e Restauro da Casca 

Coube à Fundação Roberto Marinho (FRM) a tarefa de contratar e gerenciar os 
trabalhos de recuperação e restauro da casca da Igreja da Pampulha, sendo as obras 
financiadas pela Petrobrás. A empresa contratada pela FRM para executar as obras foi 
a Construtora Biapó, com gerenciamento feito pela Quorum Rio, cabendo à 
Recuperação Engenharia a consultoria técnica nos trabalhos de recuperação estrutural 
da casca principal. 

Todos as etapas da construção foram acompanhadas e aprovadas, através de 
consenso, por uma comissão formada por técnicos do IPHAN, IEPHA e Prefeitura de 
Belo Horizonte . 

Os trabalhos iniciaram em julho de 2004, com duração de um ano, período em que, 
além da recuperação estrutural, foram feitos outros trabalhos complementares para 
preservação do patrimônio, como recuperação das esquadrias de ferro, brise solei, 
paisagismo, iluminação, calçada portuguesa, marquise, campanário, cruzeiro, calotas 
posteriores, sala do Santíssimo, infra-estrutura administrativa, revitalização dos 
azulejos, limpeza dos pisos em mármore e granito (interno e externo) e dos quadros da 
Via Sacra . 

Abaixo são descritas, de forma sucinta, as pnnc1pais etapas do trabalho de 
recuperação e restauro da Igreja da Pampulha. São apresentadas também as 
alterações mais significativas que foram introduzidas no projeto, em função do 
surgimento de fatos novos, particularmente, após a remoção do revestimento . 
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5.1 Fechamento da Obra e Montagem dos Andaimes 

Toda a obra foi cercada em painéis madeira, pintados na cor azul, com desenhos e 
textos de Oscar Niemeyer, fornecendo aos visitantes um pouco da história da Igrejinha 
da Pampulha e de seu arquiteto, uma vez que o acesso ao monumento foi fechado ao 
público . 

A proteção da calota foi feita com a instalação dos andaimes tubulares metálicos 
conforme previsto no projeto, ou seja, estruturados de tal forma que nenhuma peça 
tivesse contato com a superfície do concreto, para não interferir nos trabalhos . 
(Executado pela Escalar Andaimes) 

Foto 9 - Montagem dos andaimes sobre a casca da Igreja. Vista dos tapumes com alusão aos 
trabalhos de Oscar Niemayer 

Após a montagem dos andaimes foram instaladas as lonas de proteção, também na 
cor azul, que cobriram toda a estrutura durante o período da obra. Para aumentar a 
claridade e ventilação, foram construídos lanternins na parte superior . 
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Foto 1 O - Vista dos andaimes já cobertos pela lona de proteção contra chuvas 

5.2 Execução de um protótipo 

Foi construído um protótipo para executar testes preliminares, em modelo reduzido, 
antecipando e facilitando diversas tomadas de decisão. Nele foi instalado um segmento 
do perfil metálico da junta de dilatação, fixado por graute, simulando a futura casca de 
concreto. A curvatura adotada foi à mesma da parte superior da calota . 

Durante todo o período da obra o protótipo foi muito utilizado, tornando-se uma peça de 
fundamental importância nas discussões, não somente sobre as juntas, mas também 
na escolha do produto para impermeabilização, posicionamento e montagem das 
pastilhas, etc . 
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Foto 11 - Protótipo da junta de dilatação simulando a curvatura da casca 

Foto 12 - Ajuste no posicionamento das pastilhas utilizando o protótipo . 
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5.3 Levantamento topográfico 

Foi realizado topograficamente o cadastro (rigoroso) da superfície externa casca da 
nave central com aparelhagem de estação total. A partir deste estudo, foram instalados 
fios metálicos, espaçados entre si 1 O em no sentido horizontal, fixados por pinos na 
casca, que foram a referência topográfica para a reconstituição. (Realizado por Gerais 
Topografia) 

Foto 13- Instalação de fios metálicos para referência topográfica 

5.4 Mapeamento e faceamento do mosaico 

O mapeamento do mosaico foi realizado antes dos serviços de demolição dos 
revestimentos da calota central , na escala 1/1 , em papel fosco (papel manteiga) e giz 
de cera . 

Após o mapeamento, as pastilhas receberam limpeza e faceamento com TNT (tecido
não-tecido) utilizando cola polivinílica diluída em água, para impedir que impactos 
durante a remoção das camadas de revestimento não danificassem o mosaico . 

Durante as retiradas das pastilhas e demolições foram feitos reparos no faceamento 
dos mosaicos com adesivo CMC lnduscol 2000 . 
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Lateral Direita 

Lateral Esquerda 

y 

Figura 5- Mosaicos de Paulo Werneck . 

Foto 14 - Execução do mapeamento do mosaico 
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5.5 Remoção dos revestimentos da casca 

5.5.1 Remoção dos revestimentos 

A retirada dos revestimentos da casca iniciou-se após a proteção do mosaico com TNT 
e colocação de calhas de madeira acima do mosaico, sendo utilizado ferramentas 
manuais . 

Os serviços iniciaram com a remoção das pastilhas azul claro do revestimento da nave 
na parte superior. Foram mantidas as pastilhas azuis claro da parte inferior e interna 
aos mosaicos. Todo o material demolido foi transportado horizontalmente por carrinho 
de mão e armazenado em caçambas 

Houve um cuidado na retirada das pastilhas, pois elas seriam reaproveitadas a 
princípio. Porém, em função da diversidade da tonalidade das cores, foi decidido que 
as pastilhas não originais não seriam aproveitadas, sendo substituídas por pastilhas 
novas, feitas pelo mesmo fabricante das pastilhas originais (Fábrica Jatobá) . 

Foi feita a remoção cuidadosa da argamassa de assentamento das pastilhas, tela e a 
manta asfáltica, e conforme previsão do diagnóstico, a remoção foi fácil, em função da 
absoluta falta de aderência entre as camadas . 
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Fotos 16 e 17 - Remoção manual dos revestimentos, feita com facilidade devido à falta de 
aderência entre as camadas . 

Foto 18 - Remoção do revestimento no alto da casca . 
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A superfície da camada de regularização da casca, abaixo da manta asfáltica, estava 
em bom estado em grande parte. Mas verificaram-se fissuras de pequena abertura e 
som cavo em algumas áreas, particularmente trecho entre a junta de dilatação mais 
baixa e casca do altar-mor, região onde estavam concentrados os blocos Sical 
utilizados para regularizar a casca em 1990 . 

Foto 19 - Superfície lateral da casca sem o revestimento . 

As duas juntas de dilatação estavam seladas com mastiques, porém desalinhadas e 
desaprumadas, sendo este um fato inesperado. A reforma de 1990 não corrigiu o 
alinhamento das rachaduras, tratando somente de impermeabilizá-las. Como o novo 
projeto previa que as juntas de dilatação ficariam aparentes, foi necessário refazer a 
locação das juntas, realinhando-as, trabalho não previsto inicialmente . 
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Foto 20 - Vista de uma das juntas de dilatação, que estava impermeabilizada . 

Fotos 21 e 22- Detalhes da selagem existente em uma das juntas de dilatação . 
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Foto 23 - Junta de dilatação desalinhada 

Na região onde seria instalada a 33 junta de dilatação não foi encontrada nenhuma 
fissura que pudesse indicar a existência de uma abertura espontânea. Em função disto 
ela foi instalada de acordo com a indicação do projeto, ou seja, na região anterior à laje 
do coro da Igreja . 

As únicas anormalidades verificadas na casca após a remoção dos revestimentos 
referem-se à existência de dois sulcos de 3cm de largura e 5 em de profundidade, 
localizados na região entre o coro e a 23 junta, iniciando na altura do mosaico e 
terminando na parte superior da casca, mas existentes somente em um dos lados da 
casca, lado do Zoológico . 

Estes rasgos estavam calafetados, e não havia registro histórico destas anormalidades, 
nem foi identificada a razão da existência deles, pois não existiam fissuras no interior 
dos sulcos. As aberturas não induziram fissuras, que podiam se transformar em juntas 
de dilatação. O procedimento tomado foi fechar com argamassa cimentícia . 
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A pintura de ligação para aderência da manta asfáltica foi removida através de 
lixamento mecânico. As juntas existentes foram limpas, removendo os materiais 
utilizados para seu preenchimento . 

Foto 26 - Remoção da pintura de ligação da manta asfáltica por lixamento . 
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Todos os revestimentos acima dos mosaicos foram retirados, conforme previsto no 
projeto (argamassa de assentamento e regularização, reboco, tela, manta asfáltica, 
calhas metálicas e blocos Sical), permanecendo na estrutura somente superfícies 
íntegras, confirmadas com testes de percussão auscultativa . 

As áreas com som cavo e fissuras, denotando deficiência de aderência com o 
substrato, foram removidas, principalmente onde haviam blocos Sical e tijolos 
cerâmicos. A região mais afetada foi o módulo mais baixo, próximo do altar-mor . 

As ilustrações a seguir mostram os locais onde as argamassas utilizadas para 
conformar a casca em 1990, abaixo dos revestimentos e acima do concreto original , 
estavam comprometidas por falta de aderência adequada e foram removidas . 

o o 

LOCAL DO ~· .. .JAICO 

• Áreas comprometidas 

Figura 6 - Desenho esquemático localizando os pontos com falta de aderência ao substrato, após 
testes de percussão na casca . 
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Foto 27 - Realização de teste de percussão na casca para identificar pontos com falha na 
aderência com o substrato 

Foto 28 - Visão superior da calota, mostrando as áreas comprometidas que foram removidas 
por causa da falta de aderência. Detalhe da alta espessura na parte mais baixa, região onde 

foram retirados os blocos Sical. 
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5.5.2 Remoção das pastilhas no entorno do mosaico 

As pastilhas azuis claro próximas aos mosaicos foram retiradas com o uso de Maquita 
até o limite dos mesmos. As argamassas de assentamento e regularização foram 
mantidas num contorno de aproximadamente 3 centímetros . 

No alinhamento das juntas de dilatação, foi necessária a retirada das pastilhas nas 
áreas sobre o mosaico. O trabalho foi realizado por pessoal especializado em 
restauração, utilizando equipamentos manuais. As pastilhas foram recolhidas, 
higienizadas e arquivadas de acordo como mapeamento em papel fosco . 
Posteriormente o mosaico foi reconstituído novamente, com as pastilhas originais . 

Foto 29 - Retira das pastilhas azul claro acima do mosaico 
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Foto 31 -Remoção das pastilhas do mosaico para a execução das juntas de dilatação 
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Foto 32 - Remoção das pastilhas do mosaico sobre as juntas de dilatação 

Foto 33- As pastilhas removidas são coladas sobre o papel do cadastramento, para serem 
aproveitadas após a abertura das juntas de dilatação . 
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5.6 Realinhamento das juntas de dilatação existentes 

As duas juntas existentes estavam com desalinhamentos maiores que 1 metro na parte 
superior da casca. Para deixá-las verticais, exigiria um trabalho de demolição muito 
grande, o que não seria recomendável tecnicamente. Em função disto a comissão 
responsável pela obra chegou a um consenso de manter a inclinação espontânea das 
juntas, mas corrigir os alinhamentos, de forma que as três juntas ficassem paralelas . 

Para a correção dos alinhamentos das duas juntas existentes foi necessário realizar 
aberturas de pelo menos 1 O em para cada lado das juntas, sendo a reconstituição das 
aberturas feita com graute de cimento Portland . 

TRINCA TRATADA 

I I I 1 1 1 
I 

1 
1 I I I I I 1 

1 I I I 

' ' o I 
o I 

I 1 I I I 

I I I : I : I 

' ' I I 1 I I 

I I I I I 
I 1 I I I 

o o I 

' ' 
I o 

' ' 
' ' 

I I I I I 
o I I 

I I 1 I 

I I 1 I 

I o o 

1 I I I I 
~,.,, 

' 
' ' I O I 

I o o 
' ' I I I I I 1 

I 1 
I I o 

~ I I : ~ : : I I I I 

:r~: 
i1 i : 

1
; ~ 

I I I ("") 

' ' ' 
' ' 

' 'i' I O 

I I 

I I 

' 
',\d ': \ ~~ : : : : : : : ' 

r" I I I I I I I 

~ ~~: 0 O 
0 

O O : O O I 1 ; 1 I ; ; : ;/I ~ : 
'; I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

\ 

0 I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I /' 

- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

TRINCA TRATADA S ', ~· 1s '.: :~:·~~d~~~~~~~~~-~~t$:_ ; : ; : : ; I 

_:_:__::_c.:...:.:...c-'-'-".~::.c._:__--+--+-~· -\ ~T· ~rt r ' I I I NtM·f-~ e> o->.-

t.o> • NT 1 1 t.Q,...cn 
~CID 4 ·- I I 1 I I I J I I (""'t...t 

I 1 1 I I I l I I I I I I 

JUNTA EXISTENTE 
I I I I 1 1 I O 

I I 1 I I 1 I 1 I I 

I I I 

1 I I I I 1 I 

I ~ I 1 L I I ; I I I 

'\: : : : ', : : O : ~:-kl O I : I : I : O :1,: I 

: 1""1: ~\~~~~~-~-~r··=l-- ~~i:!:l:::!*~~ 1-. '· ' 
~ 11 ~t CID I I I I : I I : I : I 1 ~r:-t~::l ~I 
I ~ ~~·r 11 I I I I I I I I I I I 1/1 I I I I 1: L I I I I:;:; I I: 

__:_JU:::..:.N.:..:..T:.:.A::::.EXC:..:IS:_'T=:EN_..T..::.E __ +--1', ', ', : : : : ' ' ' ' ' ' : ' I 
I I I I I I 1 1 I I I I 

1 I 1 1 : : : : I 

j__L_j_l-L....L-L-L-.L_JLl 

JUNTA A SER IMPLANTADA 

JUNTA A SER IMPLANTADA 

2'1 JUNTA 

Figura 7 - Planta mostrando as juntas existentes e o alinhamento das novas . 
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Foto 34- Faixa branca demarcando o novo alinhamento das juntas . 

5.7. Abertura para realinhamento das juntas existentes 

Com objetivo de alinhar as duas existentes, deixando-as paralelas, mas respeitando a 
inclinação espontânea, foram feitas as aberturas das mesmas, com uma largura 
aproximadamente de 20 em para cada lado, abrangendo toda a casca, inclusive a área 
dos mosaicos . 

Para agilizar os serviços foi autorizado o uso do martelo rompedor para abertura das 
juntas, tendo o martelo no máximo 5Kg e a demolição sendo feita em escamas, 
evitando maiores vibrações na estrutura . 

Todo material existente nesta faixa foi removido, inclusive as armaduras, que foram 
cortadas . 

A terceira junta de dilatação foi aberta na posrçao indicada e não atingiu toda a 
espessura da casca, sendo do tipo induzida, através de corte parcial. O corte da nova 
junta atingiu 1/3 da espessura do concreto e recebeu tratamento igual a das existentes, 
com corte das armaduras encontradas . 
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Foto 35 - Vista da abertura da 2a junta existente. Para corrigir o desalinhamento foi necessário 
abrir a estrutura em aproximadamente 20 em para cada lado . 

Foto 36 - Para possibilitar a abertura das juntas foi utilizado martelo rompedor para demolição 
do concreto, de forma cuidadosa, para não danificar os revestimentos internos da Igreja . 
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Foto 37 - Corte das armaduras existentes ao longo das juntas de dilatação . 

Foto 38 - Detalhe da abertura total para alinhamento da 2a junta. Observa-se a inclinação para 
o lado direito 
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Foto 39- Detalhe da abertura para alinhamento da 1a junta. Observa-se no fundo da cavidade 
as placas de Estiroform, existentes sobre o forro de madeira da Igreja . 

Foto 40 - Detalhe da demolição da 1 a junta, na região do mosaico . 
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5.8. Concretagem dos berços das juntas de dilatação 

Depois de concluídas as aberturas das três juntas de dilatação, foram construídos os 
berços onde seriam instalados os perfis metálicos . 

A primeira etapa deste trabalho foi instalar um conjunto constituído por duas fôrmas de 
madeirite, separados por uma folha de isopor, com uma largura total de 2 em. Esta 
fôrma foi construída acompanhando o desenvolvimento da casca e nivelada de forma 
que a parte superior deste sistema construtivo ficasse exatamente na cota de 
assentamento dos perfis metálicos . 

Foto 42 - Detalhe do sistema construtivo instalado no alinhamento da nova junta de dilatação . 

O preenchimento dos berços foi feito utilizando-se graute cimentício (DenverGrout da 
Denver). A colocação da argamassa foi feita de baixo para cima, e para garantir a 
aderência com o concreto velho os bordos das juntas foram apicoados, limpos e feita 
uma ponte de aderência com calda de cimento . 
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Foto 43- Junta sendo preparada para concretagem, com o sistema construtivo já posicionado . 

Foto 44 - Concretagem dos becos de apoio das juntas de dilatação feita com graute. As fôrmas 
laterais indicam que nesta área os berços ficaram mais altos que o substrato . 
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Foto 45 - Detalhe da concretagem na região dos mosaicos 

Foto 46 -Aspecto final da concretagem da junta de dilatação, com 2 em de largura, após 
endurecimento do graute e retirada do sistema construtivo . 

Data: Revisão n° 
31/07/2005 o 

Página: 
41 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

~ PREFEITURA MUNICIPAL 
~ DE BELO HORIZONTE 

Foto 47- Aspecto final da concretagem do berço da junta n°1. Ele ficou aflorado, pois estava 
localizado na área onde o substrato ficou mais baixo, devido à retirada dos blocos Sical. 

5.9 Fixação dos perfis metálicos para impermeabilização das novas juntas 

Após o grauteamento dos berços das juntas, foi feita a fixação dos perfis metálicos. A 
instalação da borracha de vedação em Neoprene tipo GTF 1 00-1 nas juntas de 
dilatação foi feita depois da colocação de uma espuma de proteção (cordéis de 
tarussel) para evitar a passagem de água para o interior das mesmas durante o 
processo executivo Uuntas fornecidas pela Cós imo Cata Ido) . 

Os perfis de alumínio foram fornecidos com secção de 3m, sendo fixados diretamente 
no concreto através de parafusos galvanizados . 

Data: Revisão n° 
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Foto 49- Solda de alumínio na emenda dos perfis 
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Foto 51 -No final do processo os perfis foram fixados na casca com parafusos galvanizados e 
vedados com borracha de neoprene . 
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5.1 O. Concretagem para regularização da nova casca 

O complemento da casca foi feito utilizando microconcreto com microcimento. Após o 
completo apicoamento do substrato da casca, foi colocação uma de tela de aço 
soldada 0 3,4 mm (15cm x 15cm), para garantir a fixação da camada final e evitar 
fissuras por retração . 

As telas de aço foram fixadas na casca através de chumbadores. Nas regiões do berço 
das juntas, houve a preocupação de interromper a tela, pois o contato entre diferentes 
tipos de metais (aço e alumínio) poderia causar o processo de corrosão galvânica . 
Assim, nessas regiões foi utilizada tela de fibra de vidro . 

Foto 52- Tela de fibra de vibro aplicada sobre o perfil de alumínio da junta de dilatação para 
evitar a corrosão galvânica . 

Data: Revisão n° 
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Os pinos para fixação da tela de aço foram chumbados com resina epóxica (Compound 
- Otto Baumgart) . 

Foram instaladas galgas para definir a cota do concreto, sendo que nas áreas onde o 
substrato ficou muito profundo utilizou-se uma torre de tijolos cerâmicos, retirados 
durante a concretagem . 

Foto 53- Torres de tijolos cerâmicos definiram a cota da casca na região onde foram 
removidos os blocos Sical. 

Data: Revisão n° 
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Foto 55 - Região onde foram retirados os blocos Sical. Detalhe da elevada espessura do 
microconcreto . 
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Foto 56 - As telas foram fixadas na casca através da instalação de chumbadores . 

Antes de iniciar a concretagem foi realizada uma limpeza da superfície do substrato 
utilizando varredura manual e aspirador de pó . 

Data: Revisão n° 
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O substrato foi saturado e recebeu uma ponte de aderência com calda de cimento, 
para aumentar e garantir a fixação da nova camada . 

A concretagem da casca foi realizada com aplicação de microconcreto Fck= 15MPa, 
utilizando brita O e brita 1, com microcimento Duracem AO 300 Holcim, para 
reconstituição da calota . 

Foi feita cura úmida rigorosa por três dias . 

Etapas da concretagem 

Fachada Lateral Esquerda Legenda 
- 20 de novembro - 29 de novembro 
- 22 de novembro - 02 de dezembro 
- 23 de novembro [_ j 29 de novembro (acabamento) 

- 24 de novembro 

Fachada Lateral Direita Legenda 
- 24 de novembro 1 O de dezembro 
- 25 de novembro 29 de novembro (acabamento) 
- 26 de novembro 
- 29 de novembro 

Figura 8 - Etapas das concretagem na calota . 
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Foto 59 - Substrato saturado e com ponte de aderência feita com calda de cimento . 

Foto 60 -Aplicação da camada de microconcreto, utilizando o microcimento Duracem AD 300 
Holcim, para reconstituição da casca . 

Data: Revisão n° 
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Foto 61 -Vista da lateral da casca após o acabamento 
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Foto 63 - Foi realizada cura úmida rigorosa por 3 dias 

5.11. Impermeabilização da casca principal 

Conforme previsto no projeto, a impermeabilização foi feita utilizando um revestimento 
polimérico flexível , de base cimentícia . 

Foram construídas peças pré-fabricadas de concreto, com a mesma inclinação da 
casca, e nelas foram feitos diversos testes . 

Os materiais testados foram: 

• Zentrifix F 92 (MC-Bauchemie ); 
• Hemisfério 1144 (Hemisfério); 
• Rasolastik (Technokolla); 
• Vedatop e VedatopFiex (Vedacit); 
• ViaPius 1000 e ViaFiex ou Hey' Dicryl (Viapol); 
• Rasolastik (Tecnokolda) 

A Fundação Roberto Marinho definiu pelo produto Hemisfério 1144 (Hemisfério). Ficou 
definido também que a película impermeabilizante seria aplicada em toda a extensão 
da casca, passando inclusive por sobre as juntas metálicas . 

Data: Revisão no 
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O Departamento de Materiais da Escola de Engenharia da Universidade Federal de 
Minas Gerais, foi contratado para realizar testes, verificando a aderência da película no 
substrato e do revestimento (pastilha + argamassa de assentamento) na película. Os 
resultados indicaram que as aderências atendiam às normas brasileiras para 
assentamento de pastilhas cerâmicas . 

Foram utilizados corpos de prova quadrados de dimensão 100 mm de lado e a norma 
utilizada para a realização do ensaio foi a NBR 13.755 - Revestimento de paredes 
externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante. A 
referência normativa para a interpretação dos resultados dada pela NBR 13.755 
especifica que pelo menos quatro valores devem ter tensões iguais ou maiores que 0,3 
MPa. Os resultados dos testes indicaram que o produto selecionado alcançava valores 
bem superiores aos exigidos pela norma, atendendo com segurança ao item aderência . 

Foto 64- Teste de arrancamento para verificar a aderência da película e do revestimento no 
substrato, feita pela UFMG . 
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Fotos 65 e 66- Aplicação da 1a e 2a demão da película impermeabilizante. Detalhe da película 
passando por sobre os perfis metálicos . 

Foto 67- Vista superior da casca com a impermeabilização concluída . 
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5.12. Assentamento das pastilhas 

A escolha da tonalidade das pastilhas a serem usadas na casca demandou muito 
tempo e discussão. Foram feitos diversos testes junto ao fabricante (Fábrica Jatobá) 
procurando-se adotar as tonalidades que mais se assemelhavam com as originais . 

As pastilhas utilizadas na cobertura da nave nas áreas acima do mosaico são 
cerâmicas azuis 2,0 x 2,0 em, e foram assentadas com argamassa colante ACIII cor 
branca (Cimentcola Ferma Quartzolit). O mesmo produto foi utilizado para o 
rejuntamento . 

Por decisão da Fundação Roberto Marinho, com aprovação dos técnicos dos órgãos 
PBH, IEPHA e IPHAN, ficou decidido que as placas com as pastilhas seriam colocadas 
sobre as juntas de dilatação, e depois de coladas, seria feito um corte com Maquita, 
abrindo a junta de dilatação em aproximadamente 6,0mm de largura. Este corte deveria 
ser bem criterioso, cortando-se somente as pastilhas e a argamassa colante, sem 
ocasionar nenhum dano na borracha de vedação de neoprene . 

Neste processo algumas pastilhas sofreram quebras e desprendimentos devido ao 
corte com Makita sobre a junta de dilatação, sendo necessário reassentá-las . 

Após o rejuntamento foi realizada limpeza nas pastilhas, inclusive das calotas 
posteriores com micro jateamento d'água e xampu industrial. (Anelize Pedras) . 

As pastilhas cerâmicas azuis escuras no mosaico também foram assentadas com 
argamassa colante ACIII . 
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Foto 68 - Quadro com as amostras das cores das pastilhas a serem escolhidas 

Foto 69 - Assentamento das pastilhas nas extremidades da calota . 
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Foto 70 - Espaçadores das placas de pastilhas . 

Foto 71 - Vista superior . 
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Foto 72- Retirada do papel kraft das placas de pastilhas, após a cura da argamassa ACIII . 

Foto 73- Rejuntamento das pastilhas com argamassa ACIII . 
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Foto 7 4 - Assentamento das pastilhas azul claro nas áreas das juntas de dilatação abaixo do 
mosaico 

Foto 75 - Interface das pastilhas azul claro e o mosaico . 
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Foto 77 - Corte das pastilhas com Makita para abertura das juntas de dilatação 
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Fotos 78 e 79 - Algumas pastilhas sofreram quebras e desprendimentos devido ao corte com 
Makita sobre a junta de dilatação, sendo necessário reassentá-las . 
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Figura 9 - Desenho esquemático final do revestimento executado . 
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5.13. Limpeza Final 

A limpeza final da superfície da calota foi realizada com jato de água, sabão em pó e 
cloro . 

Foto 80 - Limpeza da calota com jato de água 

Foto 81 - Aspecto final da obra concluída . 
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NOTAS:

1 - COTAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO

2- NA=NÍVEL PISO ACABADO; NO+NÍVEL "OSSO", OU PISO GROSSO

3 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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CAIXA D'ÁGUA, ETC) DEVERÃO SATISFAZER AS DISPOSIÇÕES PERTINENTES DA ABNT, NO QUE CONCERNE A IMPERMEABILIZAÇÃO

CONTRA ÁGUA SOB PRESSÃO, PERCOLAÇÃO E UMIDADE DO SOLO

5- EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE DE DESENHOS,  PREVALECE A ESCALA MAIS AMPLIADA

6 - EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTAR OS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

7 - TODOS OS LOCAIS SUJEITOS A IMPERMEABILIZAÇÃO (ÁREAS MOLHADAS, CINTAS, LAJES, CONTENÇÕES, CAIXA D'ÁGUA, ETC)

DEVERÃO SATISFAZER AS DISPOSIÇÕES PERTINENTES DA ABNT, NO QUE CONCERNE A IMPERMEABILIZAÇÃO CONTRA ÁGUA SOB

PRESSÃO, PERCOLAÇÃO E UMIDADE DO SOLO.

8 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

9 - O MEMORIAL, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E O CADERNO DE ENCARGOS DA SUDECAP SÃO PARTES INTEGRANTES DO

PROJETO EXECUTIVO, DEVENDO SER CONSULTADOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA.

10 - VERIFICAR A EXECUÇÃO CORRETA DO PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO ENTREGUE NA SUDECAP NO DIA 06/07/2012.

11 - O PROCESSO DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO GRANITO DA MARQUISE DEVERÁ SER FEITO COM CUIDADO E, SE NECESSÁRIO,

PODERÁ SER UTILIZADO ALGUM TIPO DE PROTEÇÃO PRA QUE AS PEDRAS NÃO SE SOLTEM,  
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1. MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA/RESTAURO DA CASA DO BAILE 
 

Inaugurada em 1943, a Casa do Baile é projeto do arquiteto Oscar Niemeyer e foi 
concebida como parte do conjunto arquitetônico da Pampulha. O edifício é um importante 
marco da arquitetura modernista brasileira e mundial. O projeto foi concebido em parceria 
com o paisagista Roberto Burle Marx, com o propósito de conseguir uma integração total 
da edificação com o ambiente da lagoa. 
 
A Casa do Baile passou por uma intervenção completa em 2002, com projeto dos 
arquitetos Álvaro Hardy (Veveco) e Mariza Machado Coelho, em parceria com Oscar 
Niemeyer. Este projeto previa intervenções delicadas que alteraram o uso da Casa do 
Baile, transformando-a em um espaço de referência cultural, com estrutura para receber 
palestras e exposições de arquitetura, design e artes. Neste projeto, além da criação do 
auditório, foram propostas a instalação de novos forros, a restauração dos materiais 
originais e a criação de três banheiros para o público: dois comuns (masculino e feminino) 
e um adaptado aos portadores de necessidades especiais. 
 
O novo projeto de intervenção consiste em recuperar patologias construtivas e 
intervenções pontuais para melhorar as condições de acesso aos portadores de 
necessidades especiais, conforme NBR 9050. O banheiro acessível, criado pela reforma 
de 2001, respeitou ao máximo a arquitetura original, mantendo as paredes curvas 
internas, mas não atendeu plenamente aos requisitos da norma. O corredor de acesso a 
este banheiro acessível não se enquadra na norma de circulação para cadeirantes, pois 
não há espaço para ‘manobra’ de 60cm ao lado da porta. Para tornar o ambiente o mais 
acessível possível, a proposta é que a posição das louças e barras de apoio sejam 
alteradas, de modo a permitir que manobras internas sejam realizadas com maior 
facilidade. Serão instaladas uma nova pia e bacia sanitária, reposicionadas para garantir 
maior acessibilidade, assim como as novas barras de apoio. Será utilizada uma descarga 
embutida na parede de acordo com os padrões da NBR 9050, para que o acionamento 
seja feito sem maiores dificuldades por portadores de necessidades especiais. Também 
de acordo com a norma, haverá a instalação de um alarme sonoro com botão de 
acionamento a 40cm do piso para ser acionado em caso de algum acidente. Após essas 
intervenções os revestimentos de piso e parede deverão ser recompostos de acordo com 
a especificação dos materiais existentes.  
 
Estas intervenções pretendem também atender ás demandas solicitadas pelo Ministério 
Público para melhorar as condições de acessibilidade de todos os equipamentos públicos 
da Orla da Pampulha, de forma a atender aos turistas da Copa de 2014. 
 
Outros ambientes também receberão intervenções para recompor materiais desgastados, 
na maioria das vezes, por infiltração da água da chuva que desce pela marquise. Na 
lojinha da Casa do Baile existe um painel em compensado bastante danificado pela 
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umidade proveniente das janelas que será substituído por outro com as mesmas 
características. Os peitoris de todas as janelas receberão uma camada de argamassa 
impermeabilizante na parte interna com inclinação voltada para as esquadrias, que terão 
um furo para que a água que eventualmente possa infiltrar seja direcionada para fora da 
edificação. 
 
Nas salas da administração, biblioteca e diretoria haverá a recomposição da 
impermeabilização da sapata conforme projeto específico, além da recuperação das 
áreas com infiltração e da pintura das paredes e forro. No auditório o forro de gesso 
danificado será recuperado e uma tampa de inspeção (para a manutenção dos 
equipamentos de audiovisual) será instalada; o modelo e a posição desse alçapão foram 
definidos de forma que interfira o mínimo possível visualmente. 
 
Na empena, é necessário que seja feita a limpeza e recuperação das placas de granito 
soltas, assim como a reforma dos buzinotes danificados e a recomposição do rejunte 
dessa peças. A guarita deverá ter seu reboco e pintura refeitos com cuidado para não 
danificar a impermeabilização da laje existente. 
 
Além destas questões, serão feitas intervenções pontuais em elementos desgastados ou 
danificados de forma a recuperar a arquitetura original. Estas intervenções consistirão em: 
recuperação do piso de taco no salão principal, pintura da laje sinuosa e dos brises, 
recompor azulejos modelo Pampulha e pastilhas sextavadas brancas que estejam 
danificados na fachada. As esquadrias também serão reformadas, quando necessário. 
 
O projeto de intervenção leva em conta os cuidados com as questões históricas e a 
importância dos materiais originais. Foram feitas consultorias com arquiteto especialista 
em recuperação de bens tombados de forma a orientar nas especificações adequadas 
para cada caso. 
 
A importância histórica e o tombamento nos três níveis de patrimônio exigiram uma 
intervenção cuidadosa desde a fase de levantamento cadastral e análise das condições 
dos materiais originais, até o projeto executivo e especificação de materiais e processos 
construtivos adequados para a preservação do edifício.  
 
Durante o processo do projeto foram feitas reuniões conjuntas com a participação da 
equipe de projetos, Fundação Municipal de Cultura e membros dos das Secretarias e 
Institutos de Patrimônio, com objetivo de acompanhar o desenvolvimento do projeto e 
garantir que qualquer intervenção não prejudicasse o caráter do bem tombado. 
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O presente trabalho se constitui no memorial do projeto 
de restauração do imóvel tombado localizado a Av. 
Otacílio Negrão de Lima nº4188, antiga casa de campo 
de Juscelino Kubitschek e posterior residência da família 
Joubert Guerra. Em 2005, o imóvel foi desapropriado pela 
Prefeitura para ser um equipamento cultural, incorporando-
o ao conjunto arquitetônico modernista singular da 
Pampulha, de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer.
O memorial ora apresentado se insere na proposta de 
recuperação e readequação do imóvel para o novo 
uso de museu, vinculado à Fundação Municipal de 
Cultura, tornando-se uma unidade cultural da cidade 
a ser administrada pelo Museu Histórico Abílio Barreto 
(MHAB).
Segundo proposta do MHAB, a abordagem de museu de 
cidade, amplamente discutida na Instituição como opção 
conceitual fundadora deste momento, apresenta alguns 
pressupostos fundamentais. A cidade como objeto de 
atuação deste Museu é vista, por este prisma, como algo 
bastante complexo, artefato criado e recriado em um 
campo de forças, um campo de significações. Cidade que 
abriga uma série de práticas, comportamentos, forças 
e interesses que geram significados sociais. Levantar 
e problematizar essas “questões urbanas” tem sido o 
ponto de partida do Museu em suas diversas ações. A 
experiência do modernismo em Belo Horizonte, da qual 
a “Casa Kubitschek” é exemplar, encontrou as mais 
variadas formas de expressão e apropriação. O MHAB, 
na perspectiva de museu de cidade, deverá explicitar e 
problematizar temáticas como esta, com o objetivo de 
ampliar o entendimento sobre as questões urbanas e 
sociais decorrentes dela. Ao lado disso, tendo hoje em 
curso projetos que lidam com acervos constituídos por 
elementos contextualizados no espaço urbano, extramuros, 
o MHAB tem na Pampulha um dos focos de pesquisa e 
dinamização de informações. Tendo entre suas atribuições 
a gestão da “Casa Kubitschek”, o MHAB irá estabelecer 
nela uma de suas unidades avançadas, responsabilizando-
se pela formulação de uma política de atuação naquele 
espaço, em acordo com sua política de atuação geral, 
implementada a partir do conceito atualmente adotado de 
museu de cidade. 
Nesse sentido, o Museu vem consolidar as ações de 
valorização do Modernismo, além de incrementar o 
Conjunto Arquitetônico da Pampulha, representando a 
arquitetura modernista residencial no roteiro turístico do 
bairro.
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O MODERNISMO E SEU TEMPOO MODERNISMO E SEU TEMPO
O Modernismo pode ser definido como um movimento 
estético surgido na década 20, do século passado, marcado 
por uma mentalidade renovadora, que se manifestou nas 
artes plásticas, literatura e arquitetura. Vivenciado em 
vários países, no Brasil, o movimento modernista teve 
início quando, “no Rio de Janeiro cidade denominada 
‘pan brasileira’ por Gilberto Freire, surgiu uma elite de 
escritores, pintores, escultores e músicos que negava o 
academicismo e buscava uma linguagem própria”1 . 
Marcado por características singulares, resultantes do 
somatório das novas linguagens que surgiam na Europa 
e das tradições populares brasileiras, esse movimento foi 
aqui abraçado por representantes tanto da intelectualidade 
do País, quanto das tradições populares mais genuínas. 
Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Mário 
de Andrade, Emiliano Di Cavalcanti, Cândido Portinari, 
Heitor Vila-Lobos, Noel Rosa, Carlos Cachaça, Paulo 
Portela e Ary Barroso eram, então, artistas dessas duas 
esferas da produção cultural do Brasil que perceberam 
a importância desta interação. Era uma nova percepção 
do mundo, que passava a permear tanto a produção, 
quanto à recepção dessa nova arte, nascida sob aplausos, 
espanto e protestos.
No âmbito da arquitetura, o movimento moderno, 
inaugurado pela Semana de Arte Moderna no Brasil, 
em 1922, não havia amadurecido a ponto de produzir 
uma obra, havendo, então, apenas desenhos, ou seja, 
utopia. Esse movimento estético arquitetônico, também 
chamado de arquitetura moderna, só se manifestaria mais 
tardiamente, a partir de um sistema de significação, de uma 
linguagem bastante identificável, nitidamente influenciada 
pela pintura cubista, pela Bauhaus e, sobretudo, pelos 
princípios característicos da arquitetura de Le Corbusier, 
principalmente por obras produzidas nas décadas de 20 e 
30, naquela considerada sua “fase heróica”.
Segundo o arquiteto Eduardo Mendes Guimarães, autor 
de importantes obras modernistas de Belo Horizonte,  
das quatro correntes advindas direta ou indiretamente do 
cubismo, quais sejam, o purismo francês (de Le Corbusier); 
o construtivismo (de Malewitsch); o protomodernismo (de 
Marinetti e Sant’Elia) e o neoplasticismo (de Theo Van 
Doesburg e Piet Mondrian), “apenas a primeira e a última 
alcançaram um grau maior de influência e ligação com 
a arquitetura moderna.” Quanto à origem da arquitetura 
moderna, afirma ainda que, embora sua gênese esteja 

1 Essas idéias foram trabalhadas na tese “Forma e conteúdo da 
arquitetura contemporânea”, de 1954.
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bem mais distante no tempo, “o neoplasticismo ocupa 
uma posição de importância ímpar no conjunto histórico” 
e destaca Mies Van der Rohe, como o mais criativo de 
seus representantes, tendo sido aquele que “reeditou” os 
princípios fundamentais dessa corrente, após Theo Van 
Doesburg. 
Em 1927, Gregori Warchavchik projetou a sua Casa 
Moderna, em São Paulo, considerada como o primeiro 
cânone da arquitetura moderna brasileira. Todavia, essa 
construção não utilizava os novos padrões construtivos 
da época, como o concreto armado e, sim, alvenaria de 
tijolos. Esse evento levaria Hugo Segawa2 a considerar 
que “Warchavchik inseriu o Brasil no mapa da arquitetura 
mundial logo no início dos anos de 1930. Nesse contexto, 
Warchavchik foi posicionado na historiografia da arquitetura 
como o iniciador da arquitetura moderna no Brasil”, não 
obstante a vinda de Le Corbusier, em meados da década 
de 30, tenha sido o evento catalisador do processo de 
discussões em torno das teorias do modernismo, então já 
conhecidas pelos jovens arquitetos atuantes no País.

O modernismo e a política nacional O modernismo e a política nacional 
desenvolvimentistadesenvolvimentista
A partir dos anos 30, um novo arranjo na composição 
da elite dirigente do País, até então predominantemente 
agrária, incorporou o segmento industrial e a massa 
urbana em sua vida política. Durante o governo de Getúlio 
Vargas, de 1930 a 1945, a mentalidade conservadora 
das classes dominantes ainda prevalecia, mas mudanças 
na estrutura administrativa, somadas ao progressivo 
adensamento das cidades, ao progressivo incremento do 
parque industrial nacional, dentre outras transformações, 
criaram as condições favoráveis para o desenvolvimento 
da arquitetura modernista no Brasil.
No plano ideológico, o projeto político nacional 
desenvolvimentista, determinado a inserir o País no 
cenário mundial, incorporou os princípios modernistas e 
a arquitetura foi, neste contexto, instrumentalizada para 
promover aquela inserção, passando a ser identificada 
como signo do progresso. Se inicialmente essa nova 
arquitetura foi recebida com grande aversão pelos 
arquitetos mais conservadores, o mesmo não aconteceu 
na esfera governamental, que passou a adotá-la nas 
edificações públicas, o que acabou por abrir um caminho 
para que a arquitetura modernista3 se implantasse de forma 

2 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900 – 1990. São Paulo: 
EDUSP – Editora da Universidade de São Paulo, 1998, pág.54.
3 Utilizam-se como marcos cronológicos da arquitetura modernista 
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definitiva no País, consolidando-se como uma arquitetura 
com vocabulário regionalizado singular. Além disso, o 
vínculo estabelecido entre políticos e jovens arquitetos 
facilitou a produção arquitetônica de qualidade e de 
soluções técnicas inovadoras, de forma diferente daquelas 
estabelecidas academicamente. Soma-se ainda, como 
observa Bruand4, o caráter de extrema personalização do 
poder, sobretudo em relação à construção de edifícios 
públicos, que influenciou consideravelmente a arquitetura 
brasileira e em particular a arquitetura moderna, quando 
políticos com poderes quase ilimitados, como Gustavo 
Capanema e Juscelino Kubitschek, impuseram suas 
vontades e deram boas oportunidades de trabalho a 
arquitetos que se fizeram presentes no momento.
Data desse período a criação do Ministério da 
Educação, que agrupou em escala federal as atividades 
essenciais ao desenvolvimento do País, antes relegadas 
à responsabilidade dos vários Estados. As escolas 
assumiram nova importância, ao mesmo tempo em que 
universidades começavam a ser criadas, iniciando uma 
evolução que só veio a se acelerar após a queda do 
ditador em 45. A arquitetura “moderna”, portanto, que 
começava a tomar impulso, encontrou ali um campo 
de ação que lhe foi generosamente aberto.”  O Edifício 
do Ministério da Educação e Cultura Pública, no Rio de 
Janeiro, foi projetado em 1936, segundo risco original 
de Le Corbusier, sob encomenda do Ministro Gustavo 
Capanema. Concluído em 1945, é considerado um marco 
do surgimento da chamada “nova arquitetura” no Brasil, 
tendo sido o primeiro edifício com partido em lâmina alta 
com fachadas de vidro e brise-soleil, articulada com um 
volume baixo sobre o terreno e envolta por espaços verdes, 
que também recebeu o primeiro projeto paisagístico 
modernista do País. Esta edificação foi concebida por 
Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Jorge Machado 
Moreira, Affonso Eduardo Reidy e Ernani Vasconcellos e 
teve, ainda, a consultoria de Le Corbusier. 
Mas, não obstante a importância dessa obra, Oscar 
Niemeyer não a apreende como um exemplar genuíno da 
arquitetura brasileira, estabelecendo uma linha divisória 
entre uma arquitetura moderna e outra, também moderna 
mas de caráter nacionalista: “se o prédio do Ministério 
projetado por Le Corbusier constituiu a base do movimento 
moderno no Brasil, é à Pampulha – permitam-me dizê-lo 

no Brasil, 1937, ano do projeto do Ministério da Educação, no Rio de 
Janeiro e 1960, ano da inauguração de Brasília.
4 BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: 
Perspectiva, 1981.
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– que devemos o início da nossa arquitetura, voltada para 
a forma livre e criadora que até hoje a caracteriza.5”  e 
“Lúcio Costa, em 1951, vislumbrou a Pampulha como 
um marco divisor; um “rumo diferente” que assegurou 
uma “nova era”6.  Ela, por certo, seria a primeira grande 
aventura modernista experimentada por esses profissionais 
e, também, pelo País. 

A cidade planejada e a experiência A cidade planejada e a experiência 
modernistamodernista
Primeira experiência de planejamento urbanístico no 
Brasil, Belo Horizonte foi erigida na região onde antes 
houvera o arraial do Curral del Rei. Contrapondo-se ao 
arruamento sinuoso e ao casario colonial da velha capital, 
Ouro Preto, o projeto da nova cidade foi idealizado sob 
princípios racionais positivistas, de acordo com o chamado 
urbanismo cientifico, de influência haussmanniana, que 
previam vias públicas retilíneas e ocupação setorizada nas 
zonas. O funcionamento da cidade adviria não de uma 
ocupação espontânea, mas antes na interação de suas 
zonas, cada qual com suas especificidades. Os esforços 
da Comissão Construtora da Nova Capital concentraram-
se, prioritariamente, na edificação da zona urbana, área 
esta destinada às instituições da administração pública 
estadual, à acomodação do funcionalismo público e ao 
comércio e serviços necessários à cidade. 
O vínculo com a Paris de Haussman pode ser ainda 
percebido na dissociação entre a intenção do projeto e 
a realidade implementada: enquanto na capital francesa, 
segundo Benévolo, a escala grandiosa das novas avenidas 
minimizou a imponência dos monumentos que o projeto 
pretendia destacar, na capital mineira, a topografia 
ondulosa tornou mais orgânico o traçado geométrico, 
distorcendo os ângulos retos e os eixos rígidos criados 
no papel. Pode-se também perceber no desenho original 
de Belo Horizonte uma certa similaridade com a cidade 
jardim howardiana7, que ainda viria a existir na Inglaterra, 

5 XAVIER, Alberto (org.). Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento 
de uma geração. São Paulo: Pini, 1987, pág.231.
6 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil. 1900-1990.São Paulo: 
EDUSP, 1998, pág.96. 
7 Ebenezer Howard publicou em 1898 o livro “Tomorrow: A Peaceful 
Path to Social Reform” - que seria republicado em 1902 sob o título 
“Garden-cities of Tomorrow” – onde, em busca de uma solução para 
os problemas ambientais e sociais da cidade pós-industrial, estabelece 
o conceito “cidade jardim”. De cunho socialista, a obra propõe a união 
entre os benefícios do campo e do meio urbano, através do projeto 
de cidades novas. Sugere então um modelo formal de cidade, onde 
sociedade e natureza estão equilibradas de tal forma a oferecer uma 
vida ideal ao homem: “ a healthy, natural, and economic combination 
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no início do século XX. Isto pode ser notado através 
de características como o zoneamento das funções no 
espaço, a integração entre ferrovia e cidade, a contenção 
do núcleo urbano dentro de um limite proposto (a atual 
avenida do Contorno), os cinturões agrícolas circulando 
este limite e a integração entre natureza e cidade. Devido 
à grande presença de vegetação em seu espaço urbano, 
como, por exemplo, os Fícus Benjamina na avenida Afonso 
Pena e o Parque Municipal Américo Renné Giannetti, 
Belo Horizonte receberia, algumas décadas após sua 
inauguração, o epíteto Cidade Jardim. 
O desenho urbano de Belo Horizonte está vinculado, 
em suas origens, a ideários modernos e inovadores de 
urbanização, o que contribuiu, dentre outros fatores, à 
época de sua construção, para sentimentos antagônicos 
de entusiasmo e desconfiança com relação à nova cidade 
que iria surgir. Em meio a descrenças e forças opositoras 
à esse empreendimento oneroso e ambicioso, a cidade, 
ou pelo menos parte dela, foi construída e inaugurada em 
1897, já sob o signo da mudança e da modernidade. A 
cidade se impôs de modo a negar toda uma herança do 
passado, excluindo tudo aquilo que lembrasse as formas 
barrocas dos tempos coloniais, passando estas a serem 
relacionadas ao atraso e ao provincianismo.
Vieram os primeiros anos da nova Capital e as dificuldades 
econômicas, acirradas pela Primeira Guerra Mundial, 
desaceleraram seus crescimentos econômico e urbano, 
que foram retomados nos anos que se seguiram ao 
término da Guerra. Em 1917, com a inauguração de 
ramais ferroviários de bitola larga para o oeste e para o 
vale do Rio Doce, foi feita a articulação da cidade com 
outras áreas do Estado, reforçando-se sua importância no 
escoamento de recursos minerais para o porto de Vitória, 
no Espírito Santo. A retomada do crescimento acelerou 
o processo de migração populacional. A população da 
Capital saltou de 55,5 mil habitantes, em 1920, para 140 
of town and country life”. Seus diagramas de cidade apresentam então 
uma cidade circular, onde vários anéis concêntricos, cortados por ruas 
radiais, correspondem a um zoneamento das funções. A partir do centro 
tem-se: jardim circundado por edifícios de uso coletivo destinados à 
saúde, cultura e administração pública; parque circundado por palácio 
de cristal, onde se desenvolvem as atividades de pequeno comércio e 
lazer coberto; setor residencial e de jardins; grande avenida, onde se 
situam equipamentos como escolas e igrejas; outro setor residencial e 
de jardins; setor para indústrias, mercados, lojas, depósitos e serviços 
localizados ao longo de uma estrada de ferro circular e; finalmente, 
um cinturão verde, ocupado por áreas naturais e fazendas ou sítios 
produtivos. Dispões ainda sobre o planejamento e funcionamento 
econômico e social da cidade jardim, discursando sobre questões como 
a propriedade, o crescimento demográfico, o controle público sobre as 
construções e a liberdade econômica.
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mil no início dos anos 30, e atingiu 214 mil, em 1940. 
No núcleo central, um ritmo acelerado de construção 
dava início a um processo de substituição de edificações 
daquela cidade tão jovem e já tão ultrapassada. Assim 
foi demolido o Mercado Municipal para dar lugar à Feira 
de Amostras, enquanto consolidava-se a concentração 
hospitalar de Santa Efigênia e a área central como o centro 
comercial e financeiro, com o aparecimento de grandes 
casas bancárias mineiras como o Banco do Comércio e 
Indústria de Minas Gerais –1925, o Banco da Lavoura – 
1925 e o Banco Mineiro – 1928. As atividades industriais 
continuavam concentradas na área central, observando-se 
a instalação de algumas indústrias na região dos bairros 
Carlos Prates e Cachoeirinha. 
Até os anos trinta, os investimentos mais significativos na 
infra-estrutura de Belo Horizonte haviam sido destinados 
à zona urbana, em conformidade com projeto original 
da Capital que, desde seus primeiros anos, vinha sendo 
modificado com ocupações desordenadas na zona 
suburbana, principalmente à leste e à oeste.
A Revolução de 30 e o novo arranjo da composição da elite 
política dirigente do País, até então predominantemente 
composta pela elite agrária, determinou a incorporação 
do segmento industrial e da massa urbana em sua vida 
política. As cidades, que progressivamente vinham 
conquistando o status de lugar da produção industrial, 
do operariado, do crescimento demográfico tornam-se 
objetos de atenção e de ações políticas e urbanísticas. 
Belo Horizonte, então com trinta e poucos anos de idade, 
via seu parque industrial incrementar-se e seus limites 
estenderem-se para além da avenida do Contorno. A 
cidade, que nascera planejada em traços geométricos, 
via, então, sua forma orientada por impulsos naturais, que 
segundo a percepção de Sylvio de Vasconcellos, faziam-
na assemelhar-se ao antigo Curral del Rei8.
Belo Horizonte começava a ganhar ar de metrópole. Em sua 
área central concentravam-se as principais referências da 
administração pública, comerciais e financeiras, enquanto 
instituições fabris iam surgindo em áreas distantes, 
tornando-se epicentros de novos bairros e vilas operárias. 
A Capital havia crescido, como haviam crescido também 
seus problemas infra-estruturais e sociais, que passavam 
a merecer maior atenção do poder público. Se até então, 
a zona urbana havia sido objeto das iniciativas públicas, 
“após 1930, todavia, uma série de medidas seriam 

8 VASCONCELLOS, Sylvio de, Como cresce Belo Horizonte IN: 
Arquitetura e Engenharia, no.6, Ano I, nov/dez, 1947, Belo Horizonte, 
pág. 52.
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tomadas para se tentar organizar o espaço também fora 
do perímetro da Avenida do Contorno, em contraposição 
ao pouco interesse por aquela área até então.”9 Os 
investimentos na infra-estrutura da zona suburbana 
buscavam implementar melhorias tais como calçamentos 
de vias públicas, saneamento básico, transporte e incentivo 
ao lazer e à cultura, além de estabelecer um controle do 
crescimento urbano, por parte da municipalidade. 
A dinamização da economia trouxe a retomada de 
investimentos na área da construção civil. Inicia-se o 
processo de verticalização da avenida Afonso Pena, o mais 
importante eixo comercial e financeiro da cidade. Surgem 
os arranha-céus art déco, como o Ibaté, o primeiro edifício 
da cidade, seguido pelos Mariana, Acaiaca, Sulacap e 
outros. Sob o espírito de renovação e de modernidade, 
casas residenciais e comerciais também ganham novas 
fachadas geometrizadas, em substituição às ecléticas. 
No período em que Juscelino Kubitschek foi prefeito de 
Belo Horizonte (1940-1945), deu-se início a uma mudança 
de enfoque no conceito de administração pública. Foi em 
sua gestão que a idéia de modernização, presente na 
construção do Ministério de Educação e Saúde, no Rio 
de Janeiro, se consubstanciou na capital mineira, sendo 
reforçada por uma ação concreta na estrutura da cidade e 
nas tipologias das edificações que aqui foram construídas. 
Também foi nessa época que a cidade consolidou sua 
expansão para além do traçado original, com a abertura 
de vias urbanas, como as avenidas radiais Teresa Cristina, 
Francisco Sá e Silviano Brandão, capazes de arejar a 
região central10 e suprir as necessidades de expansão da 
Capital.
A herança do modernismo constituiu-se num fator 
crucial na trajetória da arquitetura de Belo Horizonte. 
O pensamento moderno, caracterizado por um novo 
olhar, uma nova estética da geometria pura e da 
clareza funcional, já havia sido trabalhado no estilo 
art-déco, com fachadas revestidas em pó de pedra e 
ornamentada com motivos geométricos, iniciando um 
processo de racionalização construtiva e de “alisamento” 
das superfícies, que foi empregado, em 1935, no mais 
importante prédio municipal, o da Prefeitura, e acabou 
abrindo espaço para uma arquitetura racionalista, para o 
uso de formas geométricas elementares juntamente com 
9 GOUGH, Philip Foz-Drummond, O contrapeso da ordem: o 
desenvolvimento espacial de Belo Horizonte (1897-1964), dessertação 
de mestrado (mimeo), 1994, pág.47.
10 PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo. Prefácio do mito. In: Museu 
Histórico Abílio Barreto- Juscelino Prefeito 1940 – 1945 - Belo 
Horizonte: Prefeitura Municipal, 2002.
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o emprego de elementos da arquitetura colonial brasileira; 
para a consolidação de uma arquitetura influenciada por 
formas orgânicas. 
A convite do prefeito, Juscelino Kubitscheck, Oscar 
Niemeyer e Roberto Burle Marx conceberam, nos anos 40, 
a Pampulha, um bairro para a elite industrial emergente, 
localizado no vetor norte da cidade, onde já havia uma 
represa iniciada em 1936, pelo então prefeito Otacílio 
Negrão de Lima (nome atual da via de 18 km que a 
contorna). Para Juscelino Kubitschek, seu idealizador, a 
construção da Pampulha transcendia a questão material, 
serviria também aos propósitos estético e de fruição:

“A Pampulha estava lá desafiando minhas reservas de 
imaginação. Um prefeito não deve pensar tão somente em 
coisas práticas. A beleza, sob todas as formas, precisa fazer 
parte de suas cogitações. Numa cidade, vivem massas humanas 
que sentem que são capazes de emoções e que, portanto, não 
prescindem de estimulantes espirituais. Em face daquele desafio, 
o que pretendia era aliar o útil ao agradável: criar um centro 
de turismo e fazê-lo, emprestar uma ressonância de poesia à 
iniciativa municipal”11 

A Pampulha era um complexo turístico e de lazer, dotado 
de espaços de uso público, dos quais a cidade era carente, 
tendo por o entorno da lagoa artificial cuja barragem se 
concluía (1938), e onde deveriam ser edificados um 
Cassino, o Iate Clube, um hotel (obra não executada), a 
Igreja de São Francisco de Assis e a Casa do Baile, obras 
realizadas entre 1941 e 1945. 
O jornalista Cláudio Bojunga, em sua biografia de JK, afirma 
que “não há modernização política sem formas modernas” 
e que toda a trajetória e plano de ação política de Juscelino 
sintetizam a crença nesse paradigma. Sendo assim, suas 
realizações denotavam uma formação estética, tendo 
Juscelino praticado ”a política como a arte do impossível, 
sempre agindo no limite da impossibilidade e mostrando 
aos brasileiros que eles são capazes de realizar muito além 
do que imaginavam”. Portanto, a criação do complexo 
da Pampulha, inaugurou um modo de fazer política em 
que as formas concretas da arquitetura foram tornadas o 
meio ideal para se consolidar um plano de governo, e foi 
através dela que as idéias passaram a ser representadas e 
fixadas no imaginário coletivo.
Na experiência da Pampulha, o arquiteto e o paisagista 
incorporaram à composição purista racionalista as formas 
sinuosas, dando à arquitetura um caráter barroco, definido 

11 Kubitschek, Juscelino. A escalada política, meu caminho para 
Brasília. VII.pág.19.

1313



por “barroco modernista”12. Fosse como marco de ousadia, 
fosse como reflexo de uma sociedade que evoluiu e se 
atualizou às novas necessidades que àquele instante se 
impunham, a arquitetura moderna desenvolveu um de 
seus principais desdobramentos quando da realização 
daquele conjunto arquitetônico. 
Belo Horizonte entrava então no cenário nacional da 
arquitetura modernista brasileira, através da figura de 
Oscar Niemeyer, o mais importante desta época13. 
No entanto, outros arquitetos em Belo Horizonte já 
discutiam a nova arquitetura. Sylvio de Vasconcellos 
dizia: “mesmo antes da Pampulha eu já brigava em favor 
da arquitetura moderna”. Essa postura vinha sendo 
gestada nos primeiros salões de arte que já contavam 
com a participação de arquitetos como Nicola Santolia, 
Raphael Hardy Filho, Virgílio de Castro, Remo de Paoli, 
Shakespeare Gomes entre outros que trabalhavam na 
capital mineira. O primeiro salão aconteceu no porão do 
Cine Brasil, em 1936, e é considerado, segundo Ivone 
Luzia Vieira, como o marco concreto da instauração 
do Movimento Modernista em Minas Gerais. Foi “uma 
conscientização política dos artistas sobre a necessidade 
da criação de um mercado de artes na capital, de uma 
escola não-acadêmica e da oficialização dos Salões da 
Prefeitura, a partir de 1937.”14 Dando continuidade aos 
salões de arte, em 1944, foi realizada por Juscelino 
Kubitschek, a exposição de arte moderna com caráter 
cosmopolita, articulando o movimento local ao nacional.
No fim dos anos 40, os impactos do crescimento econômico 
e da administração empreendedora de JK se fazem sentir 
no espaço urbano belo-horizontino para além da criação 
da Pampulha, do embelezamento e melhoria da infra-
estrutura das áreas centrais e periféricas. Nesse período, 
também é implementado o bairro da Cidade Jardim, 
cujo conceito foi inspirado nas idéias de Howard, para 
quem a concretização destas idéias implicaria na criação 
de cidades com áreas residenciais de baixa densidade e 
com predominância de áreas verdes. Em 1904, havia sido 
criada a cidade de Letchworth; em 1909, Hampstead e, 
em 1919, Welwyn - todas as iniciativas obtiveram grande 
sucesso e influenciaram o urbanismo em diversos países. O 
planejamento destas cidades ficou a cargo dos arquitetos 
Raymond Unwin e B. Parker. Raymond Unwin publicou os 
resultados das experiências de Letchworth e Hampstead 

12 Para uma análise maior do termo ver Monte-Mor (1994)
13 Cavalcanti, Lauro. Guia de arquitetura 1928-1960, pág. 246.
14 VIEIRA, Ivone Luzia. O Modernismo em Minas . O salão de 1936. 
In:Do Tempo à História.
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no livro Town Planning in Practice, que constitui um 
verdadeiro manual de composição urbana e cuja ampla 
divulgação contribuiu para a teorização do desenho 
urbano e para o conhecimento das idéias da cidade jardim, 
influenciando o urbanismo em todo o mundo, no período 
entre as duas guerras. Para José M. R. Garcia Lamas, a 
cidade jardim representa um momento de ruptura com 
a cidade tradicional, propondo modelos alternativos para 
a cidade moderna. Com a construção do bairro Cidade 
Jardim, em 1950, em Belo Horizonte, consolidou-se mais 
uma vez a vocação para o novo, presente ao longo de toda 
a trajetória da cidade. Em seus lotes amplos e generosos 
foram construídas edificações de inspiração modernista 
num período em que a sua utilização traduzia, ao mesmo 
tempo, um sentido de alinhamento com uma vanguarda 
arquitetônica mundial e ostentação de poder econômico, 
capaz de tornar realidade aquele ideário. 
O bairro da Cidade Jardim foi ocupado rapidamente, 
tendo sido todas as suas casas construídas praticamente 
juntas - e quase todas seguindo o movimento moderno -, 
constituindo-se, segundo Monte Mór , no “ principal bairro 
residencial da (nova) elite dominante”. Concebido pelo 
engenheiro Lincoln Continentino, na gestão do prefeito 
José Oswaldo de Araújo (1938/40), o bairro Cidade 
Jardim fazia parte de um plano maior de urbanização da 
cidade, que não foi realizado em sua íntegra. Segundo 
Castriota,  se destacavam neste “Plano de Urbanismo 
da Cidade” as seguintes premissas: contenção do 
crescimento da cidade dentro do perímetro atual; criação 
de grandes avenidas rádio-cêntricas ligando as áreas 
urbanas às suburbanas; zoneamento da cidade através 
da especialização de áreas em usos restritos; e reforma 
dos arruamentos não edificados, “buscando imprimir nos 
bairros o ‘caráter de cidade celular´, provendo-os de 
serviços urbanos, de modo a torná-los independentes do 
centro”. Deste projeto original, que apresentava uma nítida 
influência do conceito de cidade jardim desenvolvido por 
Ebenezer Howard, apenas o bairro Cidade jardim Fazenda 
Velha (atual Cidade Jardim) foi executado, com algumas 
modificações , na gestão seguinte, de JK.
Ocupando a região junto à avenida do Contorno, próxima 
à sede da Fazenda Velha, único edifício remanescente 
do antigo Curral Del Rei, este novo bairro caracterizou-
se por uso exclusivamente residencial, longos quarteirões 
retangulares e de pouca profundidade, lotes amplos, 
recuos frontais e laterais generosos e presença abundante 
de vegetação, seja nos passeios públicos ou nos terrenos 
particulares. A qualidade de vida e o status gerados por 
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esta urbanização diferenciada, assegurada por legislação 
específica, impulsionaram a ocupação da área pela elite 
política e econômica da época. Como conseqüência, 
proliferaram no bairro Cidade Jardim, nas décadas de 40 
e 50, mansões de inspiração clássica e eclético-pitoresca 
e, como nos indica Monte-Mór , principalmente, “as novas 
casas modernas dos arquitetos de vanguarda da precoce 
escola de arquitetura local: Eduardo Guimarães e Sylvio 
de Vasconcellos, os mais famosos, mas também Nelson 
Marques Lisboa, Osvaldo de Santa Cruz Nery e muitos 
outros”.
Portanto, por nascerem de condições políticas, sociais, 
econômicas e culturais específicas, vinculadas à 
modernização e crescimento local e nacional, o bairro 
Cidade jardim e, em período posterior, a Pampulha, 
tornaram-se valiosos acervos da arquitetura residencial 
moderna em Belo Horizonte. Inspirados na idéia das 
cidades-jardim inglesas e, principalmente, nos subúrbios-
jardim norte-americanos, que na primeira metade do século 
XX influenciaram várias propostas urbanísticas no Brasil 
e no mundo, estes bairros configuraram também uma 
nova tipologia formal urbana, onde se destacam o uso de 
vegetação e uma nova relação do edifício com o lote: os 
passeios são gramados e arborizados, dando seqüência 
aos jardins - entremeados por piscinas e quadras - que 
cercam e interagem com as casas soltas no terreno. Desta 
forma, Cidade jardim e Pampulha estabeleceram, com 
sua arquitetura moderna e seu tratamento paisagístico 
dos vazios urbanos, um novo padrão de morar em Belo 
Horizonte.

O Modernismo em Belo Horizonte: as O Modernismo em Belo Horizonte: as 
transformações na vida doméstica e suas transformações na vida doméstica e suas 
implicações na arquitetura residencialimplicações na arquitetura residencial
O Modernismo inaugurou na Capital cinqüentenária, um 
novo tempo na vida belo-horizontina no qual, como apontou 
Sylvio de Vasconcellos, a população tomou contato com 
situações diferentes da vida provinciana, situações que 
forçavam o encontro de classes sociais absolutamente 
diversas, como a criação dos novos espaços coletivos 
de lazer da Pampulha: o Iate Clube, o Cassino. Este 
período foi marcado pelo fortalecimento do processo de 
industrialização e pela consolidação urbana no Brasil e, 
neste contexto, a produção da arquitetura voltou-se para 
o aproveitamento e a assimilação de recursos técnicos, 
desencadeando uma reavaliação de seus possíveis 
relacionamentos com as estruturas urbanas existentes.
O ano de 1945, em que teve fim a Segunda Guerra 
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Mundial, correspondeu a uma data-chave no processo 
histórico do Brasil e merece destaque na periodização 
do Modernismo, tendo tido grande influência em nossa 
economia e mentalidade e, como nos apontam, Antônio 
Cândido e José Aderaldo Castello, em obra que analisa o 
Modernismo na literatura brasileira15:

“fazendo-nos entrar na era industrial, formando um proletariado 
numeroso, que passou a exigir sua participação na vida política, 
liquidando nas áreas adiantadas o mandonismo local. Ao voltarem 
as liberdades democráticas abafadas pelo regime ditatorial de 
1937, inclusive as da imprensa, o País verificou, meio atônito, 
que tinha ingressado numa fase nova, de industrialização 
e progresso econômico-social acelerado, que nos vai agora 
transformando rapidamente em potência moderna, apesar dos 
graves e perigosos problemas do subdesenvolvimento.”

Ocorreu aí uma significativa transformação nas práticas 
culturais16, nas formas de sociabilidade, na escala de 
valores sociais. E como estas transformações influíram ou 
condicionaram as novas formas de morar, a arquitetura 
residencial? Com as mudanças de comportamento, de 
hábitos sociais em “que já se recebem estranhos e a casa 
não é mais o refúgio ou o esconderijo que resguarde as 
aparências” e com os novos recursos tecnológicos, a 
arquitetura modernista foi se configurando através de uma 
nova linguagem, de uma nova sintaxe: “a casa já não é 
mais estanque, fechada ou cúbica, mas acolhedora, aberta 
e franca.”17 Com uma grande força transformadora, o 
modernismo se estendeu pelas décadas seguintes, quando 
foram consolidados os tipos e também os modismos que 
caracterizam este estilo arquitetônico na cidade.
Segundo Sylvio de Vasconcellos18, excetuando-se 
algumas variantes de concepção plástica com tendências 
ora art-nouveau, ora chalet, a arquitetura produzida em 
Belo Horizonte, entre 1897, ano de sua fundação, e 1930 
caracterizou-se, basicamente pelos seguintes aspectos:
“construção junto à rua com platibanda; jardins, quando 

15 CANDIDO, Antônio e CASTELLO, José Aderaldo. Presença da 
literatura brasileira: história e crítica, modernismo. Vol. 2, Rio de 
Janeiro, Bertrand Brasil, 1997, pág.11
16 A expressão “prática cultural” é considerada neste trabalho, no 
sentido da tradição antropológica (Morgan, Boas, Frazer, Durkheim, 
Mauss, Lévi-Strauss etc), definida por Michel de Certeau (1996, 
p.347) como “sistemas de valores subjacentes que estruturam as 
tomadas de posturas fundamentais da vida cotidiana, que passam 
despercebidos à consciência dos sujeitos, mas são decisivos para a sua 
identidade individual e de grupo.”
17 Vasconcellos, Sylvio de. Noções sobre arquitetura. Belo Horizonte, 
Escola de Arquitetura da UFMG, 1963.
18 Idem.
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existentes, laterais; extensos pomares aos fundos; plantas 
organizadas em duas partes (visitas e íntima), com as funções 
domésticas polarizadas pela copa; pavimento quase sempre 
único, embora elevado do solo por porões de ventilação ou de 
uso precário.”

Vasconcellos aponta como prenúncio de uma evolução 
arquitetônica a estrutura de ferro utilizada nos apoios e 
abobadilhas, bem como na estrutura das coberturas em 
vidro das varandas.
Por volta de 1930, modificações substanciais já se 
manifestavam na arquitetura residencial belo-horizontina. 
Vasconcellos atribui estas modificações ao uso do 
cimento, por vezes já em concreto armado, e às novas 
concepções plásticas viabilizadas por esta tecnologia. 
Surgem, neste período, as formas ditas cúbicas, os vãos 
providos de esquadrias metálicas basculantes; as lajes e 
as marquises. 

“As casas são mais compactas e já recuadas do alinhamento 
da via pública, em sua maioria no limite mínimo de três metros 
preconizado pelo regulamento de obras local. Baixa para três 
metros o pé-direito interno, aparecem terraços descobertos 
e principia a haver maior preocupação quanto à decoração 
interna.”19 

A década de 30 foi marcada, também, pela pluralidade 
de manifestações arquitetônicas: ecletismo, art déco, 
cubismo (já se fazendo notar aí uma certa depuração 
da forma) ou o chamado estilo pó-de pedra, decorrente 
do uso deste revestimento, normanda, bungalow, 
californiana, missões ou neocolonial. Evidencia-se nesta 
última a inspiração de natureza nacionalista, uma busca 
de revalorização das tradições, da identidade nacional em 
meio a tantas influências européias e americanas.
As primeiras manifestações modernistas surgem na década 
de 40. Neste período, ocorrem iniciativas de ordem político-
econômica que influirão na produção da arquitetura, do 
espaço urbano. Os grupos de renda média passam a 
contar com um sistema de financiamento de construção, 
promovido pela política habitacional implementada pelo 
Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, 
o que contribuiu para um significativo crescimento da 
cidade, segundo testemunha Sylvio de Vasconcellos. 
A ordem é construir residências de dimensões e custo 
reduzidos, “com plantas mínimas e pouca folga para 
embelezamento.” Predomina, então, o chamado “chalet” 

19 Vasconcellos, Sylvio de. Noções sobre arquitetura. Belo Horizonte, 
Escola de Arquitetura da UFMG, 1963.
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ou pseudocolonial, com pequenos alpendres de acesso, 
três quartos de três por três metros, sala, copa, cozinha 
e banho, dispostos em duas alas longitudinais, com os 
quartos separados em um dos lados. Não se verificam 
substantivas mudanças de partido, planta, programa ou 
na vida doméstica, mas é importante assinalar algumas 
alterações: os lotes passam ser mais e mais subdivididos, 
tendo suas frentes reduzidas; abandonam-se os quintais, 
pomares e galinheiros; a estrutura de ferro e a cobertura 
em vidro das varandas desaparecem; ocorre a substituição 
da telha cerâmica francesa pela colonial, semi-cilíndrica; 
surge o uso dos tacos nos pisos; aparecem as jardineiras 
nas janelas; as garagens e as salas de jantar passam a ser 
cotidianamente utilizadas, também como salas de visitas, 
que ganham um uso especializado: escritório. A casa foi, 
deste modo, abrindo-se aos poucos aos estranhos, como 
conclui Sylvio de Vasconcellos.
Mas é ainda em 1940 que a linguagem modernista, 
principalmente aquela de traços racionalistas de sintaxe 
corbusieriana, começa a se manifestar em Belo Horizonte. 
Para Sylvio de Vasconcellos, a Pampulha, marco inicial 
dessa nova arquitetura, introduzira na cidade o hábito 
do esporte, da vida ao ar livre, a comunicabilidade entre 
estranhos, ou seja, a experiência de uso de espaços 
coletivos públicos e de novas formas de sociabilidade. 
Esta mudança de hábitos e costumes iriam influenciar de 
modo significativo, na visão do autor, a arquitetura da 
casa belo-horizontina.
As salas de visitas se abrem e ganham maiores dimensões, 
aperfeiçoam-se cozinhas, tornadas mais funcionais, e 
os cômodos sanitários tornam-se mais confortáveis. 
As paredes ganham transparência com o uso do vidro, 
deixando de ter função estrutural, passando a ser apenas 
painéis de fechamento, característica viabilizada pelo 
novo sistema construtivo e estrutural tipo “esqueleto”, 
pelos princípios corbusierianos da fachada livre e da 
planta livre. Uma significativa mudança ocorre na 
espacialização da casa, em decorrência da conjugação da 
sala de estar com a de jantar, gerando fluidez espacial e 
“criando ambientes mais amplos, onde de fato a família 
se demora, abandonando a cozinha e os quartos. [...] Já 
se recebem mais estranhos, e a casa não é mais o refúgio 
ou o esconderijo que resguarde as aparências.”20  
Os jardins de composição livre ganham notoriedade e, 
em muitos casos, integram-se às salas de estar. Como 
um jardim de caráter íntimo e mais preservado surge 

20 VASCONCELLOS, Sylvio de.Noções sobre arquitetura. Belo 
Horizonte, Escola de Arquitetura da UFMG, 1963.
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novamente “o pátio de tradição mourisca, presente 
também na arquitetura colonial”. As casas recuam-
se mais da via pública, com jardins de pelo menos dez 
metros de profundidade. Os quintais, agora cimentados ou 
ladrilhados, perdem sua função anterior, transformando-se 
em espaços de brincar, lavar roupa, de jogos ou piscina. 
O setor de serviço, antes uma edícula destacada da casa, 
localizada nos fundos, incorpora-se a esta e é melhorado 
qualitativamente. As garagens passam a ser necessárias 
não só como abrigos dos automóveis, mas também, 
eventualmente como varandas. Os quartos aumentam de 
tamanho e surge uma nova categoria de espaço: a suíte do 
casal. As janelas passam a ser de correr (preferencialmente 
às de abrir), de vidro, com venezianas; as plantas tendem 
a ser compostas de formas retangulares, sendo possível 
o uso de coberturas em terraços impermeabilizados de 
uma só água; os interiores são fartamente iluminados e 
as cores vivas e contrastantes substituem a discrição dos 
tons cremes ou rosados. 
Como bem observa Sylvio de Vasconcellos, com estas 
categorias, com a ordenação e setorização do espaço 
doméstico que ganha zonas públicas, sociais, surge o 
chamado quarto de costura, destinado a ocultar a bagunça 
e abrigar os guardados. Esta categoria de espaço marca 
uma transição e é reveladora do conflito entre os velhos 
hábitos, vestígios do passado que permanecem, e a nova 
forma de morar, o novo habitar modernista. O quarto 
de costura é o espaço íntimo da desordem que deve ser 
escondido, porque transgride as normas da boa conduta, 
da casa exemplar, impecável em organização e eficiência. 
A desordem da casa depõe contra o caráter da própria 
família.
Todas estas transformações descritas por Vasconcellos 
apontam para uma reflexividade entre a casa e a 
vida cotidiana, o senso de intimidade, privacidade, 
domesticidade e sociabilidade (atributos do conforto), 
noções ligadas à ordem simbólica da arquitetura.
A crença no poder transformador da arquitetura e do 
urbanismo é típica da utopia modernista, incentivada pela 
promessa do desenvolvimento industrial: “a arquitetura 
se abre em sorrisos e toda a população se torna também 
mais feliz”. Esta afirmação de Sylvio de Vasconcellos 
revela sua visão apaixonada, apologética e romântica do 
surgimento da arquitetura modernista na cidade, fazendo-
o até esquecer a disparidade social existente e a falta de 
um programa efetivo que se voltasse para a habitação 
popular, quando diz que toda a população, sem exclusão, 
teria se tornado mais feliz, tendo acesso irrestrito aos 
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benefícios da nova era que se inaugurava com a “nova 
arquitetura”. 
Em termos gerais, a versatilidade do uso do espaço, a 
fluidez, a linguagem arquitetônica e estrutural conferindo 
unidade e expressão ao objeto, característica que denota 
a superação do dualismo que marcou o século XIX, os 
princípios de simultaneidade e a idéia de movimento - 
aspectos decorrentes da influência das pinturas cubista e 
futurista – associados ao jogo compositivo de superfícies 
e planos curvos e à integração de espaços interiores 
e exteriores, com o uso de painéis de vidro e com a 
construção de jardins e pátios internos, são temas que 
constituem a poética modernista.
 
O CONJUNTO DA PAMPULHAO CONJUNTO DA PAMPULHA
A ocupação do bairro São Luís se deu uma década posterior 
à criação dos equipamentos de Niemeyer e Juscelino 
Kubitscheck, num segundo momento de ocupação da 
Pampulha . Este bairro caracterizou-se pela implantação 
de residências de uma elite emergente e opulenta. Nos 
anos 60, criou-se o Campus Universitário da UFMG  
instalado entre as avenidas Catalão e Antônio Carlos 
(antiga avenida Pampulha, criada por Juscelino para ligar 
a Pampulha ao centro da cidade). Mesmo assim, o bairro 
São Luís só iria estabelecer, efetivamente, uma relação 
com o Campus em décadas posteriores, com a ocupação 
da área compreendida entre ambos, hoje conhecida por 
bairro São José. 
Não obstante as transformações urbanísticas sofridas na 
região, ao longo desses anos, os equipamentos no entorno 
da lagoa sempre se mantiveram, e ainda se mantêm, como 
os grandes elementos referenciais e simbólicos da região 
da Pampulha. 
Segundo Yves Bruand, o caráter escultural do conjunto de 
obras da Pampulha sela o rompimento de Niemeyer com 
a rigidez racionalista do Modernismo europeu. Bruand 
conclui que o arquiteto fundiu, brilhantemente, em sua 
obra as “grandes tendências permanentes da história 
da arte com os fatores que as inspiraram: a razão e a 
intuição”.
Vale destacar, neste contexto, a observação de Eduardo 
Mendes Guimarães  quando confere um valor especial ao 
neoplasticismo, comparando-o ao barroco:
“A continuidade espacial que o barroco conseguira 
artificiosamente pela parede ondulada, pelo subterfúgio 
da decoração sinuosa e, sobretudo, pela interpenetração 
de espaços limitados, agora é muito mais real e muito 
mais acessível. O espaço envolvente une-se com o espaço 
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envolvido ou demarcado pelo meio de vedação, tornando-
se, desse modo, um fator tão real do objeto arquitetônico 
como o são a parede de tijolos ou o vocábulo estrutural 
empregado.”
As obras da Pampulha [1940-1943] mostram que a 
pretensão de Niemeyer era uma arquitetura curvilínea, 
lírica, mais sintonizada com o Barroco Brasileiro. Então, 
esta arquitetura respondeu não somente ao meio 
ambiente, às montanhas que o inspiraram, mas ao passado 
Colonial Barroco, que ele considerava arquitetonicamente 
interessante devido à sua forma curva, à pureza de volume 
e porque isto era considerado unicamente brasileiro. 
 

2222



A casa de JK na PampulhaA casa de JK na Pampulha
Considerando a criação do Complexo Turístico da 
Pampulha como marco inaugural do Modernismo na 
arquitetura de Belo Horizonte, destacamos neste trabalho 
a residência projetada por Oscar Niemeyer, para o então 
prefeito Juscelino Kubitschek, construída em 1943, na 
orla da Lagoa, a atual Av. Otacílio Negrão de Lima. Criada 
para ser um modelo de casa de campo, um exemplo de 
ocupação para o bairro que inauguraria a “modernidade”, 
ela representou um marco divisor onde, até então, 
predominavam as edificações ecléticas, neoclássicas, 
neocoloniais ou art-déco.
A casa Kubitschek é um exemplo da peculiaridade do 
modernismo de Oscar Niemeyer e vai revelando, aos 
poucos, na medida em que a percorremos, traços da 
arquitetura colonial mineira, reduto de Diamantina, cidade 
natal de JK. Os temas das fachadas posteriores da 
casa e do bloco de serviço remetem a esta arquitetura: 
treliças e esquadrias em madeira pintada; baldrame em 
pedra; pequena varanda, tipo balcão, articulando um dos 
dormitórios ao pátio interno. Modernismo e tradição se 
superpõem no objeto e desta sobreposição resulta uma 
qualidade estética singular, conferindo-lhe identidade e 
reafirmando a natureza artística do objeto arquitetônico.
Com notável clareza perspectiva e inovadora solução de 
cobertura em planos convergentes para uma calha central, 
solução popularmente chamada de telhado “borboleta”, 
guardando certa semelhança com a casa Errazuriz de Le 
Corbusier e Pierre Jeanneret de 1930, a casa Kubitschek 
reúne características universais da linguagem modernista 
e particularidades que a identificam, lhe conferem 
singularidade e revelam a expressão de pessoal de 
Niemeyer, características estas que são comuns a todas 
as obras do conjunto da Pampulha.
Concebida para ser uma casa de campo, como todas as 
edificações que foram projetadas para a Pampulha na 
década de 40, a residência em questão contém espaços 
especializados de lazer: sala de jogos, piscina, vestiário. É 
uma casa para receber, com um amplo setor social e um 
bem resguardado setor íntimo, diferenciação exteriorizada 
na forma.

planta, maquete, fachada e perspectiva Casa Errazuriz, de Le Corbusier.
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LEVANTAMENTO APROVADO EM 1951
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Dialogando de maneira harmoniosa esses espaços, 
possuem bens móveis que caracterizam de forma peculiar 
o modo de viver do homem moderno em Belo Horizonte. 
Implantada em um terreno de dimensões generosas, 
voltado para a lagoa, conta com um grande recuo frontal, 
onde destaca-se um exuberante jardim - com paisagismo 
de autoria de Roberto Burle Marx - que enfatiza a 
imponência do objeto arquitetônico e valoriza o percurso 
na hierarquização do espaço. Percebe-se a presença da 
arte na paisagem, no mural de Volpi, na varanda frontal 
e no painel de pastilhas cerâmicas de Paulo Werneck, 
no pátio interno. As obras de arte estão de tal forma 
relacionadas à casa que não se podem imaginar os 
espaços sem elas. A integração das artes (arquitetura e 
as artes plásticas) - proposta no período renascentista e 
retomado no movimento modernista – é claramente vista 
no conjunto arquitetônico da Pampulha e, em especial 
nesta edificação.
A casa Kubitschek manteve-se com sua ambiência singular 
graças a sua antiga moradora, D. Juracy Guerra, que 
viveu mais de 50 anos no imóvel, até seu falecimento em 
2004. D. Juracy era viúva de um importante assessor de 
Juscelino Kubitschek, o Dr. Joubert Guerra, que comprou 
a residência de JK poucos anos depois de sua construção 
e manteve a história original da casa agregando a ela a 
história de sua família que, assim como a de Juscelino, 
também é oriunda de Diamantina. Segundo relatos dos 
proprietários da casa, o mobiliário que se encontra na casa 
foi adquirido por ocasião da compra do imóvel em 1951, 
década auge da produção do design moderno brasileiro, 
contando com poltronas de design de reconhecimento 
nacional e internacional. A casa, então, se enquadra 
num tipo de edificação cujo acervo e arquitetura são 
significativos tanto para a história da cidade, quanto 
como exemplares referenciais na história da arquitetura 
e do design brasileiro.  Nesse sentido, a edificação e seu 
acervo marcam a forma de viver do homem moderno 
belohorizontino no momento em que a cidade se inseriu 
no Brasil – e no mundo – como referência inovadora na 
concepção arquitetônica.
Importante salientar que esta edificação, além de possuir 
tombamento Federal desde 1994 e de ter sido protegida 
pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 
Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH), como parte 
do Conjunto Urbano Lagoa da Pampulha e Adjacências 
em 2003, está inserida no “Inventário da Arquitetura 
Modernista – Estudo de dois bairros: Cidade Jardim 
e São Luís”, elaborado pela Gerência de Patrimônio 
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Histórico Urbano/GEPH-PBH, em parceria com a arquiteta 
e professora da PUCMINAS, Denise Marques Bahia. O 
trabalho incorpora a metodologia criada pela arquiteta 
na sua dissertação de mestrado, defendida em 1999, na 
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas 
Gerais, intitulada “O sentido de habitar e as formas de 
morar: a experiência modernista na arquitetura residencial 
de Belo Horizonte”. Foram levantadas cerca de 100 casas 
localizadas nos dois bairros já mencionados e classificadas 
segundo modelos definidos. O modo de viver dos anos 40, 
50 e 60 influenciou diretamente a produção arquitetônica, 
a qual passou a expressar e simbolizar as transformações 
nos hábitos e costumes de um período em que a idéia 
de modernidade ganhou força, sobretudo por iniciativa do 
então prefeito Juscelino Kubitscheck, em sua gestão de 
1941-1945.
A partir deste inventário desenvolvido pela GEPH e dos 
depoimentos de D. Juracy Guerra, foi desenvolvida, 
na Casa do Baile, a exposição “O Modernismo em Belo 
Horizonte: costumes, design e ambiente urbano”, que 
pretendeu mostrar o modo de viver dos belo-horizontinos 
nas décadas de 1940, 1950 e 1960, reafirmando a 
importância das práticas sociais no surgimento e na 
consolidação desse movimento na formação da identidade 
cultural da cidade.
Acrescentamos, ainda, que recentemente, em 2005, 
em virtude da grande importância da residência e de seu 
acervo para Belo Horizonte, o Prefeito Fernando Pimentel 
desapropriou o imóvel com intenção de transformá-lo num 
museu, incorporando-o à Fundação Municipal de Cultura e 
ao circuito turístico da Pampulha. 
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A Casa JK: um marco, um exemplo de “bem -A Casa JK: um marco, um exemplo de “bem -
viver”viver”
A edificação em questão possui partido, em “L”, o que 
confere linearidade à dinâmica formal e uma indiscutível 
clareza perceptiva. Verifica-se uma integração das áreas 
internas com os jardins (frontal e fundos), bem como 
caminhamentos bem demarcados nas áreas externas, 
sugerindo percursos e pontuando lugares.
Possui implantação com generoso afastamento frontal 
com exuberante jardim e grande afastamento posterior 
com pomar, piscina e pavilhão de apoio à área de lazer. 
As áreas externas são dotadas de bancos em alvenaria 
revestidos em pastilha cerâmica 2x2cm, de cor azul 
claro.
Desenvolve-se em três níveis distintos, com acesso 
principal definido por rampa que leva o visitante à grande 
varanda frontal, com vedação em pano de vidro (esquadrias 
em alumínio natural com vidro liso transparente). O 
primeiro nível recebe apenas a garagem; o segundo, a ala 
social e de serviço e o terceiro, a ala íntima dos quartos. 
A setorização funcional, organizada em social, íntimo e 
serviço é bem demarcada. Da varanda, se acessa a sala de 
jantar, de estar e desta, o salão de jogos. Da sala de jantar, 
acessa-se a cozinha, copa, banho social e despensas. A 
sala de jantar ganha pé-direito duplo com mezanino que 
faz a ligação da ala social com a íntima: grande corredor de 
acesso aos quartos. A iluminação do corredor se faz por 
meio de aberturas quadradas com vedação em tijolos de 
vidro de grandes dimensões, elemento bastante peculiar 
da edificação. A sala de estar possui lareira em alvenaria 
revestida em pedra filetada, com prateleiras inferiores 
em Lioz. Na sala de jantar, há um console de apoio em 
alvenaria também revestido em Lioz. Todos os dormitórios 
possuem banheiros independentes – são suítes. O bloco 
de serviço (dependência dos empregados) é bem separado 
do restante da casa, com acesso pelo pátio interno. Os 
pisos internos são em taco de peroba nas salas, salão de 
jogos, quartos e dependência de empregados; cerâmica 
sextavada branca para os banheiros, despensa, cozinha, 
copa; cerâmica sextavada verde claro para garagem; 
cerâmica retangular ocre para a varanda. Atualmente, os 
pisos da cozinha, copa e despensas estão recobertos com 
paviflex sobre o piso original. Os pisos externos são em 
mosaico português e lajes de pedra irregular, intercalados 
com grandes áreas gramadas. O piso da área adjacente 
à piscina é em cerâmica retangular ocre. Os anexos 
possuem pisos em taco nas áreas ’secas’ e em cerâmica 
nas áreas ‘molhadas’. As paredes internas são rebocadas 
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e pintadas, atualmente na cor areia nas salas, rosa claro 
no salão de jogos e branco neve nos quartos. Foi realizada 
uma prospecção preliminar pelos arquitetos e contatado 
que as cores originais eram: verde seco (referência Suvinil 
S060) na sala de jantar e mezanino; branco rosado na 
sala de estar e quartos; rosa claro no salão de jogos. 
Nos banheiros, cozinha e área de serviço, as paredes são 
revestidas em azulejo branco 15x15cm, a meia altura, 
com pintura na cor areia no restante das paredes e 
teto. A cor original era o branco rosado. As louças são 
brancas originais, algumas delas alemãs. Somente os 
vasos sanitários foram substituídos por novos. Os metais 
são em sua maioria originais, assim como as arandelas e 
armários com espelhos bizotados. 
A iluminação da ala social é feita por meio de calhas 
metálicas instaladas nas paredes, característico da época. 
Esse tipo de solução de iluminação também foi utilizado 
por Niemeyer em outr residência em Belo Horizonte, à 
Rua Bernardo Guimarães nº2751. As calhas metálicas se 
repetem nas fachadas posterior e do pátio. Na ala íntima, 
as luminárias são instaladas no teto, do tipo de sobrepor, 
em opalina branca. Na varanda, a luminária é embutida 
na laje. 
O sistema construtivo é do tipo misto, que reúne 
soluções do tipo “esqueleto”, com soluções próprias 
do sistema massivo. Por massivo, entende-se aquele 
sistema construtivo composto de elementos que são 
simultaneamente suporte e fechamento. Todos os elementos 
de um sistema massivo têm a mesma função técnica. 
Os elementos de fechamento são, aproximadamente, 
massas isotrópicas, as quais podem se constituir tanto 
mediante a ação de elementos subordinados, como 
tijolos, como moldados em uma massa monolítica que 
pode ser decomposta analiticamente em porções iguais. 
Enquanto o de fechamento oferece uma liberdade total 
para a configuração de formas no espaço, o sistema de 
cobertura é mais restritivo para a configuração formal. O 
concreto armado, já que a armadura distribui os esforços, 
permite maior liberdade formal na solução de cobertura 
e nas aberturas dos planos de fechamento do que as 
massas isotrópicas, mas ainda assim é mais restritivo 
do que o denominado esqueleto. No aspecto plástico 
do massivo, as aberturas adquirem caráter de figura e a 
massa predominante, caráter de fundo21. O sistema de 
“esqueleto” é aquele em que os elementos de sustentação 
independem do sistema de fechamento. A linguagem 
21 NORBERG-SCHULZ, Christian.. Intenciones en arquitectura. 
Barcelona: Gustavo Gili, Col. GG Reprints, 1998, pág.104-108.

casa projetada por Oscar Niemeyer a Rua Bernardo 
Guimarães nº2751, mostrando a iluminação em calha 
metálica, como na casa JK. fonte: acervo do atual 
proprietário Anibal Perilo.
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estrutural e arquitetônica são intrínsecas, sendo a estrutura 
protagonista da composição, se deixada aparente. Nestes 
casos, é composta de partes primárias e secundárias. As 
paredes perdem a função de sustentação e passam a ser 
painéis de fechamento, surgindo a possibilidade de uso 
dos panos de vidro. As aberturas participam do conjunto 
e não se apresentam como perfurações. A concepção 
lógica deste sistema permite maior fluidez espacial e a 
viabilidade dos conhecidos princípios “corbusierianos”: 
planta livre, fachada livre, terraço-jardim, pilotis. O sistema 
de esqueleto foi mais adotado nos edifícios verticais. 
Chamamos de misto aquele sistema construtivo composto 
dos dois sistemas anteriores. Neste caso, a solução do 
tipo esqueleto é usada parcialmente na edificação, não 
constituindo um sistema único quanto à lógica estrutural. 
Devido ao fato de, neste período, a tecnologia do 
concreto armado ser mais viável economicamente no 
Brasil e os perfis metálicos ainda não serem produzidos 
em larga escala pela indústria nacional, o que certamente 
favoreceria a adoção do sistema de esqueleto, foram 
utilizadas soluções mistas, híbridas. O sistema do tipo 
“esqueleto” é percebido no volume frontal, com maior 
fluidez espacial e o maior liberdade no tratamento das 
fachadas: utilização de panos de vidro. A transparência 
deste tipo de fechamento dos vãos propicia maior 
integração entre áreas internas e externas. O fechamento 
em pano de vidro é um elemento arquitetônico marcante na 
fachada principal, assim como a solução de revestimento 
do frontão em madeira, lembrando a arquitetura de Alvar 
Aalto. O sistema massivo está presente no volume de 
serviço, ala íntima e anexos.
A solução de cobertura adotada é o uso de telhas 
sobre lajes com platibanda. Na residência em questão, 
a cobertura se faz por telhado de duas águas, em telha 
plana de cimento-amianto, convergentes para o centro 
(telhado tipo “borboleta”) sobre laje. 
A composição volumétrica é horizontal, uma vez que a 
implantação da edificação tira partido do caimento do lote 
e se configura em níveis.
Quanto à integração espaço interno e externo, verificamos 
que ocorre, sobretudo, no setor social, através da varanda 
frontal, jardins e pátio interno; e também no setor íntimo, 
através de pequena varanda, tipo balcão, articulando o 
dormitório ao pátio interno. 
O tratamento das fachadas é mais elaborado na principal: 
revestimento em pastilhas cerâmicas 2x2cm de três 
colorações (branca, bege e amarelo ocre) assentadas 
aleatoriamente (confeti), grande pano de vidro reforçando 
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a horizontalidade e frontão triangular revestido em 
madeira emoldurado por alvenaria revestida em pastilhas. 
As demais fachadas possuem tratamento em pintura na 
cor branco neve com esquadrias em madeira pintadas na 
cor azul, baldrame em pedra filetada e acabamento das 
platibandas em telha cerâmica, influência da arquitetura 
colonial mineira. O bloco de serviço possui fechamento da 
lavanderia em treliça de madeira também pintada na cor 
azul, mais referência ao colonial. 
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levantamento arquitetônico atuallevantamento arquitetônico atual
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diagnósticodiagnóstico
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Após análise das fichas de diagnóstico e fotografias 
tiradas no local, podemos estabelecer um diagnóstico 
geral do estado de conservação da edificação.

Avaliação do estado de conservação geral do sistema 
estrutural e seus vínculos:
A estrutura do volume principal parece não ter problemas 
graves. Existem trincas na diagonal em algumas paredes 
internas, mas que já estão estabilizadas e estão sendo 
recuperadas pela SUDECAP. O recalque no piso da 
varanda ocorreu na década de 50, segundo depoimentos 
da antiga moradora, D. Juracy, e a trinca está estabilizada. 
O pavilhão da piscina possui recalques muito grandes 
com trincas bastante abertas, que deve ser objeto de 
análise de um engenheiro calculista com especialização 
em recuperação de concreto armado.

Identificação dos agentes de degradação
Agentes externos ao edifício:
• fenômenos biológicos: 
Crescimento de vegetação parasita nas alvenarias das 
fachadas – ação da umidade descendente;
Presença de cupins em alguns tacos;
Presença de cupins nos rodapés e janelas de madeira, 
bastante deteriorados.

• fenômenos físicos naturais:
Presença de manchas de umidade ascendente em vários 
pontos das fachadas e paredes internas;
Deterioração dos guarda-corpos das rampas de acesso 
principal pela ação da água – presença de ferrugem e 
ausência de pintura em alguns pontos;
Rompimento do dique na década de 1950, quando houve 
o esgotamento do espelho d’água da Lagoa e consequente 
abatimento do piso da varanda, causando recalque e 
trinca longitudinal.

• fenômenos relativos à atividade humana:
Degradação das fachadas pelo acúmulo de camadas de 
tinta e aplicação de massa acrílica no reboco a base de 
cal;
Sistema de calhas em péssimo estado de conservação, 
com acúmulo de folhas e plantas e ferrugem (falta de 
manutenção);
Deterioração da impermeabilização da laje da varanda, 
causando infiltrações na laje (falta de manutenção); 
Falta de uso implicando em agravamento das patologias 
apresentadas;
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Falta de manutenção adequada dos jardins de Burle 
Marx.
 
Agentes decorrentes do uso do edifício:
• intervenções mal sucedidas:
Esvaziamento da piscina, após a desapropriação do 
imóvel, causando dilatação dos materiais de acabamento, 
causando rachaduras;
Instalação de caixas d’água aparentes acima dos telhados 
dos volumes dos quartos e ala de empregados, implicando 
na descaracterização das fachadas do pátio;
Substituição da porta de um dos quartos, originalmente 
em madeira, por outra metálica;
Colocação de portas de enrolar nos vãos do pano de vidro 
das salas que se abrem para a varanda, bem como na 
esquadria do mezanino, com a consequente instalação 
de caixas para seu recolhimento que ficam adjacentes às 
arandelas em calhas metálicas originais, implicando na 
descaracterização da configuração interna. Essas portas 
de enrolar foram instaladas por medida de segurança, 
quando o imóvel ainda possuía uso residencial. Com a 
mudança de uso, sua manutenção perde o sentido;
Reintegração da platibanda com pastilhas cerâmicas de 
cor diferente das originais;
Colocação de telhado de fibrocimento sobre a marquise 
do alpendre do pátio.

Caracterização da resistência e deformabilidade dos 
materiais de construção:
Madeira
A estrutura de madeira do telhado não aparente pode ter 
sofrido movimentação, o que normalmente é causado pelo 
apodrecimento dos vínculos, resultando no aparecimento 
de trincas e fissuras na parte superior de algumas paredes, 
sobretudo as das platibandas. Com isso, podemos verificar 
que a resistência nos vínculos não está prejudicada não 
apresentando deformações. Deve-se, entretanto, verificar 
mais acuradamente essas peças para certificar-se do bom 
estado e estabelecer soluções, caso contrário. 

Metais
Os gradis originais em ferro, do fechamento frontal do 
lote, assim como os corrimãos das rampas apresentam 
pontos de corrosão, mas, sem perda da propriedade 
estruturante. As portas metálicas presentes na varanda 
frontal não apresentam grandes deformações mas seu 
funcionamento, no sistema de portas e janelas de correr, 
está prejudicado pela falta de manutenção e oxidação das 
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peças de rolamento como rodízios e trilhos. Estas portas 
funcionam atirantadas com trilho superior. Essas esquadrias 
não apresentam pintura. A porta de correr que dá acesso 
ao eirado de um dos quartos está em péssimo estado de 
conservação, com perda do esquadro e quebra de peças e 
vidros. As calhas metálicas de iluminação externa também 
não estão em bom estado apresentando desprendimento 
do suporte (reboco). Os pilares do alpendre do pátio estão 
em bom estado de conservação e não apresentam pontos 
de ferrugem. O guarda-corpo do eirado apresenta estado 
regular de conservação.  As calhas e rufos se apresentam 
em péssimo estado de conservação e este é o motivo de 
várias patologias observadas no imóvel. Apresentam-se 
furados, soltos ou faltantes.

Agregados inertes (pedras e areias)
Os arrimos das rampas de acesso ao imóvel tanto 
na parte frontal quanto ao eirado de um dos quartos 
encontram-se consolidados e não apresentam rotação 
vertical de seus muros. Entretanto foram identificados 
pontos de abatimento dos pavimentos das rampas, o que 
deve ser investigado. Os arrimos em pedra assentada 
com argamassa de cal e areia estão em bom estado de 
conservação, não apresentando emendas feitas com 
argamassa de cimento, entretanto apresentam acúmulo 
de sujidade. 

Materiais aglomerantes (cal)
Existe perda de partes do reboco das paredes internas 
do salão de jogos, da garagem e dos quartos. Também 
foram observadas perda de reboco nas paredes externas. 
Também em todas as paredes do pavilhão da piscina.
Deve-se fazer o reconhecimento da composição do reboco 
e das argamassas, verificando se são de cal e areia ou não. 
De antemão, podemos dizer que, muito provavelmente, 
a argamassa e o reboco são de cal, pois, na época de 
construção das edificações, esse era o material mais 
usado. Deve-se verificar também, a presença ou não de 
sais no reboco, e a sua natureza química, no sentido de 
estabelecer as linhas de ação – se vai usar reboco de 
sacrifício, se há problemas de vazamento de tubulação de 
esgoto (presença de nitratos), capilaridade ascendente, 
calhas furadas, etc.
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Materiais cerâmicos (tijolos) 
Os materiais cerâmicos são muito porosos e se desgastam 
facilmente com o tempo. Os tijolos maciços são compostos 
por argila e areia e seu processo de manufatura se consiste 
na queima em alta temperatura (geralmente até 1000ºC). 
A coloração dos tijolos é fruto dos seus componentes 
químicos e da temperatura de queima. Os tijolos presentes 
na edificação analisada possuem coloração marrom 
alaranjado claro, e dimensões 26,5x12x7cm, com juntas 
de 1,5cm de espessura. Apresentam áreas de deterioração 
por perda de parte do seu material constituinte e presença 
de fungos e lodo devido à umidade ascendente, sobretudo 
nas áreas de trincas a 45º e na circulação dos quartos. 
No pavilhão a situação é de franca deterioração por 
umidade ascendente e descendente pela falta completa 
de estanqueidade da cobertura. Pela coloração muito 
clara apresentada pelas amostras do tijolo cabe análise 
qualitativa do mesmo. Com a retirada de parte do reboco 
em uma área do imóvel, constatou-se que os tijolos 
utilizados não são de boa qualidade e aparentam inclusive 
indícios de reaproveitamento.

Causas e efeitos da deterioração dos tijolos:
A deterioração pode ocorrer por vários fatores, entre 
eles:
Defeitos de fabricação, tais como queima inadequada, 
exposição direta de tijolos crus à luz solar, grande 
concentração de areia que produz tijolos quebradiços, 
grande concentração de cal que pode causar a dilatação 
ou mesmo o rompimento das peças durante a queima, 
grande concentração de sais que produzem tijolos com a 
uma espuma superficial que tende a acumular umidade;

Penetração de água por capilaridade nos tijolos através das 
juntas, fissuras e trincas. A deterioração pela ação da água 
é um dos fatores mais determinantes da degradação de 
alvenarias de tijolos. Áreas mais suscetíveis à ação direta 
da água (peitoris, parapeitos de janelas, extremidades de 
platibanda, parte inferior das paredes) serão certamente 
mais degradadas uma vez que o acúmulo de água 
provoca saturação do tijolo, que é a chave para a sua 
deterioração;

Cristalização de sais provenientes, sobretudo do solo que 
migram para as alvenarias por umidade ascendente. Eles 
também podem originar-se da poluição e da própria argila 
do tijolo. 
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Deterioração causada pela movimentação das estruturas, 
geralmente de telhado, provocando rachaduras, trincas 
nas paredes e nos tijolos e deslocamentos horizontais e 
verticais. 

Causas e efeitos da deterioração das telhas:
Podemos perceber que as telhas existentes atualmente 
são as do mesmo tipo das encontradas nos registros 
fotográficos da década de 40. Não tivemos acesso às 
telhas originais, se realmente eram em fibrocimento 
ou em tipo francesa, dúvida aguçada pela presença de 
capeamento superior da fachada lateral que apresenta 
esse tipo de telha. As telhas atuais sofreram desgaste, 
ataque biológico (musgos) devido à umidade, ação de 
agentes poluentes, falta de manutenção constante e falta 
de cuidado nas reintegrações. A colocação de duas caixas 
d’água sobre a cobertura colaborou para aumentar os 
pontos de infiltração, uma vez que os pilaretes estruturais 
atravessam as telhas.

Concreto Armado
Aparentemente apresenta-se estável. Foram identificadas 
vigas de grande proporção, apesar de não notáveis, 
sobretudo nas extremidades da grande laje inclinada da 
sala de jantar e mezanino, pièce de résistence estética do 
imóvel.

Análise e interpretação dos estudos:
Avaliação dos resultados e identificação das causas 
determinantes da degradação:
Os resultados dos testes a serem executados fornecerão 
informações mais precisas acerca da composição dos 
materiais e seu comportamento. É imprescindível a 
execução desses testes para a formulação de soluções 
mais adequadas. 
De antemão, podemos concluir que as principais causas 
da degradação do edifício são:
• ação da umidade na degradação dos materiais porosos 
e metálicos;
• incompatibilidade de novos materiais com os antigos;
• intervenções mal sucedidas;
• falta de manutenção das edificações, sobretudo dos 
anexos localizados ao fundo do lote, agravando a ação 
dos agentes de degradação;
• falta de manutenção sistemática dos jardins e pomar 
acarretando aumento da retenção de umidade junto às 
edificações;
• falta do correto dimensionamento e até mesmo da 
existência de um sistema de esgotamento eficiente de 
águas pluviais.
• falta de uso.
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Dez/2006 - Jan/2007carlos henrique bicalho e

mariana g. brandao

Várias vistas internas da ala dos empregados - quartos, banheiro e despensa. Notar presença de umidade

ascendente nas alvenarias ocasionando deterioração do reboco e pintura; acúmulo de sujidade e mofo nos

pisos e paredes; janelas de madeira deterioradas pela ação da água, apresentando perda da pintura; pisos

em taco em estado ruim de conservação.
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ficha de diagnóstico preliminar do estado de conservação

gerência de patrimonio histórico urbano - geph

município: belo horizonte

endereço: Av. Otacílio negrão de Lima, 4188 - pampulha
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Após a realização do diagnóstico e sua análise descrita 
na etapa anterior, vamos agora definir os procedimentos 
de recuperação dos principais elementos do imóvel 
em questão. Como forma didática, separamos os 
procedimentos por itens, descritos a seguir.

Alvenarias
Em se tratando de alvenaria de qualquer tipo, a degradação 
da argamassa de assentamento ou de revestimento implica 
na degradação do material constituinte da alvenaria, no 
nosso caso, o tijolo cerâmico maciço e/ou furado. Falhas 
nas juntas, perda de adesão da argamassa e perda de 
parte da argamassa promovem a penetração direta da 
água e a consequente deterioração dos tijolos.
Em caso de perda do parcial ou total do reboco, devem 
ser considerados os seguintes fatores na reintegração do 
mesmo:
• A natureza e propriedades da alvenaria de tijolo (tipo de 
tijolo: se poroso ou mais duro e denso);
• As características e os componentes da argamassa 
original e a sua relação com as alvenarias;
• O modo de construção das paredes, isto é, espessura, 
textura da argamassa e o assentamento dos tijolos.
Deve haver uma compatibilização entre argamassa original 
e a de reintegração. A determinação da granulometria 
da areia é muito importante, uma vez que ela contribui 
diretamente para a determinação das propriedades 
plásticas e textura da argamassa. 
As paredes internas e externas (que recebem pintura) 
deverão ser lixadas para a remoção da tinta e reboco 
soltando. O reboco degradado por umidade deverá ser 
removido e reintegrado com novo reboco com o seguinte 
traço: 0,5 de cimento pozolânico, 3 de pasta de cal e 8 de 
areia fina lavada. Argamassa de cimento comum e areia 
não deve ser utilizada sob nenhuma circunstância. Caso, 
após a remoção das camadas de tinta das alvenarias, se 
identifique alguma emenda feita com reboco de cimento 
comum, esta deverá ser removida e refeita com o novo 
reboco descrito acima. Todas essas alvenarias receberão 
nova pintura, de acordo com especificação descrita a seguir 
e contida nas pranchas de projeto. A tinta para as paredes 
externas deve ser a base de silicato (tinta mineral), na cor 
Branco Neve, acabamento fosco. Esse tipo de tinta tem 
o mesmo comportamento da cal e é o mais indicado para 
as construções antigas, pois além do resultado estético 
ser melhor e mais apropriado, essa pintura deixa que a 
alvenaria “histórica” respire, diminuindo os problemas 
de umidade e desagregamento de reboco como vem   
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acontecendo nessas edificações. Deverão ser aplicadas 
quatro demãos de tinta nas fachadas. Esse tipo de tinta é 
encontrada no mercado da marca IBRATIN ou similar.
A pintura das paredes internas deverá ser feita com tinta 
látex nas seguintes cores:
Sala de estar: paredes Suvunil látex, cor areia, acabamento 
fosco; sala de jantar e mezanino: paredes Suvunil látex, cor 
S060, acabamento fosco; sala de jogos: paredes Suvunil 
látex, cor J127, acabamento fosco; banheiros, cozinha, 
área de serviço, copa: paredes em tinta acrílica Suvunil, 
cor branco neve, acabamento acetinado. Os tetos das 
áreas sociais - salas, jogos, escritório e varanda, deverão 
receber pintura na cor definida por prospecção antes do 
lixamento. Consultar arquitetos. Os demais tetos das 
áreas secas deverão receber acabamento emassado com 
massa corrida suvinil ou similar, seguida de pintura látex 
cor branco neve. Nas áreas molhadas (novos banheiros e 
copa da área administrativa) deverá ser executada pintura 
acrílica cor branco neve, acabamento acetinado. Na 
circulação íntima executar porta de fechamento do alçapão 
em mdf 18mm com quadro em madeira, dobradiças e 
trinco, acabamento em pintura esmalte acetinado branco 
neve.
Deve ser realizada também a remoção de vegetação 
parasita desenvolvida nas paredes das fachadas, em 
virtude da umidade. Para tanto, deve ser utilizado produto 
químico herbicida (Primatol) que mata a planta e permite 
sua retirada sem danificar o edifício. 
A fachada principal revestida em pastilha deve ter um 
cuidado especial. Deve ser removida a reintegração 
realizada pela antiga proprietária na moldura da platibanda, 
pois foi realizada com pastilha de coloração diferente 
das originais. As pastilhas utilizadas na edificação 
são cerâmicas, foscas, sem acabamento vitrificado, 
de dimensões 2x2cm, encontradas ainda no mercado 
atualmente – Cerâmica Jatobá, em duas colorações: 
amarelo e branco. Dessa forma, deve ser retirada uma 
amostra de cada cor da pastilha para a comparação com 
as cores existentes atualmente no mercado. Se não houver 
disponibilidade de alguma cor, deverão ser executadas, 
sob encomenda junto à Cerâmica Jatobá, novas pastilhas 
de mesma cor das originais. O revestimento em eucalipto 
tratado do frontão deve receber tratamento: remoção do 
verniz velho e aplicar novo verniz, mantendo a coloração 
existente. 

Coberturas
Em relação aos telhados, deverão passar por uma revisão 
global para determinar a necessidade de substituição de 
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peças estruturais, calhas e rufos. Em caso afirmativo, 
as peças em madeira deverão receber tratamento com 
produto químico fungicida, Preventol (Bayer) ou Vancid, 
que deverá ser aplicado diluído em água ou álcool a 5%. 
Além disso, deverão ser imunizadas com produto químico 
específico, Pentox, aplicado por imersão ou borrifamento 
para uma boa penetração nas peças. Outra alternativa de 
produto menos tóxico seria o K-Othrine, diluído em Xilol 
ou Toluol, na proporção de 6ml do produto para cada litro 
de diluente. Em nenhuma hipótese deverá ser utilizado 
produto químico diluído em querosene. Nem tampouco 
deverá ser usada resina de acabamento sobre as peças. As 
caixas d’água existentes acima dos telhados dos volumes 
de serviço e dos quartos deverão ser removidas, bem como 
as tubulações aparentes que descaracterizam as fachadas 
do pátio posterior. Serão propostas novas caixas d’água a 
serem instaladas na parte interna do telhado, uma sobre a 
copa e outra sobre o banheiro dos quartos de solteiro. O 
entelhamento deverá ser substituído por telhas de mesmo 
tipo. O acabamento de topo das alvenarias de divisa em 
telha francesa deverá ser substituído por rufo em granito 
branco serrado com pingadeira. O telhado existente sobre 
a laje de cobertura da marquise da porta do salão de jogos 
deve ser removido e refeita a impermeabilização da laje.

Pisos
A maioria dos pisos da edificação ainda são originais, 
portanto, devem ser mantidos integralmente e recuperados, 
quando necessário. Os tacos em Peroba das salas devem 
receber lixamento, calafetação e posterior aplicação de 
sinteco, acabamento semi-brilho. Os tacos soltos devem 
ser colados e os faltantes, substituídos por outros de 
mesma dimensão e tipo de madeira. O piso em paviflex da 
cozinha e copa deve ser removido, pois a pastilha cerâmica 
sextavada branca original ainda encontra-se por baixo do 
paviflex. Esta deve ser recuperada, com a remoção da 
cola do paviflex e posterior limpeza com água sanitária 
diluída em água e detergente neutro. Todos os demais 
pisos em pastilha cerâmica sextavada, encontrados nas 
áreas ‘molhadas’ da edificação deverão ser mantidos 
e recuperados, com exceção do banheiro adjacente à 
cozinha, a ser adaptado para deficientes físicos, cujo piso 
em pastilha deverá ser cuidadosamente retirado buscando 
o máximo aproveitamento das peças para reintegração dos 
pisos a serem restaurados. O piso em cerâmica ocre da 
varanda deve ser recuperado, substituindo as cerâmicas 
trincadas por outras peças iguais, a serem confeccionadas 
sob encomenda para o local. 
O piso da antiga garagem em cerâmica verde sextavada 
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deve ser preservado e recuperado. No cômodo adjacente 
(rés-do-chão), onde a laje será rebaixada, deverá ser feito 
novo piso com a mesma cerãmica verde, utilizando parte 
das peças removidas e peças novas, a serem executadas 
sob encomenda. 
Os pisos externos em mosaico português e lajes de 
pedra deverão ser cuidadosamente removidos onde 
houver abatimento e posterior execução de novo contra-
piso e reassentamentos, conforme paginação atual. 
Novas rampas em mosaico português cor branca serão 
executadas conforme projeto.

Esquadrias
As janelas de madeira, de maneira geral, estão em 
péssimo estado e deverão ser refeitas, seguindo o 
modelo das originais ainda existentes, detalhadas em 
projeto. Receberão pintura em esmalte sintético Eucatex, 
cor Azul Mar 023, acabamento semi-brilho, ou similar. 
Quando não forem refeitas, devem receber o seguinte 
tratamento: lixar para remover pintura existente, limpar 
todos os acessórios metálicos, removendo pintura quando 
for o caso, e executar nova pintura na madeira em tinta 
esmalte sintético eucatex semi-brilho cor azul mar 023 
(geral) ou marfim acetinado (nas seguintes esquadrias: 
sala de visita e jantar - faces interna e externa; janela do 
escritório - face interna; caixilho fixo com basculante da 
varanda - face interna). As janelas e portas de alumínio 
deverão ser revisadas e recuperadas – desmontar panos 
e retirar vidros, promover limpeza geral dos perfis; 
substituir rolamentos existentes por novos rolamentos 
em nylon; verificar integridade de trilhos e puxadores e 
se necessário substituir por similares novos; remontar a 
esquadria acrescentando aos vidros existentes película 
de segurança incolor. As peças metálicas presentes nas 
janelas das fachadas deverão ser recuperadas por meio 
da remoção da tinta existente, remoção da ferrugem com 
escova de aço e acabamento final em esmalte sintético 
Eucatex, cor Azul Mar 023, acabamento semi-brilho, ou 
similar. 
A vedação em treliça da antiga lavanderia deverá ser 
recuperada segundo detalhamento específico; instalar 
segundo plano externo de vedação em vidro temperado 
transparente liso incolor espessura 10mm, com ferragens 
e fechadura tipo tambor em latão acabamento natural - 
similar às ferragens das esquadrias existentes - ref. dorma 
ou similar.
As grades de enrolar, colocadas posteriormente nas 
janelas das salas e mezanino deverão ser retiradas, 
permitindo o retorno da configuração original dos vãos e 
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liberação das calhas metálicas de iluminação, que ficaram 
comprometidas com a instalação das caixas interna de 
recolhimento das portas. As portas internas em Peroba, 
atualmente pintadas em esmalte sintético brilhante, cor 
amarelo claro, deverão ser reaproveitadas e recuperadas 
por meio de remoção das camadas de tinta e massa 
plástica, lixamento e acabamento final em verniz incolor 
fosco ou cera incolor. Todas as maçanetas e ferragens 
das portas, ainda originais, deverão ser mantidas e 
recuperadas, quando necessário.

Painel mural em mosaico cerâmico
O painel cerâmico presente em uma das paredes da 
fachada do pátio, de autoria de Paulo Werneck, deverá ser 
limpo e rejuntado. A parede do mural – suporte da obra 
de arte - deverá ser raspada e receber pintura em tinta 
a base de silicato, cor de referência a ser especificada 
posteriormente pelos arquitetos, após realização de 
prospecção por restaurador de obra de arte (nesse caso, 
bem integrado).

Painel mural em azulejo da varanda
Por estar em bom estado de conservação, o painel em 
azulejo de autoria de Volpi e Zanine deve ser apenas 
higienizado. Durante as obras de recuperação do imóvel, 
deve ser feita proteção das peças com papel japonês ou 
similar, de acordo com procedimentos de restauração de 
obras de arte. Se necessário, poderá ser feita avaliação do 
mesmo por um restaurador de bens móveis e integrados 
para procedimentos adequados de manutenação do 
mesmo. O revestimento da parede de suporte do painel, 
em lâminas de peroba, deve ser recuperado com a 
substituição das folhas deterioradas por outras de mesma 
dimensão e tipo de madeira.

Iluminação
Sugerimos a recuperação das calhas de iluminação originais 
metálicas das áreas sociais – salas de estar e jantar, que 
deverão ser recuperadas por meio da remoção da tinta 
existente, aplicação de fundo em zarcão e acabamento 
final em esmalte sintético Suvinil, cor Camurça Claro AC 
0428, acabamento acetinado, ou similar. As calhas de 
iluminação externas, também metálicas, deverão receber 
o mesmo tratamento das calhas internas, porém o 
acabamento final deve ser em esmalte sintético Eucatex, 
cor Azul Mar 023, acabamento semi-brilho, ou similar.
As luminárias originais em opalinas de sobrepor deverão 
ser mantidas, assim como os lustres originais do salão de 
jogos.
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A iluminação embutida da varanda também deve 
ser preservada, optando-se apenas pela substituição 
das lâmpadas fluorescentes compactas por outras 
incandescentes, menores. 
Deve ser feito posteriormente um projeto para a iluminação 
externa da edificação e jardins, que deve utilizar luz 
branca, com bom índice de reprodução de cor e instalada 
em pontos de modo a não interferir na imagem do objeto 
que se quer valorizar. 

Jardins
Em relação ao tratamento paisagístico da área externa, 
deve ser feito um projeto de paisagismo específico que 
resgate a proposta de Burle Marx, considerando as árvores 
de grande porte hoje existentes. 

Gradil 
Para a recuperação do gradil e guarda-corpos das rampas 
externas em estrutura metálica tubular originais deverão 
ser feitos os seguintes procedimentos:
• Escovar com escova de aço para retirada de ferrugem 
superficial e sujidade;
• Aplicação de PCF (Primer Convertedor de Ferrugem), 
da Quimatic;
• Escovar novamente para retirada do excesso do produto 
da reação química do PCF com a ferrugem;
• Acabamento em esmalte sintético Suvinil, cor branco 
neve, acabamento semi-brilho.
Deve ser feito novo portão de pedestres com a largura 
indicada em projeto com mesmo material, acabamento e 
detalhe construtivo do existente.

Anexos
O pavilhão da piscina, atualmente com grave problema 
estrutural, assim como a edícula localizada na parte 
posterior do lote deverão ser repensados de forma a 
garantir uma área potencial para ampliação do Museu 
Histórico Abílio Barrreto, atendendo as novas demandas da 
instituição, a fim de minimizar as intervenções adaptativas 
no bem tombado projetado por Oscar Niemeyer.

Mobiliário integrado
O revestimento do console da sala de jantar deve ser 
recomposto com as pedras de Lioz que caíram e foram 
guardadas. 
O revestimento da lareira revestida em pedra filetada deve 
ser limpo com água e sabão neutro. 
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Mobiliário
Todos os móveis originais da residência deverão passar 
por processo de restauração, principalmente no que 
concerne a estofamentos e revestimentos (folhas 
de madeira). Os arquitetos restauradores deverão 
acompanhar todo o processo de escolha de novos tecidos 
e demais procedimentos de recuperação. 
A bancada-peitoril existente em madeira revestida 
em laminado tipo fórmica cor amrelo claro deve ser 
recuperada: reconstituir trechos da caixa em madeira 
resultantes da remoção dos montantes da porta de enrolar; 
refazer revestimentos de todos os tampos em laminado 
tipo fórmica na cor preta acabamento brilhante.
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Infiltrações na Igrejinha da Pampulha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assunto: Correção de infiltrações em monumento histórico 

 

Local: Igrejinha da Pampulha – Belo Horizonte 

 

Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (SUDECAP)  

 

Data: 02 de fevereiro de 2015 
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1. Objetivo 

 

A Recuperação Serviços Especiais de Engenharia apresenta projeto de restauração de 

monumento histórico com objetivo de corrigir as infiltrações observadas na parte interna da 

Igreja São Francisco de Assis, conhecida como Igrejinha da Pampulha, na cidade de Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais.  

 

2. Conhecimento do problema 

 

A Igrejinha da Pampulha sofreu intervenção de recuperação e restauro de suas estruturas 

no período compreendido entre julho de 2004 a julho de 2005, sendo os trabalhos 

desenvolvidos pela Fundação Roberto Marinho, que contratou a Construtora Biapó para 

executar o projeto desenvolvido pela Recuperação Engenharia. 

Transcorridos poucos meses após do término dos trabalhos de recuperação e restauro 

surgiram alguns vestígios de infiltração no forro de madeira que reveste a face interna da 

Igreja. As manchas, denotando a presença indevida de umidade no interior do 

monumento, podem ser facilmente observadas ao longo das três juntas de dilatação 

existentes, principalmente nas duas mais próximas do altar. 

Para solucionar os problemas foram feitas algumas reuniões no local, com a presença da 

Fundação Roberto Marinho e da Construtora Biapó, chegando-se a conclusão que a 

medida terapêutica mais fácil e adequada era vedar as juntas existentes com mastigue ou 

silicone, o que foi feito pela face externa da Igreja.  

Lamentavelmente este procedimento não logrou o êxito esperado, requerendo uma 

intervenção mais profunda para resolver os problemas de infiltração, que estão causando 

danos no forro de madeira que reveste o teto da cobertura da Igreja. 

O estado geral do revestimento externo da Igreja da Pampulha é bom, sendo constatados 

somente desprendimentos isolados de poucas pastilhas. Este trabalho propõe as 

intervenções para solucionar as infiltrações. 
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3. Recomendações para correção das infiltrações 

 

 
Recomenda-se, após a remoção do forro da Igreja, que a vedação da junta seja feita 

através de três sistemas de impermeabilização, sendo um principal e dois de segurança. O 

sistema principal será constituído por uma injeção de poliuretano flexível, feita sob pressão 

e contida entre mangueiras plásticas. Para garantir a definitiva estanqueidade da junta, 

deverão ser realizados mais dois sistemas complementares, de segurança. O primeiro 

será a fixação de um perfil de borracha (Junta Jeene) abaixo do poliuretano e o segundo 

será a instalação de uma calha metálica na superfície do concreto. 

  

 
3.1. Injeção com poliuretano flexível (sistema principal) 

 

Esta metodologia prevê a vedação das infiltrações através da injeção de um produto 

denominado poliuretano flexível. Trata-se de um produto de longa duração, vida útil 

superior à 10 anos, largamente utilizado em todo o mundo para corrigir infiltrações em 

reservatórios de água. 

 

Requer uma empresa especializada nesta matéria, uma vez que utiliza técnicas, 

equipamentos e materiais especiais.   

 

As injeções serão feitas pela parte inferior da casca da Igreja, utilizando baixa pressão. 

Para isto será preciso remover o forro de madeira que reveste a Igreja para instalar bicos 

de perfuração, espaçados a cada metro.  

 

A resina de poliuretano flexível recomendada é a 2300 NV da MC Bauchemie, tendo o 

reservatório aproximadamente 30 mm de altura. Para conter a resina, evitando que ela 

saia do reservatório devido à pressão utilizada no processo, será preciso contê-la por cima 

e por baixo antes de iniciar as injeções. A contenção deve ser feita utilizando mangueira 

cristal trançada de 30 mm de diâmetro, devendo ser aplicada no local com pressão 

manual, conforme Figura 1. 
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Figura 1 – Procedimentos para injeção de poliuretano flexível + junta Jenne 

 

Para aumentar a capacidade de sustentação da mangueira inferior, que vai suportar o 

peso da resina, deverá ser aplicado de forma provisória um tampão feito com argamassa 

tipo graute tixotrópico de cimento, em uma espessura de aproximadamente 50 mm, 

devidamente aderida nas bordas de concreto. 

 

Com os reservatórios estando totalmente vedados, iniciar as injeções com baixa pressão, 

começando na parte mais baixa das juntas, prosseguindo no sentido acima, de forma que 

os reservatórios vão sendo preenchidos lentamente de baixo para cima, até completá-los 

totalmente. Os purgadores, instalados a cada metro, indicam o preenchimento completo 

dos vazios. 

 

3.2 Sistemas complementares 

 

Após o término das injeções, deve-se aguardar o período de cura das resinas, em torno 24 

horas. O tampão provisório deverá ser removido após este período, tomando-se os 

cuidados necessários para não danificar a mangueira inferior. Em seu lugar deve ser 

instalada uma junta de borracha tipo “Jeene” (35-50 VV), tendo como objetivo garantir a 
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completa impermeabilização das juntas de dilatação da Igreja através da adoção de um 

sistema complementar de vedação. Ressalta-se que a dimensão da junta deve ser 

confirmada após a retirada do forro de madeira.  

 

Os bicos de injeção deverão ser retirados e na face inferior da junta de dilatação deverá 

ser instalada uma calha, conforme Figura 2. 

  

 

Figura 2 – Procedimentos para fechamento com calha interna. 

 

As calhas devem ser em ferro galvanizado estendendo-se ao longo de toda a junta. A 

espessura precisa ser uniforme de 0,5mm a 0,65mm e com largura de 30 cm. A 

galvanização necessita estar isenta de nódulos e pontos de ferrugem e sem apresentar 

fissuras nas bordas das chapas. Para a fixação das mesmas, utilizar pregos de aço inox, 

rebites de alumínio, parafusos galvanizados e buchas plásticas. 

 

Os três sistemas de impermeabilização deverão abranger toda a extensão das três juntas 

de dilatação existentes na Igreja. Caso alguma água venha a ultrapassar todos os 

sistemas de impermeabilização construídos, ela deverá ser drenada para fora da casca de 

concreto através de tubos de PVC de 40 mm instalados na base da estrutura e interligados 

nas canaletas das calçadas da Igreja, conforme mostrado na planta, em anexo. 

http://www.sinonimos.com.br/estender-se/
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Recomenda-se reconstituir as pastilhas cerâmicas que estão soltas na casca da Igreja, 

fixando-as com argamassa colante AC III e refazer a selagem flexível da superfície. 

 
 
 
 
4.  Considerações finais 

 

A Recuperação Engenharia ressalta que o procedimento recomendado é factível, mas 

demandam acompanhamento por parte desta consultoria para realizar os ajustes que 

forem necessários, principalmente depois da retirada do forro da Igreja. 

 

O documento fotográfico, a seguir, ilustra melhor a situação atual da Igreja. 

 

 

 
 

 
Eng. José Eduardo de Aguiar, Dr. 

CREA 20.363/D 
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5. Documento fotográfico 

 
 

Fotos 1 e 2 – As infiltrações estão causando manchas no forro de madeira da Igreja, 
atingindo principalmente a região das juntas de dilatação. 
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Fotos 3 e 4 – Os forros estão manchados e danificados, necessitando de substituição. 
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Foto 5- Os revestimentos cerâmicos externos estão em bom estado de conservação, 

sendo observado o desprendimento de algumas pastilhas na região das juntas de 
dilatação. 
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Foto 6 – Aspecto geral da casca da Igreja, que não apresenta anomalias relevantes. 

 

 

Foto 7 – Detalhe do desprendimento de algumas pastilhas na região das juntas.  

 

 

 

 



                                                                                                                                
                     

Elaborado por: Data: Revisão nº Página: 
Recuperação Serviços Especiais de Engenharia 02/002/2015 4 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Planta Anexa 

 

 











 CASSINO (PAMPULHA ART MUSEUM) 









































Annex 22 

Airport



ANNEX – PAMPULHA AIRPORT 
 
This section contains information about the Pampulha airport, its origin, 
operation and impacts on the Pampulha Modern Ensemble, and also airport 
development plans concerning noise and urban and architectural control 
parameters. 
 
 
The attached file contains: 
 

1. Historic overview about Pampulha Airport - origin, operation and 
expansion 

2. Airport - Noise curves 
3. Airport Expansion Plan 
4. Ordinance 957 GC3 Protection Zone  

 
 
 
	  



 

THE PAMPULHA AIRPORT: ITS ORIGIN, FUNCTIONING AND IMPACT ON 
THE PAMPULHA MODERN ENSEMBLE. THE AIRPORT EXPANSION 
PLANS CONCERNING NOISE POLLUTION AND THE URBANISTIC AND 
ARCHITECTURAL CONTROL PARAMETERS. 

The Carlos Drummond de Andrade Airport, also known as the Belo Horizonte 
Airport / Pampulha, was founded in 1933 to service the military airmail flights. 
During the years 1940 and 1950, the original landing and take-off runway was 
successively extended, due to the increasing demand for commercial aviation 
traffic, which began to be operated from this aerodrome as from 1937. In 1961, 
the runway achieved its current length (2,540 m), and along with the 
inauguration of the new manoeuvring apron, it allowed for the operation of large 
aircraft and future jets.    

The airport management was transferred to the Brazilian Airport Infrastructure 
Company (INFRAERO), on behalf of the Brazilian Air Force (Ministry of 
Aviation) in 1973, when this company was established. In view of the 
development of air transport and the demand for infrastructure by modern 
intercontinental aircraft, the Ministry of Aviation opted for the construction of the 
Tancredo Neves International Airport, located in the municipality of Confins, to 
service the Metropolitan Region of Belo Horizonte and which was inaugurated 
in 1984. Due to the distance of the new airport from Belo Horizonte, a significant 
share of domestic flights were retained at the Pampulha Airport until 2005, 
when they were then transferred to the Confins Airport. This decision was 
based on the increased number of passengers at the Brazilian airports and the 
limited airport infrastructure at Pampulha, considering this growing demand.  

Currently, Pampulha Airport services the main cities of the state of Minas 
Gerais and represents one of the major regional airports in Brazil. It is well 
connected to the cities of the other states, such as Curitiba, Vitória, Rio de 
Janeiro and Campinas. The airport also features extensive facilities for aircraft 
maintenance, for general aviation as well as executive aircraft.  

The Decree No 957/GC3 of 2015 consolidated the definitions regarding the 
Basic Plan for the Airport´s Protection Zone. This plan defines the areas that 
must be maintained unobstructed along the approach and take-off routes for 
aircraft and therefore establishes restrictions on the use of certain properties 
located in the surroundings of airports. In the specific case of Pampulha Airport, 
the Federal Decree no. 002/ISC/1981 of the Brazilian Aeronautics Command -  
EMAER/Ministry of Aviation, approved the Specific Plan for the Protection of 
Pampulha Airport, which established maximum heights for buildings in the 
vicinity of this airport, in order to ensure control of the region´s airspace (see 
Figure 1). 

  



 

 
Figure 1: Restrictions on maximum heights of buildings stipulated in the Guard 
Federal No 002/ISC4/1981. Available in the Preservation Plan of Pampulha 
Urban Set (PBH, 2009).  

 

The project in annex illustrates the final configuration scheduled for the 
Pampulha Airport in the master plan developed by INFRAERO for this 
aerodrome as expectation of expansion of its infrastructure. It is observed that 
the existing installations and designed occupy almost the entire extension of the 
current sitio Airport, being, therefore, its limited territorial expansion by reason 
of their surroundings configure as consolidated urban area. It is emphasized 
that the airport site is not inserted in the zone of dampening of well candidate. 
However, it is part of the perimeter of the MADF protection established in 2003 
by the Instituto Estadual of Historical and Artistic Heritage of Minas Gerais 
(IEPHA-MG) for the architectonic and landscape of the Pampulha Airport.  

The Brazilian Civil Aviation Regulation (RBAC) No 161, issued by the National 
Civil Aviation Agency (ANAC) in 2013, lays down the guidelines for the 
development of plans for noise zoning of aerodromes. Through this instrument, 
the area of impact of aeronautical noise arising from the operation of aerodrome 
determined must be represented graphically by means of the curves of noises 
from 85, 80, 75, 70 and 65 decibels, in order to reconcile the development of 
aerodrome with activities located in the MADF impacted areas. To analyze the 
curves of noise elaborated for the Pampulha Airport from the current and 
projected traffic of aircraft for this aerodrome, curves of lower intensity (70 and 
65 decibels) Cover area of extreme northeast of Core zone and zone of 
dampening, but none of the monuments which compose the Well candidate 
(see attached map). 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

PORTARIA Nº 957/GC3, DE 9 DE JULHO DE 2015. 

(*) Dispõe sobre as restrições aos objetos 

projetados no espaço aéreo que possam 

afetar adversamente a segurança ou a 

regularidade das operações aéreas, e dá 

outras providências. 

O COMANDANTE DA AERONÁUTICA, no uso da atribuição que lhe confere 

os incisos XIV e XXVI do art. 23 da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada 

pelo Decreto n° 6.834, de 30 de abril de 2009, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 18 

da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para a 

organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas; o disposto no art. 44 da Lei nº 7.565, de 

19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica; o previsto no 

Despacho Decisório nº 007-MD, de 22 de abril de 2009; o preconizado na Política Nacional de 

Aviação Civil – PNAC; e 

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 67600.010817/2015-92; 

CONSIDERANDO que o espaço aéreo nacional é um recurso limitado e deve ser 

administrado, de acordo com o preconizado na Política Nacional de Aviação Civil (PNAC), na 

garantia do interesse público, de maneira a promover o seu uso eficiente e, sobretudo, a segurança 

das aeronaves que nele operam; 

CONSIDERANDO que todo o esforço deve ser envidado no sentido de encontrar 

soluções adequadas para os conflitos acerca do uso do espaço aéreo nacional, sendo que a sua 

preservação para a aviação deve ser o objetivo primário em função de sua importância como fator 

de integração e desenvolvimento nacional; 

CONSIDERANDO que a segurança e a regularidade das operações aéreas em um 

aeroporto ou em uma porção de espaço aéreo dependem da adequada manutenção de suas 

condições operacionais, que são diretamente influenciadas pela utilização do solo; 

CONSIDERANDO que a existência de objetos, aproveitamentos ou atividades 

urbanas que desrespeitem o previsto nas normas vigentes pode impor limitações à plena utilização 

das capacidades operacionais de um aeroporto ou de uma porção de espaço aéreo; e 

CONSIDERANDO a importância da aviação para as atividades sociais e 

econômicas, requerendo o constante aprimoramento dos mecanismos que estimulem a 

coordenação entre os órgãos de âmbito federal, estadual e municipal, visando ao cumprimento das 

normas e à adoção de medidas para regular e controlar as atividades urbanas que se constituem, 

ou venham a constituir, potenciais riscos à segurança operacional ou que afetem adversamente a 

regularidade das operações aéreas, resolve: 



2 

Art. 1º  Aprovar as normas e definições relativas ao Plano Básico de Zona de 

Proteção de Aeródromo, Plano Básico de Zona de Proteção de Heliponto, Plano Específico de 

Zona de Proteção de Aeródromo, Plano de Zona de Proteção de Rotas Especiais de Aviões e 

Helicópteros e Plano de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea estabelecidos no Anexo 

a esta Portaria. 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. 

Art. 3º  Ficam revogadas as Portarias nº 256/GC5, de 13 de maio de 2011, nº 

271/GC5, de 6 de junho de 2012, e nº 1.256/GC5, de 10 de julho de 2013, publicadas, 

respectivamente, nos Diários Oficiais da União nº 92, de 16 de maio de 2011, nº 110, de 08 de 

junho de 2012, e nº 132, de 11 de julho de 2013. 

Ten Brig Ar NIVALDO LUIZ ROSSATO 

Comandante da Aeronáutica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) O anexo a que se refere esta Portaria será publicado no Boletim do Comando da 

Aeronáutica (BCA) e disponibilizado no Portal AGA na página do Departamento de Controle do 

Espaço Aéreo (DECEA), no endereço http://www.decea.gov.br/aga 

(Publicada no DOU nº 135, de 17 de julho de 2015, Seção 1, pág 6.) 
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ANEXO I 

RESTRIÇÕES AOS OBJETOS PROJETADOS NO ESPAÇO AÉREO 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º   Esta Portaria dispõe sobre as restrições impostas pelo Plano Básico de Zona 

de Proteção de Aeródromo, Plano Básico de Zona de Proteção de Heliponto, Plano Específico de 

Zona de Proteção de Aeródromo, Plano de Zona de Proteção de Rotas Especiais de Aviões e 

Helicópteros e pelo Plano de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea aos objetos projetados 

no espaço aéreo que possam afetar adversamente a segurança ou a regularidade das operações aéreas. 

§ 1º  As disposições desta Portaria aplicam-se aos aeródromos públicos ou privados, 

civis ou militares. 

§ 2º  Os aeródromos localizados em embarcações e em plataformas marítimas deverão 

observar, cumprir e fazer cumprir o preconizado nas normas específicas editadas pela Autoridade 

Marítima. 

§ 3º  Nos casos dos aeródromos públicos e dos militares situados em área de fronteira 

internacional, o COMAER poderá firmar acordo com o país limítrofe com vistas à aplicação e 

compatibilização das disposições previstas nesta Portaria. 

§ 4º  As restrições estabelecidas nesta Portaria aplicam-se a quaisquer bens, privados 

ou públicos. 

CAPÍTULO II 

DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Art. 2º   Para efeito desta Portaria, os termos e expressões têm os seguintes 

significados: 

I - ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA LOCAL (AAL) – pessoa física ou 

jurídica responsável pela administração ou pelo projeto de um aeródromo público ou privado; 

II - AERÓDROMO – área definida em terra ou na água (que inclui todas as suas 

edificações, instalações e equipamentos) destinada total ou parcialmente à chegada, partida e 

movimentação de aeronaves na superfície. Quando destinado exclusivamente a helicópteros, recebe 

a denominação de heliponto; 

III - AERÓDROMO CIVIL – aeródromo destinado à operação de aeronaves civis. 

Pode ser usado por aeronaves militares, obedecidas às normas estabelecidas pelas autoridades 

competentes; 

IV - AERÓDROMO MILITAR – aeródromo destinado à operação de aeronaves 

militares. Pode ser usado por aeronaves civis, obedecidas às normas estabelecidas pelas autoridades 

competentes; 

V - AERÓDROMO PRIVADO – aeródromo civil aberto ao tráfego aéreo por meio de 

um processo de registro junto à ANAC, utilizado somente com permissão de seu proprietário, vedada 

sua exploração comercial; 
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VI - AERÓDROMO PÚBLICO – aeródromo civil aberto ao tráfego aéreo por meio 

de um processo de homologação de sua infraestrutura pela ANAC e destinado ao uso de aeronaves 

em geral; 

VII - AERONAVE – qualquer aparelho que possa sustentar-se na atmosfera a partir 

de reações do ar que não sejam as reações do ar contra a superfície da terra; 

VIII - AERONAVE CRÍTICA – aeronave em operação ou com previsão de operar em 

determinado aeródromo, que demande os maiores requisitos em termos de configuração e 

dimensionamento da infraestrutura aeroportuária, em função de suas características físicas e 

operacionais; 

IX - AEROPORTO – aeródromo público dotado de edificações, instalações e 

equipamentos para apoio às operações de aeronaves e de embarque/desembarque de pessoas e/ou 

processamento de cargas. Quando destinado exclusivamente a helicópteros, recebe a denominação de 

heliporto; 

X - AERÓSTATO CATIVO – ver balão cativo; 

XI - ALCANCE VISUAL DA PISTA (RVR) – distância até a qual o piloto de uma 

aeronave que se encontra sobre o eixo de uma pista pode ver a sinalização horizontal ou a sinalização 

luminosa do seu contorno ou do seu eixo; 

XII - ALTITUDE – distância vertical de um nível, ponto ou objeto considerado como 

um ponto, medida a partir do nível médio do mar; 

XIII - ALTITUDE/ALTURA LIVRE DE OBSTÁCULOS (OCA/H) – a mais baixa 

altitude ou a mais baixa altura acima da elevação do aeródromo ou da cabeceira da pista, conforme o 

caso, utilizada no estabelecimento do critério de separação de obstáculos apropriado; 

XIV - ALTURA - distância vertical de um nível, ponto ou objeto considerado como 

um ponto, medido a partir de uma superfície de referência; 

XV - ALTURA DE DECISÃO (DH) – altura especificada em um procedimento de 

aproximação por instrumentos de precisão ou com guia vertical na qual a aproximação perdida tem 

que ser iniciada se a referência visual necessária para continuar a aproximação não tiver sido obtida; 

XVI - ALTURA MÍNIMA DE DESCIDA (MDH) – altura especificada em um 

procedimento de aproximação por instrumentos de não precisão abaixo da qual a descida, sem a 

referência visual necessária, não deve ser realizada; 

XVII - APROXIMAÇÃO POR INSTRUMENTOS BIDIMENSIONAL (2D) –

aproximação por instrumentos que utiliza somente guia lateral; 

XVIII - APROXIMAÇÃO POR INSTRUMENTOS TIPO A – aproximação por 

instrumentos com uma MDH ou DH mínima igual ou superior a 75 metros (250 pés); 

XIX - APROXIMAÇÃO POR INSTRUMENTOS TIPO B – aproximação por 

instrumentos com uma DH inferior a 75 metros (250 pés). É classificada em CAT I, CAT II e CAT 

III A, B e C; 

XX - APROXIMAÇÃO POR INSTRUMENTOS TRIDIMENSIONAL (3D) – 

aproximação por instrumentos que utiliza guia lateral e vertical; 
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XXI - ÁREA DE APROXIMAÇÃO FINAL E DECOLAGEM (FATO) – área 

definida, no entorno de um heliponto, sobre a qual a fase final da manobra de aproximação para pairar 

ou pousar é completada e na qual a manobra de decolagem se inicia; 

XXII - ÁREA DE APROXIMAÇÃO FINAL E DECOLAGEM (FATO) DO TIPO 

PISTA DE POUSO E DECOLAGEM – FATO com características similares a uma pista de pouso e 

decolagem quanto a sua forma; 

XXIII - ÁREA DE REJEIÇÃO DE POUSO OU DECOLAGEM – área definida em 

um heliponto adequada para helicópteros classe de performance 1 completarem a rejeição de pouso 

ou decolagem; 

XXIV - ÁREA DE SEGURANÇA OPERACIONAL - área de um heliponto definida 

no entorno da FATO, a qual deve ser livre de obstáculos, exceto aqueles necessários à navegação 

aérea, com o objetivo de reduzir riscos de danos a helicópteros que se desviem, acidentalmente, da 

FATO; 

XXV - ÁREA DE TOQUE E ELEVAÇÃO INICIAL – área de um heliponto com 

capacidade de suporte e sobre a qual um helicóptero pode tocar ou se elevar do solo; 

XXVI - AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO AÉREA – equipamentos destinados a 

proporcionar apoio à navegação aérea das aeronaves; 

XXVII - BALÃO CATIVO – balão preso por meio de uma ou mais amarras à 

superfície da Terra ou a objeto sobre essa superfície. O balão cativo é composto, no mínimo de  

envelope, carga paga e sistema de ancoragem; 

XXVIII - BALIZA – objeto destinado a reduzir o perigo às aeronaves pela indicação 

da presença de um obstáculo ou pela definição da forma geral do objeto. Comumente utilizada em 

linhas elétricas, cabos suspensos ou objetos de configuração semelhante; 

XXIX - CABECEIRA (THR) – o início da parcela da pista utilizável para a operação 

de pouso ou decolagem; 

XXX - CABECEIRA IFR NÃO PRECISÃO – cabeceira utilizada para a operação de 

aeronaves que executam procedimentos de decolagem por instrumentos ou de aproximação por 

instrumentos do Tipo A com visibilidade não inferior a 1000m; 

XXXI - CABECEIRA IFR PRECISÃO CAT I – cabeceira utilizada para a operação 

de aeronaves que executam procedimentos de aproximação por instrumentos do Tipo B com DH não 

inferior a 60 metros (200 pés) e visibilidade ou RVR não inferior a 800 metros ou 550 metros, 

respectivamente; 

XXXII - CABECEIRA IFR PRECISÃO CAT II – cabeceira utilizada para a operação 

de aeronaves que executam procedimentos de aproximação por instrumentos do Tipo B com DH entre 

60 metros (200 pés) exclusive e 30 metros (100 pés) inclusive e RVR não inferior a 300 metros; 

XXXIII - CABECEIRA IFR PRECISÃO CAT III – cabeceira utilizada para a 

operação de aeronaves que executam procedimentos de aproximação por instrumentos do Tipo B. É 

classificada de acordo com os valores de DH e RVR da mesma forma que a aproximação por 

instrumentos do tipo B: 

a) CAT III A – sem DH ou DH inferior a 30 metros (100 pés) e RVR não inferior a 

175 metros; 
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b) CAT III B – sem DH ou DH inferior a 15 metros (50 pés) e RVR entre 175 metros 

exclusive e 50 metros inclusive; e 

c) CAT III C – sem DH e sem RVR. 

XXXIV - CABECEIRA VFR – cabeceira utilizada para a operação de aeronaves que 

executam procedimentos de decolagem visual, de aproximação visual ou de aproximação por 

instrumentos PinS; 

XXXV - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO AERÓDROMO – são as características 

referentes ao número e orientação das pistas, acostamentos das pistas, faixas de pistas, áreas de 

segurança no fim de pistas, zonas desimpedidas, zonas de parada, áreas de operação de radioaltímetro, 

pistas de táxi, acostamentos das pistas de táxi, faixas de pista de táxi, baias de espera, posições de 

espera nas pistas, posições intermediárias de espera, posições de espera de veículos em vias de 

serviço, pátios e posições isoladas de estacionamento de aeronaves; 

XXXVI - CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DO AERÓDROMO – são 

aquelas referentes ao tipo de operação realizada no aeródromo;  

XXXVII - CÓDIGO DE REFERÊNCIA DE AERÓDROMO – código composto de 

número e letra selecionados com propósito de planejamento de aeródromo e que são determinados de 

acordo com as características de performance e dimensões da aeronave crítica; 

XXXVIII - COMPRIMENTO BÁSICO DE PISTA REQUERIDO PELA 

AERONAVE – comprimento mínimo de pista necessário para a decolagem com peso máximo de 

decolagem certificado, ao nível do mar, em condições atmosféricas normais, vento nulo e gradiente 

longitudinal nulo de pista, conforme apresentado no manual de voo da aeronave, determinado pela 

autoridade de certificação da aeronave, ou nas informações equivalentes do fabricante da mesma; 

XXXIX - ELEVAÇÃO DO AERÓDROMO – altitude do ponto mais elevado na área 

de pouso; 

XL - ELEVAÇÃO DO HELIPONTO – altitude do ponto mais elevado da área de 

aproximação final e decolagem (FATO); 

XLI - ESTUDO AERONÁUTICO – processo de análise do efeito adverso à segurança 

ou à regularidade das operações aéreas que elenca medidas mitigadoras e classifica o impacto da 

implementação dessas medidas em aceitável ou inaceitável;  

XLII - FAIXA DE PISTA – área definida no aeródromo que inclui a pista de pouso e 

as zonas de parada, se disponíveis, destinada a proteger a aeronave durante as operações de pouso e 

decolagem e a reduzir o risco de danos à aeronave, em caso de saída dos limites da pista. Para efeito 

do estabelecimento das superfícies limitadoras de obstáculos, as zonas de parada não serão 

consideradas, mesmo que disponíveis; 

XLIII - HELICÓPTEROS CLASSE DE PERFORMANCE 1 – helicópteros com 

desempenho capaz de, em caso de falha crítica do motor, continuar voando de maneira segura para 

uma área de pouso apropriada, a não ser que a falha ocorra antes de atingir o ponto de decisão de 

decolagem (TDP) ou após passar o ponto de decisão de pouso (LDP). Nesses casos, o helicóptero 

tem que ser capaz de pousar dentro da área de rejeição de pouso ou decolagem; 

XLIV - HELICÓPTEROS CLASSE DE PERFORMANCE 2 – helicópteros com 

desempenho capaz de, em caso de falha crítica do motor, continuar voando de maneira segura para 

uma área de pouso apropriada, a não ser que a falha ocorra logo após a decolagem ou momentos antes 

do pouso. Nesses casos, um pouso forçado poderá ser necessário; 
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XLV - HELICÓPTEROS CLASSE DE PERFORMANCE 3 – helicópteros com 

desempenho tal que, em caso de falha crítica do motor em qualquer fase do voo, um pouso forçado 

será necessário; 

XLVI - HELICÓPTERO CRÍTICO – ver aeronave crítica; 

XLVII - HELIPONTO – ver aeródromo; 

XLVIII - HELIPONTO DE SUPERFÍCIE – heliponto localizado no solo; 

XLIX - HELIPONTO ELEVADO – heliponto localizado sobre uma estrutura elevada; 

L - HELIPORTO – vide aeroporto; 

LI - INTEGRIDADE – grau de certeza de que um dado e o seu valor associado não 

foi perdido ou alterado em relação ao dado original ou à uma modificação autorizada; 

LII - IRRADIAÇÃO – forma de expressar a energia de um raio por unidade de área, 

expressada em watts por centímetro quadrado (W/cm2). 

LIII - LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – linha de 

transmissão é o conjunto de condutores, isoladores, estruturas e acessórios utilizados para o transporte 

de energia elétrica entre as subestações e que operam com tensões superiores a 69 kV.  No Brasil 

incluem-se nessa categoria as linhas de transmissão de 138 kV, 230 kV, 345 kV , 440 kV, 500 kV, 

750 kV  e, ainda, o elo de 600 kV em corrente contínua de Itaipu Binacional; 

LIV - MÁXIMA DIMENSÃO DO HELICÓPTERO (D) – máxima dimensão do 

helicóptero quando os rotores estão girando compreendida entre a posição mais à frente do plano que 

contém o rotor principal e a posição mais a trás do plano que contém o rotor de cauda ou estrutura do 

helicóptero; 

LV - MÁXIMA EXPOSIÇÃO PERMITIDA (MPE) – potência máxima, ou densidade 

de energia (em W/cm² ou J/cm²), de uma fonte de luz considerada segura, ou seja, que tem uma 

probabilidade pequena de causar dano. A MPE é medida na córnea do olho humano ou na pele, para 

um dado comprimento de onda e tempo de exposição; 

LVI - NATUREZA PERIGOSA – constitui um objeto ou atividade de natureza 

perigosa toda aquela que atraia fauna; produza ou armazene material explosivo ou inflamável; que 

cause perigosos reflexos, irradiações, fumaça ou emanações; bem como outras que, a critério do 

CENIPA, possam proporcionar riscos à segurança de voo; 

LVII - OBJETO – objeto, de qualquer natureza, temporária ou permanente, fixa ou 

móvel, sujeito à análise sob os aspectos de uso do espaço aéreo nacional, utilizando-se os parâmetros 

estabelecidos nesta Portaria e em norma complementar do COMAER; 

LVIII - OBJETO EXISTENTE – um objeto natural ou artificial cuja existência é 

anterior à construção do aeródromo ou a alguma modificação de suas características físicas ou 

operacionais; 

LIX - OBJETO FRANGÍVEL – um objeto de pouca massa concebido para quebrar-

se, distorcer-se ou ceder, quando submetido a impacto, de forma a minimizar o dano às aeronaves; 

LX - OBSTÁCULO – todo objeto de natureza permanente ou temporária, fixo ou 

móvel, ou parte dele, que esteja localizado em uma área destinada à movimentação de aeronaves no 

solo, ou que se estenda acima das superfícies destinadas à proteção das aeronaves em voo, ou ainda 
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que esteja fora ou abaixo dessas superfícies definidas e cause efeito adverso à segurança ou 

regularidade das operações aéreas; 

LXI - OBJETO ENCOBERTO – todo objeto localizado dentro do plano de sombra de 

outro objeto; 

LXII - OBJETO TEMPORÁRIO – todo objeto cuja permanência esteja planejada por 

um período de tempo preestabelecido; 

LXIII - OPERAÇÕES AÉREAS EM CONTINGÊNCIA – tipo de operação na qual a 

aeronave experimenta alguma emergência ou situação anormal decorrente de mal funcionamento ou 

inoperância de um ou mais sistemas de bordo necessários ao voo; consequentemente, o piloto em 

comando tem dificuldades para manobrar a aeronave e respeitar altitudes mínimas de voo; 

LXIV - OPERAÇÕES AÉREAS EM CONDIÇÕES NORMAIS – tipo de operação na 

qual todos os sistemas de bordo necessários ao voo de uma aeronave estão em funcionamento e o 

piloto em comando tem condições de manobrar a aeronave e respeitar altitudes mínimas de voo; 

LXV - ÓRGÃO DOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO – expressão genérica que 

se aplica, segundo o caso, a um órgão de controle de tráfego aéreo ou a um órgão de informação de 

voo; 

LXVI - ÓRGÃO REGIONAL DO DECEA – organização do COMAER, subordinada 

ao DECEA, com jurisdição sobre uma determinada região do espaço aéreo brasileiro, cujos órgãos 

ATC, para efeito de controle de tráfego aéreo, estejam em linha direta de subordinação operacional. 

São Órgãos Regionais os CINDACTA e o SRPV-SP; 

LXVII - PISTA DE POUSO E DECOLAGEM – área retangular, definida em um 

aeródromo, preparada para pousos e decolagens de aeronaves; 

LXVIII - PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO – documento que define o 

planejamento aprovado pela ANAC para os aeródromos civis; 

LXIX - PLANEJAMENTO PARA O ESPAÇO AÉREO – conjunto de diretrizes 

apoiadas por normas e procedimentos uniformes e orientadas pela necessidade de se definir e garantir 

um conceito de espaço aéreo com vistas a otimizar sua organização e utilização, considerando o 

desempenho e a funcionalidade atuais, a contínua melhoria de sua capacidade e dos seus sistemas, as 

evoluções tecnológicas e a infraestrutura correspondente. Ademais disso: 

a) o planejamento para o espaço aéreo deve assegurar a manutenção e a 

operacionalidade do espaço aéreo, dos aeródromos e dos órgãos ATS; e 

b) o planejamento para o espaço aéreo é aprovado pelo Diretor-Geral do DECEA. 

LXX - PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMO (PBZPA) 

– conjunto de superfícies limitadoras de obstáculos que estabelece as restrições impostas ao 

aproveitamento das propriedades no entorno de um aeródromo; 

LXXI - PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE HELIPONTO (PBZPH) – 

conjunto de superfícies limitadoras de obstáculos que estabelece as restrições impostas ao 

aproveitamento das propriedades no entorno de um heliponto; 

LXXII - PLANO DE SOMBRA – plano definido por um obstáculo que ultrapassa os 

limites verticais de uma superfície limitadora de obstáculo de um PBZPA, PBZPH, PEPZPA e 
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PZPANA e que, consequentemente, pode viabilizar a autorização de obstáculos encobertos sob 

determinadas condições; 

LXXIII - PLANO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO 

AÉREA (PZPANA) – conjunto de superfícies limitadoras de obstáculos que estabelece as restrições 

impostas ao aproveitamento das propriedades no entorno dos auxílios, necessárias ao funcionamento 

dos mesmos, estando estes localizados dentro ou fora dos limites da área de um determinado 

aeródromo; 

LXXIV - PLANO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE ROTAS ESPECIAIS DE 

AVIÕES E HELICÓPTEROS (PZPREAH) – conjunto de superfícies limitadoras de obstáculos que 

estabelece as restrições impostas ao aproveitamento das propriedades no entorno das rotas especiais 

de aviões e helicópteros; 

LXXV - PLANO ESPECÍFICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMO 

(PEZPA) – documento de aplicação específica que estabelece as restrições impostas ao 

aproveitamento das propriedades no entorno de determinados aeródromos; 

LXXVI - PLANOS DE ZONA DE PROTEÇÃO – conjunto de planos utilizados para 

disciplinar a ocupação do solo, de modo a garantir a segurança e a regularidade das operações aéreas. 

São eles: o Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo, o Plano Específico de Zona de Proteção 

de Aeródromo, o Plano Básico de Zona de Proteção de Heliponto, o Plano de Zona de Proteção de 

Rotas Especiais de Aviões e Helicópteros e o Plano de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação 

Aérea; 

LXXVII - PONTO DE DECISÃO DE DECOLAGEM (TDP) – ponto, aplicável 

somente para helicópteros classe de performance 1, utilizado para que o piloto em comando decida, 

em caso de falha crítica do motor até este ponto, se a decolagem deverá ser abortada ou uma 

decolagem segura poderá ser realizada; 

LXXVIII - PONTO DE DECISÃO DE POUSO (LDP) – ponto, aplicável somente 

para helicópteros classe de performance 1, utilizado para que o piloto em comando decida, em caso 

de falha crítica do motor até este ponto, se o pouso poderá ser realizado de maneira segura ou uma 

manobra de pouso interrompido deverá ser realizada; 

LXXIX - PRINCÍPIO DA SOMBRA – conceito que pode ser aplicado pelo Órgão 

Regional do DECEA para determinar se um obstáculo está encoberto por um plano de sombra e 

permitir, racionalmente, novos obstáculos que ultrapassem os limites verticais das superfícies 

limitadoras de obstáculos de um PBZPA, PEZPA, PBZPH ou PZPANA sob determinadas condições; 

LXXX - PROCEDIMENTO DE APROXIMAÇÃO POR INSTRUMENTOS – série 

de manobras predeterminadas com referência ao voo IFR com proteção específica acima dos 

obstáculos a partir do fixo de aproximação inicial ou, onde aplicável, a partir do início de uma rota 

de chegada até um ponto no qual o pouso pode ser completado e se o pouso não puder ser completado, 

até uma posição na qual os critérios de espera ou procedimento em rota possam ser aplicados. Os 

procedimentos de aproximação por instrumentos são classificados da seguinte maneira: 

a) não precisão (NPA) – procedimento de aproximação por instrumentos elaborado 

para aproximação por instrumentos 2D de TIPO A; 

b) com guia vertical (APV) – procedimento de aproximação por instrumentos 

elaborado para aproximação por instrumentos 3D de TIPO A; 

c) precisão (PA) – procedimento de aproximação por instrumentos elaborado para 

aproximação por instrumentos 3D de TIPO B; e 
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d) para um ponto no espaço (PinS) – procedimento de aproximação por instrumentos 

elaborado para aproximação por instrumentos 2D  de TIPO A, por meio de GNSS, para um ponto de 

referência no espaço estabelecido de maneira que as aeronaves possam prosseguir a partir desse ponto 

em condições meteorológicas de voo visual (VMC) para o aeródromo. 

LXXXI - PROCEDIMENTO DE NAVEGAÇÃO AÉREA – Procedimento que 

estabelece uma série de trajetórias de voo, com proteção específica de obstáculos, e definido em uma 

publicação aeronáutica, que tem por objetivo a segurança, economia, regularidade e fluidez das 

operações aéreas visuais e por instrumentos. 

LXXXII - RADAR DE VIGILÂNCIA – conjunto dos radares de vigilância de área 

terminal em aeroportos e de vigilância de rotas aéreas. São conhecidos internacionalmente como 

radares ASR e ARSR, respectivamente. 

LXXXIII - RUMO VISUAL DE APROXIMAÇÃO PARA UM PONTO NO 

ESPAÇO – rumo de um procedimento de aproximação PinS a partir do MAPt até o local de pouso. 

Esse rumo conecta o ponto no espaço ao local de pouso; 

LXXXIV - SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE OBJETOS – pintura, iluminação, 

bandeiras e balizas dispostas, isoladamente ou em conjunto, nas implantações, com a finalidade de 

tornar os objetos contrastantes em relação ao meio em que se encontram e reduzir os riscos para as 

aeronaves pela indicação de sua presença; 

LXXXV - SISTEMAS DE VIGILÂNCIA ATS – sistemas utilizados para 

determinação da presença e posição de uma aeronave ou objeto em movimento no espaço aéreo, no 

interesse do controle do tráfego aéreo; 

LXXXVI - SUPERFÍCIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS (OLS) – superfícies 

que estabelecem os limites até os quais os objetos podem se projetar no espaço aéreo sem afetar 

adversamente a segurança e a regularidade das operações aéreas. São subdivididas em: 

a) AOLS – superfícies Limitadoras de Obstáculos de Aeródromo/Heliponto; 

b) FOLS – superfícies Limitadoras de Obstáculos de Auxílios à Navegação Aérea; e 

c) POLS – Superfícies Limitadoras de Obstáculos de Procedimentos de Navegação 

Aérea; 

LXXXVII - SUPERFÍCIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS DE 

AERÓDROMO/ HELIPONTO (AOLS) – superfícies estabelecidas para garantir a regularidade das 

operações aéreas em um aeródromo ou heliponto e, ainda, a segurança durante situações de 

contingência das aeronaves; 

LXXXVIII - SUPERFÍCIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS DE AUXÍLIOS 

À NAVEGAÇÃO AÉREA (FOLS) – superfícies estabelecidas para garantir a integridade dos sinais 

eletromagnéticos e/ou luminosos transmitidos e/ou irradiados pelos auxílios à navegação aérea; 

LXXXIX - SUPERFÍCIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS DE 

PROCEDIMENTOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA (POLS) – superfícies estabelecidas para garantir a 

regularidade das operações aéreas durante a execução de um procedimento de navegação aérea visual 

ou por instrumentos e, ainda, a segurança em condições normais de operação da aeronave; 

XC - ZONA DE PARADA (SWY) – área retangular, definida no terreno, situada no 

prolongamento do eixo da pista no sentido da decolagem, destinada e preparada como zona adequada 

à parada de aeronaves; 
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XCI - ZONA DESIMPEDIDA(CWY) – área retangular sobre o solo ou a água 

selecionada ou preparada como área disponível sobre a qual uma aeronave ou helicóptero classe de 

performance 1 possa efetuar parte de sua subida inicial até uma altura especificada; e 

XCII - ZONA LIVRE DE OBSTÁCULOS (OFZ) – espaço aéreo acima das 

superfícies de aproximação interna, de transição interna e de pouso interrompido, o qual não deve ser 

penetrado por qualquer objeto, com exceção dos auxílios à navegação aérea montados em suportes 

frangíveis. 

Art. 3º   Para efeito desta Portaria, as siglas têm os seguintes significados: 

I - Â – Ângulo de Transição Baixo 

II - AAL – Administração Aeroportuária Local; 

III - ADS B – Vigilância com Localização Automática Dependente por Radiodifusão; 

IV - ALS – Sistema de Iluminação de Aproximação; 

V - ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil; 

VI - AOLS – Superfícies Limitadoras de Obstáculos de Aeródromo/Heliponto; 

VII - APAPI – Indicador Abreviado de Rampa de Aproximação de Precisão; 

VIII - ARSR – Radar de Vigilância de Rotas Aéreas 

IX - ASR – Radar de Vigilância de Área Terminal em Aeroportos 

X - ATC – Controle de Tráfego Aéreo; 

XI - ATS – Serviços de Tráfego Aéreo; 

XII - CINDACTA – Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo; 

XIII - CENIPA – Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos; 

XIV - COMAER – Comando da Aeronáutica; 

XV - CWY – Zona Desimpedida; 

XVI - D – Máxima Dimensão do Helicóptero 

XVII - DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo; 

XVIII - DH – Altura de Decisão; 

XIX - DME – Equipamento Medidor de Distâncias; 

XX - D-VOR – Radiofarol Onidirecional em VHF – Doppler; 

XXI - FATO – Área de Aproximação Final e Decolagem; 

XXII - FOLS – Superfícies Limitadoras de Obstáculos de Auxílios à Navegação 

Aérea; 

XXIII - FPM – Flashes por Minuto 
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XXIV - GBAS – Sistema de Aumentação dos Sinais de Navegação Baseado no Solo; 

XXV - GP – Transmissor de Rampa de Planeio 

XXVI - H – Altura; 

XXVII - IFR – Regras de Voo por Instrumentos; 

XXVIII - ILS – Sistema de Aproximação por Instrumentos; 

XXIX - JJAer – Junta de Julgamento da Aeronáutica 

XXX - kV – Kilovolts; 

XXXI - LCFZ – Zona Crítica de Raios Laser; 

XXXII - LDP – Ponto de Decisão de Pouso; 

XXXIII - LFFZ – Zona Livre de Raios Laser; 

XXXIV - LOC – Localizador do ILS; 

XXXV - LSFZ – Zona de Sensibilidade de Raios Laser; 

XXXVI - MDH – Altura Mínima de Descida; 

XXXVII - MIL – Nível Máximo de Irradiação; 

XXXVIII - MPE – Máxima Exposição Permitida; 

XXXIX - NDB – Radiofarol Não Direcional; 

XL - NPA – Não Precisão; 

XLI - OCA – Altitude de Separação de Obstáculos; 

XLII - OCH – Altura de Separação de Obstáculos; 

XLIII - OFZ – Zona Livre de Obstáculos; 

XLIV - OLS – Superfícies Limitadoras de Obstáculos; 

XLV - OPEA – Objeto Projetado no Espaço Aéreo; 

XLVI - PA – Aproximação de Precisão; 

XLVII - PAR – Radar de Aproximação de Precisão; 

XLVIII - PAPI – Indicador de Rampa de Aproximação de Precisão; 

XLIX - PBZPA – Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo; 

L - PBZPH – Plano Básico de Zona de Proteção de Heliponto; 

LI - PEZPA – Plano Específico de Zona de Proteção de Aeródromo; 

LII - PinS – Ponto no Espaço; 
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LIII - PNAC – Política Nacional de Aviação Civil; 

LIV - POLS – Superfícies Limitadoras de Obstáculos de Procedimentos de Navegação 

Aérea; 

LV - PZPANA – Plano de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea; 

LVI - PZPREAH – Plano de Zona Proteção de Rotas Especiais de Aviões e 

Helicópteros; 

LVII - R – Diâmetro do rotor do helicóptero 

LVIII - REA – Rota Especial de Avião 

LIX - REH – Rota Especial de Helicóptero 

LX - RVR – Alcance Visual da Pista 

LXI - SAC-PR – Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República 

LXII - SISCEAB – Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro; 

LXIII - SWY – Zona de Parada; 

LXIV - TDP – Ponto de Decisão de Decolagem; 

LXV - THR – Cabeceira; 

LXVI - TLOF – Área de Toque e de Elevação Inicial; 

LXVII - VASIS – Sistema Visual Indicador de Rampa de Aproximação; 

LXVIII - VDB – Transmissor de Dados VHF; 

LXIX - VFR – Regras de Voo Visual; 

LXX - VHF – Frequência Muito Alta; 

LXXI - VOR – Radiofarol Omnidirecional em VHF; e 

LXXII - VSS – Superfície do Segmento Visual 

CAPÍTULO III 

PLANOS DE ZONA DE PROTEÇÃO 

Art. 4º   Os planos de zona de proteção previstos nesta Portaria deverão considerar o 

planejamento aeroportuário aprovado pela ANAC e o planejamento para o espaço aéreo aprovado 

pelo DECEA, conforme o caso. 

Art. 5º   Os planos de zona de proteção de que trata esta Portaria estão sujeitos à 

superposição de superfícies, prevalecendo, nesse caso, a mais restritiva. 

Seção I 

Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo 
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Art. 6º   O PBZPA é definido em função das superfícies limitadoras de obstáculos de 

aeródromo e das superfícies limitadoras de obstáculos de procedimentos de navegação aérea descritas 

neste Capítulo. 

Art. 7º   As superfícies limitadoras de obstáculos do PBZPA são estabelecidas em 

função: 

I - do tipo de operação das cabeceiras (ver Tabela 3-1); 

II - do código de referência de aeródromo da aeronave crítica para cada cabeceira (ver 

Tabela 3-2); 

III - das categorias de performance das aeronaves em operação ou planejadas para 

operar no aeródromo (ver Tabela 3-3); e 

IV - do tipo de uso das cabeceiras: somente para pouso, somente para decolagem ou 

para pouso e decolagem. 

Art. 8º   No aeródromo onde exista mais de uma pista, aplica-se um único PBZPA 

composto das respectivas superfícies de aproximação, decolagem, transição, aproximação interna, 

transição interna e pouso interrompido para cada cabeceira, pela superfície de proteção do voo visual 

para cada pista e por uma única superfície horizontal interna, cônica e horizontal externa para todas 

as pistas. 

§ 1º  Quando houver sobreposição das superfícies de proteção do voo visual para cada 

pista, será aplicada uma única superfície de proteção do visual para todas as pistas, obtida por meio 

da concordância das áreas sobrepostas formando blocos contendo as altitudes equivalentes. 

§ 2º  A inclusão de uma determinada superfície citada neste artigo no PBZPA deverá 

observar a sua aplicabilidade àquela cabeceira ou pista em função do tipo de operação e dos 

parâmetros estabelecidos nas Tabelas 3-3, 3-4 e 3-5 desta Portaria. 

Art. 9º   O PBZPA não se aplica a uma pista de táxi definida pela AAL para ser 

utilizada como pista de pouso e decolagem eventual. 

Art. 10. As superfícies de aproximação, decolagem, transição, horizontal interna e 

cônica têm por finalidade disciplinar a ocupação do solo de modo a garantir: 

I - a segurança das operações aéreas às aeronaves em situações de contingência, por 

meio da manutenção de uma porção de espaço aéreo livre de obstáculos; e 

II - a regularidade das operações aéreas, por meio da manutenção dos mínimos 

operacionais de aeródromo dentro de valores aceitáveis. 

Art. 11. As superfícies de aproximação interna, transição interna e pouso interrompido 

têm por finalidade: 

I - garantir a integridade dos sinais dos equipamentos utilizados para condução de 

operações do tipo IFR precisão, não permitindo que outros equipamentos, aeronaves e veículos 

causem interferências; e 

II - proteger o sobrevoo de aeronaves que tenham iniciado o procedimento de 

aproximação perdida abaixo da OCH. 

Art. 12. As superfícies horizontal externa e de proteção do voo visual têm por 

finalidade disciplinar a ocupação do solo de modo a garantir: 
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I - a segurança das operações aéreas às aeronaves em condições normais de operação, 

por meio da manutenção das áreas de proteção de procedimentos de navegação aérea livres de 

obstáculos; e 

II - a regularidade das operações aéreas, por meio da manutenção dos mínimos 

operacionais de aeródromo como os mais baixos possíveis. 

Superfície de Aproximação 

Art. 13. A superfície de aproximação constitui um plano inclinado ou uma combinação 

de planos anteriores à cabeceira da pista que pode ser dividida em até três seções e cujos parâmetros 

e dimensões estão estabelecidos nas Figuras 3-1A e 3-1B e na Tabela 3-4. 

I - Os limites da primeira seção da superfície de aproximação são: 

a) uma borda interna, horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da pista 

de pouso, com elevação igual à da cabeceira e determinada largura, localizada a uma determinada 

distância anterior à cabeceira da pista; 

b) duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e divergindo a 

uma determinada razão a partir do prolongamento do eixo da pista de pouso; e 

c) uma borda externa horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da pista 

de pouso, localizada a uma determinada distância da borda interna. 

II - Os limites da segunda seção da superfície de aproximação são: 

a) uma borda interna, horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da pista 

de pouso, com elevação igual à da borda externa da primeira seção e determinada largura, localizada 

no final da primeira seção; 

b) duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e divergindo a 

uma determinada razão a partir do prolongamento do eixo da pista de pouso; e 

c) uma borda externa horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da pista 

de pouso, localizada a uma determinada distância da borda interna. 

III - Os limites da seção horizontal da superfície de aproximação são: 

a) uma borda interna, horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da pista 

de pouso, com elevação igual à da borda externa da segunda seção e determinada largura, horizontal 

e perpendicular ao prolongamento do eixo da pista de pouso, localizada no final da segunda seção; 

b) duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e se estendendo 

paralelamente ao plano vertical que contém o prolongamento do eixo da pista de pouso; e  

c) uma borda externa paralela à borda interna, localizada a uma determinada 

distância dessa borda. 

§ 1º  A seção horizontal tem início no ponto em que o gradiente da segunda seção 

intercepta o plano horizontal de 150 metros acima da elevação da cabeceira, ou o plano horizontal 

que passa pelo topo de qualquer objeto que define a menor altitude e/ou altura livre de obstáculos 

(OCA/H) publicada, o que for mais alto. 
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§ 2º  Os limites da superfície de aproximação devem variar por ocasião de aproximação 

com desvio lateral, em especial, suas bordas laterais, onde a divergência a uma determinada razão, 

deverá ocorrer a partir do prolongamento do eixo do desvio lateral. 

§ 3º  Os gradientes da primeira e segunda seção devem ser medidos em relação ao 

plano vertical que contém o prolongamento do eixo da pista de pouso e devem continuar contendo o 

eixo de qualquer desvio lateral. 

Superfície de Decolagem 

Art. 14. A superfície de decolagem constitui um plano inclinado a partir de uma 

determinada distância da cabeceira oposta a de decolagem, cujos parâmetros e dimensões estão 

estabelecidos na Figura 3-2 e na Tabela 3-4. 

I - Os limites da superfície de decolagem são: 

a) uma borda interna, horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da pista 

de decolagem, com elevação igual à do ponto mais alto no prolongamento do eixo da pista, entre a 

cabeceira oposta e a borda interna, e determinada largura, localizada a uma determinada distância da 

cabeceira oposta a de decolagem; 

b) duas bordas laterais que se originam nas extremidades da borda interna, divergindo 

uniformemente a uma determinada razão a partir do prolongamento do eixo da pista de decolagem e 

até atingir uma determinada largura. A partir deste ponto a largura será mantida durante a extensão 

restante da superfície; e 

c) uma borda externa horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da pista 

de decolagem, localizada a uma determinada distância da borda interna. 

§ 1º  Quando houver uma zona desimpedida, a borda interna estará localizada no final 

dessa zona e a sua elevação deve ser igual ao ponto mais alto do terreno no eixo da zona desimpedida. 

§ 2º  O gradiente da superfície de decolagem deve ser medido em relação ao plano 

vertical que contém o prolongamento do eixo da pista de decolagem. 

Superfície de Transição 

Art. 15. A superfície de transição constitui uma superfície complexa ascendente ao 

longo das laterais da faixa de pista e parte das laterais da superfície de aproximação, inclinando-se 

para cima e para fora em direção à superfície horizontal interna, cujos parâmetros e dimensões estão 

estabelecidos na Figura 3-3 e na Tabela 3-4. 

I - Os limites da superfície de transição são: 

a) uma borda interna que se inicia na intersecção da lateral da superfície de 

aproximação com a superfície horizontal interna e que se estende ao longo da lateral da superfície de 

aproximação em direção à borda interna da superfície de aproximação e, deste ponto, ao longo do 

comprimento da faixa de pista; e 

b) uma borda externa localizada no plano da superfície horizontal interna. 

II - A elevação de um ponto na borda interna da superfície de transição será: 

a) ao longo da lateral da superfície de aproximação, igual à elevação da superfície 

de aproximação naquele ponto; e 
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b) ao longo da faixa de pista, igual à elevação do ponto mais próximo ao eixo da 

pista de pouso ou de seu prolongamento. 

§ 1º  A superfície de transição, ao longo da faixa de pista, será curva, se o perfil da 

pista for curvo, ou plana, se o perfil da pista for uma linha retilínea. 

§ 2º  A intersecção da superfície de transição com a superfície horizontal interna 

também será curva ou retilínea, dependendo do perfil da pista. 

§ 3º  O gradiente da superfície de transição deve ser medido em relação a um plano 

vertical perpendicular ao eixo da pista de pouso, ao longo da faixa de pista, e perpendicular à lateral 

da superfície de aproximação ao longo dessa superfície. 

Superfície Horizontal Interna 

Art. 16. A superfície horizontal interna constitui um plano horizontal localizado acima 

da elevação do aeródromo, cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-4 e Tabela 

3-4. 

§ 1º  Os limites externos da superfície horizontal interna são semicírculos de 

determinado raio, com centros nas cabeceiras das pistas, unidos por tangentes. 

§ 2º  Nos aeródromos onde haja mais de uma pista, a referência para determinação da 

elevação da superfície horizontal interna será a elevação do aeródromo, desde que a diferença entre 

as elevações das pistas não seja superior a 6 metros. Caso haja diferença superior a 6 metros, deverá 

ser considerada a elevação de cada pista para compor a área complexa correspondente à superfície 

horizontal interna. 

Superfície Cônica 

Art. 17. A superfície cônica constitui um plano inclinado a partir dos limites externos 

da superfície horizontal interna, cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-5 e na 

Tabela 3-4. 

I - Os limites da superfície cônica são: 

a) uma borda interna coincidente com o limite externo da superfície horizontal 

interna; e 

b) uma borda externa localizada a uma determinada altura acima da superfície 

horizontal interna. 

Parágrafo único.  O gradiente da superfície cônica deve ser medido em relação a um 

plano vertical perpendicular ao limite externo da superfície horizontal interna. 

Superfície de Aproximação Interna 

Art. 18. A Superfície de aproximação interna constitui uma porção retangular da 

superfície de aproximação imediatamente anterior à cabeceira, que compõe a zona livre de obstáculos 

e cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-6 e na Tabela 3-4. 

I - Os limites da superfície de aproximação interna são: 

a) uma borda interna coincidente com a localização da borda interna da primeira 

seção da superfície de aproximação, mas com extensão própria; 
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b) duas bordas laterais originadas da borda interna que se estendem paralelamente 

ao plano vertical que contém o prolongamento do eixo  da pista de pouso; e 

c) uma borda externa paralela à borda interna, localizada a uma determinada 

distância dessa borda. 

Parágrafo único.  O gradiente da superfície de aproximação interna deve ser medido 

em relação ao plano vertical que contém o prolongamento do eixo da pista de pouso. 

Superfície de Transição Interna 

Art. 19. A superfície de transição interna constitui uma superfície semelhante à 

superfície de transição, porém, mais próxima à pista que compõe a zona livre de obstáculos e cujos 

parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-6 e na Tabela 3-4. 

I - Os limites da superfície de transição interna são: 

a) uma borda interna que se inicia no final da superfície de aproximação interna e 

que se estende ao longo da lateral da superfície de aproximação interna em direção à borda interna 

dessa superfície e, deste ponto, ao longo do comprimento da faixa paralela ao eixo da pista de pouso 

até a borda interna da superfície de pouso interrompido e, deste ponto, ao longo dessa superfície até 

o ponto de intersecção com a superfície horizontal interna; e 

b) uma borda externa localizada no plano da superfície horizontal interna. 

II - A elevação de um ponto na borda interna deve ser: 

a) ao longo das laterais da superfície de aproximação interna e da superfície de pouso 

interrompido, igual à elevação da superfície correspondente naquele ponto; e 

b) ao longo da faixa de pista, igual à elevação do ponto mais próximo ao eixo da 

pista de pouso ou de seu prolongamento. 

§ 1º  A superfície de transição interna, ao longo da faixa de pista, será curva, se o perfil 

da pista for curvo, ou plana, se o perfil da pista for uma linha retilínea. 

§ 2º  A intersecção da superfície de transição interna com a superfície horizontal 

interna também será curva ou retilínea, dependendo do perfil da pista. 

§ 3º  O gradiente da superfície de transição interna deve ser medido em relação a um 

plano vertical perpendicular ao eixo da pista de pouso, ao longo da faixa de pista e da superfície de 

aproximação interna, e perpendicular à lateral da superfície de pouso interrompido ao longo dessa 

superfície. 

Superfície de Pouso Interrompido 

Art. 20. A superfície de pouso interrompido constitui um plano inclinado a partir de 

uma determinada distância após a cabeceira que compõe a zona livre de obstáculos e cujos parâmetros 

e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-6 e na Tabela 3-4. 

I - Os limites da superfície de pouso interrompido são: 

a) uma borda interna, horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da pista 

de pouso, com elevação igual à do eixo da pista e determinada largura, localizada a uma determinada 

distância após a cabeceira; 
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b) duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e divergindo 

uniformemente a uma determinada razão a partir do plano vertical que contém o eixo da pista de 

pouso; e 

c) uma borda externa horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da pista 

de pouso, localizada no plano da superfície horizontal interna. 

Parágrafo único. O gradiente da superfície de pouso interrompido deve ser medido em 

relação ao plano vertical que contém o eixo da pista de pouso e o seu prolongamento. 

Superfície Horizontal Externa 

Art. 21. A superfície horizontal externa constitui um plano horizontal localizado acima 

da elevação do aeródromo, cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-7 e Tabela 

3-4. 

Parágrafo único.  Os limites externos da superfície horizontal externa são semicírculos 

de determinado raio, com centros nas cabeceiras das pistas, unidos por tangentes. 

Superfície de Proteção do Voo Visual 

Art. 22. A superfície de proteção do voo visual constitui um plano horizontal, que pode 

ser composto de até três áreas, localizado acima da elevação do aeródromo, cujos parâmetros e 

dimensões estão estabelecidos na Figura 3-8 e Tabela 3-5A. 

Parágrafo único.  Os limites externos da superfície de proteção do voo visual são 

bordas de um retângulo cujas dimensões são estabelecidas em relação às cabeceiras da pista. 

Art. 23. Para efeito de estabelecimento da superfície de proteção do voo visual, as 

categorias de performance de aeronaves aplicáveis a um determinado aeródromo, em função do 

código de referência da aeronave crítica, do tipo de uso do aeródromo e do tipo de operação, estão 

sugeridas na Tabela 3-5B. 

Parágrafo único.  Categorias de performance distintas das sugeridas na Tabela 3-5B 

poderão ser estabelecidas a critério da Administração Aeroportuária Local. 

Seção II 

Plano Básico de Zona de Proteção de Heliponto 

Art. 24. O PBZPH é definido em função das superfícies limitadoras de obstáculos de 

heliponto descritas neste Capítulo sendo aplicável aos helipontos elevados e de superfície. 

Art. 25. As superfícies limitadoras de obstáculos do PBZPH são estabelecidas em 

função: 

I - da classe de performance do helicóptero crítico para cada FATO: classe 1, classe 2 

ou classe 3; 

II - do formato da FATO: quadrado/retangular ou circular; 

III - do tipo de operação: VFR, IFR NPA e IFR PA; 

IV - do período de operação: diurno e noturno; e 

V - do diâmetro do rotor do helicóptero crítico. 

§ 1º  A FATO de formato circular somente se aplica à helipontos com tipo de operação 

VFR. 
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§ 2º  Os helipontos com FATO de formato circular não possuirão superfície de 

transição e as superfícies de aproximação e decolagem serão utilizadas em todas as direções. 

Art. 26. No heliponto onde exista mais de uma FATO, aplica-se um único PBZPH 

composto das respectivas superfícies de aproximação, decolagem e transição para cada FATO. 

Parágrafo único.  A inclusão de uma determinada superfície citada neste artigo no 

PBZPH deverá observar a sua aplicabilidade àquela FATO em função dos parâmetros estabelecidos 

nas Tabelas 3-6, 3-7 e 3-8. 

Art. 27. O PBZPH de helipontos elevados deverá ser estabelecido com base nas classes 

de performance de helicópteros 1 ou 2. 

§ 1º  Para efeito de inscrição ou alteração no cadastro de aeródromos da ANAC, os 

helipontos elevados serão considerados também como objeto projetado no espaço aéreo e somente 

receberão deliberação favorável por parte do COMAER se não causarem efeito adverso OPEA em 

planos de zona de proteção de aeródromos ou de outros helipontos. 

§ 2º  Para análise dos helipontos elevados como um objeto projetado no espaço aéreo 

considerar-se-á a altura do heliponto como sendo a soma das alturas da edificação, da estrutura do 

heliponto e do helicóptero crítico. 

Art. 28. As superfícies de aproximação, decolagem e transição têm por finalidade 

disciplinar a ocupação do solo de modo a garantir: 

I - a segurança das operações aéreas às aeronaves em situações de contingência, por 

meio da manutenção de uma porção de espaço aéreo livre de obstáculos; e 

II - a regularidade das operações aéreas por meio da manutenção dos mínimos 

operacionais dentro de valores aceitáveis. 

Art. 29. Os helipontos públicos e privados devem possuir duas superfícies de 

aproximação e decolagem, separadas por, no mínimo, 150º. 

Parágrafo único.  Os helipontos privados nos quais, tecnicamente, não seja viável a 

implantação de duas superfícies de aproximação e decolagem, separadas por no mínimo 150º, 

poderão, excepcionalmente, operar com apenas uma superfície de aproximação e decolagem. 

Superfície de Aproximação 

Art. 30. A superfície de aproximação constitui um plano inclinado ou uma combinação 

de planos ou, quando a trajetória incluir uma curva, uma superfície complexa em rampa ascendente 

a partir da borda da área de segurança operacional, e centrada na linha que passa pelo eixo da FATO, 

cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos nas Figuras 3-9A, 3-9B, 3-9C, 3-9D, 3-11, 3-12 e 

nas Tabelas 3-6, 3-7 e 3-8. 

Art. 31. Para os helipontos com tipo de operação VFR e FATO de formato quadrado 

ou retangular, a superfície de aproximação pode possuir uma seção única (helicópteros categorias A 

e C) ou duas seções (helicópteros categoria B), cujas dimensões são: 

I - primeira seção ou seção única: 

a) uma borda interna, localizada na borda externa da área de segurança operacional,  

horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da FATO, com elevação igual à da FATO no 
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ponto onde a borda interna é interceptada pela linha central da superfície de aproximação e 

determinada largura igual à FATO mais a área de segurança operacional; 

b) duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e divergindo 

uniformemente a uma determinada razão a partir do plano vertical que contem o eixo da FATO; e 

c) uma borda externa horizontal e perpendicular ao eixo da FATO, localizada a uma 

determinada distância da borda interna e a uma determinada altura acima da FATO. 

II - segunda seção: 

a) uma borda interna, localizada no final da primeira seção, horizontal e 

perpendicular ao prolongamento do eixo da FATO, com elevação igual à da borda externa da primeira 

seção e determinada largura; 

b) duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e divergindo 

uniformemente em uma determinada razão a partir do plano vertical que contém o eixo da FATO; e 

c) uma borda externa, localizada a uma determinada distância da borda interna, 

horizontal e perpendicular ao eixo da FATO. 

§ 1º  Para helipontos classe de performance 1, a origem do plano inclinado pode 

localizar-se diretamente no limite da FATO. 

§ 2º  O gradiente da superfície de aproximação deve ser medido em relação ao plano 

vertical que contém o prolongamento do eixo da FATO. 

Art. 32. Para os helipontos com tipo de operação VFR e FATO de formato circular, a 

superfície de aproximação pode possuir uma seção única ou duas seções, conforme o caso, cujas 

dimensões são: 

I - primeira seção ou seção única: 

a) uma borda interna, circular contigua ao extremo da área de segurança operacional, 

com elevação igual à da FATO; e 

b) uma borda externa circular com o centro na FATO, com determinado raio, 

acrescido dos segmentos de raios da área de segurança operacional e da FATO, de acordo com o tipo 

de operação e a classe de performance do helicóptero. 

II - segunda seção: 

a) uma borda interna circular com o centro na FATO, com elevação igual à da borda 

externa da primeira seção, localizada no final da primeira seção; e 

b) uma borda externa circular com o centro na FATO, com raio definido pela soma 

do raio da primeira seção acrescido do comprimento da segunda seção, estabelecido em função do 

tipo de operação e da classe de performance do helicóptero. 

Art. 33. Para os helipontos com tipo de operação IFR NPA, a superfície de 

aproximação possui uma única seção, cujas dimensões são: 

I - uma borda interna, localizada na borda externa da área de segurança operacional,  

horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da FATO, com elevação igual à da FATO no 

ponto onde a borda interna é interceptada pela linha central da superfície de aproximação e 

determinada largura igual à FATO mais a área de segurança operacional; 
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II - duas bordas laterais iniciadas nas extremidades da borda interna, divergindo 

uniformemente a um ângulo especificado em relação ao plano vertical que contém o eixo da FATO; 

e 

III - uma borda externa horizontal e perpendicular ao eixo da FATO, localizada a uma 

determinada distância da borda interna e a uma determinada altura acima da FATO. 

Parágrafo único. O gradiente da superfície de aproximação deve ser medido em 

relação ao plano vertical que contém o prolongamento do eixo da FATO. 

Art. 34. Para os helipontos com tipo de operação IFR PA, a superfície de aproximação 

possui três seções, cujas dimensões são: 

I - Primeira seção: 

a) uma borda interna, localizada na borda externa da área de segurança operacional, 

horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da FATO, com elevação igual à da FATO no 

ponto onde a borda interna é interceptada pela linha central da superfície de aproximação e 

determinada largura igual à FATO mais a área de segurança operacional; 

b) duas bordas laterais iniciadas nas extremidades da borda interna, divergindo 

uniformemente a um ângulo especificado em relação ao plano vertical que contém o eixo da FATO; 

e 

c) uma borda externa horizontal e perpendicular ao eixo da FATO, localizada a uma 

determinada distância da borda interna e a uma determinada altura acima da FATO. 

II - Segunda seção: 

a) uma borda interna, localizada no final da primeira seção, horizontal e 

perpendicular ao prolongamento do eixo da FATO, com elevação igual à da borda externa da primeira 

seção e determinada largura. 

b) duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e divergindo 

uniformemente em uma determinada razão a partir do plano vertical que contém o eixo da FATO; e 

c) uma borda externa horizontal e perpendicular ao eixo da FATO, localizada a uma 

determinada distância da borda interna. 

III - Seção horizontal: 

a) uma borda interna, localizada no final da segunda seção, horizontal e 

perpendicular ao prolongamento do eixo da FATO, com elevação igual à da borda externa da segunda 

seção e determinada largura, horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da FATO; 

b) duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e se estendendo 

paralelamente ao plano vertical que contém o prolongamento do eixo da FATO; e  

c) uma borda externa paralela à borda interna, localizada a uma determinada 

distância dessa borda. 

Parágrafo único.  O gradiente da superfície de aproximação deve ser medido em 

relação ao plano vertical que contém o prolongamento do eixo da FATO. 

Superfície de Decolagem 
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Art. 35. A superfície de decolagem constitui um plano inclinado ou uma combinação 

de planos ou, quando a trajetória incluir uma curva, uma superfície complexa em rampa ascendente 

a partir da borda da área de segurança operacional, centrada na linha que passa pelo eixo da FATO e 

dividida em três seções, cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos nas Figuras 3-9A, 3-9B, 

3-10, 3-11, 3-12 e nas Tabelas 3-6, 3-7 e 3-8. 

Art. 36. Para os helipontos com qualquer tipo de operação e FATO de formato 

quadrado ou retangular, a superfície de decolagem possui três seções, cujas dimensões são: 

I - Primeira seção: 

a) uma borda interna, localizada na borda externa da área de segurança operacional, 

horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da FATO, com elevação igual à da FATO no 

ponto onde a borda interna é interceptada pela linha central da superfície de decolagem e determinada 

largura igual à FATO mais a área de segurança operacional; 

b) duas bordas laterais iniciando nas extremidades da borda interna e divergindo 

uniformemente em ângulo especificado a partir do plano vertical que contém o eixo da FATO; e 

c) uma borda externa horizontal e perpendicular ao eixo da FATO, localizada a uma 

determinada distância da borda interna e a uma determinada altura acima da FATO. 

II - Segunda seção: 

a) uma borda interna, localizada no final da primeira seção, horizontal e 

perpendicular ao prolongamento do eixo da FATO, com elevação igual à da borda externa da primeira 

seção e determinada largura. 

b) duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e se estendendo 

paralelamente ao plano vertical que contém o prolongamento do eixo da FATO; e 

c) uma borda externa horizontal e perpendicular ao eixo da FATO, localizada a uma 

determinada distância da borda interna. 

III - Terceira seção: 

a) uma borda interna, localizada no final da segunda seção, horizontal e 

perpendicular ao prolongamento do eixo da FATO, com elevação igual à da borda externa da segunda 

seção e determinada largura; 

b) duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e se estendendo 

paralelamente ao plano vertical que contém o prolongamento do eixo da FATO; e  

c) uma borda externa paralela à borda interna, localizada a uma determinada 

distância dessa borda. 

§ 1º  O gradiente da superfície de decolagem deve ser medido em relação ao plano 

vertical que contém o prolongamento do eixo da FATO. 

§ 2º  Quando houver zona desimpedida, a elevação da borda interna será igual ao ponto 

mais alto do terreno no eixo da zona desimpedida. Para helipontos classe de performance 1, a origem 

do plano inclinado pode elevar-se diretamente acima da FATO. 

§ 3º  No caso de uma superfície de decolagem em linha reta, a rampa deve ser medida 

no plano vertical que contém o eixo de tal superfície. 
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§ 4º  No caso de uma superfície de decolagem incluindo uma curva, tal superfície deve 

ser complexa, contendo as normais horizontais ao seu eixo, e o gradiente do seu eixo será igual àquele 

de uma superfície de decolagem em linha reta. 

§ 5º  A superfície de decolagem em curva não conterá mais de uma parte em curva. 

§ 6º  Na parte em curva de uma superfície de decolagem, a soma do raio do arco que 

define o eixo da superfície e o comprimento da parte retilínea com origem na borda interna não poderá 

ser inferior a 575 metros. 

§ 7º  Qualquer variação na direção do eixo de uma superfície de decolagem deve ser 

projetada de modo que não se exija manobra em curva com raio inferior a 270 metros. 

Art. 37. Para os helipontos com tipo de operação VFR e FATO de formato circular, a 

superfície de decolagem pode possuir uma seção única ou duas seções, conforme o caso, cujas 

dimensões são: 

I - primeira seção ou seção única: 

a) uma borda interna, circular contigua ao extremo da área de segurança operacional, 

com elevação igual à da FATO; e 

b) uma borda externa circular com o centro na FATO, com determinado raio, 

acrescido dos segmentos de raios da área de segurança operacional e da FATO, de acordo com o tipo 

de operação e a classe de performance do helicóptero. 

II - segunda seção: 

a) uma borda interna circular com o centro na FATO, com elevação igual à da borda 

externa da primeira seção, localizada no final da primeira seção; e 

b) uma borda externa circular com o centro na FATO, com raio definido pela soma 

do raio da primeira seção acrescido do comprimento da segunda seção, estabelecido em função do 

tipo de operação e da classe de performance do helicóptero. 

Superfície de Transição 

Art. 38. A superfície de transição constitui uma superfície complexa ascendente ao 

longo das laterais da área de segurança operacional e parte das laterais da superfície de aproximação, 

inclinando-se para cima e para fora até uma altura predeterminada, cujos parâmetros e dimensões 

estão estabelecidos na Figura 3-13 e nas Tabelas 3-6 e 3-8. 

I - Os limites da superfície de transição são: 

a) uma borda interna que se inicia na intersecção da lateral da superfície de 

aproximação a uma altura especificada acima da borda interna e que se estende ao longo da lateral da 

superfície de aproximação em direção à borda interna da superfície de aproximação e, desse ponto, 

ao longo do comprimento da área de segurança operacional; e 

b) uma borda externa localizada a uma altura especificada da borda interna. 

II - A elevação de um ponto na borda interna da superfície de transição será: 

a) ao longo da lateral da superfície de aproximação, igual à elevação da superfície 

de aproximação naquele ponto; e 



25 

b) ao longo da área de segurança operacional, igual à elevação da borda interna da 

superfície de aproximação. 

§ 1º  A superfície de transição, ao longo da área de segurança operacional, será curva, 

se o perfil da FATO for curvo, ou plana, se o perfil da FATO for uma linha retilínea. 

§ 2º  O gradiente da superfície de transição deve ser medido em relação a um plano 

vertical perpendicular ao eixo da FATO, ao longo da área de segurança operacional, e perpendicular 

à lateral da superfície de aproximação ao longo dessa superfície. 

§ 3º  A superfície de transição não se aplica a uma FATO com procedimentos de 

aproximação por instrumentos PinS sem VSS. 

Seção III 

Plano Específico de Zona de Proteção de Aeródromo 

Art. 39. O PEZPA é definido em função das superfícies limitadoras de obstáculos 

aplicáveis ao PBZPA e ao PZPANA para os aeródromos selecionados a critério do DECEA. 

Seção IV 

Plano de Zona de Proteção de Rotas Especiais de Aviões e Helicópteros 

Art. 40. O PZPREAH é definido em função da superfície de proteção do voo visual 

em rota descrita neste Capítulo. 

Art. 41. A superfície de proteção do voo visual em rota é estabelecida em função: 

I - do tipo de rota especial: avião ou helicóptero; e 

II - da existência ou não de espaço aéreo controlado. 

Art. 42. O PZPREAH deverá incluir todas as rotas especiais de aviões e helicópteros 

estabelecidas dentro de um determinado espaço aéreo. 

Art. 43. A superfície de proteção do voo visual em rota tem por finalidade disciplinar 

a ocupação do solo de modo a garantir: 

I - a segurança das operações aéreas às aeronaves em condições normais de operação, 

por meio da manutenção das áreas de proteção de procedimentos de navegação aérea livres de 

obstáculos; e 

II - a regularidade das operações aéreas, por meio da manutenção da altitude mínima 

de voo como a mais baixa possível. 

Superfície de Proteção do Voo Visual em Rota 

Art. 44. A superfície de proteção do voo visual em rota constitui um plano horizontal 

acima do solo, cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-14 e na Tabela 3-9. 

§ 1º  Os limites laterais devem compreender duas bordas paralelas ao eixo da rota 

especial separadas por uma determinada largura; e 

§ 2º  A elevação do plano horizontal deve ser igual a um determinado valor abaixo da 

altitude mínima de voo da rota especial. 
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Seção V 

Plano de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea 

Art. 45. O PZPANA é definido em função das superfícies limitadoras de obstáculos 

de auxílios à navegação aérea descritas neste Capítulo. 

Art. 46. As superfícies limitadoras de obstáculos do PZPANA são estabelecidas em 

função do tipo de auxílio à navegação aérea. 

Art. 47. As superfícies limitadoras de obstáculos de auxílios à navegação aérea têm 

por finalidade disciplinar a ocupação do solo de modo a garantir a integridade dos sinais 

eletromagnéticos ou sinais luminosos transmitidos por esses auxílios. 

Art. 48. O PZPANA deverá incluir todos os auxílios à navegação aérea, previstos neste 

Capítulo, instalados dentro da área patrimonial do aeródromo e, ainda, aqueles instalados fora da área 

patrimonial para atender às necessidades operacionais desse aeródromo. 

Parágrafo único.  Nos casos de auxílios à navegação aérea instalados fora de área 

patrimonial de aeródromo para atender às necessidades operacionais de mais de um aeródromo, o 

DECEA definirá qual aeródromo incluirá esses auxílios em seu PZPANA. 

Art. 49. Para efeito dessa Portaria, os sistemas de vigilância ATS serão considerados 

auxílios à navegação aérea. 

Equipamento Medidor de Distâncias – DME 

Art. 50. A superfície de proteção do DME é composta por duas seções, uma horizontal 

e outra em rampa, cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-15 e Tabela 3-10A. 

I - A seção horizontal possui: 

a) forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e 

b) altitude igual à elevação da base da antena. 

II - A seção em rampa possui: 

a) forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com o limite 

externo da seção horizontal; 

b) borda superior localizada em uma determinada altura acima da seção horizontal; 

e 

c) gradiente medido em relação ao plano horizontal que contém a base da antena. 

Radiofarol Não Direcional – NDB 

Art. 51. A superfície de Proteção do NDB é composta por duas seções, uma horizontal 

e outra em rampa, cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-16 e Tabela 3-10A. 

I - A seção horizontal possui: 

a) forma circular com centro coincidente com o eixo da torre; e 

b) altitude igual à elevação da base da torre. 
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II - A seção em rampa possui: 

a) forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com o limite 

externo da seção horizontal; 

b) borda superior localizada em uma determinada altura acima da seção horizontal; 

e 

c) gradiente medido em relação ao plano horizontal que contém a base da torre. 

Radiofarol Omnidirecional em VHF – VOR 

Art. 52. A superfície de proteção do VOR é composta por duas seções, uma horizontal 

e outra em rampa, cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-17 e Tabela 3-10A. 

I - A seção horizontal possui: 

a) forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e 

b) altitude igual à elevação da base da estrutura. 

II - A seção em rampa possui: 

a) forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com o limite 

externo da seção horizontal; 

b) borda superior localizada em uma determinada altura acima da seção horizontal; 

e 

c) gradiente medido em relação ao plano horizontal que contém a base da estrutura. 

Radiofarol Omnidirecional em VHF Doppler D-VOR 

Art. 53. A superfície de proteção do DVOR é composta por duas seções, uma 

horizontal e outra em rampa, cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-18 e 

Tabela 3-10A. 

I - A seção horizontal possui: 

a) forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e 

b) altitude igual à elevação da base da antena. 

II - A seção em rampa possui: 

a) forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com o limite 

externo da seção horizontal;  

b) borda superior localizada em uma determinada altura acima da seção horizontal; 

e 

c) gradiente medido em relação ao plano horizontal que contém a base da antena. 

Sistema de Aumentação dos Sinais de Navegação Baseado no Solo – GBAS 
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Art. 54. O Sistema de Aumentação dos Sinais de Navegação Baseado no Solo (GBAS) 

é constituído pelos seguintes subsistemas, cujas superfícies limitadoras de obstáculos estão descritas 

nos artigos 55 e 56 abaixo: VDB e Estações de Referência. 

Art. 55. A superfície de proteção do VDB é composta por duas seções, uma horizontal 

e outra em rampa, cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-19 e Tabela 3-10A. 

I - A seção horizontal possui: 

a) forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e 

b) altitude igual à elevação da base da antena. 

II - A seção em rampa possui: 

a) forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com o limite 

externo da seção horizontal; 

b) borda superior localizada em uma determinada altura acima da seção horizontal; 

e 

c) gradiente medido em relação ao plano horizontal que contém a base da antena. 

Art. 56. A superfície de proteção da estação de referência é composta por duas seções, 

uma horizontal e outra em rampa, cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-20 

e Tabela 3-10A. 

I - A seção horizontal possui: 

a) forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e 

b) altitude igual à elevação da base da antena. 

II - A seção em rampa possui: 

a) forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com o limite 

externo da seção horizontal; 

b) borda superior localizada em uma determinada altura acima da seção horizontal; 

e 

c) gradiente medido em relação ao plano horizontal que contém a base da antena. 

Sistema de Pouso por Instrumentos – ILS 

Art. 57. O Sistema de Pouso por Instrumentos (ILS) é constituído pelos seguintes 

subsistemas, cujas superfícies limitadoras de obstáculos estão descritas nos artigos 58, 59 e 60 abaixo: 

Transmissor de Rampa de Planeio (GP), Localizador (LOC) e Marcador (MARKER). 

Art. 58. A superfície de proteção do GP é composta por duas seções, uma horizontal e 

outra em rampa, cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-21 e Tabela 3-10A.  

I - A seção horizontal possui: 

a) forma retangular que tem como largura a distância da lateral da pista até a antena, 

somada a uma determinada extensão, perpendicular ao alinhamento do eixo da pista; 
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b) comprimento igual a uma distância determinada, no sentido da cabeceira da pista 

mais próxima a partir da antena; e 

c) altitude igual à elevação da base da estrutura de suporte da antena. 

II - A seção em rampa possui: 

a) forma retangular com a borda inferior coincidente com o limite externo da seção 

horizontal; 

b) borda superior localizada em uma determinada altura acima da seção horizontal e 

com a mesma largura dessa; e 

c) gradiente medido em relação ao plano horizontal que contém a base da estrutura 

de suporte da antena. 

Art. 59. A superfície de proteção do LOC é composta por uma seção horizontal, cujos 

parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-22 e Tabela 3-10A. 

I - A seção horizontal possui: 

a) forma retangular iniciada na cabeceira da pista, à frente da qual estão instaladas 

as antenas; 

b) largura que compreende toda a extensão lateral das antenas de forma a envolvê-la 

simetricamente, e comprimento com distância compreendida entre a cabeceira da pista e o eixo das 

antenas, somado a uma distância determinada; e 

c) altitude igual à elevação da estrutura de suporte das antenas. 

Parágrafo único.  No caso de instalação de LOC OFFSET (não alinhado com o eixo da 

pista), a superfície de proteção terá as mesmas características, com largura que compreende toda a 

extensão lateral das antenas de forma a envolvê-la simetricamente, e comprimento com distância 

compreendida entre a cabeceira oposta a da pista virtual estabelecida e o eixo das antenas, somado a 

uma distância determinada. 

Art. 60. A superfície de proteção do marcador é composta por uma seção horizontal, 

cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-22 e Tabela 3-10A. 

I - A seção horizontal possui: 

a) forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e 

b) altitude igual à elevação da estrutura de suporte das antenas.  

Sistema de Iluminação de Aproximação – ALS 

Art. 61. A superfície de proteção do ALS é composta por duas seções,: uma horizontal 

e outra em rampa, cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-23 e Tabela 3-10A. 

I - A seção horizontal possui: 

a) forma retangular com início na cabeceira da pista, com uma determinada largura 

simétrica ao eixo da pista e comprimento ultrapassando a última barra de luzes com uma distância 

determinada; e 
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b) altitude igual à elevação da cabeceira da pista.  

II - A seção em rampa possui: 

a) forma retangular com a borda inferior coincidente com o limite externo da seção 

horizontal;  

b) borda superior localizada em uma determinada altura acima da seção horizontal; 

e 

c) gradiente medido em relação ao plano horizontal que contém a cabeceira da pista.  

Sistemas de Vigilância ATS – ASR, ARSR e ADS-B 

Art. 62. A superfície de proteção dos sistemas de vigilância ATS é composta por duas 

seções, uma horizontal e outra em rampa, cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 

3-24 e Tabela 3-10A. 

I - A seção horizontal possui: 

a) forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e 

b) altitude igual à elevação da base da antena. 

II - A seção em rampa possui: 

a) forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com o limite 

externo da seção horizontal; 

b) borda superior localizada em uma determinada altura acima da seção horizontal; 

e 

c) gradiente medido em relação ao plano horizontal que contém a base da antena. 

Parágrafo único.  As superfícies citadas neste artigo aplicam-se também à proteção do 

radar meteorológico do SISCEAB. 

Radar de Aproximação de Precisão – PAR 

Art. 63. A superfície de proteção do PAR é composta por três seções, duas horizontais 

e outra em rampa, cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos na Figura 3-25 e Tabela 3-10A. 

I - A seção horizontal 1 possui: 

a) forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e 

b) altitude igual à elevação da base da estrutura do PAR. 

II - A seção horizontal 2 possui: 

a) forma de setor circular com centro coincidente com o eixo da antena e com o 

limite externo no ponto de toque, localizado a uma certa distância aquém da cabeceira da pista; e  

b) altitude igual à elevação da base da estrutura do PAR. 

III - A seção em rampa possui: 
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a) forma de setor de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com 

o limite externo da seção horizontal 2;  

b) borda superior localizada em uma determinada altura acima da seção horizontal 

2; e 

c) gradiente medido em relação ao plano horizontal que contém a base da estrutura 

do PAR. 

§ 1º  A quantidade de seções horizontais e em rampa, mencionadas nos Incisos I, II e 

III deste artigo, dependerão do número de cabeceiras para pouso apoiadas pelo PAR. 

§ 2º  Quando o radar PAR pertencer a um sistema radar de aproximação de precisão, 

associado a um radar de vigilância, todas as superfícies de proteção devem ser consideradas, 

prevalecendo a superfície mais restritiva, nos pontos de sobreposição. 

Sistemas Indicadores de Rampa de Aproximação Visual – VASIS, PAPI e APAPI 

Art. 64. A superfície de proteção dos sistemas indicadores de rampa de aproximação 

visual (VASIS, PAPI e APAPI) constitui um plano inclinado, cujos parâmetros e dimensões estão 

estabelecidos na Figura 3-26 e Tabela 3-10B. 

I - Os limites da superfície de proteção são: 

a) uma borda interna, horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da pista 

de pouso, com elevação igual à elevação da cabeceira e determinada largura, localizada a uma 

determinada distância anterior à cabeceira da pista; 

b) duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e divergindo a 

uma determinada razão a partir do prolongamento do eixo da pista de pouso; e 

c) uma borda externa horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da pista 

de pouso, localizada a uma determinada distância da borda interna. 

CAPÍTULO IV 

PLANO DE SOMBRA 

Art. 65. O plano de sombra é definido em função de um obstáculo que ultrapasse o 

limite vertical de uma superfície limitadora de obstáculos de aeródromo, heliponto ou auxílios à 

navegação aérea e deverá ser considerado para utilização do princípio da sombra. 

Parágrafo único.  Para efeito de utilização do princípio da sombra citado no caput deste 

artigo em uma superfície limitadora de obstáculos de auxílios à navegação aérea, somente se aplica 

o plano de sombra para os auxílios à navegação aérea transmissores de sinais luminosos, ou seja, 

ALS, VASIS, APAPI e PAPI, sendo proibida a sua aplicação para os auxílios à navegação aérea 

transmissores de sinais eletromagnéticos. 

Art. 66. Considerando que a proliferação de obstáculos que ultrapassem as superfícies 

limitadoras de obstáculos pode aumentar o risco associado às operações aéreas, a utilização do 

princípio da sombra deverá obedecer aos seguintes critérios: 

I - no caso das superfícies de aproximação, decolagem e transição, somente os 

obstáculos naturais poderão encobrir outros obstáculos; 
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II - no caso das superfícies horizontal interna, cônica e de auxílios à navegação aérea, 

os obstáculos naturais e artificiais poderão encobrir outros obstáculos; e 

III - os obstáculos implantados após manifestação do interesse público não poderão 

ser utilizados, no futuro, como sombra para encobrir um novo obstáculo. 

Art. 67. O plano de sombra constitui um plano estabelecido a partir de um obstáculo, 

cujos parâmetros e dimensões estão estabelecidos abaixo e ilustrados nas Figuras 4-1, 4-2 e 4-3:  

I - dentro dos limites laterais das superfícies de aproximação e decolagem: 

a) inicia a partir do plano horizontal que passa pelo topo do obstáculo e é composto 

por uma superfície inclinada, com gradiente negativo de 10%, em direção à cabeceira da pista e, 

também, na direção oposta à pista. 

b) estende-se por 150 metros a partir do ponto extremo do obstáculo, medidos no 

plano horizontal; e 

c) os limites laterais do plano de sombra são linhas paralelas à menor linha imaginária 

que une o obstáculo à pista e possui largura igual à do obstáculo. 

II - dentro dos limites laterais da superfície de transição: 

a) inicia a partir do plano horizontal que passa pelo topo do obstáculo e é composto 

por uma superfície inclinada, com gradiente negativo de 10%, em direção oposta à pista; 

b) estende-se por 150 metros a partir do ponto extremo do obstáculo, medidos no 

plano horizontal; e 

c) os limites laterais do plano de sombra são linhas paralelas à linha imaginária 

perpendicular ao eixo da pista ou ao seu prolongamento e possui largura igual à do obstáculo. 

III - dentro dos limites laterais da superfície horizontal interna e cônica: 

a) inicia a partir do plano horizontal que passa pelo topo do obstáculo e é composto 

por uma superfície inclinada no seu entorno, com gradiente negativo de 10%; e 

b) estende-se por 150 metros a partir das extremidades do obstáculo, circundando-o 

de acordo com o formato de seus limites laterais, sem contudo, ultrapassar os limites verticais das 

superfícies de aproximação, decolagem e transição, quando for o caso. 

IV - dentro dos limites laterais da superfície de proteção do ALS e da superfície de 

proteção do VASIS, PAPI ou APAPI: 

a) inicia a partir do plano horizontal que passa pelo topo do obstáculo e é composto 

por uma superfície inclinada, com gradiente negativo de 10%, em direção oposta ao auxílio. 

b) estende-se por 150 metros a partir do ponto extremo do obstáculo, medidos no 

plano horizontal; e 

c) os limites laterais do plano de sombra são linhas paralelas à menor linha 

imaginária que une o obstáculo ao centro do auxílio e possui largura igual à do obstáculo. 

CAPÍTULO V 

SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE OBJETOS 
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Art. 68. Um novo objeto ou objeto existente deve ser sinalizado e iluminado, de acordo 

com o previsto nesse capítulo, nos seguintes casos: 

I - quando se tratar de torres, mastros, postes, linhas elétricas elevadas, cabos 

suspensos ou outros objetos cuja configuração seja pouco visível a distância que estejam localizados 

dentro dos limites laterais da superfície de transição ou dentro dos 3.000 metros da borda interna das 

superfícies de aproximação ou decolagem, ainda que não ultrapassem os limites verticais dessas 

superfícies; 

II - quando se tratar de linhas elétricas elevadas, cabos suspensos ou outros objetos de 

configuração semelhante, que atravessem rios, hidrovias, vales ou estradas; 

III - quando se tratar de objetos que se elevem a 150 metros ou mais de altura; 

IV - quando se tratar de um obstáculo; ou 

V - quando for solicitado, a critério do Órgão Regional do DECEA. 

§ 1º  No caso previsto no Inciso III deste artigo, a sinalização não será obrigatória 

quando se tratar de objeto de fácil visualização e que se mantenha iluminado durante o dia por luzes 

de obstáculos de alta intensidade. 

§ 2º  As turbinas eólicas serão sinalizadas e iluminadas quando classificadas como 

obstáculos. 

§ 3º  A sinalização e iluminação dos objetos citados no caput deste artigo é 

responsabilidade do proprietário ou responsável legal pelo mesmo. 

Seção I 

Critérios de Sinalização e Iluminação de Objetos 

 

Art. 69. A sinalização de um objeto deve ser realizada por meio da pintura, nas cores 

laranja (ou vermelha) e branca, de um quadriculado ou de faixas alternadas, conforme ilustrado na 

Figura 5-1, obedecendo aos seguintes critérios: 

I - sinalização por meio de pintura de um quadriculado: 

a) deve ser utilizada quando o objeto possuir dimensões iguais ou superiores a 4,5 

metros e sua superfície não possuir desnivelamento; 

b) o quadriculado deve ser formado por quadriláteros, cujos lados meçam no mínimo 

1,5 metros e no máximo 3 metros, com os de cor mais escura situados nas extremidades; e 

II - sinalização por meio de pintura de faixas alternadas: 

a) deve ser utilizada quando o objeto possuir uma de suas dimensões, vertical ou 

horizontal, maior que 1,5 metros e a outra inferior a 4,5 metros e a sua superfície não possuir 

desnivelamento ou quando o objeto possuir configuração de armação ou estrutura e uma de suas 

dimensões, horizontal ou vertical, for inferior a 1,5 metros; 

b) as faixas alternadas devem ser perpendiculares à maior dimensão do objeto com a 

sua largura definida em função da maior dimensão ou 30 metros, o que for menor, com as de cor mais 

escura situadas nas extremidades, conforme Tabela 5-1. 

§ 1º  Quando as cores citadas no caput deste artigo puderem ser confundidas com o 

meio circunvizinho do objeto, deverão ser utilizadas outras cores que contrastem com o meio. 
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§ 2º  A sinalização de um objeto que possuir dimensões inferiores a 1,5 metros, deve 

ser realizada por meio da pintura de sua superfície com uma única cor. 

Art. 70. A sinalização de um objeto pode ser realizada, ainda, por meio de bandeiras 

ou balizas quando não for possível a pintura, obedecendo aos seguintes critérios: 

I - sinalização por meio de bandeiras: 

a) devem possuir pelo menos 0,6 metros em cada lado e ser posicionadas nas laterais, 

na parte superior do objeto ou nas laterais de sua borda mais elevada; 

b) devem ser dispostas pelo menos a cada 15 metros, quando se tratar de objetos 

extensos ou agrupados entre si; e 

c) devem ser de uma única cor (laranja ou vermelha) ou, caso sejam formadas por 

duas seções triangulares, de cores combinadas, uma laranja (ou vermelha) e a outra branca. 

II - sinalização por meio de balizas: 

a) devem ser posicionadas em locais visíveis, de modo que definam a forma geral do 

objeto e sejam identificáveis a partir de uma distância de pelo menos 1.000 metros, quando se tratar 

de objetos que devem ser identificados por aeronaves em voo, e a partir de uma distância de pelo 

menos 300 metros, quando se tratar de objetos que devem ser identificados por aeronaves no solo; 

b) devem ter sua forma característica, a fim de que não se confundam com as 

utilizadas para indicar outro tipo de informação; e 

c) devem ser de uma única cor (laranja ou vermelha) ou de cores combinadas, uma 

laranja (ou vermelha) e a outra branca. Neste último caso, as balizas devem ser dispostas 

alternadamente. 

§ 1º  Quando as cores das bandeiras ou balizas puderem ser confundidas com o meio 

circunvizinho do objeto, deverão ser utilizadas outras cores que contrastem com o meio. 

§ 2º  A sinalização de um objeto por meio de bandeiras ou balizas não deve aumentar 

o perigo que representa esse objeto às operações aéreas. 

Art. 71. A iluminação de um objeto deve ser realizada por meio da instalação, o mais 

próximo possível da sua extremidade superior, de uma ou mais luzes de baixa, média ou alta 

intensidade ou, ainda, de uma combinação dessas luzes, conforme ilustrado na Figura 5-2, 

obedecendo aos seguintes critérios: 

I - Especificações das luzes: 

a) as luzes de baixa intensidade tipos A, B, C e E; as luzes de média intensidade tipos 

A, B e C; e as luzes de alta intensidade tipos A e B deverão obedecer às especificações constantes 

das Tabelas 5-2, 5-3 e 5-4; 

b) o número e a disposição das luzes de baixa, média e alta intensidade em cada nível 

que deva ser iluminado serão tais que o objeto seja indicado em todos os ângulos de azimute. Caso 

uma luz seja ocultada em qualquer direção por outra parte do objeto ou por um objeto adjacente, 

devem ser instaladas luzes adicionais sobre a parte do objeto ou objeto adjacente que ocultou a luz, a 

fim de conservar o perfil geral do objeto que se tenha que iluminar; e 

c) a quantidade de lâmpadas a serem instaladas por nível em função do diâmetro do 

objeto a ser iluminado está especificada na Tabela 5-5. 
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II - Espaçamento das luzes: 

a) quando forem utilizadas luzes de baixa intensidade para definir a forma geral de 

um objeto de grande extensão ou de objetos agrupados entre si, estas devem ser espaçadas a intervalos 

longitudinais que não excedam 45 metros; e 

b) quando forem utilizadas luzes de média intensidade para definir a forma geral de 

um objeto de grande extensão ou de objetos agrupados entre si, estas devem ser espaçadas a intervalos 

longitudinais que não excedam 900 metros. 

III - Emprego de luzes de baixa intensidade: 

a) as luzes de baixa intensidade tipo B podem ser utilizadas sozinhas ou em 

combinação com luzes de média intensidade tipo B. 

IV - Emprego de luzes de média intensidade: 

a) as luzes de média intensidade tipo A e C devem ser utilizadas sozinhas; 

b) as luzes de média intensidade tipo B podem ser utilizadas sozinhas ou em 

combinação com luzes de baixa intensidade tipo B, conforme ilustrado nas Figuras 5-4, 5-5, 5-6 e 5-

7; 

c) quando a utilização noturna de luzes de média intensidade tipo A possa ofuscar os 

pilotos dentro de um raio de aproximadamente 10.000 metros do aeródromo, deve ser utilizado um 

sistema duplo de iluminação composto por essas luzes para uso diurno e crepúsculo e por luzes de 

média intensidade tipo B ou C para uso noturno; e 

d) os flashes das luzes de média intensidade tipos A e B instaladas em um objeto 

devem ser simultâneos. 

V - Emprego de luzes de alta intensidade: 

a) o emprego das luzes de alta intensidade está previsto tanto para o uso diurno 

quanto noturno; 

b) quando a utilização noturna de luzes de alta intensidade tipo A possa ofuscar os 

pilotos dentro de um raio de aproximadamente 10.000 metros do aeródromo, deve ser utilizado um 

sistema duplo de iluminação composto por essas luzes para uso diurno e crepúsculo e por luzes de 

média intensidade tipo B ou C para uso noturno; 

c) os flashes das luzes de alta intensidade tipo A instaladas em um objeto devem ser 

simultâneos; e 

d) os ângulos de regulagem de instalação das luzes de alta intensidade tipos A e B 

devem ser ajustados como indicado na Tabela 5-6. 

Art. 72. A iluminação de um objeto com altura inferior a 45 metros deve ser realizada, 

conforme ilustrado na Figura 5-3, obedecendo aos seguintes critérios: 

I - quando se tratar de objetos estreitos, devem ser utilizadas luzes de baixa intensidade 

tipo A ou B ou luzes de média ou alta intensidade, quando a instalação de luzes de baixa intensidade 

não for adequada ou for requerido maior destaque ao objeto. 

II - quando se tratar de objetos extensos ou de um grupo de edifícios, devem ser 

utilizadas luzes de média intensidade tipo A, B ou C. 
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Art. 73. A iluminação de um objeto com altura igual ou superior a 45 metros e inferior 

a 150 metros deve ser realizada por meio de luzes de média intensidade tipo A, B ou C, conforme 

ilustrado nas Figuras 5-4 e 5-5, obedecendo aos seguintes critérios: 

I - quando forem utilizadas luzes de média intensidade tipo A e a parte superior do 

objeto estiver a mais de 105 metros sobre o nível do terreno adjacente a ele ou sobre a elevação em 

que se encontram as extremidades superiores dos edifícios próximos (quando o objeto estiver rodeado 

de edifícios), devem ser instaladas luzes adicionais em níveis intermediários, espaçadas tão 

uniformemente quanto seja possível entre as luzes superiores e o nível do terreno, ou entre as luzes 

superiores e o nível da parte superior dos edifícios próximos, conforme o caso, com uma separação 

que não exceda 105 metros. 

II - quando forem utilizadas luzes de média intensidade tipo B ou C e a parte superior 

do objeto estiver a 45 metros ou mais sobre o nível do terreno adjacente a ele ou sobre a elevação em 

que se encontram as extremidades superiores dos edifícios próximos (quando o objeto estiver rodeado 

de edifícios), devem ser instaladas luzes adicionais em níveis intermediários, conforme ilustrado na 

Figura 5-8, alternadamente de baixa intensidade tipo B e de média intensidade tipo B, espaçadas tão 

uniformemente quanto seja possível entre as luzes superiores e o nível do terreno, ou entre as luzes 

superiores e o nível da parte superior dos edifícios próximos, conforme o caso, com uma separação 

que não exceda 52 metros. 

Art. 74. A iluminação de um objeto com altura igual ou superior a 150 metros deve ser 

realizada por meio de luzes de alta intensidade tipo A, conforme ilustrado nas Figuras 5-6 e 5-7, ou, 

se não for possível a utilização dessas luzes, por meio de luzes de média intensidade associadas com 

a sinalização com cores (pintura), obedecendo aos seguintes critérios: 

I - as luzes de alta intensidade tipo A devem ser espaçadas a intervalos uniformes que 

não excedam 105 metros entre as luzes superiores e o nível do terreno, ou entre as luzes superiores e 

o nível da parte superior dos edifícios próximos, conforme o caso. 

II - quando forem utilizadas luzes de média intensidade tipo A, devem ser instaladas 

luzes adicionais em níveis intermediários espaçadas tão uniformemente quanto seja possível entre as 

luzes superiores e o nível do terreno, ou entre as luzes superiores e o nível da parte superior dos 

edifícios próximos, conforme o caso, com uma separação que não exceda 105 metros. 

III - quando forem utilizadas luzes de média intensidade tipo B, devem ser instaladas 

luzes adicionais em níveis intermediários, alternadamente de baixa intensidade tipo B e de média 

intensidade tipo B, espaçadas tão uniformemente quanto seja possível entre as luzes superiores e o 

nível do terreno, ou entre as luzes superiores e o nível da parte superior dos edifícios próximos, 

conforme o caso, com uma separação que não exceda 52 metros. 

IV - quando forem utilizadas luzes de média intensidade tipo C, devem ser instaladas 

luzes adicionais em níveis intermediários espaçadas tão uniformemente quanto seja possível entre as 

luzes superiores e o nível do terreno, ou entre as luzes superiores e o nível da parte superior dos 

edifícios próximos, conforme o caso, com uma separação que não exceda 52 metros. 

Art. 75. Independentemente da sua altura, a iluminação dos objetos abaixo deve ser 

realizada obedecendo aos seguintes critérios: 

I - quando se tratar de chaminés ou outras estruturas que desempenhem funções 

similares, as luzes da parte superior devem ser colocadas com suficiente distância da cúspide (topo), 

com vistas a minimizar a contaminação devido à fumaça ou a outras emanações, conforme ilustrado 

na Figura 5-2. 
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II - quando se tratar de torres ou antenas iluminadas durante o dia por luzes de alta 

intensidade instaladas em uma haste ou suporte superior a 12 metros e não seja factível a instalação 

de luzes de alta intensidade na parte superior dessa haste ou suporte, as luzes devem ser instaladas no 

ponto mais alto possível e, se for viável, devem ser instaladas luzes de média intensidade tipo A, na 

parte superior dessa haste ou suporte. 

III - quando se tratar de objetos de grande extensão ou agrupados entre si que  

ultrapassem os limites verticais de uma superfície limitadora de obstáculos, as luzes superiores devem 

ser dispostas de modo que (i) indiquem os pontos ou extremidades mais altos do objeto mais elevado 

em relação à superfície limitadora de obstáculos; e (ii) definam a forma e a extensão geral do objeto 

ou agrupamento: 

a) caso o objeto apresente duas ou mais extremidades à mesma altura, deve ser 

iluminada a que se encontra mais próxima da área de pouso; e 

b) caso o ponto mais alto do objeto que sobressaia uma OLS inclinada não seja o seu 

ponto mais elevado, devem ser instaladas luzes adicionais no ponto mais elevado do obstáculo. 

Seção II 

Critérios de Sinalização e Iluminação de Turbinas Eólicas 

 

Art. 76. A sinalização de uma turbina eólica deve ser realizada por meio da pintura, na 

cor branca, das pás do rotor, nacele e dois terços superiores do mastro e por meio da pintura, na cor 

laranja (ou vermelha), do primeiro terço do mastro, conforme ilustrado na Figura 5-9, padrão A. 

Parágrafo único.  Quando o padrão ou as cores citadas no caput deste artigo não forem 

suficientes para contrastar a turbina eólica com o seu meio circunvizinho, deverá ser utilizado o 

padrão B da Figura 5-9 e poderão ser utilizadas outras cores que contrastem com o meio. 

Art. 77. A iluminação de uma turbina eólica deve ser realizada, de maneira que as 

aeronaves que se aproximem de qualquer direção tenham a percepção da sua altura, por meio da 

instalação de luzes na nacele, obedecendo aos seguintes critérios: 

I - O regime de intermitência das luzes, quando for o caso, deve ser 40 fpm. 

II - O tipo e a localização das luzes são definidos em função da altura da turbina eólica 

e de seu posicionamento em relação às superfícies limitadoras de obstáculos. 

III -  Os sistemas dualizados deverão dispor de um sistema que permita a troca do tipo 

de luz em função da iluminação do meio circunvizinho. 

Art. 78. A iluminação de uma única turbina eólica deve ser realizada por meio da 

instalação de luzes na nacele, conforme Tabela 5-2, em função da sua altura total, obedecendo aos 

seguintes critérios: 

I - Quando se tratar de turbinas eólicas com altura total inferior a 150 metros, luzes de 

média intensidade na nacele; 

II - Quando se tratar de turbinas eólicas com altura total maior ou igual a 150 metros 

e menor ou igual a 315 metros: 

a) luzes de média intensidade da nacele; 
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b) um nível intermediário localizado na metade da altura da nacele com pelo menos 

três luzes de baixa intensidade tipo A, B ou E, configuradas para que emitam flashes a intervalos 

iguais aos da luz da nacele; e 

c) Quando se tratar de turbinas eólicas com altura total maior que 315 metros, é 

possível que sejam requeridas sinalização e luzes adicionais, a critério do Órgão Regional do DECEA. 

Parágrafo único.  Altura total citada no caput deste artigo é calculada pela soma da 

altura da nacele mais a altura vertical da pá. 

Art. 79. A iluminação de parques eólicos deve ser realizada obedecendo aos seguintes 

critérios: 

I - as luzes devem definir o perímetro do parque eólico; 

II - dentro do parque eólico toda turbina de elevação significativa deve ser iluminada, 

independentemente de sua localização. 

III - o espaçamento máximo entre as luzes ao longo do perímetro deve ser de 900 

metros; 

IV - quando forem utilizadas luzes com flashes, a instalação deverá ser realizada de 

maneira que as luzes emitam flashes simultaneamente em todo o parque eólico; 

Parágrafo único.  As turbinas eólicas que se enquadrarem nos casos previstos nos 

Incisos I e II, devem ser iluminadas obedecendo ao disposto no artigo 78. 

Seção III 

Critérios de Sinalização e Iluminação de Linhas Elétricas, Cabos Suspensos ou Objetos de 

Configuração Semelhante 

Art. 80. A sinalização de linhas elétricas, cabos suspensos ou objetos de configuração 

semelhante deve ser realizada por meio de balizas, conforme ilustrado na Figura 5-10, obedecendo 

aos seguintes critérios: 

I - devem ser esféricas, de diâmetro não inferior a 60 centímetros; 

II - o espaçamento entre duas balizas consecutivas ou entre uma baliza e uma torre de 

sustentação deve acomodar o diâmetro da baliza e em nenhum caso poderá ultrapassar o indicado na 

Tabela 5-7; 

III - não devem ser posicionadas em um nível inferior ao cabo mais elevado no ponto 

sinalizado; 

IV - devem ter sua forma característica, a fim de que não se confundam com as 

utilizadas para indicar outro tipo de informação; e 

V - devem ser de uma única cor (laranja ou vermelha) ou de cores combinadas, uma 

laranja (ou vermelha) e a outra branca, conforme ilustrado na Figura 5-11. Neste último caso, as 

balizas devem ser dispostas alternadamente. 

§ 1º  As torres de sustentação devem obedecer aos mesmos critérios de sinalização e 

iluminação previstos na Seção I deste Capítulo, podendo ser omitida essa sinalização quando forem 

iluminadas durante o dia por luzes de alta intensidade. 
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§ 2º  Quando as cores das balizas puderem ser confundidas com o meio circunvizinho 

do objeto, deverão ser utilizadas outras cores que contrastem com o meio. 

§ 3º  Quando não for possível a instalação de balizas, devem ser instaladas luzes de 

alta intensidade tipo B nas torres de sustentação. 

§ 4º  Quando as torres de sustentação não forem auto-apoiadas, ou seja, forem 

suportadas por meio de rédeas metálicas ou tensores, estes devem ser sinalizados por meio de balizas, 

conforme ilustrado na Figura 5-12. 

Art. 81. A iluminação de linhas elétricas, cabos suspensos ou objetos de configuração 

semelhante deve ser realizada quando não for possível a instalação de balizas, por meio da instalação, 

nas torres de sustentação, de luzes de alta intensidade tipo B em três níveis, obedecendo aos seguintes 

critérios: 

I - Posicionamento: 

a) o nível 1 deve estar localizado na parte superior das torres; 

b) o nível 2 deve estar localizado em um nível equidistante dos níveis 1 e 3; e 

c) o nível 3 deve estar localizado na altura do ponto mais baixo da catenária da linha 

elétrica ou cabo suspenso. 

II - Emprego de luzes: 

a) o emprego das luzes de alta intensidade está previsto tanto para o uso diurno 

quanto noturno; 

b) quando a utilização noturna de luzes de alta intensidade tipo B possa ofuscar os 

pilotos dentro de um raio de aproximadamente 10.000 metros do aeródromo, deve ser utilizado um 

sistema duplo de iluminação composto por essas luzes para uso diurno e crepúsculo e por luzes de 

média intensidade tipo B para uso noturno; 

c) quando forem utilizadas luzes de média intensidade, estas devem ser instaladas no 

mesmo nível que as luzes de alta intensidade; 

d) os flashes das luzes de alta intensidade tipo B devem ser simultâneos, obedecendo 

ao intervalo previsto na Tabela 5-8 e à sequência: em primeiro lugar a luz do nível 2, depois a luz do 

nível 1 e por último a luz do nível 3; e 

e) os ângulos de regulagem de instalação das luzes de alta intensidade tipo B devem 

ser ajustados como indicado na Tabela 5-6. 

Seção IV 

Critérios de Iluminação de Balões Cativos 

Art. 82. A iluminação de um balão cativo deve ser realizada nos seguintes casos: 

I - operação no período noturno; 

II - quando autorizados a operar em altura superior a 150 metros; ou 

III - quando autorizados a operar ultrapassando os limites verticais das superfícies 

limitadoras de obstáculos. 
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Art. 83. A iluminação de um balão cativo deve ser realizada por meio de luzes 

anticolisão, obedecendo aos seguintes critérios: 

I - possuir uma ou mais luzes pulsantes, nas cores vermelha ou branca, com uma 

frequência efetiva superior a 40 fpm, mas não superior a 140 fpm; 

II - o arranjo de luzes anticolisão deve permitir a iluminação em 360º no plano 

horizontal; 

III - o arranjo de luzes anticolisão deve permitir uma iluminação vertical de, pelo 

menos, 60 graus para cima e, nos casos de operação em alturas superiores a 150 metros, também para 

baixo do plano horizontal das luzes, conforme exemplificado na Figura 5-13; 

IV - as luzes anticolisão devem ser fixadas ou suspensas no envelope e, 

adicionalmente, caso o balão seja tripulado, em sua carga paga; e 

V - durante a operação noturna e em condições atmosféricas limpas, pelo menos uma 

luz anticolisão deve ser visível entre uma distância de 100 a 3700 metros do balão. 

Parágrafo único.  Para as situações estabelecidas nos incisos II e III do artigo 82, além 

do disposto neste artigo, o projeto do balão cativo deve prever sinalização do cabo de ancoragem por 

meio de cores, balizas ou bandeiras de forma a permitir sua identificação. 

CAPÍTULO VI 

EFEITO ADVERSO OPEA E ESTUDO AERONÁUTICO OPEA 

Art. 84. O objetivo da análise do efeito adverso OPEA é avaliar se um determinado 

objeto projetado no espaço aéreo, natural ou artificial, fixo ou móvel, de natureza permanente ou 

temporária, causa impacto à segurança ou à regularidade das operações aéreas. 

Art. 85. O efeito adverso OPEA avalia a possibilidade de interferência de um objeto: 

I - no serviço de controle de aeródromo; 

II - nas características físicas de aeródromo; 

III - nos auxílios à navegação aérea; 

IV - nas operações aéreas em condições normais; 

V - nas operações aéreas em contingência; e 

VI - na segurança de voo. 

Art. 86. As situações nas quais um objeto causa efeito adverso OPEA à segurança ou 

à regularidade das operações aéreas, as possíveis exceções e as ocasiões nas quais poderá ser 

conduzido um estudo aeronáutico OPEA estão estabelecidas nos artigos 88 a 107. 

§ 1º  O estudo aeronáutico de que trata o caput deste artigo é de caráter qualitativo e 

os critérios e responsáveis por sua condução serão detalhados em norma complementar do COMAER 

nos termos da Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 63-19. 

§ 2º  A metodologia qualitativa de condução de estudos aeronáuticos é capaz de avaliar 

o efeito adverso de um objeto, ou de um grupo de objetos, identificar medidas mitigadoras e 
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determinar o prejuízo operacional em aceitável ou inaceitável com base em parâmetros 

preestabelecidos, mas não é capaz de quantificar o aumento do risco associado às operações aéreas. 

§ 3º  A proliferação de obstáculos que afetam adversamente a segurança ou a 

regularidade das operações aéreas, ainda que um estudo aeronáutico tenha classificado o prejuízo 

operacional em aceitável, pode limitar a quantidade de movimentos, inviabilizar a operação de 

determinados tipos de aeronaves e reduzir a quantidade de passageiros ou de carga transportável. 

Art. 87. Para efeito de determinação do efeito adverso OPEA de estradas e ferrovias, 

deverá ser considerado um obstáculo móvel de, no mínimo, 5 e 7,5 metros de altura, respectivamente, 

a não ser que tenha sido informado outro parâmetro no projeto. 

Seção I 

Efeito Adverso OPEA no Serviço de Controle de Aeródromo 

Art. 88. O efeito adverso OPEA no serviço de controle de aeródromo é determinado 

pela perda de visão, parcial ou total, da área de manobras ou de outras áreas consideradas importantes 

para a prestação do serviço de controle de aeródromo. 

Art. 89. Um novo objeto, extensão de objeto ou objeto existente não deve ser permitido 

se causar efeito adverso OPEA no serviço de controle de aeródromo, exceto quando um estudo 

aeronáutico classificar o prejuízo operacional em aceitável. 

Seção II 

Efeito Adverso OPEA nas Características Físicas do Aeródromo 

Art. 90. O efeito adverso OPEA nas características físicas do aeródromo é 

determinado pela interferência de um objeto nos limites verticais de uma zona desimpedida. 

Art. 91. Um novo objeto, extensão de objeto ou objeto existente não deve ser permitido 

se causar efeito adverso OPEA nas características físicas do aeródromo, exceto quando um estudo 

aeronáutico classificar o prejuízo operacional em aceitável. 

Seção III 

Efeito Adverso OPEA nos Auxílios à Navegação Aérea 

Art. 92. O efeito adverso OPEA nos auxílios à navegação aérea é determinado pela 

interferência de um objeto nos limites verticais de uma superfície limitadora de obstáculos de auxílio 

à navegação aérea ou nos sinais eletromagnéticos ou luminosos transmitidos pelo auxílio decorrente 

da dimensão, estrutura física, material empregado, radiação eletromagnética ou condição inercial, 

ainda que o objeto não ultrapasse os limites verticais da superfície limitadora de obstáculos de auxílio 

à navegação aérea. 

Art. 93. Em função da possibilidade de interferência nos sinais eletromagnéticos ou 

luminosos transmitidos pelo auxílio, o limite vertical imposto ao objeto poderá ser mais restritivo do 

que o definido pelas superfícies limitadoras de obstáculos de auxílios à navegação aérea nos seguintes 

casos, ainda que o objeto não ultrapasse os limites verticais dessas superfícies: 

I - quando o objeto estiver localizado dentro dos limites laterais da superfície 

limitadora de obstáculos a uma distância menor que 1.000 metros do auxílio à navegação aérea; ou 

II - quando se tratar de linhas de transmissão de energia elétrica, parques eólicos, 

estruturas que possuam superfícies metálicas com área superior a 500 m2 e, ainda, pontes ou viadutos 

que se elevem a mais de 40 metros do solo, localizados dentro dos limites laterais da superfície 

limitadora de obstáculos do auxílio à navegação aérea transmissor de sinais eletromagnéticos. 
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Art. 94. Um novo objeto, ou extensão de objeto, não deve ser permitido se causar 

efeito adverso OPEA nos auxílios à navegação aérea, exceto quando: 

I - for constatado pelo Órgão Regional do DECEA que esse objeto estará encoberto 

por outro objeto natural; 

II - se tratar de outro auxílio à navegação aérea, desde que não interfira com os sinais 

eletromagnéticos ou luminosos transmitidos pelo auxílio afetado; 

III - a inspeção em voo comprovar que o funcionamento do auxílio à navegação aérea 

não foi afetado; ou 

IV - um estudo aeronáutico classificar o prejuízo operacional em aceitável. 

Seção IV 

Efeito Adverso OPEA nas Operações Aéreas em Condições Normais 

Art. 95. O efeito adverso OPEA nas operações aéreas em condições normais é 

determinado pela interferência de um objeto nos limites verticais da superfície horizontal externa, de 

proteção do voo visual ou de proteção do voo visual em rota. 

Parágrafo único.  No caso da superfície horizontal externa, a interferência de um objeto 

nos limites verticais somente será caracterizada como efeito adverso OPEA quando esse objeto 

interferir também com procedimentos de navegação aérea. 

Art. 96. Um novo objeto, extensão de objeto ou objeto existente não deve ser permitido 

se causar efeito adverso OPEA nas operações aéreas em condições normais, exceto quando um estudo 

aeronáutico classificar o prejuízo operacional em aceitável. 

Seção V 

Efeito Adverso OPEA nas Operações Aéreas em Contingência 

Art. 97. O efeito adverso OPEA nas operações aéreas em contingência é determinado 

pela interferência de um objeto nos limites verticais das superfícies de aproximação, decolagem, 

transição, horizontal interna, cônica, aproximação interna, transição interna ou pouso interrompido. 

Art. 98. Um novo objeto, extensão de objeto ou objeto existente não deve ser permitido 

se causar efeito adverso OPEA nas superfícies de aproximação, decolagem ou transição, exceto 

quando: 

I - for constatado pelo Órgão Regional do DECEA que esse objeto estará encoberto 

por outro objeto natural; 

II - se tratar de objeto de natureza temporária e um estudo aeronáutico classificar o 

prejuízo operacional em aceitável; ou 

III - for declarado de interesse público nos termos do artigo 117 e um estudo 

aeronáutico determinar que o prejuízo operacional é considerado aceitável. 

Parágrafo único.  Um objeto existente poderá ser permitido, ainda, além dos casos 

previstos nos Incisos I, II e III acima, por meio de um estudo aeronáutico que classifique o prejuízo 

operacional em aceitável. 

Art. 99. As torres de controle de aeródromo e os auxílios à navegação aérea poderão 

ser implantados na superfície de transição, ainda que ultrapassem os seus limites verticais. 
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Art. 100. Um novo objeto, extensão de objeto ou objeto existente não deve ser 

permitido se causar efeito adverso OPEA nas superfícies horizontal interna ou cônica, exceto quando: 

I - for constatado pelo Órgão Regional do DECEA que esse objeto estará encoberto 

por outro objeto natural ou artificial; 

II - se elevar acima da superfície do terreno em, no máximo, 8 metros na superfície 

horizontal interna e 19 metros na superfície cônica, qualquer que seja a altura em relação à elevação 

do aeródromo e, ainda, não se tratar de torres, linhas elétricas, cabos suspensos, mastros, postes e 

outros objetos cuja configuração seja pouco visível a distância; ou 

III - for declarado de interesse público nos termos do artigo 117 e um estudo 

aeronáutico classificar o prejuízo operacional em aceitável. 

Parágrafo único.  Um objeto existente poderá ser permitido, ainda, além dos casos 

previstos nos Incisos I, II e III acima, por meio de um estudo aeronáutico que classifique o prejuízo 

operacional em aceitável. 

Art. 101. Um novo objeto, extensão de objeto ou objeto existente não deve ser 

permitido se causar efeito adverso OPEA nas superfícies de aproximação interna, transição interna 

ou pouso interrompido, exceto quando: 

I - se tratar de equipamentos que atendam aos critérios de frangibilidade e que, para 

desempenharem sua função, devam estar localizados a partir de 120 metros do eixo da pista, inclusive; 

II - se tratar de equipamentos que atendam aos critérios de frangibilidade e que, para 

desempenharem sua função, devam estar localizados a menos de 120 metros do eixo da pista desde 

que o impacto nos mínimos operacionais dos procedimentos de navegação aérea seja classificado 

como aceitável; ou 

III - se tratar de objetos móveis, desde que não ultrapassem os limites verticais dessas 

superfícies durante o uso da pista para pouso. 

Seção VI 

Efeito Adverso OPEA na Segurança de Voo 

Art. 102. O efeito adverso OPEA na segurança de voo é determinado pela implantação 

de um objeto caracterizado como de natureza perigosa dentro dos limites laterais das superfícies de 

aproximação, decolagem ou transição, ainda que não ultrapasse os seus limites verticais. 

§ 1º  Além das restrições estabelecidas no caput deste artigo, os objetos caracterizados 

como de natureza perigosa que atraiam ou que tenham potencial atrativo de fauna deverão obedecer 

aos critérios previstos em norma complementar do COMAER. 

§ 2º  Os objetos caracterizados como de natureza perigosa que causem perigosos 

reflexos ou irradiações provenientes da utilização de raios laser não estão sujeitos às restrições 

estabelecidas no caput deste artigo e deverão obedecer aos critérios previstos no artigo 104. 

Art. 103. Um novo objeto, extensão de objeto ou objeto existente, que se caracterize 

como de natureza perigosa, não deve ser permitido se causar efeito adverso OPEA na segurança de 

voo, exceto quando: 

I - se tratar de postos de combustíveis para abastecimento de veículos automotores 

desde que não estejam localizados na área abrangida pela faixa de pista e numa área retangular 
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adjacente à cabeceira da pista de pouso e decolagem, com largura de 90 metros, centrada no eixo da 

pista, e comprimento de 300 metros, medidos a partir do limite da sua cabeceira; 

II - se tratar de postos de combustíveis para abastecimento de aeronaves localizados 

dentro dos limites laterais da superfície de transição, desde que não ultrapassem os seus limites 

verticais; ou 

III - um estudo aeronáutico classificar medidas mitigadoras propostas em aceitáveis; 

Art. 104. Para garantir a segurança de aeronaves contra os perigosos efeitos de 

projeções de raios laser visíveis no entorno dos aeródromos, deverão ser observados os níveis 

máximos de irradiação (MIL) estabelecidos para as seguintes áreas, conforme ilustrado na Figura 6-

1: 

I - Zona Livre de Raios Laser (LFFZ) – Espaço aéreo definido nas proximidades 

imediatas do aeródromo, em que a efetiva irradiação de um raio laser visível é restringida a um nível 

adequado para evitar qualquer distração ou perturbação visual (MIL – 50nW/cm2); 

II - Zona Crítica de Raios Laser (LCFZ) – Espaço aéreo além da LFFZ, em que a 

efetiva irradiação de um raio laser visível é restringida a um nível adequado para evitar efeitos visuais 

transitórios, tais como ofuscamento ou cegueira momentânea (MIL – 5µW/cm2); e 

III - Zonas de Sensibilidade de Raios Laser (LSFZ) – Espaço aéreo além da LCFZ, 

em que a efetiva irradiação de um raio laser visível é restringida a um nível adequado para evitar 

potenciais efeitos visuais (MIL – 100µW/cm2). 

Parágrafo único.  No espaço aéreo compreendido por essas áreas e em todo espaço 

aéreo navegável, o nível máximo de irradiação de qualquer raio laser, visível ou invisível, não deve 

ser superior à Máxima Exposição Permitida (MPE). 

Seção VII 

Efeito Adverso OPEA – Caso Especial Balões Cativos 

Art. 105. O efeito adverso OPEA nas operações aéreas causado por balões cativos é 

determinado pela interferência do balão nos limites verticais das superfícies limitadoras de 

obstáculos, por içamento realizado a altura superior a 150 metros (quando o balão estiver localizado 

fora dos limite laterais das superfícies limitadoras de obstáculos) ou por possibilidade de 

desprendimento ou ruptura das amarras do balão que possam levá-lo a um voo livre. 

Parágrafo único.  Para efeito desta Portaria, os balões cativos são considerados objetos 

fixos, de natureza temporária. 

Art. 106. Para evitar desprendimento ou ruptura das amarras que possam levá-lo ao 

voo livre, um balão cativo deve ser projetado de maneira a cumprir os seguintes requisitos mínimos 

de segurança operacional: 

I - existência de um manual de voo que registre os limites operacionais e os 

procedimentos a serem adotados em todas as fases do voo; 

II - desenvolvimento do dispositivo de ancoragem e do cabo de ancoragem de modo a 

suportar as cargas em voo; 

III -  existência de dispositivo de esvaziamento que possa ser acionado remotamente 

ou autonomamente em caso de voo livre não intencional; 
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IV - existência de dispositivo de rastreio do balão para que, em caso de voo livre não 

intencional, possibilite informar ao órgão dos serviços de tráfego aéreo responsável o deslocamento 

do balão até seu retorno ao solo; e 

V - observância da sinalização adequada a ser adotada nos termos dos artigos 82 e 83. 

Art. 107. O içamento de balão cativo não deve ser permitido se causar efeito adverso 

OPEA nas operações aéreas, exceto nos casos previstos nos artigos 89, 94, 96, 98 e 100. 

CAPÍTULO VII 

SOLICITAÇÕES 

Art. 108. A documentação a ser apresentada e o trâmite processual para análise de um 

objeto projetado no espaço aéreo serão definidos em norma complementar do COMAER nos termos 

da Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 11-3. 

Parágrafo único.  O interessado deverá, por meio de formulário próprio e dentro do 

prazo estabelecido na norma complementar citada no caput deste artigo, informar, obrigatoriamente, 

ao Órgão Regional do DECEA, o término da obra, em caso de objeto permanente, ou o encerramento 

das atividades, em caso de objeto temporário. 

Seção I 

Plano Básico/Específico de Zona de Proteção de Aeródromo 

Art. 109. Deve ser submetido à autorização do Órgão Regional do DECEA, novo 

objeto, ou extensão de objeto, de qualquer natureza, temporária ou permanente, fixa ou móvel: 

I - dentro dos limites laterais da superfície de aproximação quando: 

a) se encontrar dentro da primeira seção; 

b) se encontrar dentro da segunda seção e possuir altura superior a 60 metros em 

relação à borda interna; 

c) se encontrar dentro da seção horizontal e possuir altura superior a 140 metros em 

relação à borda interna; 

d) se tratar de objeto que se caracterize como de natureza perigosa; ou 

e) sua configuração for pouco visível a distância, como por exemplo, torres, linhas 

elétricas, cabos suspensos e mastros, entre outros, e estiver localizado dentro de 3000 metros da borda 

interna. 

II - dentro dos limites laterais da superfície de decolagem quando: 

a) se encontrar dentro de 3000 metros da borda interna; 

b) se encontrar além de 3000 metros da borda interna e possuir altura superior a 60 

metros em relação à borda interna; 

c) se tratar de objeto que se caracterize como de natureza perigosa; ou 

d) sua configuração for pouco visível a distância, tais como torres, linhas elétricas, 

cabos suspensos e mastros, entre outros, e estiver localizado dentro de 3000 metros da borda interna. 
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III - dentro dos limites laterais da superfície de transição; 

IV - dentro dos limites laterais da superfície horizontal interna quando possuir altura 

superior a 25 metros em relação à elevação do aeródromo e se elevar acima da superfície do terreno 

em mais de 8 metros; 

V - dentro dos limites laterais da superfície cônica quando possuir altura superior a 45 

metros em relação à elevação do aeródromo e se elevar acima da superfície do terreno em mais de 19 

metros; 

VI - dentro dos limites laterais da superfície de proteção do voo visual quando possuir 

altura superior a 55 metros em relação à elevação do aeródromo e se elevar acima da superfície do 

terreno em mais de 30 metros; ou 

VII - dentro dos limites laterais da superfície horizontal externa quando possuir altura 

superior a 150 metros em relação à elevação do aeródromo e se elevar acima da superfície do terreno 

em mais de 30 metros. 

Seção II 

Plano Básico de Zona de Proteção de Heliponto  

Art. 110. Deve ser submetido à autorização do Órgão Regional do DECEA, novo 

objeto, ou extensão de objeto, de qualquer natureza, temporária ou permanente, fixa ou móvel: 

I - dentro dos limites laterais da superfície de aproximação ou decolagem quando: 

a) se encontrar dentro da primeira seção/seção única ou da segunda seção; 

b) se encontrar dentro da seção horizontal e possuir altura superior a 45 metros em 

relação à FATO; 

c) se tratar de objeto que se caracterize como de natureza perigosa; ou 

d) sua configuração for pouco visível a distância, tais como, torres, linhas elétricas, 

cabos suspensos e mastros, entre outros. 

II - dentro dos limites laterais da superfície de transição. 

Seção III 

Plano de Zona de Proteção de Rotas Especiais de Aviões e Helicópteros 

Art. 111. Deve ser submetido à autorização do Órgão Regional do DECEA, novo 

objeto, ou extensão de objeto, de qualquer natureza, temporária ou permanente, fixa ou móvel, 

localizado dentro dos limites laterais da superfície de proteção do voo visual em rota quando possuir 

altura superior à altitude do plano horizontal.  

Seção IV 

Plano de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea 

Art. 112.  Deve ser submetido à autorização do Órgão Regional do DECEA, novo 

objeto, ou extensão de objeto, de qualquer natureza, temporária ou permanente, fixa ou móvel: 

I - dentro dos limites laterais de uma superfície limitadora de obstáculos de auxílio à 

navegação aérea quando: 
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a) se encontrar a uma distância menor que 1.000 metros de um auxílio à navegação 

aérea, ainda que não ultrapasse os seus limites verticais; 

b) se encontrar a qualquer distância do auxílio à navegação aérea, desde que ultrapasse 

os seus limites verticais; ou 

c) se encontrar a qualquer distância de um auxílio à navegação aérea transmissor de 

sinais eletromagnéticos, tratando-se de linhas de transmissão de energia elétrica, parques eólicos, 

estruturas que possuam superfícies metálicas com área superior a 500 m2, pontes ou viadutos que se 

elevem a mais de 40 metros do solo. 

Seção V 

Casos Especiais 

Art. 113. Deve ser submetido à autorização do Órgão Regional do DECEA, novo 

objeto, ou extensão de objeto, de qualquer natureza, temporária ou permanente, fixa ou móvel, 

localizado fora dos limites laterais de um plano de zona de proteção quando possuir altura igual ou 

superior à 150 metros acima da superfície do terreno.  

Art. 114. Os objetos caracterizados como de natureza perigosa que causem perigosos 

reflexos ou irradiações provenientes da utilização de raios laser, estão dispensados de autorização 

dos Órgãos Regionais do DECEA, desde que: 

I -  seja observada a altura máxima de 150 metros acima da superfície do terreno; 

II - não ultrapassem os limites verticais estabelecidos pelos planos de zona de 

proteção; e 

III - sejam observados os critérios estabelecidos no artigo 105. 

Art. 115. O içamento de balão cativo está dispensado de autorização dos Órgãos 

Regionais do DECEA desde que: 

I - observe a altura máxima de 150 metros acima da superfície do terreno; e 

II - não ultrapasse os limites verticais estabelecidos pelos planos de zona de proteção. 

§ 1º  Nos casos em que o planejamento da operação objetive ultrapassar os limites 

estabelecidos nos Incisos I e II, o içamento, obrigatoriamente, deverá ser submetido à autorização do 

Órgão Regional do DECEA responsável, sendo considerado um objeto fixo de natureza temporária. 

§ 2º  Nos casos em que haja a necessidade de realização de operações regulares, bem 

como de operações táticas, em que se faz necessária urgência na instalação e no içamento do balão, 

os operadores deverão realizar acordos operacionais com o Órgão Regional do DECEA responsável 

pela área de realização do içamento. 

CAPÍTULO VIII 

RECURSOS 

Art. 116. O interessado poderá interpor recurso objetivando a revisão do processo para 

o qual o Órgão Regional do DECEA tenha emitido deliberação final desfavorável, desde que 

apresente fatos novos ou considerações que possam justificar a modificação da deliberação emitida. 

Art. 117. Nos casos em que um objeto projetado no espaço aéreo cause efeito adverso 

e o Poder Municipal ou Estadual se manifestar, oficialmente, pelo interesse público no referido objeto, 
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o Órgão Regional do DECEA conduzirá um estudo aeronáutico com o objetivo de classificar o 

prejuízo operacional e garantir a segurança e a regularidade das operações aéreas no aeródromo 

envolvido. 

§ 1º  Quando o objeto e o aeródromo envolvido não estiverem situados no mesmo 

município ou estado, a manifestação do interesse público deverá ser realizada em coordenação entre 

os Poderes Municipais e Estaduais envolvidos, por intermédio de ato conjunto. 

§ 2º  Caso o estudo aeronáutico classifique o prejuízo operacional em aceitável e o 

aeródromo envolvido não seja militar, os Poderes Municipais ou Estaduais que declararam o interesse 

público deverão: 

a) tomar conhecimento das medidas mitigadoras a serem implementadas e das 

consequentes restrições operacionais; 

b) avaliar os benefícios do empreendimento versus o prejuízo operacional no 

aeródromo envolvido; e 

c) ratificar o interesse público no empreendimento, se assim julgarem conveniente. 

§ 3º  Uma vez ratificado o interesse público, o processo será encaminhado à Secretaria 

de Aviação Civil da Presidência da República (SAC-PR), para manifestação acerca do objeto 

proposto, à luz do que dispõe a Política Nacional de Aviação Civil (PNAC) e, após, retornará ao 

COMAER para a emissão de portaria de autorização do objeto, caso julgue pertinente. 

§ 4º  Caso seja autorizado o novo objeto ou extensão de objeto, o Órgão Regional do 

DECEA tomará as providências necessárias à implementação das medidas mitigadoras identificadas 

pelo estudo aeronáutico. 

§ 5º  Os objetos que são claramente de interesse público, ou seja, aqueles cuja 

solicitação tenha sido impetrada diretamente pela União, por Unidades da Federação, por Municípios, 

por órgãos públicos, ministérios, secretarias ou concessionárias, neste último caso desde que o objeto 

tenha relação com a atividade concedida, serão considerados como de interesse público já no seu 

pedido inicial. 

Art. 118. A documentação a ser apresentada, o local e o trâmite processual para análise 

de objeto projetado no espaço aéreo em grau de recurso ou em grau de recurso por interesse público, 

serão definidos em norma complementar do COMAER, nos termos da Instrução do Comando da 

Aeronáutica (ICA) 11-3. 

CAPÍTULO IX 

COMPETÊNCIAS 

Art. 119. Ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) compete: 

I - elaborar, quando aplicável, o conjunto de normas complementares do COMAER 

para detalhamento dos dispositivos estabelecidos nesta Portaria; 

II - coordenar e supervisionar, junto aos seus Órgãos Regionais, as diversas atividades 

necessárias à manutenção da segurança das operações aéreas no entorno dos aeródromos brasileiros; 

e 

III - orientar, a seu critério, a confecção dos PEZPA. 
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Art. 120. Ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

(CENIPA) compete: 

I - elaborar, quando aplicável, o conjunto de normas complementares do COMAER 

para detalhamento dos critérios de condução de estudo aeronáutico para avaliação das medidas 

propostas para mitigar o efeito adverso OPEA na segurança de voo, de acordo com as competências 

estabelecidas na legislação vigente; e 

II - emitir parecer técnico conclusivo, na sua área de competência, a respeito das 

medidas propostas para mitigar o efeito adverso OPEA na segurança de voo. 

Art. 121. Aos Órgãos Regionais do DECEA compete: 

I - confeccionar os PEZPA e PZPREAH, em coordenação com o DECEA; 

II - emitir a decisão final do processo de análise de objetos projetados no espaço aéreo, 

comunicá-la ao interessado por meio de ofício e, após receber a notificação de término de obra, 

arquivar o processo para controle administrativo: 

III - exigir a sinalização e iluminação de objetos nos termos do capítulo V desta 

Portaria; 

IV - coordenar com a administração municipal/distrital a observância das restrições 

impostas pelos planos de zona de proteção; 

V - garantir que as AAL responsáveis pelos aeródromos dentro de sua área de 

jurisdição cumpram com o disposto no Inciso IV do artigo 125 desta Portaria; 

VI - analisar os elementos enviados pela administração municipal/distrital referentes 

a objetos que possam contrariar os dispositivos previstos nesta Portaria e adotar as medidas 

operacionais necessárias à manutenção da segurança e da regularidade das operações aéreas; 

VII - lavrar auto de embargo de objetos, de qualquer natureza, temporária ou 

permanente, fixa ou móvel, quando constatado que esse objeto contraria os dispositivos previstos 

nesta Portaria, bem como nas normas complementares do COMAER, e comunicar à administração 

municipal/distrital responsável; 

VIII - instaurar processo administrativo toda vez que constatar ou tomar conhecimento 

de ocorrência de infração às normas desta Portaria e aos preceitos pertinentes às normas 

complementares do COMAER, encaminhando os autos do processo à Junta de Julgamento da 

Aeronáutica; e 

IX - informar via ofício à Advocacia-Geral da União sobre os objetos que contrariem 

as restrições impostas nessa Portaria e nas normas complementares do COMAER. 

Art. 122. Ao Instituto de Cartografia Aeronáutica (ICA) compete aprovar, 

disponibilizar e revogar os planos de zona de proteção. 

Art. 123. À Junta de Julgamento da Aeronáutica (JJAer) compete julgar o processo 

administrativo encaminhado pelo Órgão Regional do DECEA e impor, se for o caso, as seguintes 

providências administrativas: 

I - multa; 

II - suspensão de licenças ou autorizações; 
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III - cassação de licenças ou autorizações; 

IV - embargo de objeto móvel ou fixo de qualquer natureza; ou 

V - eliminação de obstáculos contrários aos planos de zonas de proteção. 

Art. 124. À Administração Municipal/Distrital compete: 

I - compatibilizar o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano contido dentro dos limites horizontais 

dos planos de zona de proteção conforme as restrições especiais estabelecidas por esta Portaria; 

II - garantir a preservação e a proteção dos sítios aeroportuários e a compatibilização 

do planejamento urbano com os planos de zona de proteção; 

III - fiscalizar os objetos projetados no espaço aéreo e o desenvolvimento de atividades 

urbanas quanto à sua adequação aos planos de zona de proteção; 

IV - receber e apurar denúncias sobre a existência de objetos que possam vir a 

contrariar os dispositivos previstos nesta Portaria, bem como nas normas complementares do 

COMAER; 

V - encaminhar ao Órgão Regional do DECEA os seguintes elementos necessários à 

análise de denúncias de objetos que possam contrariar os dispositivos previstos nesta Portaria: 

a) nome do empreendimento; 

b) tipo de objeto; 

c) altitude ortométrica da base; 

d) altitude ortométrica do topo; 

e) altura; e 

f) coordenadas geográficas. 

VI - exigir do interessado a decisão final do COMAER, nos processos de solicitação 

de novos objetos ou de expansão de objetos existentes. 

Art. 125. À Administração Aeroportuária Local compete: 

I - definir o código de referência de aeródromo, a categoria de performance da 

aeronave de projeto e a classe de performance do helicóptero de projeto para efeito de estabelecimento 

das dimensões dos planos de zona de proteção do aeródromo sob a sua administração; 

II - elaborar, manter atualizado e submeter à análise do COMAER, nos assuntos que 

lhe competem, o planejamento aeroportuário, quando couber;  

III - avaliar, quando consultada pelo Órgão Regional do DECEA, o impacto de 

possíveis medidas mitigadoras, decorrentes da existência ou da intenção de construção de objetos, na 

operação do aeródromo; 

IV - em caso de aeródromo público, estabelecer e implementar procedimentos de 

monitoramento na área de abrangência dos planos de zona de proteção do aeródromo, com vistas a 

identificar objetos que possam causar efeito adverso à segurança ou à regularidade das operações 
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aéreas e, ainda, a observância das diretrizes de sinalização e iluminação de objetos previstas nesta 

Portaria, considerando os seguintes aspectos: 

a) programação da atividade de monitoramento com periodicidade mensal; 

b) realização da atividade de monitoramento, considerando o pessoal envolvido, 

veículo, equipamento, comunicação, percurso e coleta de dados; 

c) relação de itens a serem verificados durante a execução da atividade de 

monitoramento; 

d) levantamento junto à Administração Municipal/Distrital dos dados citados no 

Inciso V do artigo 124 para os objetos identificados, bem como da confirmação se o objeto possui 

autorização daquela Administração para construção ou funcionamento; e 

e) processamento e armazenamento dos dados coletados; 

f) encaminhamento ao Órgão Regional do DECEA de relatório contendo os objetos 

identificados na atividade de monitoramento com seus respectivos dados. 

V - informar ao Órgão Regional do DECEA, bem como à Administração 

Municipal/Distrital, a existência de possíveis objetos que contrariem as restrições impostas nesta 

Portaria, logo que tomar conhecimento; e 

VI - realizar os estudos de viabilidade necessários e submeter à aprovação do Órgão 

Regional do DECEA a documentação relativa à inscrição, alteração e renovação do cadastro de 

aeródromos, bem como  ao plano diretor aeroportuário, conforme norma complementar do COMAER 

nos termos da Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 11-3, de maneira a manter os planos de 

zona de proteção atualizados e, consequentemente, as operações aéreas do aeródromo sob a sua 

administração protegidas de objetos que possam causar efeito adverso à segurança ou à regularidade 

das operações aéreas. 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 126. Os processos protocolados até a data anterior ao início da vigência dessa 

Portaria serão analisados de acordo com os dispositivos estabelecidos na Portaria nº 256/GC5, de 13 

de maio de 2011, Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 63-19, de 12 de setembro de 2011 e 

Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 11-3, de 31 de agosto de 2012, sendo permitido 

apresentar, em concordância com essas normas, no máximo, três solicitações para sanar não 

conformidades. 

Parágrafo único.  Decorridas três solicitações e as não conformidades apontadas não 

tiverem sido sanadas, o processo será arquivado, devendo o interessado apresentar novo projeto, 

observando o fluxograma e a documentação estabelecidos em norma complementar do COMAER 

nos termos da Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 11-3. 

Seção I 

Aeródromos e Helipontos 

Art. 127. Os aeródromos inscritos no cadastro de aeródromos da ANAC no momento 

do início da vigência dessa Portaria e que estejam com os seus planos de zona de proteção aprovados 

pelo DECEA até essa data, deverão, obrigatoriamente, se adequar aos novos dispositivos até o 

momento da renovação no cadastro de aeródromos da ANAC, por meio do processo de alteração no 
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cadastro de aeródromos, ainda que não tenham ocorrido modificações nas características físicas ou 

operacionais do aeródromo, conforme fluxograma processual e documentação estabelecida em norma 

complementar do COMAER nos termos da Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 11-3. 

Parágrafo único.  Para esses casos a deliberação favorável do COMAER ao processo 

de alteração será válida para fins de renovação no cadastro junto à ANAC. 

Art. 128. Aos aeródromos inscritos no cadastro de aeródromos da ANAC que tenham 

submetido os seus planos de zona de proteção à aprovação do COMAER até a data anterior ao início 

da vigência desta Portaria, contudo ainda não tenham obtido a aprovação do DECEA, será permitido 

apresentar, no máximo, três solicitações para sanar não conformidades, com base na regulamentação 

anterior. 

Parágrafo único.  Decorridas três solicitações e as não conformidades apontadas não 

tiverem sido sanadas, o processo será arquivado, devendo a AAL apresentar novo projeto, 

obedecendo ao fluxograma e à documentação estabelecidos em norma complementar do COMAER 

nos termos da Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 11-3. 

Art. 129. Os aeródromos inscritos no cadastro de aeródromos da ANAC no momento 

do início da vigência desta Portaria e que ainda não tenham submetido os seus planos de zona de 

proteção à aprovação do DECEA até essa data, deverão, obrigatoriamente, dentro do prazo máximo 

de 120 dias, a contar do início da vigência desta Portaria, se adequar aos novos dispositivos, por meio 

do processo de alteração no cadastro de aeródromos, ainda que não tenham ocorrido modificações 

nas características físicas ou operacionais do aeródromo, conforme fluxograma processual e 

documentação estabelecidos em norma complementar do COMAER nos termos da Instrução do 

Comando da Aeronáutica (ICA) 11-3. 

Parágrafo único.  O prazo estabelecido no caput deste artigo não exime esses 

aeródromos das sanções administrativas, operacionais ou jurídicas já adotadas pelo COMAER em 

função do não cumprimento dos Incisos V e VI do artigo 100 da Portaria nº 256/GC5, de 13 de maio 

de 2011. 

Art. 130. Para efeito das restrições impostas por esta Portaria aos objetos projetados 

no espaço aéreo, serão considerados todos os aeródromos públicos e, ainda, os aeródromos privados 

que possuírem os seus planos de zona de proteção aprovados pelo DECEA. 

Seção II 

Objetos Projetados no Espaço Aéreo 

Art. 131. Aos objetos projetados no espaço aéreo que tenham sido submetidos à 

aprovação do COMAER até a data anterior ao início da vigência desta Portaria será permitido 

apresentar, no máximo, três solicitações para sanar não conformidades, com base na regulamentação 

anterior. 

Parágrafo único.  Decorridas três solicitações, se as não conformidades apontadas não 

tiverem sido sanadas, o processo será arquivado, devendo o interessado apresentar novo projeto, 

observando o fluxograma e a documentação estabelecidos em norma complementar do COMAER 

nos termos da Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 11-3. 

CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 132. Toda vez que se verifique a ocorrência de infração aos preceitos desta 

Portaria ou das normas complementares do COMAER, o Órgão Regional do DECEA deverá instaurar 
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processo administrativo, encaminhando-o à Junta de Julgamento da Aeronáutica para apuração, 

julgamento e imposição das providências administrativas contidas nesta Portaria e, quando couber, 

demais penalidades previstas em norma complementar do COMAER, bem como oficiar à ANAC 

para conhecimento e providências julgadas pertinentes, dentro de suas competências. 

Parágrafo único.  Quando a infração constituir crime, o Órgão Regional do DECEA 

deverá dar conhecimento à autoridade policial ou judicial pertinente. 

Art. 133. Independentemente do julgamento pela Junta de Julgamento da Aeronáutica, 

o objeto projetado no espaço aéreo que descumprir o previsto nesta Portaria, bem como nas normas 

complementares do COMAER, estará sujeito a imediato embargo de ofício a partir do Órgão Regional 

do DECEA competente da área, em caso de medida necessária à manutenção da segurança ou da 

regularidade das operações aéreas. 

Art. 134. As providências administrativas previstas nos incisos I, II, III, IV e V do 

artigo 123 são aplicáveis a atos e condutas de pessoas físicas ou jurídicas que, em função da 

inobservância e do descumprimento das normas específicas editadas nesta Portaria e nos preceitos 

pertinentes das normas complementares do COMAER, sejam nocivos à coletividade, ao bem público 

e à segurança da navegação aérea. 

Art. 135. A aplicação das providências administrativas previstas nesta Portaria e nas 

normas complementares do COMAER não impedirá a imposição das demais penalidades cabíveis 

por outras autoridades. 

Art. 136. Fica assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório à pessoa física ou 

jurídica que responda por infração às normas previstas nesta Portaria e nas normas complementares 

do COMAER. 

Art. 137. Para aeródromos militares, a observância do disposto nesta Portaria é 

atribuição da autoridade militar responsável pelos respectivos aeródromos. 

Art. 138. O cumprimento do que estabelece esta Portaria é atribuição conjunta das 

autoridades federais, estaduais e municipais, em atendimento ao que foi estabelecido pela PNAC, 

observadas as respectivas competências previstas nos artigos 119, 120, 121, 122, 123 e 124, bem 

como das administrações aeroportuárias locais, observadas as competências previstas no artigo 125. 

Parágrafo único.  As autoridades municipais referidas neste artigo deverão 

compatibilizar as normas referentes ao uso do solo às restrições existentes nas áreas que integram os 

planos de zona de proteção. 

Art. 139. Os casos não previstos ou os que venham suscitar dúvidas quanto à execução 

do preconizado nesta Portaria serão submetidos à apreciação do Comandante da Aeronáutica. 
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TABELA 3-1 – Classificação das Cabeceiras em Função do Tipo de Operação 

PARÂMETROS 

TIPO DE OPERAÇÃO 

VFR IFR NPA IFR PA 

CAT I CAT II CAT III A CAT III B CAT III C 

Tipo Visual ou PinS A B B B B B 

MDH/DH (pés) - MDH/DH ≥ 250 250 > DH ≥ 200 200 > DH ≥ 100 
Sem DH ou 

DH < 100 

Sem DH ou 

DH < 50 
Sem DH 

Visibilidade (m) - ≥ 1000 ≥ 800 - - - - 

RVR (m) - - ≥ 550 ≥ 300 ≥ 175 175 > RVR ≥ 50 - 

 

    

TABELA 3-2 – Código de Referência de Aeródromo 

Elemento 1 do código   Elemento 2 do código 

Número do 

código 

Comprimento básico de pista 

requerido pela aeronave 
  

Letra do 

código 
Envergadura 

Distância entre as rodas 

externas do trem de 

pouso principal 

1 Inferior a 800m  A Inferior a 15 m Inferior a 4,5 m 

2 de 800 m a 1200 m exclusive  B 
De 15 m a 24 m 

exclusive 
De 4,5 m a 6 m exclusive 

3 de 1200 m a 1800 m exclusive  C 
De 24 m a 36 m 

exclusive 
De 6 m a 9 m exclusive 

4 1800 m e acima  D 
De 36 m a 52 m 

exclusive 
De 9 m a 14 m exclusive 

   E 
De 52 m a 65 m 

exclusive 
De 9 m a 14 m exclusive 

      F 
De 65 m a 80 m 

exclusive 
De 14 m a 16 m 

exclusive 

 

TABELA 3-3 – Categoria de Performance de Aeronaves 

Categoria Velocidade de Cruzamento da Cabeceira (Vat)
(1) 

A Vat < 169 Km/h (91 Kt) 

B 169 Km/h (91 Kt) < Vat < 224 Km/h (121 Kt) 

C 224 Km/h (121 Kt) < Vat < 261 Km/h (141 Kt) 

D 261 Km/h (141 Kt) < Vat < 307 Km/h (166 Kt) 

E 307 Km/h (166 Kt) < Vat < 391 Km/h (211 Kt) 

H Não aplicável 

(1) Velocidade de cruzamento da cabeceira baseada em 1,3 vezes a velocidade de estol ou 1,23 

vezes a velocidade de pouso na configuração e peso máximo certificado. 
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SUPERFÍCIES(1) 

VISUAL IFR NÃO PRECISÃO 
IFR PRECISÃO 

CAT I CAT II E III 

Código de Referência de Aeródromo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 e 4 

APROXIMAÇÃO              

Primeira Seção              

Largura da borda interna (m) 60 80 150 150 150 150 300 300 150 150 300 300 300 

Distância da cabeceira (m)(2) 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Abertura total (%)(3) 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Comprimento (m) 1600 2500 3000 3000 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Gradiente (%) 5 4 3,33 2,5 3,33 3,33 2 2 2,5 2,5 2 2 2 

Segunda Seção              

Abertura total (%)(3) - - - - - - 15 15 15 15 15 15 15 

Comprimento (m) - - - - - - 3600(4) 3600(4) 12000 12000 3600(4) 3600(4) 3600(4) 

Gradiente (%) - - - - - - 2,5 2,5 3 3 2,5 2,5 2,50 

Seção Horizontal              

Abertura total (%)(3) - - - - - - 15 15 15 15 15 15 15 

Comprimento (m) - - - - - - 8400(4) 8400(4) - - 8400(4) 8400(4) 8400(4) 

Desnível (m)(5) - - - - - - A det. A det. A det. A det. A det. A det. A det. 

Comprimento Total (m) 1600 2500 3000 3000 2500 2500 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

DECOLAGEM              

Largura da borda interna (m) 60 80 180 180 60 80 180 180 60 80 180 180 180 

Distância da cabeceira oposta (m)(6) 30 60 60 60 30 60 60 60 30 60 60 60 60 

Abertura para cada lado (%) 10 10 12,50 12,50 10 10 12,50 12,50 10 10 12,50 12,50 12,50 

Largura final (m) 380 580 1200(7) 1200(7) 380 580 1200(7) 1200(7) 380 580 1200(7) 1200(7) 1200(7) 

Comprimento (m) 1600 2500 15000 15000 1600 2500 15000 15000 1600 2500 15000 15000 15000 

Gradiente (%) 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 2 

APROXIMAÇÃO INTERNA              

Largura da borda interna (m) - - - - - - - - 90 90 120(8) 120(8) 120(8) 

Distância da cabeceira (m) - - - - - - - - 60 60 60 60 60 

Abertura para cada lado (%) - - - - - - - - Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela 
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Comprimento (m) - - - - - - - - 900 900 900 900 900 

Gradiente (%) - - - - - - - - 2,5 2,5 2 2 2 

TRANSIÇÃO INTERNA              

Gradiente (%) - - - - - - - - 40 40 33,30 33,30 33,30 

POUSO INTERROMPIDO              

Largura da borda interna (m) - - - - - - - - 90 90 120(8) 120(8) 120(8) 

Distância da cabeceira (m) - - - - - - - - x(9)  x(9)  1800(10) 1800(10) 1800(10) 

Abertura para cada lado (%) - - - - - - - - 10 10 10 10 10 

Gradiente (%) - - - - - - - - 4 4 3,33 3,33 3,33 

TRANSIÇÃO              

Gradiente (%) 20 20 14,3 14,3 20 20 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 

HORIZONTAL INTERNA              

Altura (m) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Raio (m) 2000 2500 4000 4000 3500 3500 4000 4000 3500 3500 4000 4000 4000 

CÔNICA              

Gradiente (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Altura(m) 35 55 75 100 60 60 75 100 60 60 100 100 100 

HORIZONTAL EXTERNA              

Altura (m) - - - - 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Raio (m) - - - - 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 
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(1) Todas as dimensões são medidas horizontalmente, a menos que especificadas de outra forma. 

(2) O valor de distância da cabeceira desconsidera a existência de zona de parada.  

(3) Quando houver ângulo de divergência, a abertura total para cada um dos lados deverá ser acrescida do ângulo de divergência para o lado específico. O ângulo de divergência é definido em função 

do maior ângulo de desvio lateral dos procedimentos de aproximação por instrumentos em vigor ou projetado para uma determinada cabeceira. No caso de aeródromos novos ou de construção de novas 

pistas em aeródromos existentes é definido pela AAL com base no estudo de viabilidade. Em caso de aeródromos existentes, será disponibilizado pelo DECEA por meio da rede mundial de computadores; 

(4) Comprimento variável. 

(5) É o maior valor entre 150m acima da elevação da cabeceira e o plano horizontal que passa pelo topo de qualquer objeto que define a OCH. No caso de aeródromos novos ou de construção de novas 

pistas em aeródromos existentes é definido pela AAL com base no estudo de viabilidade. Em caso de aeródromos existentes, será disponibilizado pelo DECEA por meio da rede mundial de computadores. 

(6) A superfície de decolagem começa no final da zona desimpedida se o comprimento da zona desimpedida exceder a distância especificada. 

(7) 1800m quando a trajetória pretendida incluir mudança de proa maior que 15º quando forem realizadas operações IMC ou VMC noturno.  

(8) Onde a letra do código de referência do aeródromo for “F”, a largura é aumentada para 155m. 

(9) Distância até o final da faixa de pista. 

(10) Ou o final da pista, o que for menor. 
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TABELA 3-5A – Dimensões da Superfície de Proteção do Voo Visual – PBZPA/PEZPA 

ÁREAS(1) 

TODOS OS TIPOS DE OPERAÇÃO 

Categoria de Performance de Aeronave(2) 

H A B C D e E 

ÁREA 1 
     

Altura mínima do circuito de tráfego (m) H(3) - - - - 

Largura (m) 2350 - - - - 

Buffer (m) 470 - - - - 

Comprimento (m) 2350 - - - - 

 Seção de Través      

Altura (m) H - 76 - - - - 

Seção de Aproximação e Decolagem      

Altura (m) H - 53 - - - - 

ÁREA 2 
     

Altura mínima do circuito de tráfego (m) - H(4) H(4) H(4) - 

Largura (m) - 2350 2780 4170 - 

Buffer (m) - 470 470 930 - 

Comprimento (m) - 2350 2780 4170 - 

 Seção de Través      

Altura (m) - H - 152 H - 152 H - 152 - 

Seção de Aproximação e Decolagem      

Altura (m) - H - 107 H - 107 H - 107 - 

ÁREA 3 
     

Altura mínima do circuito de tráfego (m) - - - - 457 

Largura (m) - - - - 7410 

Buffer (m) - - - - 930 

Comprimento (m) - - - - 5560 

 Seção de Través      

Altura (m) - - - - 305 

Seção de Aproximação e Decolagem      

Altura (m) - - - - 259 

(1) A não ser que exista proibição de operações de helicópteros, todos os aeródromos deverão possuir uma superfície de operação VFR para a categoria 

da aeronave de asa fixa de projeto e outra superfície de operação VFR para a categoria H. 

(2) Para os aeródromos cuja a categoria da aeronave de projeto seja D ou E, serão aplicados os valores de altura das seções de través e de aproximação 

e decolagem somente a partir do limite da superfície de operação VFR para categoria C. 

(3) O valor da altura mínima do circuito de tráfego pode ser 152 ou 183 metros. 

(4) O valor da altura mínima do circuito de tráfego pode ser 305, 335, 366, 396, 427 ou 457 metros. 
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TABELA 3-5B – Categorias de Performance Sugeridas em Função do Código de referência, 

do Tipo de Uso e do Tipo de Operação 

Código de 

Referência de 

Aeródromo(1) 

Tipo de Uso Tipo de Operação 

Categorias de 

Performance de 

Aeronaves 

1 Público/Privado 
VFR 

NPA e PA 

A, B e H 

A, B, C e H 

2 Público/Privado VFR, NPA e PA 
A, B, C e H 

 

3 
Público 

Privado 
VFR, NPA e PA 

A, B, C, D, E e H 

A, B, C e H 

4 Público/Privado VFR, NPA e PA A, B, C, D, E e H 

(1) Deverá ser utilizado o maior código de referência dentre todos os códigos de referência das aeronaves 

em operação ou planejadas para operar naquela pista. 
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SUPERFÍCIES E 

DIMENSÕES 

VISUAL 
 

IFR NÃO PRECISÃO 

Categorias(1) 

A(2) B(3) C(4) TODAS 

APROXIMAÇÃO     

Largura da borda interna 
Largura da área de segurança 

operacional 
Largura da área de segurança 

operacional 
Largura da área de segurança 

operacional 
Largura da área de segurança 

operacional 

Localização da borda interna 
Marginal à área de segurança 

operacional 

Marginal à área de segurança 

operacional 
Marginal à área de segurança 

operacional 

Marginal à área de segurança 

operacional 

Primeira seção     

Abertura para cada lado operação diurna (%) 10 10 10 16 

Abertura para cada lado operação noturna (%) 15 15 15 16 

Comprimento (m) 3386 245 1220 2500 

Largura externa operação diurna (m) 7R Variável 7R 890 

Largura externa operação noturna (m) 10R Variável 10R 890 

Gradiente (%) 4,5 8 12,5 3,33 

Altura acima da FATO (m) 152 19,60 152 83,25 

Segunda seção     

Abertura para cada lado operação diurna (%) - 10 - - 

Abertura para cada lado operação noturna (%) - 15 - - 

Comprimento (m) - 830 - - 

Largura externa operação diurna (m) - 7R - - 

Largura externa operação noturna (m) - 10R - - 

Gradiente (%) - 16 - - 

Altura acima da FATO (m) - 152 - - 

Comprimento total (m) 3386 1075 1220 2500 

DECOLAGEM     

Largura da borda interna 
Largura da área de segurança 

operacional 
Largura da área de segurança 

operacional 
Largura da área de segurança 

operacional 
90 

Localização da borda interna 
Marginal à área de segurança 

operacional ou CWY, conforme o 

caso 

Marginal à área de segurança 

operacional ou CWY, conforme o 

caso 

Marginal à área de segurança 

operacional ou CWY, conforme o 

caso 

Marginal à área de segurança 
operacional ou CWY, conforme o 

caso 

Primeira seção     

Abertura para cada lado operação diurna (%) 10 10 10 30 
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Abertura para cada lado operação noturna (%) 15 15 15 30 

Comprimento (m) 3386 245 1220 2850 

Largura externa operação diurna (m) 7R 7R 7R 1800 

Largura externa operação noturna (m) 10R 10R 10R 1800 

Gradiente (%) 4,5 8 12,5 3,5 

Altura acima da FATO (m) 152 19,60 152 99,75 

Segunda seção     

Abertura para cada lado operação diurna (%) - 10 - Paralela 

Abertura para cada lado operação noturna (%) - 15 - Paralela 

Comprimento (m) - 830 - 1510 

Largura externa operação diurna (m) - 7R - 1800 

Largura externa operação noturna (m) - 10R - 1800 

Gradiente (%) - 16 - 3,5 

Altura acima da FATO (m) - 152 - 152 

Terceira seção     

Abertura para cada lado operação diurna (%) - - - Paralela 

Abertura para cada lado operação noturna (%) - - - Paralela 

Comprimento (m) - - - 7640 

Largura externa operação diurna (m) - - - 1800 

Largura externa operação noturna (m) - - - 1800 

Gradiente (%) - - - 2 

Altura acima da FATO (m) - - - 305 

Comprimento total (m) 3386 1075 1220 12000 

TRANSIÇÃO(5)     

Gradiente (%) 50 50 50 20 

Altura (m) 45 45 45 45 

(1) As categorias podem ser aplicáveis a mais de uma classe de performance e representam ângulos mínimos de gradiente de projeto e não gradientes operacionais. 

(2) Corresponde aos helicópteros classe de performance 1. 

(3) Corresponde aos helicópteros classe de performance 2. 

(4) Corresponde aos helicópteros classe de performance 3. 

(5) Aplicável somente para helipontos com procedimento de aproximação PinS e superfície do segmento visual (VSS). 
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TABELA 3-7 – Dimensões das Superfícies da Aproximação e Decolagem em Curva – 

PBZPH 

SUPERFÍCIES(1) 
VISUAL 

Dimensões 

APROXIMAÇÃO/DECOLAGEM 
 

Mudança de direção (graus) Como Requerido (Máximo 120º) 

Raio de curva na linha central (m) No mínimo 270 

Distância do portão interno (m)(2) 
305(3) 

370(4) 

 Largura do portão interno operação diurna (m) Largura da borda interna mais 20% da distância para o portão interno 

Largura do portão interno operação noturna (m) Largura da borda interna mais 30% da distância para o portão interno 

Largura do portão externo operação diurna (m) 
Largura da borda interna mais 20% da distância para o portão interno até a 

largura mínima de 7R 

Largura do portão externo operação noturna (m) 
Largura da borda interna mais 30% da distância para o portão interno até a 

largura mínima de 10R 

Elevação do portão interno (m)(5) Variável 

Elevação do portão externo (m)(5) Variável 

Gradiente (%)(6) Variável 

Abertura para cada lado operação diurna (%) 10 

Abertura para cada lado operação noturna (%) 15 

(1) Poderá ser estabelecida mais de uma curva dentro do comprimento total da superfície de aproximação/decolagem. Neste caso,  aplica-se o 
mesmo critério às curvas subsequentes, exceto quando a largura dos portões interno e externo sejam normalmente a largura máxima da área.  

(2) Distância mínima requerida antes de iniciar uma curva depois da decolagem ou de completar uma curva durante a aproximação Estabelecida 

a partir do final da área de segurança operacional ou da zona desimpedida para helipontos categoria A e a partir do final da FATO para helipontos 

categorias B e C. 

(3) Categoria A. 

(4) Categorias B e C. 

(5) Determinada em função da distância da borda interna e o gradiente aplicável. 

(6) Estabelecido de acordo com os valores de gradiente previstos na tabela 3-6 para o tipo de operação visual. 
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SUPERFÍCIES E 

DIMENSÕES 

INSTRUMENTO DE PRECISÃO 

3° APROXIMAÇÃO   6° APROXIMAÇÃO 

Altura acima da FATO 

90m 60m 45m 30m   90m 60m 45m 30m 

APROXIMAÇÃO          

Largura mínima da borda interna(m) 90 90 90 90  90 90 90 90 

Localização mínima da borda interna(m) 60 60 60 60  60 60 60 60 

Primeira seção          

Abertura para cada lado até a altura acima da 

FATO(%) 
25 25 25 25  25 25 25 25 

Distância até a altura acima da FATO(m) 1745 1163 872 581  870 580 435 290 

Comprimento(m) 3000 3000 3000 3000  1500 1500 1500 1500 

Largura externa na altura acima da FATO 962 671 526 380  521 380 307,5 235 

Gradiente(%) 2,5 2,5 2,5 2,5  5 5 5 5 

Altura acima da FATO(m) 75 75 75 75  75 75 75 75 

Segunda seção          

Abertura para cada lado(%) 15 15 15 15  15 15 15 15 

Distância até a seção horizontal(m) 2793 3763 4246 4733  4250 4733 4975 5217 

Comprimento(m) 2500 2500 2500 2500  1250 1250 1250 1250 

Largura externa(m) 1800 1800 1800 1800  1800 1800 1800 1800 

Gradiente(%) 3 3 3 3  6 6 6 6 

Altura acima da FATO(m) 75 75 75 75  75 75 75 75 

Seção horizontal          

Abertura para cada lado(%) Paralela Paralela Paralela Paralela  Paralela Paralela Paralela Paralela 

Distância até a borda externa(m) 5462 5074 4882 4686  3380 3187 3090 2993 

Comprimento(m) 4500 4500 4500 4500  5750 5750 5750 5750 

Largura externa(m) 1800 1800 1800 1800  1800 1800 1800 1800 

Comprimento total da aproximação(m) 10000 10000 10000 10000  8500 8500 8500 8500 

DECOLAGEM          

Largura da borda interna(m) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Localização da borda interna(m) 

Marginal à 
área de 

segurança 

operacional 
ou CWY, 

conforme o 

caso 

Marginal à 
área de 

segurança 

operacional 
ou CWY, 

conforme o 

caso 

Marginal à 
área de 

segurança 

operacional 
ou CWY, 

conforme o 

caso 

Marginal à 
área de 

segurança 

operacional 
ou CWY, 

conforme o 

caso 

Marginal à 
área de 

segurança 

operacional 
ou CWY, 

conforme o 

caso 

Marginal à 
área de 

segurança 

operacional 
ou CWY, 

conforme o 

caso 

Marginal à 
área de 

segurança 

operacional 
ou CWY, 

conforme o 

caso 

Marginal à 
área de 

segurança 

operacional 
ou CWY, 

conforme o 

caso 

Marginal à 
área de 

segurança 

operacional 
ou CWY, 

conforme o 

caso 
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Primeira seção          

Abertura para cada lado operação diurna (%) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Abertura para cada lado operação noturna (%) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Comprimento (m) 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 

Largura externa operação diurna (m) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Largura externa operação noturna (m) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Gradiente (%) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Altura acima da FATO (m) 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 

Segunda seção          

Abertura para cada lado operação diurna (%) Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela 

Abertura para cada lado operação noturna (%) Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela 

Comprimento (m) 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 

Largura externa operação diurna (m) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Largura externa operação noturna (m) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Gradiente (%) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Altura acima da FATO (m) 152 152 152 152 152 152 152 152 152 

Terceira seção          

Abertura para cada lado operação diurna (%) Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela 

Abertura para cada lado operação noturna (%) Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela 

Comprimento (m) 7640 7640 7640 7640 7640 7640 7640 7640 7640 

Largura externa operação diurna (m) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Largura externa operação noturna (m) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Gradiente (%) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Altura acima da FATO (m) 305 305 305 305 305 305 305 305 305 

TRANSIÇÃO          

Gradiente(%) 14,30 14,30 14,30 14,30  14,30 14,30 14,30 14,30 

Altura(m) 45 45 45 45   45 45 45 45 
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TABELA 3-9 – Dimensões da Superfície de Proteção do Voo Visual em Rota - PZPREAH 

SUPERFÍCIES E 

DIMENSÕES 
Rotas Especiais de Aviões Rotas especiais de Helicópteros 

Largura(m) 2780 930(1)(2) 

Plano Horizontal(m) 150 abaixo da altitude mínima de voo 150 abaixo da altitude mínima de voo(3) 

(1) Quando a rota de voo visual for estabelecida em espaço aéreo controlado, poderão ser aplicados valores reduzidos de largura, desde que o 
valor adotado seja técnica e operacionalmente justificado e não seja inferior a 100 metros para cada lado do eixo. 

(2) Quando a rota de voo visual for estabelecida em espaço aéreo não controlado,  poderão ser aplicados valores reduzidos de largura, desde que 
o valor adotado seja técnica e operacionalmente justificado e não seja inferior a 250 metros para cada lado do eixo. 

(3) Quando a rota de voo visual for estabelecida no sobrevoo de referências naturais e/ou artificiais, tais como rios, vales, linhas de litoral, rodovias, 
grandes avenidas e ferrovias, o plano horizontal poderá ser estabelecido a 90 metros abaixo da altitude mínima de voo. 
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SEÇÕES 

   GBAS ILS   

DME OU 

DVOR 
NDB VOR VDB ESTAÇÃO GP LOC 

OM, MM 

OU IM 
ALS 

ASR, ARSR, 

ADS-B 
PAR 

Seção horizontal            

Tipo Circular Circular Circular Circular Circular Retangular Retangular Circular Retangular Circular 

Circular 

Setor 
circular(5) 

Comprimento (m) - - - - - 600 75(2) - 100(4) - - 

Largura (m) - - - - - 120(3) 150 - 120 - - 

Centro 
Eixo da 
antena 

Eixo da torre 
Eixo da 
antena 

Eixo da 
antena 

Eixo da 
antena 

- - 
Eixo da 
antena 

- 
Eixo da 
antena 

Eixo da 
antena 

Abertura para cada lado (%) - - - - - - - - - - 
36,40(5)(6) 

17,63 

Raio (m) 100 
Altura da 

torre (H) 
100 100 50 - - 15 - 100 

100 

Até o ponto 
de toque(5) 

Cota 
Base da 
antena 

Base da torre 
Base da 
estrutura 

Base da 
antena 

Base da 
antena 

Base da 
estrutura 

Base das 
antenas 

Base da 
antena 

Cabeceira 
Base da 
antena 

Base da 
estrutura 

Seção em rampa            

Tipo 
Tronco de 

cone 

Tronco de 

cone 

Tronco de 

cone 

Tronco de 

cone 

Tronco de 

cone 
Retangular - - Retangular 

Tronco de 

cone 

Setor tronco 

de cone 

Comprimento (m) - - - - - 9000 - - 9000 - - 

Largura (m) - - - - - 120(3) - - 120 - - 

Centro 
Eixo da 
antena 

Eixo da torre 
Eixo da 
antena 

Eixo da 
antena 

Eixo da 
antena 

- - - - 
Eixo da 
antena 

Eixo da 
antena 

Abertura para cada lado (%) - - - - - - - - - - 
36,40(6) 

17,63 

Raio menor (m) 100 
Altura da 
torre (H) 

100 100 50 - - - - 100 (7) 

Raio maior (m) 5100 H + 200 15100 5100 5050 - - - - 5100 5000(8) 

Cota inferior 
Base da 

antena 
Base da torre 

Base da 

estrutura 

Base da 

antena 

Base da 

antena 

Base da 

estrutura 
- - Cabeceira 

Base da 

antena 

Base da 

estrutura 

Cota superior (m)(1) 200 
Altura da 
torre (H) 

300 250 250 180 - - 180 250 100 

Gradiente (%) 4 H/200 2 5 5 2 - - 2 5 2 

(1) A cota superior é medida a partir da cota inferior de cada superfície. 

(2) Deverá ser acrescida a distância da cabeceira ao eixo das antenas. 
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(3) Deverá ser acrescida a distância da lateral da pista até a antena. 

(4) Distância medida a partir da última barra do ALS. Deverá ser acrescida a distância da cabeceira à última barra do ALS. 

 (5) Estes parâmetros referem-se à seção horizontal 2 da superfície de proteção do PAR.  

(6) A abertura de 36,40%  será feita para o lado da pista e a de 17,63% será para o lado oposto ao da pista. 

(7) Distância da antena até o ponto de toque. 

(8) Distância estabelecida a partir da extremidade do segundo setor 

 

TABELA 3-10B – Dimensões das Superfícies Limitadoras de Obstáculos – PZPANA 

(VASIS/PAPI/APAPI) 

SUPERFÍCIE DE PROTEÇÃO 

VASIS/PAPI/APAPI 

VISUAL  
IFR NÃO PRECISÃO 

IFR PRECISÃO 

Código de Referência de Aeródromo 

1 2 3 4  1 2 3 4 

Largura da borda interna (m) 60 80 150 150  150 150 300 300 

Distância da cabeceira (m) 30 60 60 60  60 60 60 60 

Divergência (%) 10 10 10 10  15 15 15 15 

Comprimento (m) 7500 7500 15000 15000  7500 7500 15000 15000 

Gradiente VASIS (%) - 3,32% 3,32% 3,32%  - 3,32% 3,32% 3,32% 

Gradiente PAPI (%) - Â – 0,99% Â – 0,99% Â – 0,99%  Â – 0,99% Â – 0,99% Â – 0,99% Â – 0,99% 

Gradiente APAPI (%) Â – 1,57% Â – 1,57% - -  Â – 1,57% Â – 1,57% - - 
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TABELA 5-1 – Largura das Faixas Alternadas de Sinalização 

A DIMENSÃO MAIOR(m) 
LARGURA DA FAIXA 

MAIS DE SEM EXCEDER DE 

1,5 210 1/7 da maior dimensão 

210 270 1/9 da maior dimensão 

270 330 1/11 da maior dimensão 

330 390 1/13 da maior dimensão 

390 450 1/15 da maior dimensão 

450 510 1/17 da maior dimensão 

510 570 1/19 da maior dimensão 

570 630 1/21 da maior dimensão 

 

TABELA 5-2 – Características das Luzes de Baixa, Média e Alta Intensidades 

 

  

Tipo de luz Cor 

Tipo de sinal 

(regime de 

intermitência) 

Intensidade máxima (cd) a uma determinada luminosidade de 

fundo (b) 

Dia 

(> 500 cd/m2) 

Crepúsculo 

(50-500 cd/m2) 

Noite 

(< 50 cd/m2) 

Baixa intensidade 
Tipo A  

Vermelha Fixa - - 10 

Baixa intensidade 

Tipo B 

 

Vermelha Fixa - - 32 

Baixa intensidade 

Tipo C 

 

Amarela/ 
azul (a) 

Flashes 

(60-90 fmp) 
- 40 40 

Baixa intensidade 
Tipo E 

Vermelha Flashes(1) - - 32 

Média intensidade 

Tipo A 
Branca 

Flashes 

 (20-60 fmp) 
20 000 20 000 2 000 

Média intensidade 

Tipo B 
Vermelha 

Flashes 

(20-60 fmp) 
- - 2 000 

Média intensidade 

Tipo C 
Vermelha Fixa - - 2 000 

Alta intensidade 
Tipo A 

Branca 
Flashes 

(20-60 fmp) 
200 000 20 000 2 000 

Alta intensidade 

Tipo B 
Branca 

Flashes 

(20-60 fmp) 
100 000 20 000 2 000 

(1) Para aplicação em turbinas eólicas, os intervalos dos flashes devem ser iguais aos da luz da nacele. 
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TABELA 5-3 – Distribuição da Intensidade da Luz (luzes de baixa intensidade) 

Tipo(1) Intensidade 

mínima(2) 

Intensidade 

máxima(3) 

Abertura do feixe vertical(4) 

Abertura mínima 

do feixe 
Intensidade 

A 10cd  - 10º 5cd 

B 32cd - 10º 16cd 

C 40cd 400cd 12º(3) 20cd 

Nota –Esta tabela não inclui aberturas de feixe horizontal recomendada. Considerando que a iluminação de objetos requer 

uma cobertura de 360º no seu entorno, o número de luzes necessárias para cumprir este requisito depende da abertura do 

feixe horizontal de cada luz, assim como da forma do objeto a ser iluminado. Desse modo, com aberturas de feixe mais 
estreitas, é necessário maior número de luzes. 

(1) 360º horizontal. Para luzes de flash, a intensidade se lê como intensidade efetiva. 

(2) Entre 2º e 10º vertical. Para os ângulos de elevação vertical se toma como referência a horizontal quando a luz está no 

mesmo nível. 

(3) A intensidade máxima estará situada a aproximadamente 2,5º vertical. 

(4) A abertura do feixe está definida como o ângulo entre o plano horizontal e as direções para as quais a intensidade excede 

a mencionada na coluna de intensidade. 
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Intensidade 

de referência 

Requisitos Mínimos Recomendações 

Ângulo de elevação vertical(2) 
Abertura do feixe vertical(3) 

Ângulo de elevação vertical(2) 

Abertura do feixe vertical(3) 
0º -1º 0º -1º -10º 

Intensidade 

média 

mínima(1) 

Intensidade 

mínima(1) 

Intensidade 

mínima(1) 

Abertura 

mínima do 

feixe 

Intensidade(1) 
Intensidade 

máxima(1) 

Intensidade 

máxima(1) 

Intensidade 

máxima(1) 

Abertura 

máxima do 

feixe 

Intensidade(1) 

200 000 200 000 150 000 75 000 3º 75 000 
250 000 112 500 7 500 7º 75 000 

100 000 100 000 75 000 37 500 
3º 

37 500 
125 000 56 250 3 750 7º 37 500 

20 000 20 000 15 000 7 500 
3º 

7 500 
25 000 11 250 750 - - 

2 000 2 000 1 500 750 
3º 

750 
2 500 1 125 75 - - 

Nota – Esta tabela não inclui aberturas de feixe horizontal recomendadas, a Seção II do Capítulo V – Sinalização e iluminação de objetos requer uma cobertura de 360º ao redor de um 

objeto. Por conseguinte, o número de luzes necessárias para cumprir este requisito depende da abertura do feixe horizontal de cada luz, assim como da forma do obstáculo. Desse modo, com 
aberturas de feixe mais estreitas, necessitam-se mais luzes. 

(1) 360º horizontal. Todas as intensidades estão expressas em candelas. Para luzes de flash, a intensidade se lê como intensidade efetiva. 

(2) Para os ângulos de elevação vertical se toma como referência a horizontal quando a luz está no mesmo nível. 
(3) A abertura do feixe está definida como o ângulo entre o plano horizontal e as direções para as quais a intensidade excede a mencionada na coluna de “intensidade”. 

(4) Em caso de uma configuração específica justificada por um estudo aeronáutico pode ser necessária uma abertura de feixe maior. 
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TABELA 5-5 – Quantidade de Lâmpadas por Nível em Função do Diâmetro do Objeto 

DIÂMETRO(m) QUANTIDADE DE LÂMPADAS POR NÍVEL 

6 ou menor 3 

> 6 a 30 4 

>30 a 60 6 

Maior que 60 8 

 

 

TABELA 5-6 – Ângulos de Regulagem para Instalação de Luzes de Alta Intensidade 

tipos A e B 

ALTURA DO ELEMENTO LUMINOSO SOBRE O TERRENO (m) 
ÂNGULO SOBRE A HORIZONTAL 

Maior que Sem exceder de 

151 - 0º 

122 151 1º 

92 122 2º 

- 92 3º 

 

 

TABELA 5-7 – Espaçamento entre Balizas 

DIÂMETRO DE BALIZAS 

Φ(cm) 
ESPAÇAMENTO MÁXIMO ENTRE BALIZAS(m) 

60 30 metros, aumentando progressivamente com o diâmetro da baliza. 

80 35 metros, aumentando progressivamente com o diâmetro da baliza 

130 40 metros 

 

TABELA 5-8 – Intervalo entre Flashes de Luzes 

INTERVALO ENTRE OS FLASHES DAS LUZES 
RELAÇÃO COM RESPEITO À DURAÇÃO DO 

CICLO 

Intermediário e superior 1/13 

Superior e inferior 2/13 

Inferior e intermediário 10/13 
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FIGURA 3-1A  
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FIGURA 3-1B  
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FIGURA 3-2  

FAIXA

 DE  PISTA CWY

 = GRADIENTE

 = ÂNGULO DE DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO EIXO DA PISTA





SEM ESCALA



CWY

PBZPA/PEZPA - SUPERFÍCIE DE DECOLAGEM
TODOS OS TIPOS DE OPERAÇÃO

AA

CORTE AA
SEM ESCALA



76 

 

 

 

FIGURA 3-3  
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FIGURA 3-4  

       DESNÍVEL DE 45m ACIMA DA ELEVAÇÃO DO AERÓDROMO

R
AIO

R
AIO

R
A

IO
R

A
IO

A A

CORTE AA
SEM ESCALA

PBZPA/PEZPA - SUPERFÍCIE HORIZONTAL INTERNA
TODOS OS TIPOS DE OPERAÇÃO



78 

 

 

 

FIGURA 3-5  
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FIGURA 3-6  
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FIGURA 3-7  
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FIGURA 3-8  

4
7
0

 m

4
1

7
0
 m

2
7

8
0
 m

2
3

5
0
 m

9
3
0

 m

EIXO DA

  PISTA

CAT "A" / "H"

2350 m

2780 m

4170 m

5560 m

7
4

1
0
 m

CAT "B"

CAT "C"

CAT "D" / "E"

Comprimento 2350 m (CAT H)

Comprimento 4170 m (CAT C)¹

Comprimento 5560 m (CAT D e E)

Pista

Área 3

Área 2

Área 1

5
5

 m 7
5

 m

1
5
0

 m

3
0
0

 m

1
0
5

 m

2
6
0

 m

1 - Comprimento 2350 m (CAT A) e 2780 m (CAT B)

CORTE AA
 SEM ESCALA

A A

PBZPA/PEZPA - SUPERFÍCIE DE PROTEÇÃO DO VOO VISUAL
TODOS OS TIPOS DE OPERAÇÃO



82 

 

 

 

FIGURA 3-9A  
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FIGURA 3-9B  
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FIGURA 3-9C  
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FIGURA 3-9D  
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FIGURA 3-10  
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FIGURA 3-11  
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FIGURA 3-12  
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FIGURA 3-13  
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FIGURA 3-14  
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FIGURA 3-15  
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FIGURA 3-16  
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FIGURA 3-17  

 CENTRO

ANTENA DO VOR

BASE DA ESTRUTURA

DO VOR

PZPANA - SUPERFÍCIE DE PROTEÇÃO
RADIOFAROL OMNIDIRECIONAL EM VHF ( VOR)

A A

 SEM ESCALA

CORTE AA
 SEM ESCALA

HORIZONTAL

EM RAMPA

HORIZONTAL

EM RAMPA

GRADIENTE 2%

3
0
0
 m

100 m 15000 m

15100 m

1
0
0
 m

1
5
0
0

0
 m

1
5
1
0

0
 m



94 

 

 

 
FIGURA 3-18  
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FIGURA 3-19  
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FIGURA 3-20  
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FIGURA 3-21  
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FIGURA 3-22  
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FIGURA 3-23  
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FIGURA 3-24  
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FIGURA 3-25  
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FIGURA 3-26  
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FIGURA 4-1  
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FIGURA 4-2  
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FIGURA 4-3  
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FIGURA 5-1  
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FIGURA 5-2  
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FIGURA 5-3  
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FIGURA 5-4  
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FIGURA 5-5  
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FIGURA 5-6  
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FIGURA 5-7  
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FIGURA 5-8  
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FIGURA 5-9  
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FIGURA 5-10  
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FIGURA 5-11  
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FIGURA 5-12  
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FIGURA 5-13  
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FIGURA 6-1 
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ANNEX - MANAGEMENT OF THE WHOLE LAKE 
 
This section contains explanations on the management of the lagoon as a 
whole, including information on the current status of PROPAM - Recovery 
Program and Environmental Development of Pampulha Basin and on 
remediation actions of the lagoon. 
 
The attached file contains: 
 

1. Current situation of PROPAM - Recovery Program and Environmental 
Development of Pampulha Basin 

2. Remediation of Pampulha Lagoon 
3. Map of sewage network of Pampulha Basin 

 
 
	  



CURRENT SITUATION OF PROPAM –  
THE RECOVERY PROGRAM AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT OF THE 

PAMPULHA BASIN 
1. Introduction 

 
In order to environmentally recover the Pampulha lagoon, was instituted the 
Program for the Recovery and Environmental Development of the Pampulha Basin 
- PROPAM, officialized by Municipal Law 9.037/2005, having as objective to do the 
integrated management of this river basin with the municipality of counting, with the 
support of the Consortium of recovery of Pampulha Watershed, and implement a 
plan for interventions, with infrastructure works and planning actions, monitoring 
and environmental control, accompanied by a Program of Environmental 
Education. 

The prefectures of Belo Horizonte and Count started, in 2000, the deployment of 
PROPAM, after obtaining the licenses granted by the Municipal Councils of the 
environment, with the works of Engineering and planning activities, monitoring, 
control and environmental education. 

The PROPAM was designed within a global context, aiming to measures that 
would contribute to solutions of existing problems subdividing in three sub-
programs: Environmental sanitation; recovery of the lagoon and Planning and 
Environmental Management, as described below:  

• Environmental sanitation  

This subprogram deals of the causes of the problems through the improvement of 
urban infrastructure, with priority to the containment works of erosions, 
urbanization of villas and slums, revitalisation and preservation of green areas and 
the solution to the sanitary sewerage. 

• Recovery of Lagoa 

It acts directly on the problems to recover the environmental conditions of the 
lagoon and its surroundings, providing for the dredging of the part assoreada, and 
improving the quality of their water.     

• Planning and Environmental Management 

Complements the other subprograms acting basically in planning and management 
for the control of the problems arising from pollution and improper occupation of 
soil, through education. of monitoring and environmental control. This subprogram 
is implemented with the support of the Consortium of recovery of Pampulha 
Watershed, which enables the integrated planning of actions in two municipalities 
of the basin, i.e.: Belo Horizonte and counting. 
 
 



To achieve the goals of the region's environmental revitalization Pampulha lagoon, 
according to the standards of Class 3, it is planned to give continuity to the 
implementation of the actions provided for in PROPAM.. 
 
Thus, in this moment, the main actions are: 
 
• Extension of the collection system and interception of sanitary sewage in the 

Pampulha Watershed, for the achievement of the goal of care of 95% of the 
population of the basin; 

• Maintenance of desanding lagoon, continuously with the withdrawal of 
approximately 100,000 cubic meters per year ; 

• Recovery of the quality of the waters of the lagoon, through the treatment of 
water by the processes of biorremediação and abduction of phosphorus; 

• Mobilization and environmental awareness of the population from the 
hydrographic basin of the Pampulha, through programs of environmental 
education. 

 
2. Extension of the interceptor sewers and of the sanitary sewage collecting 
nets 
 
The expansion project of the interceptor sewers and network pickup sewer extends 
across the river basin of the Pampulha, including its share in the municipality of 
counting, aiming to meet the 95% of the population in that basin. 
 
This action is designed and structured in a joint fashion by COPASA - Sanitation 
Company of Minas Gerais State and Municipal Administrations of Belo Horizonte 
and counting. 
 
The deployment of this project is the responsibility of COPASA, whose resources 
needed, estimated in R$ 102.000.000,00 (one hundred and two million reais), were 
obtained from the Federal Government, in the framework of the Growth 
Acceleration Program - PAC 2. 
 
This project is expected to be completed in December 2015.  
   
 
3. Desanding da Lagoa 
 
The program from desanding of Lagoa withdrew until May 2014, around 800,000 
m3 of sediment accumulated around the Island of Love and in coves of the Herons, 
ABB and Mineirinho stadium, as well as in the input channels of the creeks Sarandi 
/ hangover and water founded. 
 
The desanding maintenance will be started in 2015 by dredging process by suction 
and later transport of sediments until the area of boot-outside of environmentally 
friendly manner, while maintaining the current Mirror of water.  
 
 
4. Recovery of the quality of the water from the lagoon. 



 
The recovery of the quality of the water from the lagoon will begin this year and will 
be performed by the processes of Biorremediação and abduction of phosphorus 
associated among themselves. 

This step is expected to be carried out continuously for a period of 22 months, 
followed for maintenance, to ensure the quality of the water in the default 
Class 3, as CONAMA Resolution 357/05 and DN COPAM/CERH/001-08. 

 Art. 4, item IV, of the aforementioned resolution defines: 

"Class 3: waters which may be: 
A) for human consumption, after conventional treatment or 
advanced; 
B) to irrigation of tree crops, cerealiferas and fodder; 
C) to amateur fishing; 
(d) the recreation of secondary contact; and 
E) the quenching of animals". 

 
 Thus, after the treatment of the water from the lagoon, this will allow the practice 
of nautical sports, as rowing and canoeing.  
 

Physical deployment timeline of actions of PROPAM 
 

Actions 2013 2014 2015 2016 
1° S 2° S 1° S 2° S 1° S 2° S 1° S 2° S 

The expansion 
of the network of 
Sanitary Sewage 

 

        

Dredging of 
sediment of 

Lagoa 
 

        

Treatment of the 
Agua of Lagoa 

 

        

Management: 
Education, 

monitoring and 
Environmental 

Control 

        

 



 

 

REVERSING WATER POLLUTION IN THE PAMPULHA LAGOON 
 
The Pampulha Basin covers a thirty-eight square mile area in the municipalities of 

Belo Horizonte (44%) and Contagem (56%), and it is part of the Onça River Basin. Since 
most of the area is already urbanized, one of the main sanitation actions taken by the 
government was the implementation of sewerage. 

Different from the past, there are currently large diameter pipes (interceptors) along 
the lagoon shore intercepting sewage from residences in the area. The sewage collected 
by the interceptors is no longer disposed in the lagoon, but rather conveyed to the Onça 
Wastewater Treatment Plant (WWTP). The total sewage flow in the Pampulha Basin is 
currently 566 liters per second, of which 494 liters per second (87.3%) run to the Onça 
WWTP. 

In order to collect and treat at the Onça WWTP 100% of the wastewater from the 
Pampulha Basin, it is necessary to finish connecting every property and the sewerage, 
which is almost fully done. Since 2002, COPASA has taken many actions, such as 
investing roughly R$ 245 million on correcting 272 improper sewage disposal points. 

Currently, COPASA is working on improvements to the sewerage in the basin, 
applying R$ 102 million in actions planned to be completed by 2016, connecting 9,940 
residences (3,270 in Belo Horizonte and 6,670 in Contagem). By doing so, the sewerage 
will reach 95% of the population in the Pampulha basin area. 

The Pampulha basin area currently provides over 76 miles of interceptors 
surrounding the lagoon, and on the shore of every tributary, eliminating the improper 
sewage disposal directly into the Pampulha Lagoon, and there are around 466 miles of 
sewer network in the neighborhoods within the basin area. 

As an additional strategy to prevent the sewage disposal into the lagoon, since 
2002, COPASA has implemented and manages the River Water Treatment Plant (RWTP) 
Ressaca/Sarandi, in a partnership with the Belo Horizonte City Hall. The RWTP treats the 
water flow from the streams Ressaca and Sarandi, two major tributaries of Pampulha 
Lagoon still containing sewage from improper disposal associated with residences that are 
not yet connected to the sewer. 

The RWTP can treat around 750 liters per second. It is important to note that during 
the dry season all the water from Sarandi and Ressaca flows to it. Since its 
implementation the results are positive, leading to an increasing water quality in the 
lagoon. 

The Programa de Monitoramento de Corpos Receptores has shown that the 
organic load running to the Pampulha Lagoon has significantly dropped due to the 
sanitation works implemented in the basin. 

October/2015 



da lagoa. 
Objetivando aferir as ações descritas, o Programa de Monitoramento de Corpos 

Receptores vem mostrando que a carga orgânica afluente à Pampulha vem reduzindo 
significativamente à medida que as obras de saneamento são concluídas na bacia. 

Outubro/2015 
 

 
ELIMINATION OF POLLUTION OF PAMPULHA POND 

 
The Pampulha Basin has an area of 98 km², covering areas of municipalities of 

Belo Horizonte (44%) and Contagem (56%), and it is part of the Onça’s River Basin. 
Since most of the area is already urbanized, one of the main sanitation actions 

taken by the government is the implementation of sewer. 
Different from what happened in the past, nowadays there are large diameter pipes 

(interceptors) all along the pond shore intercepting sewage from residences of this area. 
Thus, the sewage collected by the interceptors is no longer disposed in the pond, but 
conveyed directed to the Onça’s Wastewater Treatment Plant (WWTP). Today, the total 
sewage flow in the Pampulha Basin is 566 liters per second, of which 494 liters per second 
(87.3%) go to the Onça’s WWTP. 

In order to collect and treat at the Onça’s WWTP 100% of the wastewater from the 
Pampulha Basin, it will be necessary to complete the connection of the residences into the 
sewer, which is almost fully done. 

Since 2002, COPASA has taken many actions, such as the correction of 272 
improper sewage disposal points, that resulted from investing roughly R$ 245 million on 
those actions. 

Currently, COPASA is working on the sewage collect in the basin, applying R$ 102 
million in actions planned to finish on ‘2016, connecting 9,940 residences (3,270 in Belo 
Horizonte and 6,670 in Contagem) into the sewer.  By doing this, the sewer coverage in 
the Pampulha basin will raise up to 95% of its population. 

The Pampulha basin area is now provided of about 750 km of sewer, and over 122 
km of interceptors in the surroundings of the pond, as well as in the shore of all its 
tributaries, eliminating the improper sewage disposal directly on the Pampulha Pond. 

As an additional strategy to prevent the sewage disposal in the pond, COPASA has 
built and operated - since 2002 - the River Water Treatment Plant (RWTP) 
Ressaca/Sarandi; the result of a partnershipt with the Municipality of Belo Horizonte. The 
RWTP treats the water flow from the streams Ressaca and Sarandi, two major tributaries 
of Pampulha Pond that still show the presence of sewage from improper disposal 
associated with residences that are not yet connected to the sewer. 



The RWTP has a nominal capacity of 750 liters per second. It is important to note 
that during the dry season the RWTP receives 100% of Sarandi and Ressaca flows. Since 
its implementation the results are positive, leading to an increasing water quality in the 
pond. 

The Receivers Bodies Monitoring Program has shown that the influent organic load 
of the Pampulha Pond has dropped significantly due to the sanitation works implemented 
in the basin. 

October/2015 
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ANNEX - INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN FOR SUSTAINABLE 
TOURISM 
 
This section contains the Integrated Development Plan for Sustainable 
Tourism of Belo Horizonte (PDITS-BH). The PDITS is a planning tool for 
tourism to selected tourist areas and is part of the framework of the National 
Program for Development of Tourism (Prodetur), the Ministry of Tourism, 
constituting a tool for obtaining loan from Development Bank (IDB). 
 
The attached file contains: 
 

1. Integrated Development Plan for Sustainable Tourism 
 
 
 
	  



 
OF.PRE 247/2015 

 

Belo Horizonte, October 08, 2015  

  

  

REF.: CGCMP/nº 0001/2015 

  

  

Dear Coodinator Célia Maria Corsino,  

  

  

            In reply to your Letter dated October 05, 2015, ref. CGCMP/nº 0001/2015, sent 

by  IPHAN, Belotur - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A, comes to 

manifest its considerations, as requested.  

Belotur corresponds to the Municipal Department of Tourism of Belo Horizonte 

and its purpose is to execute the Municipal Tourism Plan of the city, performing the 

supervision, coordination and direction of all the activities inherent to the development 

of tourism, leisure and related services, under the provisions of Municipal Law no.  

10.823/2015 and the resulting regulatory norms, as well as the competences set in the 

form of its By-laws, art. 3. It is further responsible for the promotion of the destination 

and institutional dissemination of tourism and leisure within the municipal, regional, 

national and international spheres and in this last case, jointly with the Municipal 

Department of International Affairs – SMARI.  

In addition to Municipal Law no. 10.823/2015 recently enacted, Belotur relies 

on two major master plans (which complement each other) for the management and 

guidance of Tourism in the city of Belo Horizonte/MG, which are: the Sustainable 

Tourism Integrated Development Plan of the Municipality of Belo Horizonte – PDITS – 

and the Tourism Marketing Plan of Belo Horizonte - PMKT.  

  

Sustainable Tourism Integrated Development Plan of the Municipality of Belo 

Horizonte – PDITS-BH 

  

The Sustainable Tourism Integrated Development Plan of Belo Horizonte – 

PDITS – is the tourism planning instrument in a selected geographic area, which main 

purpose is to guide sector growth on a sustainable basis, over the short, medium and 

long-term, setting the basis for definition of actions, priorities and decision making.   

It is, therefore, a technical instrument for management, coordination and 

conduction of tourism political decisions and support to the private sector, in order to 

guide its investments and improve business capacity and access to the tourism market. 

PDITS is one of the mandatory documents to access PRODETUR National financing 

line, being a tool for obtaining loans from the Interamerican Development Bank (IDB).   

The Sustainable Tourism Integrated Development Plan of Belo Horizonte was 

concluded in 2012 and can be considered a milestone in the planning of tourism in  Belo 

Horizonte, being one of the strategic planning instruments of fundamental importance to 

guide and promote the sustainable tourism development process in the capital of Minas 

Gerais.  

It is important to highlight that one of the specific objectives of the mentioned 

Development plan implies: “Improving the infrastructure and public services, in special 

the conditions for access to the municipality, of urban mobility and accessibility to the 



 
tourism attractions and equipment, urban sanitation, with special focus on the region 

of Pampulha, and the effectiveness of the law enforcement systems in the city”.   

The PDITS Action Plan (project portfolio) presents a large volume of actions 

which directly benefit the tourism complex of Lagoa da Pampulha. Most projects 

were executed or are under execution.   

  

Attached you will find (digital and physical copies) the full Development Plan, 

as well as its Executive Report (Summary). The document is long and was produced in 

Portuguese.   

  

Belo Horizonte Tourism Marketing Plan - PMKT 

  

In its organizational structure, Belotur presents as composition the Executive 

Board of Tourism Marketing. The tourism marketing consists of identifying market 

segments, promoting the development of tourism products and providing tourists with 

potential information on the product which is being offered, besides the sensitizing 

character for the activity.   

Successful regions, cities and locations capable to offer receptive and qualified 

environments are those which rely on marketing planning and, therefore, proceed to the 

correct reading and positively react to changes, becoming capable of corresponding, on 

a sustainable basis, to the risks and benefits of competition.  

Ruschmann (1997) and Ansarah (2001) affirm that planning is fundamental and 

indispensable for a balanced tourism development in harmony with natural, social, 

economic and cultural resources of the receiving regions, avoiding that tourism destruct 

the basis that lead it to exist.  

Belotur, through its structure, has developed, jointly with the consulting firm 

Chias Marketing the Tourism Marketing Master Plan of the city, through a convention 

signed with the Ministry of Tourism. It was delivered in 2014, under the Technical 

Coordination of Mrs. Patrícia Servilla and the Consultants Jaderson Alencar and Jeanine 

Pires ( former President of EMBRATUR).  

The new Tourism Marketing Plan of Belo Horizonte had as its purpose the 

elaboration of a Strategic Action Plan to guide Belotur in the leadership of the 

marketing, promotion and tourism dissemination work of the destination, as well as to 

support the activities related to commercialization of Belo Horizonte tourism product. It 

should be highlighted that such update of the Tourism Marketing Plan is a priority 

project for PDITS. The plan has contemplated the following actions: Diagnose the 

current situation of tourism in Belo Horizonte to subsidize strategic actions; perceive 

and identify the needs of Belo Horizonte Tourism Marketing; Identify how and in which 

segments and products the destination must act; propose marketing actions, aimed at the 

competitive positioning of the capital and analyze Belo Horizonte mark before the 

market and propose positioning actions.  

This plan has replaced the so-called Horizonte Plan (2006) and became the 

technical-methodological reference of Belotur.  

The Plan highlights the Pampulha Complex, where the Pampulha Modern 

Complex is inserted to, as one of the destination’s priority products. Therefore, the 

Marketing Plan proposes market and monitoring actions which allow the positioning, 

promotion and disclosure of the potentialities of such priority products in Belo 

Horizonte. Among the actions proposed we can highlight: Guidance on Priority 

Products (example: Pampulha Tourism Route Guide); Support to Product 



 
Commercialization; Regional, National and International Promotion of the Destination 

and its Priority Products; Design and production of promotional material for trade and 

press professionals and the end public; Management of WEB and Social Medias of 

destination; Maintenance and control of the business tourism system and events; 

Management and maintenance of a full agenda of events in the city; Qualified Tourism 

Information; Monitoring of Statistical Data – Tourism Observatory; Among others.   

  

Attached you will find (digital and physical copies) of the full Tourism 

Marketing Plan, as well as its Executive Report (Summary). The document is long and 

was produced in Portuguese.   

  

Considerations on the city Tourism Master Plans 

  

The above mentioned tourism plans treat the tourism activity in the city on a 

systemic form, that is, they take into account all the regions potentially tourism, being 

the Pampulha Complex, one of the most important tourism driving regions of Belo 

Horizonte and fundamental for the development of the segment. 

 

It is within this context that the Municipal Administration of Belo Horizonte, 

through Belotur, has planned and executed specific actions extracted from the 

Tourism Master Plans of the city to be worked in the Tourism, Cultural and 

Leizure Complex of Pampulha.   
  

Pampulha Tourism and Leisure Development  

  

Tourism acts as the true driving agent not only of the promotion of a destination, 

but of permanence in it. Starting from its preservation, it attempts to interfere not only 

in the sphere of Awareness raising, as well as in the sense to foment the interest of the 

different government spheres, of the departments and the whole touristic trade for 

actions aimed at revitalization, new uses for certain structure – which are many times 

deteriorated and about to be lost – creating new options of routes for the tourists and 

attractions based on such new representations.   

 

Tourism, as an activity which essentially “consumes” space and its relations, 

more remarkably the urban space, has the obligation to incite, induce and promote its 

preservation.    

 

Tourism is, therefore, a factor for preservation of the patrimony, mainly the 

urban patrimony, as it allows the tourist to have experiences not only of a contemplative 

nature, but also of exchanges with the environment, with community routines and all 

their landscape in an estate which surpasses the architectonic structure and its 

monuments. It is necessary to further understand that by preserving the urban patrimony 

and all its landscape, its environment also needs to receive the same attention.  

 

The surroundings are essential for the preservation of the urban environmental 

patrimony, since the Pampulha Modern Complex is not isolated, but rather inserted 

within the context of the Pampulha region within a certain historic and cultural period 

full of transformations and historic-cultural (re) buildings.  

 



 
Within this context, Belotur has developed a scope of Pampulha Tourism and 

Leisure Development Plan based on the two tourism master plans mentioned above.  

The scope of the mentioned Plan was delivered for Mrs. Maria Eugenia Bacci 

(ICOMOS Consultant) knowledge by the time of her visit to the city. However, it is still 

in the phase of elaboration and closing by Belotur.  

  

Conceptual Guidelines for Pampulha Tourism and Leisure Development Plan  

  

1. Motivate the sense of belonging and love for Pampulha by city inhabitants;    

2. Integrated tourism planning for the cultural, architectonic, events, leisure 

offerings, entertainment, gastronomy, hospitality, accessibility and mobility 

attractions;  

3. Permanent attention to parameters of supportability and “burden” in view of 

protection and conservation of the urban, architectonic, environmental, 

landscape complex and its adequate flow;  

4. Attention to the adequate destination of use, tourism typology and use of 

equipment, as a condition essential for preservation;  

5. Tourism is the modern socio-economic reply to culture as a provider of public 

and financial revenues.   
  
Projects which can be mentioned in the Region of Pampulha and which will 

comprise the Plan 
  

6. Infrastructure: Accessibility, Bike Path, Praça Dino Barbieri Tourist Information 

Center (TIC), Transportation, Tourism Signalling, Bathroom;  

7. Products: Products and Tourism Tours, Promotion of the Destination and 

Support to the Commercializatin of formatted Products, Business Tourism and 

Events for the region, Licensing of Tourism Routes, Participation in Fairs and 

Events, Regional, National and International Promotion of Pampulha;  

8. Marketing and Communication: Awareness raising and Loving of Pampulha 

Patrimony, Tourism Statistical Data – Pampulha Special Selection, Partnerships, 

Events in the Region of Pampulha;  

9. Other Projects: BH Goes To You (Municipal Schools), BH Receptive, 2016 

Olympics, Strategic Environmental Evaluation, Capture of Funds for investment 

in the region of Pampulha.  
  
Information on the study about nautical sports, tourism, sightseeing and fishing 

boats  
  
The basin of Lagoa da Pampulha is a great leisure center for tourists and for 

local people, which reinforces its importance for the cultural value of its 

urbanistic and landscape set, designated as a historic landmark by the National 

Historical and Artistic Patrimony.   

 
One of the main conclusions from the Diagnosis carried out by Chias Marketing 

in 2006 and reinforced in the Belo Horizonte Tourism Marketing Plan of 2014 

was the need to enlarge the tourism potential,  indicating the importance of 

structuring new products and improve the quality of the current tourism 

product of Belo Horizonte. 



 
 
Currently, the only way to appreciate the attractions of Pampulha and the 

Modern Complex is by land. But it was possible to appreciate these from a 

different angle, from inside the lagoon. For this reason, Belotur informs that it is 

forecast a project for sightseeing and paddle boats. However, this has not yet 

been detailed due to aspects of economic and environmental feasibility. Within 

this context, the project proceeds in parallel to the successful actions dedicated 

to the cleaning process.   

 
As to nautical sports, we inform that the Municipal Administration signed a 

contract with a company specialized in cleaning up to level 3, a degree which 

should enable the practice of those sports. Thus, Belotur together with the 

Municipal Department of Sports and Leisure will work on the development of 

projects to foment such activity, in line with all the safety and preservation 

guidelines.    
  
We expect to have provided all the necessary clarifications, however, we will 

remain at your disposal to clarify any further doubts.  
  
Sincerely yours, 

  
  
  

Mauro Guimarães Werkema 
President 

  
  

 
To Mrs. 
Célia Maria Corsino 
Coordinator 
IPHAN 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento contém o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de 
Belo Horizonte (PDITS-BH), contratado pela Empresa de Turismo de Belo Horizonte 
(BELOTUR) à Fundação João Pinheiro (FJP)1. 
 
O PDITS é um instrumento de planejamento do turismo para áreas turísticas selecionadas e 
insere-se no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur 
Nacional), do Ministério do Turismo, constituindo-se em ferramenta para a obtenção de 
empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).  
 
O PDITS-BH, em função da abrangência de seu diagnóstico e do conjunto de estratégias e 
ações resultantes, pode ser considerado como um marco no planejamento do turismo de 
Belo Horizonte, constituindo-se em um instrumento de planejamento estratégico de 
importância fundamental para orientar e promover o processo de desenvolvimento turístico 
sustentável na Capital mineira. 
 
A elaboração do Plano é regida por termo de referência, e sua metodologia contempla a 
realização de pesquisas de nível primário e secundário. Inicialmente, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica e documental envolvendo estudos já realizados e dados secundários 
existentes sobre os aspectos socioambientais, infra-estruturais, institucionais e do mercado 
turístico de Belo Horizonte. Em uma segunda etapa foram realizadas pesquisas para a 
coleta dos dados primários necessários sobre a oferta e a demanda turística (efetiva e 
potencial), abrangendo alguns aspectos qualitativos da comercialização do produto turístico 
de Belo Horizonte, e os aspectos institucionais relacionados ao turismo. A pesquisa 
diagnóstica da oferta turística foi realizada através da aplicação de questionários e 
entrevistas semi-estruturadas junto a gestores de atrativos e serviços e equipamentos 
turísticos de Belo Horizonte e de representantes de entidades do setor turístico municipal. A 
pesquisa de demanda turística efetiva foi realizada através da aplicação de questionários 
junto a uma amostra aleatória de turistas em postos de informação, principais atrativos e 
eventos turísticos. Já a pesquisa de demanda potencial foi realizada através da aplicação de 
questionários fechados junto a uma amostra aleatória de turistas que circulavam no saguão 
do Aeroporto de Congonhas em São Paulo, considerado o de maior fluxo de passageiros 
domésticos no país. Foi realizada ainda uma pesquisa qualitativa sobre alguns aspectos da 
comercialização do produto turístico de Belo Horizonte, através da aplicação de entrevistas 
semi-estruturadas, junto à gestora do Espaço Minas Gerais em São Paulo e a gestores de 
agências e operadoras do emissivo em São Paulo, que trabalhavam e não trabalhavam com 
o produto turístico ―Belo Horizonte‖. A pesquisa institucional foi realizada através da 
aplicação de entrevistas semi-estruturadas junto a Belotur, representantes do Conselho 
Municipal de Turismo e do trade turístico de Belo Horizonte, dentre outras instituições.  A 
metodologia das pesquisas referentes aos componentes do mercado turístico, infraestrutura 
básica e serviços gerais, quadro institucional e aspectos socioambientais está detalhada nas 
diferentes partes que compõe o diagnóstico. 
 
No primeiro capítulo, apresentam-se os objetivos do PDITS. Para tanto, descreve-se, 
introdutoriamente, o contexto mais amplo das políticas de desenvolvimento turístico do país, 
do estado de Minas Gerais e do município de Belo Horizonte que fornecem os contornos e 
direcionamento mais gerais para o PDITS-BH, com destaque para o Plano Nacional de 
Turismo (PNT), para o Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur 
Nacional), para o Plano Setorial de Turismo de Minas Gerais e para o Programa BH Metas e 
Resultados. De forma consistente com os objetivos das políticas nacional e estadual do 
turismo e do planejamento estratégico adotado pela Prefeitura de Belo Horizonte descreve-
se, posteriormente, os objetivos do PDITS-BH, geral e específicos (instrumentais e 

                                                
1 Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Técnica Especializada – FJP/PROC 551/09 
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finalísticos). Por fim, descrevem-se as projeções e metas para o alcance dos objetivos 
finalísticos propostos pelo PDITS-BH nos horizontes de curto, médio e longo prazo.  
 
No segundo capítulo, apresenta-se o diagnóstico estratégico da área e das atividades 
turísticas. Nas seções 2.1 e 2.2 aborda-se o mercado turístico de Belo Horizonte. 
Inicialmente, detalha-se a metodologia da pesquisa de oferta turística utilizada e 
desenvolve-se a análise, envolvendo os atrativos turísticos, os serviços e equipamentos 
turísticos e a capacitação da mão de obra para o turismo. A análise dos atrativos abrange as 
categorias ―Atrativos culturais‖, ―Atrativos naturais‖, ―Realizações técnicas‖ e ―Eventos 
permanentes‖, que compõem o conjunto mais relevante da oferta turística de Belo 
Horizonte. A análise dos serviços e equipamentos turísticos e da capacitação de seus 
recursos humanos abrange sete setores: Hospedagem, Gastronomia, Agenciamento, 
Transporte, Eventos, Lazer e Entretenimento, e Outros Serviços e Equipamentos. Na 
seqüência, detalha-se a metodologia da pesquisa de demanda turística de Belo Horizonte, 
tanto a efetiva quanto a potencial, e desenvolve-se a análise, que inclui aspectos qualitativos 
da comercialização do produto turístico de Belo Horizonte. 
 
Na seção 2.3, procede-se a análise da infraestrutura básica e dos serviços gerais 
encontrados na Área Turística de Belo Horizonte. Avaliam-se as redes viárias de acesso ao 
município, os sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de limpeza 
urbana, a situação da rede de drenagem pluvial, os sistemas de transporte urbano e de 
comunicação, a cobertura da rede de iluminação pública e dos serviços de saúde, além da 
situação da segurança pública.  
 
Na seção 2.4, efetua-se a análise do quadro institucional de Belo Horizonte, compreendendo 
os órgãos e as instituições públicos e privados envolvidos na gestão do turismo em Belo 
Horizonte, os impactos e as limitações das políticas públicas e da capacidade de gestão 
pública sobre o desenvolvimento do turismo, a organização e a coordenação do processo de 
planejamento turístico, a legislação urbanística, ambiental e turística que incidem sobre o 
município, assim como o quadro dos incentivos para o investimento privado turístico. 
 
Na seção 2.5, é feita a análise dos aspectos socioambientais na Área Turística de Belo 
Horizonte. Inicialmente, contemplam-se o contexto histórico de formação do município, o 
meio físico e biótico, a dinâmica populacional recente, uma análise econômica setorial de 
Belo Horizonte, bem como os órgãos setoriais municipais responsáveis pelas políticas 
públicas de cunho socioambiental – políticas urbanas, políticas sociais, cultura, patrimônio 
histórico e cultural e educação. Em seguida, identificam-se os impactos ao meio ambiente já 
causados pela atividade turística, os aspectos da gestão ambiental pública e da gestão 
ambiental em empresas privadas, os instrumentos de planejamento e controle territorial e os 
aspectos relacionados à participação e inclusão de diferentes grupos sociais no 
desenvolvimento do turismo. 
 
Na seção 2.6, apresenta-se a consolidação do diagnóstico estratégico, que está estruturada 
em quatro subseções. Na primeira subseção analisou-se os produtos turísticos e os 
segmentos de turismo atuais e potenciais em relação aos mercados-meta. Esta análise 
determinou os produtos e segmentos consolidados em Belo Horizonte que apresentam 
maior possibilidade de crescimento e que devem ser sustentados e reafirmados, e os 
produtos emergentes ou não-explorados que apresentam maior potencial de crescimento, 
nos quais se devem concentrar esforços. Na segunda subseção foi realizada a identificação 
de áreas críticas de intervenção e dos atores locais que são necessários mobilizar nos 
componentes: produto turístico; comercialização, infraestrutura e serviços básicos; 
fortalecimento institucional; e gestão socioambiental. A terceira subseção abordou o 
posicionamento atual de Belo Horizonte no mercado turístico versus o seu posicionamento 
potencial, abrangendo os fatores motivadores de visitação e imagens associadas ao destino 
Belo Horizonte e a estratégia de posicionamento indicada. Na quarta seção são 
apresentadas as matrizes SWOT, ferramenta utilizada para a definição de estratégias. 
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No terceiro capítulo, realiza-se a validação da seleção da Área Turística, destacando a 
importância dos atrativos ou recursos turísticos, os aspectos de acessibilidade e 
conectividade, o nível de uso atual e potencial da Área Turística, as condições físicas e os 
serviços básicos do município, além do quadro institucional e os aspectos legais referentes 
ao turismo em Belo Horizonte. 
 
No quarto capítulo, formulam-se as estratégias de desenvolvimento turístico do PDITS-BH, 
resultantes do esforço do diagnóstico e da construção de matrizes SWOT, além das 
possibilidades de financiamento por parte do Prodetur Nacional, relacionadas em seu 
Regulamento Operacional. Estas estratégias refletem os objetivos propostos para o 
desenvolvimento do turismo no município e descrevem-se por componente: produto 
turístico, comercialização, infraestrutura e serviços básicos, fortalecimento institucional e 
gestão socioambiental. 
 
O quinto capítulo apresenta o Plano de Ação do PDITS-BH, subdividido nas seções: visão 
geral e ações previstas; dimensionamento do investimento total; seleção e priorização das 
ações propostas; descrição das ações a serem realizadas durante os dezoito primeiros 
meses de financiamento do Prodetur Nacional, e avaliação preliminar dos impactos 
ambientais dos projetos propostos. Em seguida, é apresentado o Programa de Gestão 
Ambiental do PDITS-BH, que consta de indicadores de monitoramento e avaliação dos 
impactos ambientais das ações propostas pelo plano e medidas mitigadoras previstas.   
 
No sexto capítulo, descreve-se o sistema proposto para o acompanhamento e avaliação do 
programa. O sétimo capítulo descreve os principais resultados, recomendações e sugestões 
advindas do processo de participação pública e validação do PDITS-BH. O oitavo capítulo 
apresenta, de forma sintética, as conclusões gerais do PDITS-BH.  
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1. FORMULAÇÃO DOS OBJETIVOS DO PDITS-BH 

 

1.1. Introdução 
 

A formulação dos objetivos do PDTS-BH deve se dar a partir da compreensão da inserção 
deste instrumento de planejamento no contexto mais amplo das políticas de 
desenvolvimento que afetam o setor turístico em vigor nos âmbitos federal (PNT e Prodetur), 
estadual (PMDI e Plano Setorial de Turismo de Minas Gerais) e municipal (BH Metas e 
Resultados) 
 
O Plano Nacional de Turismo (PNT) 2007–2010 apresenta uma pluralidade de ações, 
estratégias e medidas que estimularão o turismo interno, gerando emprego, renda, 
desenvolvimento e inclusão social, para reduzir as desigualdades regionais e fazer do Brasil 
um país de todos. 
 
O Programa de Planejamento e Gestão da Regionalização (PPGR), do PNT, prevê ações 
relacionadas ao planejamento das regiões turísticas nas 27 Unidades Federadas. 
Contempla atividades de articulação, sensibilização, mobilização, elaboração e 
implementação dos planejamentos estratégicos das regiões turísticas. Por meio da 
institucionalização de instâncias de governança regionais, atua na formação de redes e na 
monitoria e avaliação do processo de regionalização, nos níveis municipal, estadual e 
nacional.  
 
Foram selecionados 65 destinos turísticos indutores, contemplando 59 regiões turísticas em 
todas as Unidades da Federação. Estes destinos serão organizados, visando à obtenção do 
padrão de qualidade internacional, constituindo-se, assim, em modelos de destinos 
indutores do desenvolvimento turístico regional. O município de Belo Horizonte foi escolhido 
como um dos destinos turísticos do estado de Minas Gerais (Brasil; Fundação Getúlio 
Vargas; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 2008b, p. 4-9). 
 
No contexto da política nacional de turismo, o Prodetur financia programas regionais de 
turismo para a captação de recursos no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O 
objetivo principal do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur 
Nacional) é gerar condições que facilitem a consecução das metas do Plano Nacional de 
Turismo. Mais especificamente, o programa visa contribuir para o aumento da 
competitividade dos destinos turísticos brasileiros e consolidar a política nacional de turismo. 
 
Com esses fins, o Prodetur Nacional apóia o financiamento de projetos de desenvolvimento 
turístico, organizados em cinco componentes, relacionados, respectivamente, ao produto 
turístico, à comercialização turística, ao fortalecimento institucional relacionado à gestão 
turística municipal, à infraestrutura e serviços básicos de apoio no destino e à gestão 
ambiental relacionada aos recursos que constituem a base da atividade turística e aos 
impactos dos diversos investimentos turísticos. 
 
O acesso aos recursos do Prodetur Nacional depende da elaboração de um Plano de 
Desenvolvimento do Turismo Sustentável (PDITS) para cada pólo turístico que se pretende 
desenvolver. O PDITS, tal como conceituado no Termo de Referência do Programa, é um 
―instrumento de planejamento do turismo em uma área geográfica selecionada, que tem por 
objetivo principal orientar o crescimento do setor em bases sustentáveis, em curto, médio e 
longo prazo, estabelecendo as bases para a definição de ações, as prioridades, e a tomada 
de decisão. Deve, portanto, constituir o instrumento técnico de gestão, coordenação e 
condução das decisões da política turística e de apoio ao setor privado, de modo a dirigir 
seus investimentos e melhorar a capacidade empresarial e o acesso ao mercado turístico‖. 
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O desdobramento do modelo nacional de gestão pública descentralizada, participativa e 
com inclusão social no estado de Minas Gerais e o papel a ser exercido pelos atores do 
setor público, do setor privado e do terceiro setor são os elementos necessários e 
fundamentais para compreender o desempenho institucional e o nível da eficácia, eficiência 
e efetividade administrativas da política estadual do turismo. 
 
O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI 2007–2023), ao buscar a 
consolidação de estado com foco em resultados, apresenta uma pluralidade de objetivos 
estratégicos e de iniciativas voltados: ao fortalecimento do sistema de planejamento e 
gestão urbana, especialmente das cidades-pólo; à construção da governança metropolitana 
em busca da ampliação da inserção nacional e internacional da RMBH; ao favorecimento 
para o estado de Minas Gerais de uma moderna e inovadora rede de produção e 
disseminação cultural e artística nas cidades-pólo; e à identificação e fomento de destinos 
turísticos estratégicos (PMDI-2007, p.44). 
 
O Plano Setorial de Turismo de Minas Gerais contém diretrizes, programas e ações para a 
Secretaria de Turismo de Minas Gerais (Setur-MG) para o período de 2007 a 2010. Criada 
em 1999, em atendimento à reivindicação do setor turístico, a Setur-MG desenvolve hoje um 
conjunto de programas e ações de organização e apoio à atividade. Conta em sua estrutura 
organizacional com três superintendências, que coordenam várias diretorias, nas seguintes 
áreas: Planejamento, Gestão e Finanças; Desenvolvimento, Pesquisa e Informações 
Turísticas; e Política e Fomento do Turismo. A Prominas, empresa pública, administra o 
Expominas e o Minascentro, entre outros equipamentos no estado. No período 2007–2010, 
a Setur-MG deu continuidade e implementou ações decorrentes de sua missão institucional 
(Setur, 2006, p. 30).  
 
A prefeitura municipal busca realizar ações voltadas para a integração da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e para solucionar os problemas de interesse 
comum, como por exemplo: saúde, transporte e meio ambiente. A estrutura administrativa 
municipal introduz conceitos e práticas na gestão das políticas sociais do município para 
garantir os direitos sociais de intersetoralidade, descentralização e informatização (Belotur, 
2005, p. 27-30).  
 
No âmbito do planejamento estratégico para a gestão de Belo Horizonte, a Prefeitura 
construiu o programa BH Metas e Resultados, que abrange 12 áreas de resultados e 40 
projetos sustentadores, os quais balizarão as políticas e as ações da Prefeitura entre 2009 e 
2012. O programa tem como objetivo alcançar maior eficácia nas ações, nas políticas 
urbanas e sociais e em todos os serviços públicos. O BH Metas e Resultados se 
complementa com o planejamento estratégico BH 2030. Os 40 projetos sustentadores serão 
complementados e reforçados a partir da elaboração do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG), enviado à Câmara Municipal para análise, e do Orçamento 
Municipal para cada exercício financeiro. Os projetos sustentadores que se relacionam 
diretamente à atividade turística são:  
 

● Projeto Sustentador 18: Turismo em BH – visa consolidar a cidade como destino turístico, 
por meio da ampliação do turismo de lazer e de negócios de porte médio e da melhoria dos 
instrumentos e mecanismos de atração turística. Até 2012, os resultados esperados 
correspondem notadamente ao aumento do número de eventos captados anualmente, da 
taxa média de ocupação hoteleira, do tempo médio de permanência do turista na cidade de 
Belo Horizonte e da implantação de um novo Centro de Convenções. A Belotur é o órgão 
responsável da implantação deste projeto. 
 

● Projeto Sustentador 19: Copa 2014 – tem por objetivo assegurar a infraestrutura 
necessária para que Belo Horizonte possa sediar jogos e eventos da Copa das 
Confederações em 2013 e da Copa do Mundo de 2014, mediante a articulação de 
instituições e demais entes federados, com vistas ao compartilhamento de esforços para a 
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execução do projeto. O que se busca é a realização da Copa de 2014, projetando Belo 
Horizonte no cenário internacional como pólo turístico sustentável.  
 
O município de Belo Horizonte é o responsável pela captação de recursos no Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), sob o marco do programa Prodetur Nacional. 
Para tal, selecionou toda sua área municipal para ser incluída neste programa como área 
turística, para a qual deverá ser elaborado o PDITS. A área turística foi aprovada pelo 
Ministério do Turismo e pelo BID. Este plano traduz o instrumento de planejamento do 
turismo, o qual visa orientar o crescimento do setor de forma sustentável, no curto, médio e 
longo prazos, estabelecendo as bases para a definição de ações, as prioridades e a tomada 
de decisão. 
 
A elaboração do PDITS baseia-se em uma visão integrada da área turística, em seus 
aspectos relacionados ao meio ambiente, cadeia produtiva, infraestrutura, serviços básicos 
e gestão do destino. A partir do diagnóstico da situação atual, o PDITS propõe objetivos, 
metas, estratégias e ações voltados para o desenvolvimento sustentável da atividade 
turística, que resultem na melhoria da qualidade de vida para a população local. 
 
Em função do exposto e das necessidades evidenciadas pelo diagnóstico realizado, 
sugerem-se os objetivos gerais e específicos para o PDITS-BH, agrupados em função de 
seu caráter instrumental ou finalístico. 
 
 

1.2. Objetivos do PDITS-BH 
 

1.2.1. Objetivo geral 
 

Promover o desenvolvimento sustentável do turismo de Belo Horizonte, com foco nos 
segmentos do turismo cultural e de negócios e eventos, visando à obtenção de um padrão 
de qualidade internacional, ao aumento da competitividade do destino, à geração de 
emprego, renda e à melhoria da qualidade de vida da população local. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

1.2.2.1. Instrumentais 

 Aprimorar a estruturação do produto turístico, a partir da criação e da melhor 
qualificação dos atrativos, de espaços de eventos e de outros serviços e 
equipamentos turísticos, além de capacitar a mão de obra empregada e 
potencialmente empregável no setor, com a inclusão de desempregados e 
jovens. 

 Melhorar a divulgação e comercialização do produto turístico de Belo 
Horizonte, com foco simultâneo e segmentado no turismo cultural e de 
negócios e eventos 

 Melhorar a infraestrutura e os serviços públicos, especialmente as condições 
de acesso ao município, de mobilidade urbana e de acessibilidade aos atrativos 
e equipamentos turísticos, o saneamento urbano, com especial foco na região 
da Pampulha, e a efetividade dos sistemas de segurança pública na cidade. 

 Fortalecer as instituições e a governança relacionadas à gestão do setor do 
turístico. 

 Contribuir para o equilíbrio ambiental urbano e promover a sustentabilidade da 
atividade turística. 
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1.2.2.2. Finalísticos 
 

 Aumentar o fluxo turístico estadual, nacional e internacional para o município. 

 Aumentar o tempo médio de permanência do turista na cidade. 

 Aumentar as unidades habitacionais e o número de leitos. 

 Incrementar os investimentos por empresas e serviços turísticos privados e 
públicos. 

 Aumentar a receita do turismo. 

 Ampliar a receita tributária municipal oriunda das atividades turística. 

 Aumentar a renda derivada pela receita turística e pelos investimentos. 

 Aumentar o número de empregos gerados pela atividade turística. 

 
Prevê-se que o PDITS-BH tenha suas ações iniciadas entre 2011 e 2012 e que sua 
execução ocorra ao longo de cinco anos. 
 
As metas específicas para os objetivos finalísticos a serem alcançadas no curto, no médio e 
no longo prazo foram estabelecidas em função de projeções elaboradas a partir da base de 
dados atualizada gerada no diagnóstico do PDITS-BH. 
 
 

1.3. Projeções e metas para os objetivos finalísticos  
 
Como a base de dados para as projeções e o estabelecimento de metas é anual, definem-
se as metas para dois anos, até 2014, como sendo de curto prazo e as para cinco anos, até 
2017, como de médio prazo. A título de referência para ações futuras, são também 
projetadas metas para oito anos, até 2020, como de longo prazo, as quais devem ser 
ajustadas quando da elaboração de um plano municipal de turismo, em 2017, ao término da 
execução do Pdits-BH.  
 

1.3.1.  Cenários 
 
Para as projeções, foram considerados três cenários distintos. O pessimista, em que não se 
executa o PDITS-BH; o realista, em que se executa o plano em um ambiente de expansão 
das atividades turísticas; e o otimista, em que se executa o plano com base em um cenário 
de forte expansão das atividades turísticas, em função de um contexto externo mais 
favorável. Busca-se com isso permitir que as projeções efetuadas ocorram em um intervalo 
específico entre o cenário pessimista e o otimista.  
 
No cenário otimista, o País continua a crescer de forma acelerada, as economias americana 
e europeia voltam a crescer, solucionando seus graves problemas fiscais, e a China e a 
Índia não sofrem nenhum problema econômico, mantendo ou diminuindo muito 
moderadamente as atuais taxas de crescimento de seu produto interno. Neste quadro, 
ocorre forte expansão das atividades turísticas, e Belo Horizonte se consolida como 
importante pólo turístico nacional, otimizando os investimentos previstos em seu PDITS, os 
efeitos da realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo e demais 
instrumentos de planejamento. 
 
No quadro realista, a economia mundial apresenta problemas, mas não entra em fase 
recessiva. A China continua a crescer, mas não tão fortemente como agora. O setor de 
turismo continua a crescer no Brasil e no mundo, mas de forma mais moderada do que no 
cenário otimista. Os investimentos previstos no PDITS-BH são realizados, em sua maioria, 
de forma consistente, e o setor apresenta crescimento sustentável e bastante satisfatório até 
2020, também beneficiando-se dos efeitos da Copa das Confederações e da Copa do 
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Mundo. Este quadro ainda permite a consolidação da Capital mineira como importante 
destino turístico do País. 

 
No cenário pessimista, não se considera a implementação do PDITS–BH no prognóstico. A 
economia mundial não consegue se recuperar totalmente, também apresentando taxas de 
crescimento bastante moderadas, o que permite que o turismo internacional também cresça 
moderadamente. Ao mesmo tempo, o País apresenta taxas medianas de crescimento, com 
o aprofundamento da distribuição de renda. O turismo interno continua a crescer, porém de 
forma mais moderada. A não implementação do PDITS–BH impede que a Capital mineira se 
beneficie de todos os potenciais frutos advindos das realizações da Copa das 
Confederações e da Copa do Mundo no Brasil. Como resultado, as atividades turísticas 
locais continuam a se expandir, mas em ritmo menor que aqueles previstos nos dois 
cenários anteriores.  
 
As projeções a serem utilizadas para referenciar as metas do PDITS–BH são as do cenário 
realista. 
 

1.3.2.  Projeções para as variáveis dos objetivos finalísticos nos três cenários 
 
a) Aumento do fluxo turístico estadual, nacional e internacional para o município  
 
A partir dos dados da pesquisa do diagnóstico, estimou-se que 2,26 milhões de turistas 
visitaram Belo Horizonte em 2010. A pesquisa de demanda realizada indicou que dos 
turistas que visitam a Capital mineira 46,7% utilizaram o transporte aéreo como meio de 
acesso; 28,8%, automóveis; 22,8%, ônibus; 1,7%, outros meios de transporte. Para estimar 
o número futuro de turistas/ano a visitarem Belo Horizonte, buscou-se estimar a evolução 
passada para cada um destes grupos separadamente. Isso permitiu gerar o número de 
turistas que visitaram a Capital mineira a partir de 2003. Assim, foi possível quantificar as 
relações existentes entre este montante total estimado de visitantes e a evolução do produto 
interno bruto do País. Dadas as previsões existentes para a evolução futura deste produto, 
foi possível estimar a evolução do número de turistas que visitarão Belo Horizonte até 2020. 
Fez-se este exercício (estimação desagregada somada posteriormente e não estimação dos 
valores já agregados) devido à forte substituição ocorrida na última década envolvendo o 
transporte rodoviário e o aéreo. 
 
Inicialmente, estimou-se a série histórica do número de turistas que visitarão a Capital 
mineira por via aérea. Para tanto, utilizou-se o número de passageiros nos aeroportos da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte: Carlos Partes, Pampulha e Confins. Os dados 
foram disponibilizados pela INFRAERO, desde 2003. Pressupõe-se que o número de 
turistas que visitaram a Capital mineira via transporte aéreo evoluiu de acordo com este 
número de passageiros. Ou seja, o número de turistas que visitaram Belo Horizonte por via 
aérea a partir de 2003 teria apresentado a mesma taxa de crescimento observada para a 
evolução do número de passageiros nos aeroportos da RMBH. 
 
Para se estimar o volume de turistas que visitaram a Capital mineira via automóveis, utilizou-
se a evolução do faturamento das empresas de locação de veículos desde 2003 
(disponíveis nos Anuários da ABLA – Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis 
até 2008). Pressupôs-se que o número deste grupo de turistas cresceu na mesma 
proporção deste montante. A elasticidade-produto deste faturamento variou ligeiramente ao 
redor de 0,89 (ou seja, para cada um por cento de aumento no produto brasileiro o 
faturamento destas empresas cresceria 0,89%). Este cálculo permitiu estimar este 
faturamento para 2009 e 2010 (dados faltantes). 
 
Utilizaram-se os dados relativos ao número de passageiros usuários do terminal rodoviário 
de Belo Horizonte para estimar a evolução do número de turistas que visitaram a Capital 
mineira por transporte rodoviário. Estes dados estão disponibilizados a partir de 1996 pela 
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres (até 2007). Estes apresentam clara 
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tendência de queda no período. Sua elasticidade-produto também se mostrou relativamente 
estável, situando-se em (-0,77). Ou seja, para cada crescimento de 1% no produto nacional 
estes passageiros decairiam em 0,77%. Utilizou-se este parâmetro para estimar os dados 
faltantes para os anos entre 2008 e 2010. Por fim, pressupôs-se que o número destes 
turistas evoluiu, desde 2003, de acordo com o número de passageiros citados.  
 
Pressupôs-se que a evolução do restante 1,7% de turistas que utilizam outros meios de 
transportes foi igual à observada para os três grupos descritos de forma conjunto; ou seja, 
apresentou o mesmo comportamento agregado dos restante 98,3% dos turistas. 
 
O número estimado de turistas que visitaram Belo Horizonte em 2003 foi 1,45 milhão. Como 
já foi dito, este chega a cerca de 2,26 milhões em 2010. A série teria apresentado 55% de 
crescimento no período: 6,5% a.a., em média. Este número apresentou uma elasticidade em 
relação ao produto de 1,42 (variando entre 1,20 e 1,63). Ou seja, para cada 1% de 
crescimento do produto brasileiro o número de turistas que visitariam Belo Horizonte 
cresceria 1,42%. 
 
Para construir os cenários futuros utilizou-se previsão do FMI de que a economia brasileira 
deve crescer 4% ao ano até 2020. Pressupôs-se que a elasticidade-produto do número de 
turistas seria 1,2 no cenário pessimista, 1,42 no cenário realista e 1,63 no cenário otimista. 
Fez-se exercício alternativo, em que a elasticidade-produto ficou fixa (em 1,42) e as taxas 
de crescimento futuras da economia brasileira seriam de 3,5% (cenário pessimista), 4% 
(cenário realista) e 4,5% (cenário otimista). As séries estimadas se mostraram muito 
próximas. Assim, decidiu-se utilizar as primeiras. 
 
Dada a previsão de construção de um novo Centro de Convenções em Belo Horizonte (com 
previsão de inauguração em março de 2014) e a realização da Copa do Mundo no Brasil em 
2014, fez-se um ajuste nas séries estimadas, de forma a incorporar os potenciais novos 
turistas que deverão vir à Capital mineira a partir daquele ano. Como o Centro de 
Convenções apresenta capacidade para 9 mil pessoas, pressupôs-se que no cenário 
pessimista este centro comporte, em média, 7 mil pessoas, de segunda a quinta, durante as 
53 semanas do ano. No cenário realista, este número sobe para 8 mil. Por fim, no cenário 
otimista este número cresce para 9 mil. Como a Fundação Getúlio Vargas (2009) havia 
identificado que somente 62% dos participantes dos eventos realizados nos centros de 
convenção e exposição de Belo Horizonte eram turistas em 2009, esta foi a proporção 
utilizada para ajustar o número de turistas que visitariam Belo Horizonte a partir de 2014. 
 
Estes cenários, uma vez concretizados, implicariam o crescimento do total de turistas por 
ano em Belo Horizonte para algo entre 4,5 milhões e 5,4 milhões em 2020 (5 milhões no 
cenário realista). Espera-se que o número de turistas que visitarão Belo Horizonte em 2014 
varie entre 3,6 milhões e 4,1 milhões (3,9 milhões no cenário realista). Já em 2017 o número 
de turistas que visitarão a Capital mineira variaria entre 4,1 milhões e 4,7 milhões (4,4 
milhões no cenário realista). A tabela 1.1 e o gráfico 1.1 mostram as estimativas anuais que 
embasam as metas de curto, médio e longo prazo. 
 
A taxa média de crescimento do número de turistas que visitarão Belo Horizonte variaria 
entre 7,22% a.a. e 9,2% a.a. (8,22% a.a. no cenário realista). Entretanto, este crescimento é 
fortemente influenciado por 2014, em que se espera que este número cresça mais de 40% 
nos três cenários analisados. No cenário pessimista, este crescimento seria de 4,81% em 
2011 e de 3,80% em 2020; no realista, de 5,68% em 2011 e 4,43% em 2020. Por fim, no 
cenário otimista, estes números seriam 6,56% e 5,06%, respectivamente. 
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Tabela 1.1 Número estimado de turistas em Belo Horizonte, por ano, no período 2010–2020 

Ano 
Cenário 

Pessimista Realista Otimista 

2010 2.257.489 2.257.489 2.257.489 

2011 2.366.075 2.385.784 2.405.493 

2012 2.479.884 2.521.371 2.563.202 

2013 2.599.168 2.664.663 2.731.250 

2014 3.644.269 3.867.619 4.093.275 

2015 3.775.303 4.027.661 4.284.080 

2016 3.912.641 4.196.798 4.487.395 

2017 4.056.584 4.375.547 4.704.039 

2018 4.207.452 4.564.455 4.934.887 

2019 4.365.576 4.764.099 5.180.870 

2020 4.531.306 4.975.089 5.442.980 
Fonte: Dados coletados na Infraero (2003-2011); Anuário da Associação Brasileira de Locadora de Automóveis 

(ABLA) (2003-2008); Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) (1996-2007), pesquisa da 
Fundação João Pinheiro, 2010. 

Elaboração: Fundação João Pinheiro 

  
Gráfico 1.1 Número estimado de turistas em Belo Horizonte, por ano, no período 2010–

2020 

 
Fonte: Dados coletados na Infraero (2003-2011); Anuário da Associação Brasileira de 

Locadora de Automóveis (ABLA) (2003-2008); Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) (1996-2007), pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2010. 

Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)  

 
 
b) Aumento do tempo médio de permanência do turista na cidade   

Na pesquisa diagnóstica realizada sobre a oferta turística em Belo Horizonte, a maioria dos 
hotéis (25%) informou que a taxa de permanência média de hóspedes está na faixa de 2 
dias. Já para a maioria dos apart-hotéis (37,5%) essa taxa é de 3 dias. A taxa de 
permanência média de turistas informada, considerando todos os 36 hotéis e os 16 apart-
hotéis pesquisados, foi de 2,9 dias/turista.   
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Na pesquisa de demanda efetiva, a taxa média de permanência para todos os meios de 
hospedagem, incluindo casas de parentes e amigos, e outros, foi de 7,4 pernoites. Em parte, 
essa média reflete também o fato de a pesquisa ter ocorrido em mês de médias de estadias 
mais longas. 
 
Optou-se, então, por definir metas qualitativamente, com base no perfil do turismo de Belo 
Horizonte. Pressupõe-se aqui que as ações a serem implementadas farão com que a cada 
ano 5% dos turistas que vêm para negócios e eventos – que representam 27,6% do total da 
demanda – fiquem mais um dia na Capital mineira. 
 
Assim, as taxas médias de permanência em hotéis e apart-hotéis que balizam as metas 
para o curto, o médio e o longo prazo serão de 3,2 em 2014, 3,4 em 2017 e 3,5 em 2020. 
Quando se consideram todos os meios de hospedagem, estas taxas passam para 7,5 em 
2014, 7,6 em 2017 e 7,7 em 2020, no cenário realista. 
 
c) Incremento das unidades habitacionais e número de leitos 
 
Pelos dados da RAIS, existiam 228 hotéis e similares em Belo Horizonte. No Inventário da 
Oferta Atual de Unidades Habitacionais dos Meios de Hospedagem em Belo Horizonte e em 
seu Entorno, realizado pelo IPEAD para a Belotur em 2010, foram identificados 428 meios 
de hospedagem apenas em Belo Horizonte. Deste universo, o Inventário abrangeu 107 
meios de hospedagem caracterizados como hotéis, apart-hotéis, pousadas e albergues, que 
traduz o universo aqui considerado para efeito das projeções do PDITS. Juntos, estes 107 
meios de hospedagem ofertavam 8.144 unidades habitacionais (UHs), compostas de 9.900 
leitos de solteiro e 4.668 leitos de casal.  
 
Conforme dados divulgados pela PBH em abril de 2011 (revista hotéis, 2011)2, havia 41 
projetos hoteleiros, sendo 8 em fase de construção, 22 em fase de licenciamento e 11 em 
fase de negociação. Considerando apenas os 30 projetos em fase de construção ou de 
licenciamento, havia a previsão de acréscimo de 6.819 apartamentos até a Copa do Mundo 
de 2014, com investimentos de R$ 1.573 bilhão. Caso os 41 projetos se viabilizem, seriam 
novas 9.411 UHs na cidade. Não se informou o número de leitos. Em maio de 2011, 
segundo informado na mídia (Valor Econômico, 2011)3 pelo presidente do Comitê Executivo 
da Copa do Mundo da Prefeitura de Belo Horizonte, Tiago Lacerda, existiriam 44 novos 
projetos hoteleiros em Belo Horizonte, sendo 14 em construção e 30 em fase de 
licenciamento. Caso todos estes sejam efetivamente construídos e entrem em atividade, 
estima-se que seriam criadas 10.118 UHs e investidos de cerca de R$ 2,577 bilhões. 
 
Dois caminhos podem ser utilizados para se estimar o montante de investimentos futuros no 
setor de hospedagem em Belo Horizonte. O primeiro, que estará sendo utilizado aqui como 
referência complementar para o setor, consiste em utilizar as informações atualmente 
existentes sobre os projetos. No segundo caminho, estima-se o aumento na quantidade 
demandada, presumindo-se que a quantidade ofertada no mercado hoteleiro tende a se 
ajustar para atender a esta demanda. É o cenário realista oriundo deste método que indicará 
as metas do PDITS-BH. 
 
No primeiro caso, supôs-se que, no cenário pessimista, somente 25 novos meios de 
hospedagem seriam implantados em Belo Horizonte; no cenário realista, 35; e no cenário 
otimista, 44. Pressupõe-se, ainda, que 8 projetos serão inaugurados em 2012, 22 (caso 
ocorram) em 2013 e o restante em 2014.  
 

                                                
2
  Fonte: www.revistahoteis.com.br. Disponível em: 

http://aeroportodeconfins.wordpress.com/2011/04/12/belo-horizonte-podera-ter-41-novos-hoteis-e-investimento-de-r-2-362-
bilhoes-para-copa-do-mundo-de-2014/. Acesso em 14-06-2011 
 

3
 Valor Econômico – Belo Horizonte corre risco de super oferta após a Copa de 2014. São Paulo, 31/05/2011. 

http://www.revistahoteis.com.br/
http://aeroportodeconfins.wordpress.com/2011/04/12/belo-horizonte-podera-ter-41-novos-hoteis-e-investimento-de-r-2-362-bilhoes-para-copa-do-mundo-de-2014/
http://aeroportodeconfins.wordpress.com/2011/04/12/belo-horizonte-podera-ter-41-novos-hoteis-e-investimento-de-r-2-362-bilhoes-para-copa-do-mundo-de-2014/
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O número de UHs em Belo Horizonte alcançaria, então, 13,7 mil em 2014 no cenário 
pessimista, 16,1 mil no realista e 18,3 mil no cenário otimista. Caso não ocorram novos 
investimentos no futuro, estes parâmetros ficariam estabilizados. As estimativas realizadas 
nessa perspectiva estão descritas na tabela 1.2 e nos gráficos 1.2 e 1.3. 
 
Tabela 1.2  Oferta estimada de meios de hospedagem* e de unidades habitacionais em Belo 

Horizonte no período 2010–2020 

Ano 

Meios de Hospedagem UHs 

Cenário 
pessimista 

Cenário 
realista 

Cenário 
otimista 

Cenário 
pessimista 

Cenário 
realista 

Cenário 
otimista 

2010* 107 107 107 8.144 8.144 8.144 

2011 107 107 107 8.144 8.144 8.144 

2012 115 115 115 9.734 9.734 9.734 

2013 132 137 137 13.775 14.963 14.963 

2014 132 142 151 13.775 16.141 18.262 

2015 132 142 151 13.775 16.141 18.262 

2016 132 142 151 13.775 16.141 18.262 

2017 132 142 151 13.775 16.141 18.262 

2018 132 142 151 13.775 16.141 18.262 

2019 132 142 151 13.775 16.141 18.262 

2020 132 142 151 13.775 16.141 18.262 
*Nota: Referente a hotéis, apart-hotéis, pousadas e albergues 
  Fonte: Ipead/Belotur, 2010;  PBH, 2011. 
  Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) 

 
 

Gráfico 1.2  Oferta estimada de meios de hospedagem* em Belo Horizonte no período 
2010–2020 

 
*Nota: Referente a hotéis, apart-hotéis, pousadas e albergues 
  Fonte: Ipead/Belotur, 2010;  PBH, 2011. 
  Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) 
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Gráfico 1.3  Oferta estimada de unidades habitacionais* em Belo Horizonte no 
período 2010–2020 
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*Nota: Referente a hotéis, apart-hotéis, pousadas e albergues 
  Fonte: Ipead/Belotur, 2010;  PBH, 2011. 
  Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) 

 
 
Na tabela 1.3, observa-se que o número de leitos de solteiro, estimado em 9.900 em 2010, 
se situaria entre 16.745 e 22.200 (19.622 no cenário realista) em 2020, enquanto o número 
de leitos de casal se situaria entre 7.895 e 10.467 (9.252 no cenário realista).  
 
 
Tabela 1.3  Oferta estimada de leitos de solteiro e de casal em Belo Horizonte no período 2010–

2020 

Ano 
Leitos de solteiro Leitos de casal 

Cenário 
pessimista 

Cenário 
realista 

Cenário 
otimista 

Cenário 
pessimista 

Cenário 
realista 

Cenário 
otimista 

2010* 9900 9900 9900 4668 4668 4668 
2011 9900 9900 9900 4668 4668 4668 
2012 11833 11833 11833 5579 5579 5579 
2013 16745 18189 18189 7895 8577 8577 
2014 16745 19622 22200 7895 9252 10467 
2015 16745 19622 22200 7895 9252 10467 
2016 16745 19622 22200 7895 9252 10467 
2017 16745 19622 22200 7895 9252 10467 
2018 16745 19622 22200 7895 9252 10467 
2019 16745 19622 22200 7895 9252 10467 
2020 16745 19622 22200 7895 9252 10467 

  *Nota: Referente a  hotéis, apart-hotéis, pousadas e albergues 
Fonte: Ipead/Belotur, 2010;  PBH, 2011. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) 

 
A taxa da ocupação hoteleira, descrita na tabela 1.4 e no gráfico 1.4, cairia em 2012 e 2013 
e subiria a partir de então, alcançando em 2014 (cenário pessimista), 2015 (cenário realista) 
ou 2016 (cenário otimista), nível próximo do verificado em 2010. Sem o acréscimo de novos 
leitos, o crescimento da demanda começaria a pressionar a capacidade de oferta já a partir 
de 2014 e a taxa de ocupação em 2020 alcançaria 97% (cenário pessimista), 91% (cenário 
realista) ou 88% (cenário otimista). A taxa de ocupação fica maior no cenário pessimista, 
porque a oferta de novos leitos cresce menos que o número de turistas relativamente aos 
outros cenários. No cenário otimista, o número de turistas, em relação a outros cenários, 
cresce menos que a oferta de novas UHs, diminuindo sua taxa de ocupação.  
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Tabela 1.4 Taxa de ocupação estimada dos meios de hospedagem de Belo Horizonte no 
período 2010–2020 

Ano 

Taxa de ocupação 

Cenário pessimista Cenário realista Cenário otimista 

2010* 0,68 0,68 0,68 

2011 0,73 0,74 0,74 

2012 0,65 0,67 0,68 

2013 0,50 0,47 0,48 

2014 0,71 0,64 0,60 

2015 0,75 0,69 0,64 

2016 0,80 0,73 0,69 

2017 0,85 0,78 0,74 

2018 0,90 0,83 0,79 

2019 0,94 0,87 0,84 

2020 0,97 0,91 0,88 
       *Nota: Referente aos meios de hospedagem constantes da pesquisa da ABIH-MG 

Fonte: ABIH, 2010. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) 

 
 

Gráfico 1.4  Taxa de ocupação estimada dos meios de hospedagem de Belo 
Horizonte no período 2010–2020 
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Fonte: ABIH, 2010. 

Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) 

 
No segundo método, utilizado aqui como referência para as metas a serem definidas para o 
setor, estima-se a evolução da quantidade demandada de UHs a partir do fluxo futuro 
esperado de turistas para a cidade. Neste caso, o número necessário de UHs ficaria entre 
9.786 e 10.991 em 2014 (10.385 no cenário realista), entre 11.651 e 13.510 em 2017 
(12.567 no cenário realista) e entre 13.425 e 16.126 em 2020 (14.740 no cenário realista). A 
tabela 1.5 e o gráfico 1.5 mostram os números encontrados. 
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Tabela 1.5  Quantidade demandada estimada de Unidades Habitacionais (UHs) em 
Belo Horizonte no período 2010–2020 

Ano 
Quantidade de UHs 

Cenário pessimista Cenário realista Cenário otimista 

2010 5.542 5.542 5.542 

2011 5.940 5.989 6.039 

2012 6.367 6.473 6.581 

2013 6.824 6.996 7.171 

2014 9.786 10.385 10.991 

2015 10.367 11.060 11.764 

2016 10.988 11.786 12.602 

2017 11.651 12.567 13.510 

2018 12.358 13.407 14.495 

2019 12.934 14.115 15.349 

2020 13.425 14.740 16.126 
Fonte: Ipead/Belotur, 2010;  ABIH-MG. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) 

 

Gráfico 1.5  Quantidade demandada de Unidades Habitacionais (UHs) em 
Belo Horizonte no período 2010–2020 
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Fonte: Ipead/Belotur, 2010;  ABIH-MG. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)  

 
 
Neste segundo método, a demanda de leitos em Belo Horizonte, discriminados os leitos do 
tipo solteiro e do tipo casal, seria aquela apresentada na tabela 1.6. 
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Tabela 1.6  Demanda por leitos de solteiro e de casal em equipamentos de hospedagem de Belo 

Horizonte – 2010–2020 

Ano 

Leitos de casal 
Cenários 

Leitos de solteiro 
Cenários 

Pessimista Realista Otimista Pessimista Realista Otimista 

2010 3.861 3.861 3.861 8.189 8.189 8.189 

2011 4.139 4.173 4.208 8.778 8.851 8.924 

2012 4.436 4.510 4.585 9.409 9.566 9.725 

2013 4.755 4.875 4.997 10.085 10.339 10.597 

2014 6.818 7.236 7.658 14.460 15.347 16.242 

2015 7.224 7.706 8.197 15.320 16.344 17.385 

2016 7.656 8.212 8.781 16.237 17.417 18.623 

2017 8.118 8.756 9.414 17.217 18.570 19.965 

2018 8.611 9.341 10.100 18.262 19.811 21.419 

2019 9.012 9.835 10.695 19.113 20.857 22.682 

2020 9.354 10.270 11.236 19.838 21.781 23.830 

Fonte: Ipead/Belotur, 2010; ABIH-MG. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) 

 
O gráfico 1.6 ajuda a visualizar a comparação entre a oferta e a demanda previstas de UHs 
em Belo Horizonte até 2020. A demanda tende a crescer mais que a oferta a partir de 2014 
e a se aproximar de um hipotético equilíbrio a partir de 2020. Todavia, como o cenário entre 
2014 e 2020 é de aumento crescente da taxa de ocupação hoteleira, é provável que haja 
novo incremento da oferta, estimulado pela demanda. As projeções efetuadas e o gráfico 
em questão não captam este possível movimento de ajuste do mercado, uma vez que o 
número de UHs previsto é satisfatório para atender à demanda projetada, não havendo 
necessidade de ajustá-lo.  
 

Gráfico 1.6 - Oferta e demanda prevista de unidades habitacionais em equipamentos de 
hospedagem em Belo Horizonte até 2020 
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Fonte: Ipead/Belotur, 2010;  ABIH-MG. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) 
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d) Incremento dos investimentos por empresas e serviços turísticos privados e 
públicos 

 
De acordo com os cenários já descritos de expansão da oferta de UHs em Belo Horizonte e 
os dados divulgados pela PBH (revistahotéis, 2011)4, os investimentos planejados para a 
expansão da infraestrutura hoteleira de Belo Horizonte, em termos de novos equipamentos, 
seriam de R$1,28 bilhão no cenário pessimista, R$1,93 bilhão no cenário realista e R$2,58 
bilhões no cenário otimista.  
 
Caso se considere o incremento esperado da quantidade demandada de UHs, descrito 
anteriormente, e supondo que o investimento médio por UH gerada seja de R$ 250 mil (nível 
médio observado nos atuais projetos em construção, licenciamento ou negociação), os 
investimentos que ocorrerão em novos hotéis em Belo Horizonte até 2020 variariam entre 
R$1,35 bilhão (cenário pessimista) e R$2,03 bilhões de reais (cenário otimista). No cenário 
realista, este seria de R$1,68 bilhão. Ambos os métodos geram resultados próximos, apesar 
de apresentarem metodologias de cálculos totalmente distintas. 
 
Há que se considerar ainda que 23,1% dos equipamentos de hospedagem entrevistados na 
pesquisa de oferta turística do PDITS-BH em 2010 têm metas de expansão ou ampliação de 
UHs, embora a maioria não tenha especificado essas metas.  
 
A pesquisa da oferta turística de Belo Horizonte do PDITS-BH revelou ainda outras boas 
perspectivas de investimento pelo setor privado nos próximos cinco anos. No setor de 
serviços e equipamentos de gastronomia, 25 deles (64% dos estabelecimentos do setor 
pesquisados) disseram que têm plano de investimento, sendo que a soma dos 
investimentos planejados para este período em 14 equipamentos que informaram essa 
intenção chega a R$2,5 milhões. No setor de serviços e equipamentos de agenciamento, 7 
(70% dos estabelecimentos do setor pesquisados) têm intenção de investir, valores que 
podem alcançar R$1.000.000,00. No setor de serviços e equipamentos de transporte, 2 
(40% dos estabelecimentos do setor pesquisados) têm intenção de investir, mas não 
informaram valores. No setor de serviços e equipamentos para eventos, 5 (42% dos 
estabelecimentos do setor pesquisados) das empresas pesquisadas informaram ter intenção 
de investir, sem informar valores. No setor de serviços de lazer e entretenimento, 12 (41,4% 
dos estabelecimentos do setor pesquisados) têm intenção de investir. Os valores de 
investimento previstos em 6 chegam a R$8,6 milhões. No total, esses investimentos em 
hotéis e outros equipamentos informados somam R$1,71 bilhão. 
 
De outro lado, o PDITS-BH prevê investimentos públicos e privados totais de R$5.857,41 
bilhões, sendo que R$316 milhões em produtos turísticos, R$13 milhões em estratégias de 
comercialização, R$4,365 milhões em fortalecimento institucional, R$5,515,86 bilhões em 
infraestrutura geral e serviços básicos e R$8,104 milhões em aspectos ambientais. 
 
Há que se considerar que as obras de reforma do estádio Mineirão deverão consumir 
recursos da ordem de R$684 milhões e que isso também representa um reforço à 
atratividade de Belo Horizonte. 
 
Sem considerar outros possíveis investimentos privados sobre quais não foi possível se 
obter informações, no total, estimam-se investimentos públicos e privados de R$2,70 bilhões 
em atividades mais diretamente ligadas ao setor turístico, além de R$5,51 bilhões em infra-
estrutura geral e serviços básicos incluídos no PDITS-BH, totalizando R$8,2 bilhões. 
 

                                                
4
 Revistahotéis, 2011, op. cit. 
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e) Incremento da receita do turismo 
 
Considerando o gasto médio de R$91,40 por turista/dia na Capital mineira, identificado na 
pesquisa de demanda turística do PDITS–BH (que deve permanecer constante em termos 
reais), os fluxos estimados de turistas por ano e a permanência média estimada, prevê-se 
que os gastos turísticos em Belo Horizonte alcancem em 2020 entre 3,2 e 3,8 bilhões de 
reais (R$ 3,5 bilhões no cenário realista). 
 
Em 2014, a receita gerada pelo turismo se situaria entre R$2,5 bilhões e R$2,8 bilhões 
(R$2,6 bilhões no cenário realista). Esta alcançaria um valor entre R$2,8 bilhões e R$3,3 
bilhões três anos depois, em 2017 (R$3 bilhões no cenário realista).  
 
A tabela 1.7 e o gráfico 1.7 exibem as estimativas anuais que embasam as metas de curto, 
de médio e de longo prazo. 
 

 
Gráfico 1.7 Estimativa da receita gerada pelas atividades turísticas e parcialmente 

turísticas em Belo Horizonte no período 2010–2020 (em milhares de reais) 
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Fonte: Instituto Kultur/Setur-MG, 2011. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) 

Tabela 1.7  Estimativa da receita gerada pelas atividades turísticas e parcialmente turísticas em 
Belo Horizonte no período 2010–2020 

Ano 
Renda gerada pelas atividades turísticas (em reais) 

Cenário pessimista Cenário realista Cenário otimista 

2010 1.526.874.951 1.526.874.951 1.526.874.951 

2011 1.606.320.724 1.619.701.309 1.633.081.895 

2012 1.690.019.275 1.718.292.124 1.746.799.507 

2013 1.778.206.168 1.823.014.508 1.868.569.333 

2014 2.503.094.761 2.656.504.468 2.811.498.269 

2015 2.603.573.268 2.777.607.104 2.954.442.478 

2016 2.709.389.376 2.906.159.781 3.107.389.743 

2017 2.820.839.281 3.042.637.550 3.271.061.973 

2018 2.938.236.334 3.187.546.767 3.446.234.552 

2019 3.061.912.077 3.341.427.217 3.633.740.399 

2020 3.192.217.343 3.504.854.401 3.834.474.348 
Fonte:  Instituto Kultur/Setur-MG, 2011. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) 
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f) Incremento da receita tributária municipal oriunda das atividades turísticas  
 
As atividades turísticas também alavancariam a arrecadação municipal, particularmente 
aquela relativa ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) de atividades 
turísticas e parcialmente turísticas. A partir do cálculo da arrecadação de ISSQN gerada por 
tais atividades em 2008 e 2009 pelo Instituto Kultur para a Setur-MG (2011)5, calculou-se a 
elasticidade dessa arrecadação relativa ao número de turistas em Belo Horizonte em 1,02, 
ou seja, a cada aumento em 1% do número de turistas esta arrecadação cresceria 1,02%.  
 
Essa arrecadação deve saltar de 34 milhões de reais em 2009 para algo entre 78,5 milhões 
e 94,6 milhões de reais (86,3 milhões no cenário realista) em 2020. Em 2014, este montante 
se situará entre 62,8 milhões e 70,7 milhões (66,7 milhões no cenário realista). Três anos 
após, em 2017, estes valores alcançariam algo entre 70,1 milhões e 81,5 milhões (75,7 
milhões no cenário realista). A tabela 1.8 e o gráfico 1.8 reportam as estimativas anuais que 
embasam as metas de curto, médio e longo prazo. 
 
Tabela 1.8  Arrecadação efetiva e arrecadação prevista de ISSQN de atividades turísticas e 

parcialmente turísticas em Belo Horizonte no período 2008–2020 (em reais)  

Ano Efetivo 
Cenários de arrecadação prevista 

Pessimista Realista Otimista 

2008 33.078.806    

2009 34.310.028    

2010 38.514.725 38.514.725 38.514.725 38.514.725 

2011  40.410.864 40.755.029 41.099.194 

2012  42.400.353 43.125.646 43.857.090 

2013  44.487.787 45.634.156 46.800.050 

2014  62.796.555 66.720.031 70.687.204 

2015  65.107.587 69.545.826 74.059.724 

2016  67.531.758 72.535.004 77.657.115 

2017  70.074.629 75.697.054 81.494.441 

2018  72.742.038 79.042.017 85.587.777 

2019  75.540.108 82.580.519 89.954.277 

2020  78.475.263 86.323.802 94.612.247 
Fonte: Instituto Kultur/Setur-MG, 2011. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) 

 

Gráfico 1.8  Arrecadação efetiva e arrecadação prevista de ISS de atividades turísticas e 
parcialmente turísticas em Belo Horizonte no período 2007–2020 
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5
  Instituto Kultur - Indicadores para o Monitoramento dos Efeitos das Políticas Públicas de Turismo. Vol. 1. 2011. 

Versão preliminar. 
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g) Incremento da renda derivada pela receita turística e pelos investimentos 
 

De acordo com Fundação João Pinheiro (2004), 45,17% dos gastos em turismo se 
transformam em renda efetiva (salários, excedente operacional bruto e rendimentos de 
autônomos). O restante seria pagamento dos insumos intermediários utilizados e dos 
impostos. 
 

Dados os cenários descritos, é possível inferir que a renda derivada das receitas turísticas 
deve ficar entre R$1,4 bilhão e R$1,7 bilhão em 2020 (R$1,6 bilhão no cenário realista). Em 
2014, esta deve se situar entre R$1,1 bilhão e R$1,3 bilhão (R$1,2 bilhão no cenário 
realista). Três anos depois, em 2017, estes números seriam, respectivamente, R$1,3 bilhão, 
R$1,4 bilhão e R$1,5 bilhão. A tabela 1.9 e o gráfico 1.9 mostram os números encontrados. 
Não foi possível auferir a renda derivada dos investimentos a serem feitos na Capital 
mineira, uma vez que não existe estimativa para este multiplicador. 
 

Tabela 1.9  Renda derivada pela receita turística em Belo Horizonte no período 2010–2020 

  Cenário pessimista Cenário realista Cenário otimista 

2010 689.689.415 689.689.415 689.689.415 

2011 725.575.071 731.619.081 737.663.092 

2012 763.381.706 776.152.552 789.029.338 

2013 803.215.726 823.455.653 844.032.768 

2014 1.130.647.904 1.199.943.068 1.269.953.768 

2015 1.176.034.045 1.254.645.129 1.334.521.667 

2016 1.223.831.181 1.312.712.373 1.403.607.947 

2017 1.274.173.103 1.374.359.381 1.477.538.693 

2018 1.327.201.352 1.439.814.875 1.556.664.147 

2019 1.383.065.685 1.509.322.674 1.641.360.538 

2020 1.441.924.574 1.583.142.733 1.732.032.063 
Fonte: Instituto Kultur/Setur-MG, 2011. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) 

 
 

Gráfico 1.9  Renda derivada pela receita turística, em milhares de reais, em 
Belo Horizonte no período 2010–2020 
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Fonte: Instituto Kultur/Setur-MG, 2011. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)  
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h) Incremento dos empregos gerados pela atividade turística 
 
Conforme dados do Instituto Kultur/Setur-MG (2011), havia um total de 10.362 
estabelecimentos formais vinculados às atividades turísticas e parcialmente turísticas em 
Belo Horizontea em 2009, responsáveis por 114.345 empregos formais. Comparando-se os 
dados entre 2006 e 2009, apurou-se que a elasticidade do número de estabelecimentos em 
relação ao número de turistas que visitaram Belo Horizonte seria de 0,61 e a dos empregos, 
de 1,03. Isso significa que para cada 1% de aumento do número de turistas aumenta o 
número de estabelecimentos em 0,61% e o dos empregos formais em 1,03%. Dada a 
evolução esperada do número de turistas, foi possível estimar a evolução destas duas 
variáveis até 2020.  
 
Em 2020, o número de estabelecimentos formais de atividades turísticas e parcialmente 
turísticas deve alcançar entre 17.261 e 19.437 (18.335 no cenário realista). Em 2014, este 
número deve situar-se entre 15.100 e 16.773 (16.102 no cenário realista). Em 2017, ficará 
entre 16.127 e 17.767 (16.943 no cenário realista). O número de empregos formais gerados 
por esta atividade deve situar-se em 2014, entre 209.928 e 236.433 (223.106 no cenário 
realista). Já em 2017, este número deve situar-se entre 234.402 e 272.797 (253.303 no 
cenário realista). Por fim, em 2020, este deve alcançar algo entre 262.669 e 316.971 
(289.074 no cenário realista). 
 
A tabela 1.10 e os gráficos 1.10 e 1.11 mostram os valores estimados para as duas séries. 
 
 
Tabela 1.10  Empregados e estabelecimentos efetivos e previstos de setores turísticos e 

parcialmente turísticos em Belo Horizonte no período 2006–2020 

Ano 

Número de estabelecimentos Número de empregados 

Efetivos 
Cenário 

pessimista 
Cenário 
realista 

Cenário 
otimista 

Efetivos 
Cenário 

pessimista 
Cenário 
realista 

Cenário 
otimista 

2006 9.300    95.867    

2007 9.605    103.671    

2008 10.128    108.032    

2009 10.362 10.362 10.362 10.362 114.345 114.345 114.345 114.345 

2010  11.119 11.119 11.119  128.438 128.438 128.438 

2011  11.445 11.504 11.563  134.797 135.951 137.106 

2012  11.780 11.903 12.025  141.471 143.904 146.358 

2013  12.126 12.315 12.506  148.476 152.322 156.235 

2014  15.100 15.706 16.310  209.928 223.106 236.433 

2015  15.431 16.102 16.773  217.698 232.609 247.778 

2016  15.773 16.514 17.259  225.850 242.664 259.882 

2017  16.127 16.943 17.767  234.402 253.303 272.797 

2018  16.493 17.389 18.299  243.376 264.560 286.577 

2019  16.871 17.853 18.855  252.791 276.471 301.281 

2020  17.261 18.335 19.437  262.669 289.074 316.971 
Fonte: Rais 2006-2009. Instituto Kultur/Setur, 2011 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) 
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Gráfico 1.10  Estabelecimentos efetivos e previstos de setores turísticos e 

parcialmente turísticos em Belo Horizonte no período 2006–
2020 
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Fonte: Rais 2006-2009. Instituto Kultur/Setur, 2011 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) 

 
 
 

Gráfico 1.11  Empregados efetivos e previstos de estabelecimentos de setores 
turísticos e parcialmente turísticos em Belo Horizonte no período 2006–
2030 
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Fonte: Rais 2006-2009. Instituto Kultur/Setur, 2011 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) 
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1.3.3. As metas para os objetivos finalísticos  
 
Na Tabela 1.11, são especificadas as metas projetadas para os objetivos finalísticos do 
Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de Belo Horizonte (PDITS-
BH). 
 
 
Tabela 1.11  Síntese de objetivos finalísticos e metas de curto, médio e longo prazo do PDITS-BH no 

período 2010–2020 

Objetivos Finalísticos 

Metas 

Ano Base 
2009 (1) e 
2010 (2) 

Curto prazo 
2014 

Médio prazo 
2017 

Longo prazo 
2020 

Aumento do fluxo turístico (número 
de turistas/ano) 

2.257.489 (2) 3.867.619 4.375.547 4.975.089 

Aumento do tempo médio de 
permanência do turista (número de 
dias) 

7,4 (2) 7.5 7,6 7,7 

Aumento do tempo médio de 
permanência do turista em hotéis e 
apart-hotéis (número de dias) 

2,9 (2) 3,2 3,4 3,5 

Incremento do número de UHs 8.144 (2) 10.385 12.567 14.740 

Incremento do número de leitos  
9.900 solteiro 
4.668 casal 

(2) 

15.347 solteiro 
7.236 casal 

18.570 solteiro 
8.756 casal 

21.781 solteiro 
10.270 casal 

Incremento do investimento em 
turismo (em bilhões de reais)  

- - 8,20 - 

Incremento da receita do turismo 
(em reais) 

1.526.874.951 (2) 2.656.504.468 3.042.637.550 3.504.854.401 

Incremento da receita tributária 
municipal do turismo (em reais) 

34.310.028 (1) 66.720.031 75.697.054 86.323.802 

Incremento da renda derivada do 
turismo (em reais) 

689.689.415 (2) 1.199.943.068 1.374.359.381 1.583.142.733 

Incremento do número de 
empregos formais do turismo 

114.345 (1) 223.106 253.303 289.074 

Aumento no número de 
estabelecimentos turísticos formais 

10.362 (1) 15.706 16.943 18.335 

Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) 
Notas: (1) Ano base 2009 
            (2) Ano base 2010 
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2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DA ÁREA E DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS  

 
 

2.1. Análise do mercado turístico - oferta  
 
O PDITS, conforme orienta seu Termo de Referência, prioriza o levantamento e a análise 
dos principais equipamentos, atrativos e produtos turísticos de maior relevância ou potencial 
turístico capazes de gerar, efetiva ou potencialmente, impactos mais expressivos no turismo 
do destino.  
 
O objetivo da pesquisa sobre a oferta turística de Belo Horizonte consiste em avaliar o 
estado atual dos principais atrativos e equipamentos turísticos, o que, juntamente com as 
conclusões derivadas da análise da demanda turística, permite a identificação dos principais 
gargalos e potencialidades existentes da estrutura turística. Tal conhecimento é importante 
para identificar que tipo de intervenção é necessária para melhorar a qualidade turística do 
município e que ações precisam ser priorizadas. 
 
De modo a abranger as variáveis e as especificações contidas no Termo de Referência do 
PDITS, foi necessário entrevistar os gestores dos atrativos e equipamentos selecionados, os 
representantes da Belotur e das principais entidades representativas do setor turístico de 
Belo Horizonte e as principais instituições formadoras de mão de obra para o setor turístico 
da Capital, para de captar informações objetivas e suas percepções sobre as entidades que 
representam e sobre necessidades em termos de capacitação. Dessa forma, a pesquisa foi 
quali-quantitativa e baseou-se na utilização de dois instrumentos: questionários 
estruturados, dirigidos aos gestores dos atrativos e equipamentos; e roteiro semiestruturado 
de perguntas, para obter uma abordagem mais qualitativa com os representantes das 
principais entidades e instituições formadoras relacionadas ao setor turístico local. 
 
A amostra de atrativos e equipamentos pesquisados foi intencionalmente selecionada com 
base no critério de maior relevância e potencial turístico das atividades que compõem a 
oferta turística direta, a partir da listagem inicial dos atrativos da cidade e de sua valorização 
hierárquica, conforme descrito na seção 2.1. Para tanto, foram utilizadas fontes secundárias 
disponíveis, tais como: programação e guias turísticos, pesquisa documental e consulta em 
sites. Na prática, nem todos os gestores dos atrativos e equipamentos pré-selecionados se 
disponibilizaram a participar da pesquisa no período de sua realização. A amostra final ficou 
composta por 39 atrativos (excluindo-se apenas dois eventos pré-selecionados) e 153 
equipamentos turísticos, totalizando 192 unidades. 
 
Neste estudo, foram contempladas quatro categorias de atrativos turísticos e sete de 
serviços e equipamentos turísticos. Na tabela 2.1, apresentam-se essas categorias e o 
número de unidades (atrativos e serviços e equipamentos) pesquisadas em cada uma delas. 
Os critérios específicos para a seleção da amostra, com base no universo identificado, serão 
apresentados na análise de cada categoria e tipo, no corpo do relatório. 
 
A realização das 192 entrevistas com os responsáveis pelos atrativos e equipamentos pré-
selecionados, com base nos questionários estruturados, ocorreu entre os dias 12 de julho de 
2010 e 10 de agosto de 2010. Já a pesquisa com os representantes das principais entidades 
e instituições formadoras relacionadas ao setor turístico local ocorreu de julho a novembro 
de 2010. As entrevistas foram agendadas previamente com os sujeitos das pesquisas e 
realizadas nos locais e horários de sua preferência. No caso dos gestores de cada atrativo 
e/ou equipamento, foram realizadas por uma equipe de pesquisadores especialmente 
treinados e preparados para aplicar os questionários específicos do PDITS. As entrevistas 
com os representantes das entidades e instituições formadoras relacionadas ao setor 
turístico, executadas por técnicos devidamente capacitados, tiveram duração média de 45 
minutos. Em geral, os gestores e os responsáveis pelas entidades abordadas se mostraram 
bastante disponíveis e interessados nos resultados do diagnóstico. 
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Tabela 2.1 Tipo e número de atrativos e equipamentos turísticos de Belo 
Horizonte – 2010 

Categoria de atrativos e serviços e equipamentos Unidades  

Atrativos 39 

Atrativos culturais 19 

Atrativos naturais  4 

Realizações técnicas, científicas e artísticas 3 

Eventos permanentes 13 

Serviços e equipamentos  153 

Serviços e equipamentos de hospedagem 52 

Serviços e equipamentos para gastronomia 39 

Serviços e equipamentos para agenciamento 9 

Serviços e equipamentos para transporte 5 

Serviços e equipamentos para eventos 12 

Serviços e equipamentos para lazer e entretenimento 29 

Outros serviços e equipamentos 7 

Total 192 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 

Os pesquisadores seguiram orientação e roteiro padronizados, com o objetivo de viabilizar 
análises comparativas. Para tanto, buscou-se coletar, sempre que possível, o mesmo 
padrão de informações nos diversos segmentos. No entanto, ocorreram dificuldades na fase 
de levantamento de dados: alguns estabelecimentos selecionados não se disponibilizaram a 
participar das entrevistas e da pesquisa no período, e, em algumas situações, as 
informações que não estavam disponíveis durante as entrevistas e que ficaram de ser 
encaminhadas posteriormente não foram enviadas. As informações fornecidas nas 
entrevistas foram comparadas com as pesquisas de gabinete e campo. 
 

2.1.1. A hierarquização dos atrativos turísticos 
 

A hierarquização é um procedimento importante para identificar o potencial turístico de cada 
atrativo e para, posteriormente, priorizar os recursos e as ações relativos à oferta turística. 
Contemplando a avaliação de cada atrativo, foi realizada com base na metodologia proposta 
inicialmente pela Organização dos estados Americanos (OEA), a qual é utilizada pela 
Embratur. 
 
Esta metodologia define os seguintes níveis de hierarquia: 

o Hierarquia I: Identifica o atrativo complementar a outro de maior interesse, 
capaz de motivar fluxos de visitantes locais. 

o Hierarquia II: Identifica um atrativo turístico de algum interesse, capaz de 
estimular fluxos regionais ou locais, atuais ou potenciais e de interessar a 
visitantes nacionais ou internacionais que cheguem ao destino por outras 
motivações turísticas. 

o Hierarquia III: Atrativo turístico muito importante, em nível nacional, capaz de 
motivar um fluxo, atual ou potencial, de visitantes internacionais ou nacionais, 
por si só ou em conjunto com outros atrativos. 

o Hierarquia IV: Atrativo turístico de excepcional valor e de grande importância 
para o mercado turístico internacional, capaz por si só de motivar grandes 
fluxos de visitantes atuais ou potenciais, tanto internacionais quanto 
nacionais. 
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Os atrativos foram hierarquizados com base em análise e avaliação criteriosas por parte da 
equipe multidisciplinar de especialistas e profissionais ligados ao turismo e áreas afins. Para 
tanto, os profissionais consideraram, à luz dos conceitos expostos, os dados secundários 
disponíveis e os coletados por meio dos formulários de pesquisa da oferta turística de Belo 
Horizonte, especialmente as informações sobre o volume e a origem dos turistas atuais, 
além de projetos e intervenções possíveis e potencialmente modificadores da realidade 
turística dos atrativos. 
 

Nenhum atrativo de hierarquia IV foi identificado no município de Belo Horizonte. Como a 
amostra foi selecionada em função de sua importância turística, nenhum atrativo de 
hierarquia I, os quais foram contemplados neste Pdits. A lista dos atrativos turísticos de 
hierarquia I, os quais não serão objeto de análise neste plano, encontra-se no apêndice. As 
hierarquias de cada um dos 39 atrativos pesquisados, por categoria, tipo e subtipo, estão 
sintetizadas no quadro 2.1. 
 

Quadro 2.1 Categoria, tipo, subtipo e hierarquia dos atrativos de Belo Horizonte – 2010 

A
tr

a
ti
v
o
s
 C

u
lt
u
ra

is
 

Tipo Subtipo Atrativos Hierarquia 

Feiras e mercados Mercado livre Mercado Central   II 

Edificações 

Arquitetura civil 

Conservatório Mineiro de Musica  II 

Palácio da Liberdade III 

Casa do Baile III 

Arquitetura religiosa 
Igreja São Francisco de Assis  III 

Catedral Nossa Senhora da Boa Viagem II 

Instituições culturais 

Biblioteca Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa II 

Centro cultural 

Casa Fiat da Cultura  II 

Centro Cultural UFMG II 

Centro de Cultura de Belo Horizonte  II 

Fundação Clóvis Salgado  II 

Museu/ Memorial 

Museu de Ciências Naturais – PUC Minas II 

Museu das Telecomunicações II 

Museu de Artes e Ofícios II 

Museu Mineiro  II 

Museu Histórico Abílio Barreto III 

Museu de História Natural e Jardim Botânico III 

Museu de Arte da Pampulha III 

Museu das Minas e dos Metais II 

R
e
a
li

z
a
ç
õ

e
s
 

té
c
n
i

c
a
s
, 

c
ie

n
tí

fi
c
a
s
 

e
 

a
rt

ís
ti

c
a
s
 Zoológico Não se aplica Zoológico III 

Aquário Não se aplica No Mundo das Águas III 

Planetário Não se aplica Espaço TIM do Conhecimento III 

A
tr

a
ti
v
o
s
 

N
a
tu

ra
is

 

Montanhas Serras Conjunto paisagístico da serra do Curral II 

Unidades de 
Conservação 

Municipais Parque das Mangabeiras II 

Municipais Parque Municipal Américo Renê Gianetti II 

Municipais Parque Ecológico da Pampulha III 

Estaduais Parque Estadual da Baleia III 

E
v
e
n
to

s
 P

e
rm

a
n
e
n
te

s
 

Realizações diversas 

Desportivas Volta Internacional da Pampulha  III 

Desportivas Meia Maratona Linha Verde III 

Gastronômicas/ de 
produtos Festival Gastronômico Brasil Sabor II 

Gastronômicas/ de 
produtos Expo-Cachaça; III 

Artísticas/ culturais Axé Brasil  III 

Artísticas/ culturais Casa Cor Minas III 

Artísticas/ culturais Campanha de Popularização do Teatro e da Dança III 

Artísticas/ culturais Festival Internacional de Dança (FID) III 

Artísticas/ culturais Festival Internacional de Teatro de Bonecos III 

Artísticas/ culturais Festival Internacional de Teatro de Palco e Rua  III 

Artísticas/ culturais Festival Internacional de Quadrinhos III 

 Artísticas/ culturais Festival de Arte Negra II 

Feiras e exposições Outras feiras Feira de Artes e Artesanato da Avenida Afonso Pena III 

Fonte:  Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) 
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2.1.2. Análise dos atrativos turísticos 
 

2.1.2.1. Atrativos culturais 
 
Foram selecionados 19 atrativos culturais, com base em sua relevância turística para o 
município. Destes, 13 (68%,4%) são instituições culturais (8 museus, 1 biblioteca e 4 centros 
culturais), 5 (26,3%) são edificações tombadas 3 de arquitetura civil e 2 de arquitetura 
religiosa) e 1 (5,3%) pertence ao tipo ―Feiras e Mercados‖ (mercado livre).  
 
São atrativos de Hierarquia II, 14 (73,7%), o que indica que a maior parte da oferta turística 
efetiva tem capacidade de estimular fluxos regionais ou locais, atuais ou potenciais, e de 
interessar a visitantes nacionais ou internacionais que cheguem ao destino por outras 
motivações turísticas. Belo Horizonte também apresenta 5 (26,3%) atrativos culturais, 
vinculados ao conjunto da Pampulha e da Praça da Liberdade, que foram avaliados como 
de Hierarquia III, isto é, têm importância em nível nacional e são capazes de motivar um 
fluxo, atual ou potencial, de turistas internacionais ou nacionais, por si só ou em conjunto 
com outros atrativos. Os dados sobre tipos, subtipos e hierarquias dos atrativos culturais 
pesquisados podem ser observados no quadro 2.2. 
 
Quadro 2.2. Atrativos culturais por tipo, subtipo e hierarquia – Belo Horizonte – 2010 

Tipo Subtipo Atrativo Hierarquia 

Feiras e mercados Mercado livre Mercado Central   II 

Edificações 

Arquitetura civil 

Conservatório Mineiro de Música  II 

Palácio da Liberdade III 

Casa do Baile III 

Arquitetura 
religiosa 

Igreja São Francisco de Assis  III 

Catedral Nossa Senhora da Boa Viagem II 

Instituições 
Culturais 

Biblioteca Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa II 

Centro cultural 

Casa Fiat da  Cultura  II 

Centro Cultural UFMG II 

Centro de Cultura de Belo Horizonte  II 

Fundação Clóvis Salgado  II 

Museu/Memorial 

Museu de Ciências Naturais – PUC-Minas II 

Museu das Telecomunicações II 

Museu de Artes e Ofícios II 

Museu Mineiro  II 

Museu Histórico Abílio Barreto II 

Museu de História Natural e Jardim Botânico II 

Museu de Arte da Pampulha III 

Museu das Minas e dos Metais III 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
As figuras 2.1 a 2.8, apresentadas a seguir, ilustram alguns dos principais atrativos culturais 
de Belo Horizonte. 
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Figuras 2.1 a 2.8 Atrativos culturais de Belo Horizonte 

 
Figura 2.1: Mercado central – Robert Serbinenko 

– maio de 2010 

 
Figura 2.2: Praça da Liberdade, ao fundo, o 

Palácio da Liberdade – Robert Serbinenko – maio 
de 2010 

 
Figura 2.3 Casa do Baile - Henry Yu – maio de 

2010 

 
 Figura 2.4: Igreja de São Francisco – Robert 

Serbinenko – maio de 2010 

 
Figura 2.5: Centro Cultural da UFMG – Robert 

Serbinenko – maio de 2010 

 
Figura 2.6: Museu das Artes e Ofícios  – Henry 

Yu – maio de 2010 
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Figura 2.7: Museu Histórico Abílio Barreto UFMG 

– Robert Serbinenko – maio de 2010 

 
Figura 2.8: Museu de História Natural da UFMG – 

Miguelo Aun – maio de 2010 

 
Do total de 19 atrativos, 8 (42,1%) foram criados há mais de 60 anos (entre 1895 e 1945), 
sendo eles: o Conservatório Mineiro de Música (1925), o Palácio da Liberdade (1897), a 
Casa do Baile (1943), a Igreja São Francisco de Assis (1943), a Catedral da Boa Viagem 
(1932), o Museu Mineiro (1940), o Museu Histórico Abílio Barreto (1943) e o Museu de Arte 
da Pampulha (1943); 7 (36,8%) têm entre 13 e 56 anos de existência (entre 1954 e 1997), 
sendo eles: o Mercado Central (1964), a Biblioteca Pública Luiz de Bessa (1954), o Centro 
Cultural UFMG (1986), o Centro de Cultura de Belo Horizonte (1977), a Fundação Clóvis 
Salgado (1970), o Museu de Ciências Naturais – PUC Minas (1983) e o Museu de História 
Natural e Jardim Botânico (1968); e 4 (21,1%) têm até 10 anos (a partir de 2000), sendo 
eles: o Museu de Artes e Ofícios (2005), a Casa Fiat de Cultura (2006), o Museu das 
Telecomunicações (2007) e o Museu das Minas e dos Metais (2010).  
 
Apenas 4 (21,1%) dos atrativos pesquisados não são abrangidos por nenhuma legislação de 
proteção: Mercado Central, Casa Fiat de Cultura, Museu das Telecomunicações e Museu de 
Ciências Naturais – PUC Minas. Dos atrativos culturais 15 (78,9%) são bens tombados. 
Destes, cinco são tombados em nível federal (Casa do Baile, Igreja São Francisco de Assis, 
Museu de Arte da Pampulha, Museu Histórico Abílio Barreto), sete em nível estadual 
(Museu Mineiro, Centro de Cultura de Belo Horizonte, Palácio da Liberdade, Museu das 
Minas e dos Metais, Museu de Artes e Ofícios, Fundação Clóvis Salgado, Catedral Nossa 
Senhora da Boa Viagem) e três em nível municipal (Conservatório Mineiro de Música, 
Biblioteca Pública Luiz de Bessa e Centro Cultural UFMG). Não informou o nível desse 
tombamento um atrativo, apesar de declarar que tem proteção como patrimônio (Museu de 
História Natural e Jardim Botânico). A tabela 2.2 apresenta estes dados.  
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Tabela 2.2. Situação de proteção dos atrativos culturais por subtipo, com âmbito de tombamento 
– Belo Horizonte –2010 

Subtipo 
Número de 

atrativos 

Proteção por tombamento 

Municipal Estadual Federal 
Sem 

proteção 

Mercado livre 1 0 0 0 1 

Arquitetura civil 3 1 1 1 0 

Arquitetura religiosa 2 0 1 1 0 

Biblioteca 1 1 0 0 0 

Centro cultural 4 1 2 0 1 

Museu/Memorial 8 0 3 2 2 

Total 19 3 7 4 4 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Dos atrativos, 13 (68,4%) pertencem à administração pública, sendo quatro do âmbito 
municipal (Casa do Baile, Centro de Cultura de Belo Horizonte, Museu de Arte da Pampulha 
e Museu Histórico Abílio Barreto), quatro do federal (Conservatório Mineiro de Música, 
Centro Cultural UFMG, Museu de História Natural e Jardim Botânico e Igreja São Francisco 
de Assis) e cinco do estadual (Palácio da Liberdade, Museu das Minas e dos Metais, Museu 
Mineiro, Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, Fundação Clóvis Salgado).  
 
Quanto ao acesso do público aos atrativos, 13 (68,4%) permitem a expansão do volume de 
visitantes sem investimentos extras nas condições de acesso, sendo eles: Catedral Nossa 
Senhora da Boa Viagem, Biblioteca Pública Luiz de Bessa, Cetro Cultural UFMG, Centro de 
Cultura de Belo Horizonte, Conservatório Mineiro de Música, Palácio da Liberdade, 
Fundação Clóvis Salgado, Museu Mineiro, Museu das Telecomunicações, Museu de Artes e 
Ofícios, Museu Histórico Abílio Barreto, Museu de História Natural e Jardim Botânico e 
Museu das Minas e dos Metais; 2 (10,5%) consideram que é regular (Igreja São Franciso de 
Assis e Museu de Arte da Pampulha), e 2 (10,5%) que é precário (Casa Fiat de Cultura e 
Casa do Baile). Em 11 (57.9%) atrativos, os gestores informaram que as condições de 
acesso não atendem às necessidades atuais, sendo que suas principais demandas estão 
relacionadas a falta de linha de transporte com itinerário turístico cultural, excesso de 
congestionamento e carência do metrô como meio de transporte ferroviário. Constatou-se 
que o acesso até a Igreja São Francisco de Assis pode ser feito por duas linhas de ônibus 
que chegam até ou próximo ao local. Embora não exista estacionamento, há um recuo na 
avenida principal que permite a parada de carros com dificuldade de encontrar vagas 
disponíveis no período de 18h até às 21h, já no caso do Museu de Arte da Pampulha o 
transporte mais adequado é o particular, pois o transporte público passa próximo ao atrativo. 
Há um pequeno estacionamento no museu. Nos casos apontados como precário, dentre as 
dificuldades enfrentadas para se chegar até a Casa Fiat de Cultura pode se apontar a 
distância do centro da cidade e a quantidade de linhas de ônibus que só passam próximo ao 
atrativo, enquanto para se chegar até a Casa do Baile o modo mais fácil é com a utilização 
de transporte particular, pois só há uma linha de ônibus que faz tal trajeto. Não há 
estacionamento no atrativo e nem próximo, portanto, os carros ficam obrigatoriamente 
estacionados em frente a garagens, o que tumultua o trânsito local. 
 
Destes atrativos, 16 (84,2%) podem ser considerados acessíveis a pessoas com 
necessidades especiais, 2 (10,5%) parcialmente acessíveis (Centro Cultural UFMG e Museu 
Histórico Abílio Barreto) e 1 (5,3%), não acessível (Catedral Nossa Senhora da Boa 
Viagem). Isso significa que 15,8% desses atrativos têm problemas de acessibilidade. 
 
O meio de transporte mais utilizado para acesso aos atrativos é o ônibus, apontado por 12 
(63,2%) dos entrevistados, seguido por automóveis particulares por 5 (26,3%) e taxi por 2 
(10,5%). 
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Conclui-se que para a maior parte dos atrativos o acesso atual, principalmente o transporte 
público, é bom e com potencial de expansão imediata em relação à capacidade. Mas, 
quando questionados sobre a qualidade - ou seja, se atendem às necessidades atuais -, os 
entrevistados, em sua maioria, informaram que melhorias são necessárias. 
 
A tabela 2.3 apresenta a existência de  três tipos sinalização nos atrativos culturais, 
conforme dados fornecidos pela BHTrans – órgão regulador do transporte e tráfego de Belo 
Horizonte: sinalização urbana, sinalização turística e sinalização interpretativa. 
 

Tabela 2.3. Existência de sinalização, por tipo e avaliação da sinalização nos atrativos 
culturais – Belo Horizonte – 2010 

Subtipo 
Número de 

atrativos 

Existência por tipo de sinalização 

Urbana Turística Interpretativa 

Mercado livre 1 1 1 0 

Arquitetura civil 3 3 2 1 

Arquitetura religiosa 2 1 1 0 

Biblioteca 1 0 0 0 

Centro cultural 4 1 0 0 

Museu/Memorial 8 4 4 5 

Total 19 10 8 6 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 

Tabela 2.3.1 Existência de sinalização, por atrativo cultural – Belo Horizonte - 2010 

Atrativo 
Existência por tipo de sinalização 

Urbana Turística Interpretativa 

Mercado Central   1 1 0 

Conservatório Mineiro de Musica  1 0 0 

Palácio da Liberdade 1 1 0 

Casa do Baile  1 1 1 

Igreja São Francisco de Assis  1 1 0 

Catedral Nossa Senhora da Boa Viagem  1 0 0 

Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa  0 0 0 

Casa Fiat da Cultura 0 0 0 

Centro Cultural UFMG 0 0 0 

Centro de Cultura de Belo Horizonte  0 0 0 

Fundação Clóvis Salgado 1 0 0 

Museu de Ciências Naturais – PUC Minas  1 0 1 

Museu das Telecomunicações  0 1 1 

Museu de Artes e Ofícios  0 1 1 

Museu Mineiro   0 0 0 

Museu Histórico Abílio Barreto  1 1 1 

Museu de História Natural e Jardim Botânico  0 0 0 

Museu de Arte da Pampulha  1 1 0 

Museu das Minas e dos Metais  0 0 1 

Total 10 8 6 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os gestores também avaliaram a sinalização dos atrativos culturais sob várias perspectivas: 
sinalização urbana quanto a sua adequação e estado de conservação; sinalização turística 
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(sinalização com padrão internacional: fundo marrom com pictogramas); e sinalização 
interpretativa (informações, explicações e descrições sobre o atrativo/equipamento).  
 
Conforme mostra o gráfico 2.1, parte expressiva dos atrativos culturais ainda não conta com 
sinalização ou é mal sinalizada, na percepção dos gestores. A sinalização urbana é ruim ou 
não existe em 9 (47,4%) atrativos; a sinalização turística é ruim ou não existe em 11 
(57,9%); e a sinalização interpretativa é ruim ou não existe em 13 (68,4%). 
 
Foram identificados os seguintes aspectos que levaram às constatações da qualidade da 
sinalização dos atrativos culturais para as indicações ruim ou não existe: 1) falta de 
sinalização indicativa em pontos diversos de alguns corredores principais e secundários e 
também ao longo dos trajetos até o destino desejado; 2) Sinalização fragmentada, faltando 
continuidade nas informações fornecidas ao longo de determinados trajetos, especialmente 
nos pontos de decisão, provocando o extravio dos usuários; 3) Falta de placas de pré-
sinalização, antecipando aos motoristas as indicações das conversões que serão efetuadas 
mais adiante, às vezes nas proximidades de pontos críticos de decisão; 4) Em outros 
corredores, existe sinalização de atrativos turísticos mas faltam indicações de bairros, vias e 
serviços (hospitais, órgãos públicos, universidades, etc.). 
 
 Gráfico 2.1.  Avaliação da sinalização dos atrativos culturais pesquisados  

 – Belo Horizonte –2010 
 

 Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo- 2010 

 
A disponibilidade de sinalização para pessoas com necessidades especiais foi um 
importante ponto negativo identificado na pesquisa. Em  16 (84,2%) atrativos a sinalização 
interpretativa não tem qualquer tipo de adaptação.  
 
O estado de conservação dos atrativos culturais foi avaliado pelos gestores como ―bom‖ em 
15 (78,9%) casos devido ao estado de conservação apresentado tanto em área externa e 
interna, limpeza diária, disponibilidade de serviços de manutenção das instalações físicas, 
―regular‖ em 3 (15,8%) (Museu de Ciências Naturais PUC-Minas, Museu de Arte da 
Pampulha e Museu Mineiro) pelo desgaste nas instalações físicas e no caso do Museu de 
Arte da Pampulha também por questões de infiltrações; e ―ruim‖ em 1 (5.3%) caso (Centro 
Cultural UFMG) pela indisponibilidade de serviços de manutenção das instalações físicas e 
estado de conservação da construção que abriga o atrativo. Tais informações foram 
comprovadas durantes as visitas e validadas nas oficinas do PDITS BH. 
 
O planejamento estratégico é uma ferramenta bastante difundida na gestão dos atrativos 
culturais de Belo Horizonte (tab. 2.4), estando presente em 14 (73,7%) atrativos (já 
concluídos ou em elaboração). Apenas em 4 (21,1%) não existe: Igreja São Francisco de 
Assis, Palácio da Liberdade, Mercado Central e Museu de Ciências Naturais PUC-Minas.  
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Tabela 2.4. Situação de elaboração de planejamento estratégico nos atrativos culturais 

de Belo Horizonte – 2010 

Subtipo 
Número 

de 
atrativos 

Possui planejamento? 
Não sabe 

Não respondeu Sim Não Em elaboração 

Mercado Livre 1 0 1 0 0 

Arquitetura Civil 3 1 1 1 0 

Arquitetura religiosa 2 1 1 0 0 

Biblioteca 1 1 0 0 0 

Centro cultural  4 2 0 1 1 

Museu/Memorial 8 5 1 2 0 

Total 19 10 4 4 1 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo- 2010 

 
Os atrativos diferem em seu período de maior ou menor movimento ao longo do ano. Os 
meses de maio e julho – este último, tradicionalmente, de férias escolares de inverno – 
foram identificados por um número maior de gestores como sendo de maior movimento 
(gráf. 2.2). 
 

Gráfico 2.2. Meses de maior movimento nos atrativos culturais, segundo 
os gestores, por número de estabelecimentos – Belo 
Horizonte – 2010 
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Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo- 2010 

 
Julho é o mês de menor movimento para a maior parte dos atrativos culturais de Belo 
Horizonte, na opinião de 7 gestores, seguido de janeiro (5) e fevereiro e dezembro (4). Estes 
meses são tipicamente associados a férias escolares, quando boa parte dos turistas de 
Minas Gerais e São Paulo (maior emissor para Minas e Belo Horizonte) se desloca para 
outros destinos (gráf. 2.3). 
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Gráfico 2.3. Meses de menor movimento nos atrativos culturais, 
segundo os gestores, por número de estabelecimentos – 
Belo Horizonte – 2010 
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Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo- 2010 

 
O fato de o mês de julho ser apontado como o de maior e o de menor frequência reflete, 
provavelmente, a especificidade da dinâmica de visitação dos diferentes atrativos, tal como 
percebido pelos gestores. O período de maior movimento nos atrativos culturais coincide 
com os fins de semana e os feriados (57,9% dos casos). 
 
Um ponto positivo a destacar é que em 11 (57,9%) atrativos culturais (Mercado Central, 
Casa do Baile, Biblioteca Pública Luiz de Bessa, Catedral Nossa Senhora da Boa Viagem, 
Centro Cultural UFMG, Centro de Cultura de Belo Horizonte, Conservatório Mineiro de 
Música, Palácio da Liberdade, Museu Histórico Abílio Barreto, Museu Mineiro, Museu de 
História Natural e Jardim Botânico) o ingresso é gratuito e que dos 8 (42,1%) que cobram 
em 6 o ingresso custa R$6,00 ou menos. O maior valor cobrado (média de R$ 50,00) coube 
ao atrativo Fundação Clovis Salgado, que também oferece atrações mais econômicas e até 
gratuitas. Quando interrogados sobre o valor cobrado em relação a equipamentos de outros 
destinos competidores, sete desses oito gestores avaliaram que Belo Horizonte está no 
mesmo nível de preços ou, até, mais baixo. 
 
Em 18 (94,7%) atrativos são previstas visitas guiadas. O único que não oferece é a Catedral 
de Nossa Senhora da Boa Viagem. Em 13 (68,4%) casos, as visitas são conduzidas apenas 
em português e em 4 (21,1%) também em inglês (Casa do Baile, Casa Fiat de Cultura, 
Museu de Artes e Ofícios, Museu das Minas e dos Metais). Isso reflete uma oferta ainda 
pouco estruturada para atender turistas internacionais de diferentes procedências, que já 
somam 12,0% da demanda turística de Belo Horizonte, segundo pesquisa realizada em 
julho de 2010.  
 
Quanto à disponibilização de material, 17 (89,5%) atrativos oferecem instruções de visitas 
impressas. Os dois atrativos que não oferecem instruções impressas são a Catedral Nossa 
Senhora da Boa Viagem e Centro de Cultura de Belo Horizonte. Apenas sete dos atrativos 
contam com instruções impressas disponíveis em inglês (Museu das Minas e dos Metais, 
Museu de Arte da Pampulha, Museu Histórico Abílio Barreto, Casa do Baile, Casa Fiat de 
Cultura, Igreja São Francisco de Assis e Museu das Telecomunicações). 
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Gráfico 2.4 Tipo de pesquisa realizada com seus visitantes pelos 
atrativos culturais – Belo Horizonte – 2010 

 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo- 2010 

 
Apenas 4 (21,1%) atrativos não realizam qualquer tipo de pesquisa com os visitantes, sendo 
eles: Conservatório Mineiro de Música, Catedral Nossa Senhora da Boa Viagem, Centro de 
Cultura de Belo Horizonte, Centro Cultural UFMG). 4 (21,1%) atrativos realizam pesquisa de 
perfil do cliente e satisfação/qualidade. 5 (26%) realizam pesquisa de perfil do cliente. 3 
(16%) realizam pesquisa de satisfação. Entre as pesquisas realizadas, as mais comuns 
foram: de perfil de cliente e a pesquisa de satisfação (gráf. 2.4). 

 

Para 14 entrevistados (73,7%), até 10% dos visitantes dos atrativos tem origem 
internacional e até 25%, origem nacional. Em todos os casos, o público principal é local, 
seguido de uma demanda regional. Um número significativo de atrativos (10% da amostra) 
não soube responder a este item, por falta de sistematização de informações sobre a própria 
demanda. Em alguns, os gestores informaram que o turismo internacional é responsável por 
metade do movimento, como a Igreja São Francisco de Assis, na Pampulha, que oferece 
visitas guiadas apenas em português, mas o material impresso está disponível também em 
inglês e espanhol. 
 
Em 12 (63,1%) dos atrativos, existe uma capacidade de carga pré-estabelecida, limitando o 
número máximo de visitantes nesses atrativos de uma só vez. O quadro 2.3 mostra a 
capacidade de carga dos atrativos. 
 
Os cartões de crédito mais aceitos nos atrativos culturais pesquisados são: Visa, 
Mastercard, Diners e Amex. Esta modalidade de pagamento não é aceita em 7 (63,6%) dos 
11 atrativos de Belo Horizonte, em razão de a maioria dos atrativos ter visitação gratuita ou 
cobrar preços baixos. Mas o oferecimento desta opção é importante por ser uma das mais 
utilizadas pelos turistas. 
 
O número médio de visitantes dos atrativos entre 2007 e 2009 ficou entre 130 mil e 145 mil 
pessoas por ano, verificando-se ligeiro aumento em 2008. O cálculo dessa média foi 
realizado a partir da resposta de 10 atrativos, desconsiderando aquele que poderia distorcer 
o resultado, o qual informou receber algo em torno de 10 milhões de visitantes/ano. Entre os 
10 atrativos considerados, 7 possuem um volume anual de visitantes inferior a 100 mil 
pessoas (tab.2.5). 
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Quadro 2.3. Capacidade máxima de carga dos atrativos culturais – Belo Horizonte – 

2010 

Subtipo Atrativos 
Capacidade de Carga 
(Número de pessoas) 

Mercado livre Mercado Central   - 

Arquitetura civil 

Conservatório Mineiro de Música  20 

Palácio da Liberdade 80 

Casa do Baile - 

Arquitetura religiosa 
Igreja São Francisco de Assis  50 

Catedral Nossa Senhora da Boa Viagem 500 

Biblioteca Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa - 

Centro cultural 

Casa Fiat de Cultura  - 

Centro Cultural UFMG - 

Centro de Cultura de Belo Horizonte  20 

Fundação Clóvis Salgado  3000 

Museu/Memorial 

Museu de Ciências Naturais – PUCMINAS - 

Museu das Telecomunicações 50 

Museu de Artes e Ofícios 1000 

Museu Mineiro  30 

Museu Histórico Abílio Barreto - 

Museu de História Natural e Jardim Botânico 720 

Museu de Arte da Pampulha 300 

Museu das Minas e dos Metais 500 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Tabela 2.5. Número médio de visitantes por ano informado nos atrativos culturais pesquisados 
em milhares de pessoas – Belo Horizonte – 2007 a 2009 

Tipo Subtipo Atrativo 
Ano 

2007 2008 2009 

Feiras e 
mercados 

Mercado livre Mercado Central  10.000 10.000 10.000 

Edificações Arquitetura civil Conservatório Mineiro de Música  15 15 15 

Palácio da Liberdade 30 30 30 

Casa do Baile NS
(1)

 NS NS 

Arquitetura 
religiosa 

Igreja São Francisco de Assis  NS NS NS 

Catedral Nossa Senhora da Boa Viagem NS NS NS 

Instituições 
culturais 

Biblioteca Biblioteca Pública Estadual Luiz de 
Bessa 

NS NS NS 

Centro cultural Casa Fiat da Cultura  250 250 250 

Centro Cultural UFMG 42 7 24 

Centro de Cultura de Belo Horizonte  NS NS NS 

Fundação Clóvis Salgado  670 770 698 

Museu/ Memorial Museu de Ciências Naturais –Puc Minas 50 50 50 

Museu das Telecomunicações NS NS 30 

Museu de Artes e Ofícios 100 110 120 

Museu Mineiro  10 10 10 

Museu Histórico Abílio Barreto NS NS NS 

Museu de História Natural e Jardim 
Botânico 

60 65 70 

Museu de Arte da Pampulha NS NS 75 

Museu das Minas e dos Metais NA (2) NA NA 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

Nota: (1)  NS: Não sabe ou não respondeu.  (2)   NA: Não se aplica. 
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Como a maior parte dos atrativos culturais pesquisados é gratuita ou tem algum tipo de 
incentivo governamental, 15 entrevistados (78,9%) deixaram de fornecer dados sobre 
faturamento, investimentos planejados e valor agregado da atividade. Em relação ao capital 
investido, 9 (47,4%) entrevistados informaram que não há participação estrangeira, 9 
(47,4%) não responderam à pergunta, e 1 (5,3%) declarou contar com participação 
internacional, proveniente de Liechtenstein, limitada a 30% (gráf.2.5). 
 

Gráfico 2.5. Volume de recursos investido(1) nos atrativos culturais 
– Belo Horizonte – 2007-2010  

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

Nota: (1) Investido até a conclusão da pesquisa, em agosto de 2010. 

 
Apenas 6 gestores dos atrativos Casa Fiat de cultura, Catedral Nossa Senhora da Boa 
Viagem, Museu de Artes e Ofícios, Centro de Cultura de Belo Horizonte, Museu Mineiro e 
Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG informaram os recursos investidos 
entre 2007 e julho de 2010. No conjunto, o volume de recursos envolvidos nestes atrativos 
chegou a quase R$ 50 milhões no período (gráf. 2.1.5). 
 
Possuem planos de investimentos para os próximos cinco anos, 12 (63,2%) atrativos, e não 
possuem, 5 (23,3%). Deixaram de responder, 2 (10,6%).  
 
O valor total de investimentos é desconhecido por 15 (78,9%) atrativos, contra 4 (21,1%) 
que afirmaram conhecer. O montante estimado em R$58 milhões nos próximos anos, sendo 
que 50% serão destinados à compra de móveis, materiais, equipamentos e tecnologia, 
seguindo-se reforma e construção, com 29%. Investimento em gestão ambiental é uma boa 
surpresa, aparecendo em terceiro lugar, com 10% (gráf. 2.1.6). 
 
Declararam que têm metas de expandir o atendimento nos próximos cinco anos, 13 (68,4%), 
contra 3 (15%) que não as têm. Deixaram de responder 3 (15,8%) atrativos. As metas de 
expansão estão relacionadas ao número de visitantes que usufrui do atrativo. 
 
Para isso as estratégias principais são: 

Atração de um número maior de visitantes; 

Aumento da capacidade de atendimento (área utilizada) 

Diversificação da oferta, com produtos complementares; 

Ampliação dos dias e horários de funcionamento; 

Aumento do número de funcionários. 

R$ 16.180.000,00

R$ 10.070.000,00

R$ 12.980.000,00

R$ 9.975.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 8.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 12.000.000,00

R$ 14.000.000,00

R$ 16.000.000,00

R$ 18.000.000,00

2007 2008 2009 2010*
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Gráfico 2.6. Destino dos investimentos que serão realizados nos atrativos 

culturais – Belo Horizonte – 2010 a 2015  

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo- 2010 

 
Para 13 (68,4%) entrevistados, a melhoria dos serviços está condicionada ao 
desenvolvimento dos seguintes pontos: 

Ampliação do espaço, incluindo salas, oficinas, depósitos (37%); 

Adequação de sanitários (11%); 

Melhoria da segurança e do estacionamento (11%) 

 
A gestão de qualidade é um item presente em 11 (57,9%) atrativos, sendo que em um 
(5,3%) o processo está em implantação (Museu das Minas e dos Metais, Museu de Artes e 
Ofícios, Museu das Telecomunicações, Fundação Clóvis Salgado, Casa Fiat de Cultura, 
Biblioteca Pública Luiz de Bessa, Palácio da Liberdade, Museu de Ciências Naturais – PUC 
minas, Casa do Baile, Museu de Arte da Pampulha e Museu Histórico Abílio Barreto). A 
maioria dos atrativos utiliza sistema de gestão de qualidade próprio. Aqueles geridos pelo 
governo estadual adotam o acordo de resultados como ferramenta de gestão de qualidade e 
apenas um (5,3%) optou pelo sistema ISO implementado (Casa Fiat de Cultura). 
 
Afirmaram possuir também sistema de gestão ambiental, 11 (58,9%) atrativos, e um (5,3%) 
que está implantando esse sistema (Museu das Minas e dos Metais, Museu de Artes e 
Ofícios, Museu das Telecomunicações, Fundação Clóvis Salgado, Casa Fiat de Cultura, 
Biblioteca Pública Luiz de Bessa, Palácio da Liberdade, Museu de Ciências Naturais – PUC 
minas, Casa do Baile, Museu de Arte da Pampulha e Museu Histórico Abílio Barreto).. 
Dentre as práticas mais comuns destacam-se, em ordem de importância: campanhas para 
reduzir o consumo, reaproveitamento de recursos, coleta seletiva de lixo, utilização de 
fontes alternativas de energia, educação ambiental e tratamento de esgoto, além de outras 
práticas (gráf. 2.7). 
 
Belo Horizonte e a região metropolitana são identificados como a principal origem de 
visitantes para 15 (78,9%) dos gestores dos atrativos; São Paulo, para 6 (31,69%); e interior 
de Minas, para 5 (26,3%).  
 
Para 18 (94,7%) gestores, o turismo cultural é o principal segmento do turismo em Belo 
Horizonte, para um (5,3%), é o turismo de negócios e eventos. 



 

−  − 39 

 
 

Gráfico 2.7. Número de atrativos que realizam práticas de gestão 
ambiental – Belo Horizonte – 2010 

 
 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Nenhum atrativo cultural utiliza promotores de vendas para divulgar seus produtos ou 
serviços. Participam de feiras, quatro (21,1%). O veículo de promoção mais utilizado é a 
internet, seguindo-se: folhetos, rádio e jornais (gráf. 2.8). Apenas 13 (68%) possuem site na 
internet, contra 6 (31,6%) que não têm. 
 
 

Gráfico 2.8. Meios de promoção utilizados pelos atrativos – Belo Horizonte 
– 2010 

 

 
 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo- 2010 

 
Em 12 (63,2%) atrativos, os materiais promocionais são apresentados apenas em 
português; 7 (36,8%) oferecem material em inglês (Museu das Minas e dos Metais, Museu 
de Arte da Pampulha, Museu Histórico Abílio Barreto, Casa do Baile, Casa Fiat de Cultura, 



 

−  − 40 

Igreja São Francisco de Assis e Museu das Telecomunicações), e 3 (15,8%), além do inglês, 
disponibilizam material também em outros idiomas (Museu das Telecomunicações, Museu 
das Minas e dos Metais e Igreja São Francisco de Assis). 
 
A integração com agências de viagens é reduzida. Apesar de três (15,8%) atrativos 
informarem que integram roteiros turísticos comercializados, apenas um (5,3%), a Igreja São 
Francisco de Assis, informou que recebe um volume expressivo de turistas (60%) por 
intermédio de agentes ou operadores. A internet foi citada por apenas dois (10,6%) 
atrativos, ainda assim com participação muito baixa. Para o atrativo Museu de História 
Natural e Jardim Botânico UFMG, 10% das vendas ocorrem via internet, ao passo que a 
Igreja São Francisco de Assis mencionou informou que 20%. 
 
Os principais canais identificados foram: central de reservas, para 8 (42,1%) atrativos; e 
venda direto ao cliente, para 7 (36,8%). A principal dificuldade apontada pelos gestores foi a 
falta de divulgação, para 4 (21,1%) gestores, aparecendo também a reclamação de que os 
veículos especializados em cultura são muito poucos. A ausência de uma política cultural 
para os museus foi citada por um (5,3%) gestor. 
 
A integração entre os atores da atividade turística em Belo Horizonte ainda é baixa. Poucos 
atrativos declararam que adotam a estratégia de estabelecer parcerias. 
 
O gráfico 2.9 apresenta o número de atrativos culturais que reconhecem a existência de 
parcerias formais com as diferentes atividades do ambiente turístico. 
 

Gráfico 2.9. Número de atrativos que mantêm parcerias formais com outros 
atrativos e equipamentos do município – 2010 

 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 

Apenas três (15,8%) atrativos (Igreja São Francisco de Assis, Museu de Arte da Pampulha e 
Casa do Baile) integram roteiros turísticos comerciais, todos multi-destinos, oferecidos por 
agências receptivas de Belo Horizonte, como complemento às cidades históricas. As 
principais agências citadas foram: Maxturismo, CVC, Ouro Preto Turismo, Agotur Turismo e 
Pampulha Turismo. 
 
A segurança desses atrativos para os visitantes foi avaliada positivamente por quase todos 
os gestores dos atrativos, sendo que considerado ―seguro‖ por 12 (63,2%) e ―muito seguro‖ 
por 6 (31,6%), este último grupo composto por: Fundação Clóvis Salgado, Palácio da 
Liberdade, Casa Fiat de Cultura, Museu das Minas e dos Metais, Museu de Artes e Ofícios e 
Museu das Telecomunicações. Para um (5,3%) gestor, apesar de seu atrativo (Igreja Nossa 
Senhora da Boa Viagem) possuir vigias e estar localizado próximo a uma delegacia de 
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polícia, a avaliação foi ―pouco seguro‖, uma vez que não há nenhum tipo de vigilância 
eletrônica no local.  
 

Considerações sobre a análise dos atrativos culturais 
 
Belo Horizonte, cidade com uma oferta turística cultural diversificada, une atrativos do fim do 
século XIX a estruturas modernas e contemporâneas.  
 
O conjunto arquitetônico da Pampulha e o Circuito Cultural da Praça da Liberdade 
constituem seus atrativos culturais de maior atratividade, por sua relevância histórica, 
qualidade e singularidade, os quais têm potencial para se destacarem como produtos 
turísticos que atendem à oferta nacional e complementam outros produtos de interesse da 
oferta internacional. Assim, merecem atenção especial quanto à resolução de algumas de 
suas principais necessidades, levantadas nesse estudo: Casa do Baile, Igreja São Francisco 
de Assis, Museu de Arte da Pampulha, Museu das Minas e dos Metais e Palácio da 
Liberdade. 
 
Alguns dos pontos fortes extraídos do conjunto dos atrativos culturais que emergiram da 
pesquisa estão relacionados a: preços, estado de conservação e acessibilidade. Os 
atrativos culturais, em grande parte, oferecem acesso gratuito ou cobram valores bastante 
acessíveis (até R$6,00 por pessoa), o que os coloca em posição de vantagem em relação 
aos seus principais destinos competidores, identificados pelos próprios gestores. O estado 
de conservação da maior parte dos atrativos pode ser considerado bom, além de permitirem 
acesso a pessoas com necessidades especiais. Contudo, há pontos a melhorar nestes e em 
outros quesitos. Por exemplo, muitos atrativos ainda não aceitam cartão de crédito, têm 
limitações em termos de acesso a deficientes e precisam de reformas.  
 
A gestão de qualidade foi citada uma prática reconhecida por vários atrativos, porém sem 
seguir um padrão e tampouco refletir uma busca ideal por melhora da qualidade dos 
serviços. Em muitos casos, foi citada como um sistema próprio, sem padrões ou critérios 
devidamente definidos. 
 
As principais demandas dos atrativos estão relacionadas a mobilidade urbana e a transporte 
coletivo, na medida em que faltam linhas de metrô e sequer existe um itinerário turístico. 
Somam-se a esses fatores: falta de locais adequados para embarque e desembarque de 
turistas; carência de estacionamento; e excesso de congestionamentos em áreas turísticas. 
A sinalização urbana e a segurança também foram citados pela maioria dos entrevistados 
como aspectos que precisam ser melhorados com urgência. 
 
As formas de promoção e comercialização dos atrativos foram citadas como inadequadas às 
necessidades do mercado turístico, pois nenhum deles mantém agentes de divulgação 
externos e muito poucos participam de feiras e eventos do setor, o que se reflete em baixa 
participação nos pacotes turísticos comerciais. 
 
A maioria dos gestores não soube informar sobre o volume de recursos que será investido 
em atrativos culturais. Informações fornecidas pelos os gestores dos Museu de Ciências 
Naturais – PUC-Minas, Casa Fiat de Cultura, Museu de Artes e Ofícios, Museu de História 
Natural e Jardim Botânico – UFMG revelam que um volume considerável de investimentos 
será destinado a eles nos próximos cinco anos. Portanto, a estruturação desses atrativos 
será importante para o desenvolvimento turístico de Belo Horizonte. Tais investimentos 
precisam estar associados, de forma complementar, a outros investimentos de outros 
setores para que exista uma oferta turística mais completa e capaz não só de atrair um 
número maior de turistas, mas, principalmente, de manter por mais tempo esse turista no 
destino. Para isso, os gestores pontuaram a necessidade de aumentar a integração entre o 
setor, aproximando os diferentes atores e permitindo uma troca de experiências mais 
frequente e sólida. 
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2.1.2.2. Atrativos naturais 
 
A amostra inicial pretendida nesta categoria foi obtida da seleção intencional dos seis 
atrativos naturais de maior relevância turística para o município, com base nas listas de 
montanhas, lagos/lagoas, parques municipais e parques estaduais existentes em Belo 
Horizonte, a saber: 

Montanhas: Conjunto Paisagístico da Serra do Curral 

Lagoas/Lagos: Lagoa da Pampulha  

Parques municipais: Parque Municipal das Mangabeiras, Parque Municipal 
Américo Renê Giannetti e Parque Ecológico da Pampulha 

Parques estaduais: Parque Estadual da Baleia  

 
O uso turístico atual da região da Pampulha está mais vinculado aos atrativos culturais 
presentes no Complexo Arquitetônico da Pampulha. A lagoa é mais um componente 
complementar daquela paisagem, que só atingirá seu potencial de exploração turística como 
atrativo natural após a recuperação ambiental da represa. Por essas razões, a lagoa será 
abordada na seção relativa à parte sócioambiental. Dos 6 atrativos naturais inicialmente 
levantados, 5 foram incluídos na pesquisa de oferta turística efetiva do município de Belo 
Horizonte (quadro 2.5). 
 

Quadro 2.5. Atrativos naturais por tipo, subtipo e hierarquia – Belo Horizonte – 2010  

Tipo Subtipo Atrativos Naturais pesquisados Hierarquia 

Montanha Serras 
Conjunto Paisagístico da Serra do 
Curral 

III 

Unidade de Conservação 
Municipais 

Parque Municipal das Mangabeiras III 

Parque Municipal Américo Renê 
Giannetti 

II 

Parque Ecológico da Pampulha II 

Estaduais Parque Estadual da Baleia II 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
 
As figuras 2.9 e 2.10 ilustram alguns parques de Belo Horizonte. 
 
Figuras 2.9 a 2.10 Alguns parques naturais de Belo Horizonte 

 

 
Figura 2.9: Parque das Mangabeiras – Praça das 

Águas – Robert Serbinenko – maio 
de 2010 

 
Figura 2.10: Parque Municipal Américo Renné 

Giannetti – Robert Serbinenko – 
maio de 2010 
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O Parque Municipal das Mangabeiras e o Conjunto Paisagístico da Serra do Curral são 
atrativos naturais de Hierarquia III, isto é, aqueles que têm importância em nível nacional e 
são capazes de motivar um fluxo, atual ou potencial, internacional ou nacional, por si só ou 
em conjunto com outros atrativos. A hierarquização neste nível justifica-se pelo fato de o 
Conjunto Paisagístico da Serra do Curral ser alvo de projeto turístico pela Prefeitura de Belo 
Horizonte, que objetiva transformar este recurso turístico, de forma associada ao Parque 
das Mangabeiras, em produto-estrela do turismo da Capital, prevendo-se infra-estrutura e 
benfeitorias de apoio ao turista, centros de observação do acervo paleontológico e trilhas de 
interpretação ambiental, dentre outros atrativos. 
 
O Parque Municipal Américo Renê Giannetti, o Parque Ecológico da Pampulha e o Parque 
Estadual da Baleia são atrativos de Hierarquia II, ou seja, aqueles que têm capacidade de 
estimular fluxos regionais ou locais, atuais ou potenciais e de interessar a visitantes 
nacionais ou internacionais que cheguem ao destino por outras motivações turísticas.  
 
O Parque Municipal das Mangabeiras, o Parque Municipal Américo Renê Giannetti e o 
Parque Ecológico da Pampulha são unidades de conservação municipais abertas ao 
público. As duas primeiras são administradas pela Fundação de Parques Municipais e a 
última, pela Fundação Zoobotânica.  
 
O Parque Estadual da Baleia, unidade de conservação de propriedade pública estadual, é 
administrado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF). Ainda não está aberto à visitação 
pública, apresenta elevado potencial de exploração turística por ser uma das maiores áreas 
de conservação do município. Pretende-se transferir a gestão do Parque Estadual da Baleia 
para a Prefeitura Municipal. Assim, ele passará a integrar o mosaico de unidades de 
conservação de Belo Horizonte, localizado ao longo da serra do Curral.  
 
Entre os atrativos naturais, apenas o Parque Ecológico da Pampulha não dispõe de 
legislação de proteção. As unidades de conservação municipais possuem legislação 
municipal própria e a unidade de conservação estadual possui legislação estadual. Os 
atrativos naturais do município somam uma área de 637 hectares (quadro 2.6). 
 

Quadro 2.6. Área total dos atrativos naturais – Belo Horizonte – 2010 

Atrativo natural Área (em hectares) 

Conjunto Paisagístico da Serra do Curral 242 

Parque Municipal das Mangabeiras 245 

Parque Municipal Américo Renê Giannetti 18 

Parque Ecológico da Pampulha 30 

Parque Estadual da Baleia 102 

Total 637 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo- 2010 

 
O Parque Municipal Américo Renê Giannetti, unidade de conservação mais antiga da 
Capital, encontra-se aberto ao público desde 1897; o Parque Municipal das Mangabeiras, 
desde 1982; e o Parque Ecológico da Pampulha, a mais recente unidade de conservação, 
desde 2004. O Parque Estadual da Baleia ainda não está aberto à visitação6.  
 
O acesso rodoviário aos atrativos naturais foi considerado ―bom‖ por seus gestores para três 
parques municipais devido às condições das ruas e outras vias de acesso, existência de 
transporte público (linhas de ônibus que atendem aos atrativos) e tempo de deslocamento e 
―regular‖ para o Parque Estadual da Baleia, devido a inexistência de linhas de ônibus que 
atendem o atrativo. O único atrativo que oferece acesso pelo metrô é o Parque Municipal 

                                                
6
 Informações acerca dos parques municipais podem ser encontradas no site da Prefeitura de Belo Horizonte 

(www.pbh.gov.br) e informações sobre o Parque Estadual da Baleia podem ser acessadas pelo site 
www.parquesdeminas.gov.br. 

http://www.pbh.gov.br/
http://www.parquesdeminas.gov.br/
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Américo Renê Giannetti e por sua localização central conta com diversas linhas de ônibus 
do transporte público coletivo.  
 
Quanto ao acesso ao atrativo por trilhas, apenas o Parque Municipal das Mangabeiras e o 
Conjunto Paisagístico da Serra do Curral oferecem esta possibilidade, segundo o gestor 
entrevistado, o qual o considera ―bom‖, embora não seja conhecido do grande público e não 
possa ser devidamente avaliado no âmbito deste estudo.  
 
Quanto à sinalização geral, três itens foram considerados: sinalização urbana, sinalização 
turística e sinalização interpretativa. A sinalização urbana foi analisada quanto à adequação 
e ao estado de conservação; a turística quanto à adequação ao padrão internacional (fundo 
marrom com pictogramas); e a interpretativa quanto às informações, explicações e 
descrições oferecidas sobre o atrativo. Os itens foram avaliados quanto a: existência de 
sinalização e adaptação da mesma a deficientes físicos (quadro 2.7). 
 

Quadro 2.7. Avaliação da sinalização nos atrativos naturais – Belo Horizonte – 2010 

Nome do atrativo 
Sinalização  

Urbana Turística Interpretativa 

Parque Municipal das Mangabeiras Bem sinalizado Bem sinalizado Mal sinalizado 

Parque Municipal Américo Renê 
Giannetti 

Mal sinalizado Mal sinalizado Mal sinalizado 

Parque Ecológico da Pampulha Bem sinalizado Bem sinalizado Bem sinalizado 

Parque Estadual da Baleia Não sinalizado Não sinalizado Não sinalizado 

Conjunto Paisagístico da Serra do 
Curral 

Bem sinalizado Mal sinalizado Mal sinalizado 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
O Parque Estadual da Baleia, por ser uma unidade de conservação fechada ao público, não 
dispõe de sinalização turística e interpretativa. Caso venha a integrar a oferta efetiva de 
atrativos de Belo Horizonte, deverá ser implantada. No Parque Municipal, a sinalização geral 
foi avaliada como ―mal sinalizada‖ nos três níveis de análise, sendo esta uma importante 
recomendação para a adequação turística do atrativo. O projeto da Prefeitura de implantar 
um complexo turístico na serra do Curral deve sanar o problema de má sinalização turística 
e interpretativa do atrativo. Quanto à adequação da sinalização a deficientes físicos, 
nenhum atrativo possui sinalização urbana adaptada. Quanto à sinalização turística e 
interpretativa, apenas o Parque Ecológico da Pampulha possui adequação para deficientes.  
 
Quanto à acessibilidade ao atrativo, à exceção do Parque Estadual da Baleia, todos os 
atrativos têm período de visitação permanente, estando abertos ao público durante todo o 
ano. Apenas o Parque das Mangabeiras e Conjunto Paisagístico da Serra do Curral 
possuem restrições à entrada de animais. Os meios de transporte mais utilizados para 
acesso aos atrativos são: ônibus e automóveis. Para o Parque das Mangabeiras e Conjunto 
Turístico da Serra do Curral, o transporte coletivo foi considerado ―insuficiente‖.  
 
Quando à necessidade de adaptação para receber pessoas com necessidades especiais, 
para três gestores o atrativo está ―parcialmente adequado‖. Apenas o Parque Ecológico da 
Pampulha encontra-se plenamente adequado à visitação dessas pessoas. A mobilidade na 
área externa e a adequação de restaurantes e lanchonetes foram os aspectos citados como 
menos adaptados. Todos os atrativos possuem adequação dos sanitários, à exceção do 
Parque das Mangabeiras. 
 
Para os gestores, os atrativos estão em bom estado de conservação geral e não se 
encontram descaracterizados, à exceção do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral, cuja 
avaliação foi considerada ―ruim‖, tendo sido classificado como ―descaracterizado‖.  
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O planejamento estratégico tem sido priorizado na gestão pública municipal. Isso inclui a 
gestão dos atrativos naturais. Os parques municipais possuem planejamento estratégico em 
fase de elaboração (Parque das Mangabeiras e Conjunto Paisagístico da Serra do Curral) 
ou em execução (Parque Municipal e Parque Ecológico da Pampulha), porém o único que 
possui plano de visitas é o Parque das Mangabeiras.  
 
Quanto à capacidade de carga máxima, apenas o Parque Municipal e o Parque das 
Mangabeiras possuem esse tipo de estimação: 5 mil pessoas para o primeiro e 8 mil para o 
segundo, na Praça das Águas. 
 
O quadro 2.8 discrimina os instrumentos de planejamento para os atrativos naturais.  
 

Quadro 2.8. Instrumentos de planejamento dos atrativos naturais – Belo Horizonte – 2010 

Atrativo 

Instrumentos de planejamento  

Planejamento 
Estratégico 

Plano de 
Visitas 

Capacidade de Carga 

Parque Municipal das 
Mangabeiras 

Em fase de elaboração Sim 
8.000 pessoas  

(na Praça. das Águas) 

Parque Municipal Américo 
Renê Giannetti 

Em execução Não 5.000 pessoas 

Parque Ecológico da 
Pampulha 

Em execução Não Não se aplica 

Parque Estadual da Baleia Não possui Não Sem informação 

Conjunto Paisagístico da 
Serra do Curral 

Em fase de elaboração Não Sem informação 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Dos cinco atrativos, apenas o Parque das Mangabeiras e o Conjunto Paisagístico da Serra 
do Curral possuem plano concreto de investimento para os próximos cinco anos. Entretanto, 
investimentos nas áreas de reforma e construção, treinamento, materiais e equipamentos, 
projetos de gestão ambiental e turismo estão previstos nos parques municipais das 
Mangabeiras, Municipal Américo Renê Giannetti e Conjunto Paisagístico da Serra do Curral. 
No Parque Ecológico da Pampulha, não está previsto nenhum tipo de intervenção. 
 

O investimento global previsto para o Parque das Mangabeiras e o Conjunto Paisagístico da 
Serra do Curral nos próximos cinco anos foi estimado pelo gestor em R$30 milhões: R$12 
milhões para reforma e construção; R$1,5 milhão para treinamento; R$8 milhões para 
materiais e equipamentos; R$4,5 milhões para projetos de gestão ambiental; e R$4 milhões 
para o setor de turismo. 
 

O Parque Municipal Américo Renê Giannetti é alvo de investimentos do Prodetur para a 
implantação do Espaço Cultural Multiuso em seu interior. Estão previstos investimentos de 
R$11,5 milhões: reforma e construção, R$7 milhões, treinamento, R$2 milhões, projetos de 
gestão ambiental, R$1,5 milhão e projeto de irrigação, R$1 milhão. 
 

Os investimentos em atrativos naturais terão como fontes de recursos a iniciativa privada, a 
Prefeitura Municipal, o Governo do Estado e o Governo Federal. O Parque das Mangabeiras 
é o único atrativo que possui metas de expansão e espera ampliar sua área para 347 
hectares após a anexação do Parque Estadual da Baleia.  
 

O tempo estimado de visitação aos atrativos variou entre uma hora e dez horas (quadro 
2.9). 
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Quadro 2.9. Tempo estimado de visitação nos atrativos naturais pesquisados –
Belo Horizonte –2010 

Atrativo Tempo estimado 

Parque Municipal das Mangabeiras 10 horas 

Parque Municipal Américo Renê Giannetti 1 a 2 horas 

Parque Ecológico da Pampulha 2 horas 

Parque Estadual da Baleia Não se aplica 

Conjunto Paisagístico da Serra do Curral 6 horas 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Quanto à origem dos visitantes, o gestor do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral estima 
que 25% dos visitantes são estrangeiros e 40% são brasileiros. O Parque Ecológico da 
Pampulha apresenta um público diferenciado, sendo 10% de origem internacional, 20% de 
origem nacional, 15% de origem regional e 55% de origem local. O público do Parque das 
Mangabeiras é predominantemente local (70%), assim como do Parque Municipal Américo 
Renê Giannetti (85%) (gráf. 2.10). 
 
O ingresso em todos os atrativos naturais em funcionamento no município é gratuito  
 
O Parque Municipal das Mangabeiras e o Parque Municipal Américo Renê Giannetti 
oferecem visitas guiadas, apenas em português. Todos os atrativos, exceto o Parque 
Municipal Américo Renné Gianetti, disponibilizam instruções de visita impressas, em 
português. Os momentos de maior visitação em todos os atrativos naturais foram os feriados 
e as férias escolares. 
 
O Parque das Mangabeiras oferece instruções de visitas também em inglês. Os parques 
municipais, em geral, oferecem atividades culturais e de educação ambiental ao longo do 
ano (quadro 2.10). 
 
 

Gráfico 2.10. Origem dos visitantes nos atrativos naturais – Belo 
Horizonte – 2010 
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Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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Quadro 2.10. Principais atividades oferecidas e eventos ocorrentes nos atrativos naturais – Belo 
Horizonte – 2010 

Atrativo Principais atividades e eventos 

Parque Municipal das Mangabeiras 
Seresta, Jornada nas Estrelas, Semana da Criança e 
Projeto de Férias  

Parque Municipal Américo Renê 
Giannetti 

Tai-chi-chuan, capoeira, teatro, circo, música, FIT, 
Concerto no Parque, Conexão Vivo, Semana da Ciência e 
Tecnologia, Amostra Plural da Secretaria de Educação.  

Parque Ecológico da Pampulha 
Projeto Bicicleta para Todos, educação ambiental, 
Aniversário do parque, Semana da Criança, Férias 
Escolares 

Parque Estadual da Baleia Não se aplica 

Conjunto Paisagístico da Serra do 
Curral 

Seresta ao Pé da Serra, Fantástico Mundo das Crianças 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os equipamentos e serviços existentes nos atrativos foram classificados como ―bom‖, 
―regular‖, ―ruim‖ e ―não oferece‖.  
 
No Parque Municipal das Mangabeiras foram classificados como ―regulares‖ as  portarias, a 
iluminação, os sanitários, a quadra de esportes, o estacionamento, a cantina/restaurante e o 
salão de exposição. Essa classificação foi atribuída pelo estado de conservação tendo em 
vista o tempo de uso das instalações físicas e aquisição dos equipamentos. Os vestiários 
foram considerados ―ruins‖ pelo desgaste existente e pela necessidade de reformas.    
 
A avaliação do Parque Municipal Américo Renê Giannetti apontou como ―bom‖ os itens 
portarias, iluminação, sanitários, quadra de esportes e salão de exposição devido ao estado 
de conservação, atividades de manutenção, reformas e benfeitorias realizadas 
recentemente. Já a cantina/restaurante foi avaliada como ―regular‖, pela baixa capacidade 
operacional no atendimento aos visitantes.  
 
No Parque Ecológico da Pampulha foram avaliados portarias, iluminação, sanitários, 
vestiários, estacionamento, cantina/restaurante, salão de exposição e as bicicletas 
oferecidas no projeto Bicicleta para Todos e classificados como ―bons‖, tendo em vista que 
os equipamentos e instalações físicas encontram-se em bom estado de conservação e com 
serviços de manutenção freqüentes e não há necessidade de reformas ou intervenções. 
Tais considerações justificam-se pela recém criação do Parque e aquisição de seus 
equipamentos.  
 
O conjunto paisagístico da Serra do Curral está em fase de estruturação e não possui 
diversas facilidades, por isso não foram avaliadas. 
 
Em relação à segurança dos atrativos, todos os parques oferecem vigilância física, por meio 
de guardas, e três (Parque Municipal das Mangabeiras, Parque Municipal Américo Renê 
Giannetti e Conjunto Paisagístico da Serra do Curral) oferecem vigilância eletrônica 
monitorada. Todas as unidades de conservação possuem equipamentos contra incêndios e 
quatro possuem ronda policial ou estão localizadas próximo a um Batalhão de Polícia, à 
exceção do Parque Estadual da Baleia. 
 
Os atrativos que realizam pesquisas com os visitantes são: Parque Municipal das 
Mangabeiras, Parque Ecológico da Pampulha e Parque Municipal Américo Renê Giannetti. 
Os dois primeiros avaliam apenas a satisfação do visitante e o último, apenas o perfil do 
visitante. 
 
Quanto aos Sistemas de Gestão de Qualidade, dois gestores informaram que adotam o 
sistema de gestão de qualidade de resultados e o sistema de gestão de qualidade de 
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treinamento de funcionários. Todavia, não especificaram nada sobre a origem ou a 
metodologia desses sistemas, o que indica uma possível falta de entendimento sobre o que 
seja um sistema de gestão de qualidade. 
 
Quanto à existência de sistema de gestão ambiental, o Parque Municipal das Mangabeiras 
foi a única unidade de conservação declarou possuir sistema em execução, além de plano 
de manejo e programa de educação ambiental. O Parques Municipal Américo Renê 
Giannetti e o Parque Ecológico da Pampulha possuem sistemas de gestão ambiental em 
implantação. Os gestores foram questionados quanto à implantação de práticas ligadas à 
gestão ambiental das unidades de conservação. O Parque Municipal das Mangabeiras e o 
Parque Municipal Américo Renê Giannetti são as unidades de conservação que adotam 
práticas de gestão ambiental mais consolidadas no município. As práticas mais comuns nos 
parques são: tratamento de efluentes e redução do consumo de energia e água (quadro 
2.11). 
 

Quadro 2.11. Práticas ligadas à gestão ambiental nos atrativos naturais – Belo Horizonte – 2010 

Ações 

Atrativos 

Parque Municipal 
das Mangabeiras 

Parque 
Municipal 
Américo 

Renê 
Giannetti 

Parque 
Ecológico da 

Pampulha 

Parque 
Estadual 
da Baleia 

Conjunto 
Paisagístic
o da Serra 
do Curral 

Separação seletiva 
de lixo 

Em implantação Não 
Em 

implantação 
Não Não 

Fontes alternativas 
de energia 

Não Não 
Em 

implantação 
Não Não 

Reaproveitamento 
de recursos 

Em implantação Não 
Em 

implantação 
Não Não 

Tratamento de 
efluentes 

Sim Sim 
Em 

implantação 
Não Sim 

Redução de 
consumo 

Em implantação Sim 
Em 

implantação 
Não Não 

Outros 

Programa de 
Pesquisa 

Científica em 
parceria com 

Universidades 

Sim 
Em 

implantação 
Não Não 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Quanto à promoção e comercialização dos atrativos naturais, Belo Horizonte e Região 
Metropolitana são os principais mercados para três dos quatro atrativos em funcionamento, 
sendo Minas Gerais o principal mercado apenas para o Parque Ecológico da Pampulha.  
 
Os principais meios de promoção utilizados pelos atrativos podem ser visualizados no 
gráfico 2.11. 
 
Quanto à promoção e comercialização dos atrativos naturais, Belo Horizonte e Região 
Metropolitana são os principais mercados para três dos quatro atrativos em funcionamento, 
sendo Minas Gerais o principal mercado apenas para o Parque Ecológico da Pampulha.  
 
Os principais meios de promoção utilizados pelos atrativos podem ser visualizados no 
gráfico 2.11. 
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Gráfico 2.11. Meios de Promoção utilizados pelos atrativos naturais – 
Belo Horizonte – 2010 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Nenhum atrativo natural utiliza promotores de vendas para divulgar seus produtos ou 
serviços. Apenas o Parque Municipal Américo Renê Giannetti participa de feiras. As formas 
de promoção mais utilizadas pelos atrativos naturais foram: folhetos, rádio, jornal e internet, 
por três dos quatro atrativos em que há algum meio de promoção. Para o Parque Estadual 
da Baleia, que ainda não está em funcionamento, não houve informação relativa a este item. 
Nenhum atrativo oferece materiais promocionais em dois ou mais idiomas. 
 
Para a finalidade de comercialização, não há integração dos atrativos com agências de 
viagens. A internet foi apontada como o principal canal de comercialização por dois dos 
quatro atrativos, contribuindo com 70%: Parque Municipal das Mangabeiras e Conjunto 
Paisagístico da Serra do Curral. Os demais atrativos são comercializados 100% por 
intermédio de clientes diretos.  
 
A integração entre o Parque Municipal Américo Renê Giannetti e o Parque Ecológico da 
Pampulha com demais atores da atividade turística em Belo Horizonte é incipiente. O 
Parque Municipal das Mangabeiras e o Conjunto Paisagístico da Serra do Curral realizam 
parcerias formais, com postos de informação, meios de hospedagem, bares e restaurantes, 
com outros atrativos/equipamentos do destino. As duas unidades de conservação, no item 
Outros, citaram parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC), a Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerias (PUC-Minas), a Empresa Municipal de turismo 
(Belotur) e a Secretaria Municipal de Educação – Departamento de esportes (SMED 
Esportes).  
 
O gráfico 2.12 apresenta as parcerias formais das duas unidades de conservação com as 
diferentes atividades do ambiente turístico.  
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Gráfico 2.12. Parcerias formais entre atrativos naturais e outros 
atrativos e equipamentos – Belo Horizonte – 2010  
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Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Apenas dois dos cinco atrativos integram roteiros turísticos comerciais, oferecidos por 
agências de turismo e de eventos de Belo Horizonte. Os gestores, entretanto, não souberam 
nomear as agências que comercializam os roteiros.  
 
 

Considerações sobre os atrativos naturais 
 
Os atrativos naturais identificados em Belo Horizonte são, principalmente, unidades de 
conservação, uma vez que a área do município é predominantemente urbanizada. A 
existência de unidades de conservação com área limitada e gestão centralizada pode 
facilitar a gestão desses locais. No entanto, a gestão e o planejamento desses espaços 
devem ser aperfeiçoados, com a elaboração e execução de planos estratégicos e planos de 
manejo. As práticas de gestão ambiental também precisam ser incentivadas, na medida em 
que os atrativos naturais podem servir de exemplos de sustentabilidade ambiental para 
outros atrativos e equipamentos do destino. 
 
Assim como ocorre com outros atrativos turísticos de Belo Horizonte, os atrativos naturais 
têm o público principal concentrado no mercado local e no regional, O Conjunto Paisagístico 
da Serra do Curral, de forma associada ao Parque das Mangabeiras, foi avaliado como 
atrativo de hierarquia III pelo estudo. Em função do projeto previsto pela Prefeitura, tem 
potencial para atrair um público mais diversificado e um percentual significativo de público 
nacional e internacional. 
 
Os eventos e as atividades regulares são bastante comuns nos atrativos naturais, o que 
aumenta a efetividade de uso do espaço e permite ampliar sua atratividade, podendo refletir 
em aumento de satisfação do público. Contudo, para se atingir este fim, é necessário 
selecionar e promover os eventos de forma compatível com a natureza do ambiente e sua 
motivação primária. 
 
Para que os atrativos possam ser reconhecidos como turísticos e, de fato, diversificar a 
oferta turística de Belo Horizonte, também precisam se integrar melhor à oferta das 
agências de viagem receptivas, adequando seus serviços às exigências dos turistas e dos 
operadores. 
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2.1.2.3. Realizações técnicas e científicas 
 
As realizações técnicas e científicas compreendem, dentre outros: parques tecnológicos, 
parques industriais, museus tecnológicos, centros de pesquisas, usinas, planetários, 
aquários, viveiros, exposições técnicas e artísticas, ateliês, zoológicos e jardins botânicos. 
 
Nesta categoria, foram selecionados para pesquisa, no âmbito deste PDITS apenas os 
atrativos mais representativos e de maior relevância turística, em sua categoria, existentes 
no município de Belo Horizonte e indicados no quadro 2.12 de acordo com sua tipologia e 
hierarquia atribuída.  
 

Quadro 2.12. Realizações Técnicas e Científicas por tipo, hierarquia – Belo 
Horizonte – 2010 

Tipo Atrativos Hierarquia 

Zoológico Zoológico Municipal III 

Planetário Espaço Tim/ UFMG III 

Aquário No mundo das águas II 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os atrativos da categoria ―Realizações Técnicas e Científicas‖ se dividem em três tipos: 
Zoológico, Planetário, e Aquário. A classificação hierárquica, na qual a importância relativa 
está em ordem crescente, indicou que os atrativos Zoológico e Planetário estão na categoria 
III. Ou seja, têm importância em nível nacional e são capazes de motivar um fluxo, atual ou 
potencial, internacional ou nacional, por si só ou em conjunto com outros atrativos. O 
Zoológico se insere nesta categoria, porque pode ser considerado atrativo contíguo a outros 
que formam o complexo da Pampulha, que, como conjunto, apresenta maior potencial de 
atração, a ser plenamente alcançado, desde que receba os recursos e ações necessárias 
para esse fim. De forma similar, o Planetário foi classificado como de hierarquia III, em 
função de ser contíguo a outros atrativos que formam o complexo cultural e turístico 
implantado na Praça da Liberdade e que tem potencialmente grande capacidade de atração 
turística. Já o Aquário foi avaliado como sendo de hierarquia II, o que indica que é capaz de 
estimular fluxos regionais ou locais, atuais ou potenciais e de interessar a visitantes 
nacionais e internacionais que cheguem ao destino por outras motivações turísticas. 
 
O Zoológico é de propriedade pública, o Planetário tem gestão compartilhada público e 
privada e o Aquário é de propriedade privada. 
 
Todos os atrativos analisados têm sítio na internet e apenas o Zoológico conta com 
endereço de e-mail, já que a administração do Planetário e do Aquário não soube responder 
sobre a existência de endereços de e-mail. 
 
O Zoológico desenvolve suas atividades na capital mineira desde 1959 O Aquário e o 
Planetário são mais recentes, tendo iniciado em 2004 e 2010. 
 
O Zoológico possui condição de tombamento ou status de proteção específica municipal, 
definido em lei desde 1997. Aquário e Planetário não possuem nenhuma diretiva legal de 
proteção, ainda que o primeiro esteja inserido em área tombada Conjunto Arquitetônico da 
Praça da Liberdade.  
 
O estado de conservação dos atrativos foi considerado ―bom‖. Alguns elementos relativos a 
infraestrutura, serviços e facilidades disponíveis foram analisados mais detidamente.  
 
Em relação à infraestrutura, itens como ―estado geral da portaria‖, ―estado geral da 
iluminação‖, ―estado geral de segurança‖ e ―estado geral dos sanitários‖ foram considerados 
―bons‖ em 100% dos atrativos da categoria. Outros elementos analisados, ainda de infra-
estrutura, demonstraram comportamento heterogêneo. No item ―estado geral do 
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estacionamento‖ o Zoológico foi classificado como ―bom‖ pela capacidade de carga, 
facilidade de localização e proximidade, já o Aquário foi considerado ―regular‖ devido a 
quantidade de vagas disponíveis. O Planetário não oferece estacionamento. 
 
Quanto aos serviços de alimentação, dois itens foram investigados: ―estado geral de cantina 
ou lanchonete‖ e ―estado geral do restaurante‖. Sobre o primeiro item, Zoológico e 
Planetário tiveram conceito ―bom‖ devido a capacidade de atendimento aos visitantes e 
horários de funcionamento e o Aquário foi considerado ―regular‖, tendo em vista que a 
lanchonete atende em horários específicos. Sobre o segundo, apenas o Zoológico foi 
avaliado, tendo recebido o conceito ―bom‖, devido a existência de um restaurante com 
capacidade de atendimento aos visitantes e disponibilidade de horários compatíveis com o 
funcionamento do Zoológico. Em todos, é vedada a venda de alimentos por ambulantes. 
 
Todos atrativos possuem salas multiuso ou de exposição, consideradas ―boas‖ no Aquário e 
Planetário devido a sua capacidade de atender aos visitantes tanto em espaço físico quanto 
na disponibilização de equipamentos (datashow, televisão, projetor e DVD), e ―regular‖ no 
Zoológico devido às condições físicas das instalações. Lojas de suvenir existem apenas no 
Aquário e no Zoológico, sendo consideradas ―boas‖, ou seja, com produtos diversificados e 
atendimento em horários de funcionamento compatíveis com os das visitas. 
 
Outras facilidades também podem ser encontradas nos atrativos, como é o caso de espaços 
de lazer e de educação ambiental no Zoológico, e programa de observação nas noites de 
quinta-feira no Planetário. 
 
A questão da acessibilidade a pessoas com necessidades especiais também foi alvo de 
pesquisa. Zoológico e Aquário atendem a esse quesito e Planetário possui acessibilidade 
parcial apenas. A mobilidade geral nos espaços internos e externos dos atrativos está 
presente em todos os analisados. 
 
A principal forma de acesso aos atrativos se dá por vias urbanas, sendo o item considerado 
―bom‖ para todos os locais investigados e suficiente para atender às necessidades atuais 
devido às condições das ruas e outras vias de acesso, existência de transporte público 
(linhas de ônibus que atendem aos atrativos) e tempo de deslocamento. No entanto, se 
considerado o aumento da demanda, serão necessários novos investimentos, à exceção do 
Aquário. Outros acessos, como ferroviário, aéreo ou por trilha não se aplicam a estes 
atrativos de realizações técnicas e científicas. 
 
Quanto aos recursos de sinalização, vários itens foram avaliados. Os dois primeiros dizem 
respeito a ―adequação e estado de conservação da sinalização‖ e ―sinalização turística em 
padrões internacionais‖. Apenas Zoológico é bem sinalizado, ao passo que Planetário e 
Aquário não possuem sinalização. Quanto a sinalização interpretativa, Zoológico e 
Planetário são bem sinalizados, aquário não. Em nenhum atrativo há ou não se aplica a 
sinalização adaptada para deficientes físicos. 
 
Junho é o mês de maior movimento no Zoológico, e dezembro, o de menor. No Aquário, 
julho é o mais movimentado, e fevereiro, o menos. O Planetário, por ter menos de um ano 
de atividade, não dispõe dessas informações. Em todos os atrativos, o período de férias 
escolares é indicado como o de maior movimento. 
 
Quanto ao sistema de cobrança, todos os atrativos cobram ingressos, que variam de R$2,00 
a R$12,00, ocorrendo diversas modalidades de descontos e isenções (quadro 2.13). O 
cartão de crédito, com suas múltiplas bandeiras, é a forma de pagamento aceita somente no 
Aquário Mundo das Águas. 
 
Para todos os atrativos, a investigação de campo indicou a predominância de visitantes 
locais ou regionais, ainda que público de origem nacional e internacional tenha sido 
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registrado. No Zoológico, 90% do público visitante é de origem local, no Planetário, 60%. No 
Aquário, não foram obtidas respostas sobre esta questão. 
 
Os três atrativos realizam planejamento estratégico. O sistema de gestão de qualidade é 
utilizado no Zoológico e no Planetário, sendo que o primeiro utiliza o sistema de gestão 
interna, e o segundo não soube informar. Projetos de gestão ambiental inexistem em todos 
atrativos, ainda que programas específicos de educação ambiental sejam realizados no 
Zoológico. 
 

Quadro 2.13. Sistema tarifário dos atrativos de realizações técnicas e científicas – Belo 
Horizonte – 2010 

Atrativo 
Ingresso normal 

(R$) 
Ingresso 
infantil 

Ingresso 
para 

maiores de 
60 anos 

Ingresso 
para 

Grupos 

Ingresso para 
eventos 

corporativos 

Zoológico de Belo 
Horizonte 

2,00 (dias úteis e 
sábados); 

4,00 (domingos e 
feriados) 

Sim Sim Sim Não 

Espaço TIM/UFMG 
– Planetário 

 6,00 Não Não Não Sim 

No Mundo das 
Águas 

 12,00 Sim Não Sim Não 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo 

 
A capacidade de carga, ou o número máximo de visitante simultâneos, nos atrativos 
também foi avaliada. O Zoológico não possui capacidade máxima de carga definida, o 
Planetário tem capacidade para 180 pessoas, e o Aquário, para 60 pessoas. 
 
As informações sobre o total de visitantes por ano para a seqüência histórica informada 
permitem apenas uma análise superficial, já que a maioria dos gestores dos atrativos não 
soube informar ou declarou que não se aplica (caso do Planetário). O zoológico recebeu 24 
mil visitantes em 2007, igual número em 2008 e 2009. 
 
Os recursos aplicados nos atrativos provêm de fontes bastante heterogêneas. No Zoológico, 
a principal fonte de recurso é o orçamento próprio; no Planetário, é a parceria entre a 
UFMG, a TIM, e o governo de Minas Gerais; e no Aquário, de sua bilheteria. 
 
O Zoológico realizou até junho de 2010 um investimento de R$1.477.000,00, mas os 
gestores não souberam informar quanto foi investido entre 2007 e 2009. No Planetário, 
houve investimentos desde 2007, ano em que foram investidos R$7 milhões, contra R$6 
milhões em 2008 e R$1 milhão em 2009, Em 2010, no primeiro semestre, investiu-se R$1,5 
milhão. No Aquário, houve uma constante de R$50 mil nos investimentos. 
 
Zoológico e Planetário têm planos concretos de investimentos para os próximos cinco anos. 
R$12 milhões no primeiro e R$9 milhões no segundo. 
 

Considerações sobre as realizações técnicas e científicas 
 
Embora tenham sido identificadas e analisadas apenas três realizações técnicas que se 
enquadram nesta pesquisa, duas - zoológico e planetário - estão no nível de hierarquia III e 
têm grande potencial turístico. Por isso, merecem atenção especial neste plano. 
 
A investigação indicou a necessidade da realização de investimentos em infraestrutura em 
todos os atrativos. Quanto a estacionamento, apenas o Zoológico obteve classificação 
―bom‖, contra ―regular‖ de aquário. Planetário não oferece estacionamento. A inexistência de 
estacionamento em Planetário é uma limitação que deve ser considerada. Este atrativo está 
inserido em um local chave do turismo da Capital, a Praça da Liberdade, próxima ao centro 
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da cidade. O aumento da demanda por vagas e o grande número de veículos em visita ao 
atrativo podem agravar a fluidez do trânsito da região, já bastante comprometida. 
Recomenda-se que este aspecto seja avaliado no contexto geral do circuito no qual o 
atrativo se insere, e não de maneira isolada. 
 
A questão de acessibilidade aos deficientes físicos foi avaliada como ―boa‖ por Zoológico e 
Aquário. É evidente que alguns atrativos, por questões intrínsecas a sua natureza, oferecem 
limitações à inclusão de deficientes. No entanto, para um atrativo categorizado como de 
hierarquia III e, portanto, dotado, supostamente, de características de forte atração, a 
questão de acesso aos deficientes deve ser bem estudada. Quando possível, soluções 
alternativas devem ser oferecidas. 
 
A sinalização turística dos atrativos existe apenas no Zoológico. É um problema a ser 
abordado. Independente de análises estatísticas, a observação direta nas ruas da cidade já 
indica a gravidade dessa situação. 
 
 

2.1.2.4. Eventos permanentes 
 
Os eventos permanentes da cidade de Belo Horizonte selecionados para esta pesquisa 
pertencem, de acordo com a classificação da oferta turística do INVTUR, do Ministério do 
Turismo, aos tipos ―Realizações Diversas‖ e ―Feiras e Exposições‖ da categoria Eventos 
Permanentes. Foram contemplados os subtipos Feira Cultural, Feira de Gastronomia, 
Outras Feiras, Realizações Artísticas e Culturais e Desportivas. Inicialmente, foram 
intencionalmente selecionados 15 eventos de maior relevância atual e potencial para a 
atividade turística. Desse total, 13 gestores se dispuseram a participar da pesquisa, 
constituindo a amostra efetivamente trabalhada (quadro 2.14). 
 
Quadro 2.14.  Eventos permanentes, por tipo, subtipo e hieraquia – Belo Horizonte  – 2010 

Tipo Subtipo Hierarquia Nome do evento 

Feiras e 
Exposições 

Feira Cultural III 
Feira de Arte, Artesanato e Produtos de Variedades da 
Avenida Afonso Pena 

Feira de 
Gastronomia 

III 
Expocachaça Feira e Festival Internacional da Cachaça 

Outras Feiras II Festival Gastronômico Brasil Sabor 

Realizações 
Diversas 

Artísticas e 
Culturais 

III Festival Internacional de Teatro de Bonecos 

III Campanha de Popularização do Teatro e da Dança 

III FID - Fórum Internacional de Dança 

III FIT - Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua 

III FIQ - Festival Internacional de Quadrinhos 

III Axé Brasil 

II Casa Cor Minas 

II FAN - Festival de Arte Negra 

Desportivas 
III Meia Maratona da Linha Verde 

III Volta Internacional da Pampulha 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A hierarquia destes eventos está no nível III para 10 (76,9%), sendo que apenas 3 (23,1%) 
se inserem no nível da hierarquia II. Isso tem um significado importante para este segmento 
em especial, pois representa um conjunto expressivo de atrativos, distribuídos em diferentes 
épocas do ano. 
 
A maior parte dos eventos permanentes de Belo Horizonte é recente, sendo 1 (7,7%) de 
1983, 6 (46,2%) da década de 1990 e 3 (23,1%) da década de 2000. Em 2 (15,4%), não foi 
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possível obter a informação. O mais antigo dos eventos pesquisados, a Feira de Arte, 
Artesanato e Produtos de Variedades da Avenida Afonso Pena, foi criado em 1969.  
 
Sobre a natureza da propriedade dos organizadores do evento, 6 (46,2%) gestores disseram 
ser de caráter privado, 4 (30,8%) do Poder Público municipal e 2 (15,4%) de sindicatos e 
associações.  
 
Sobre os espaços onde são realizados os eventos, 8 (61,5%) são públicos e 2 (15,4%) são 
privados. Os outros 3 (23,1%) ocorrem em diferentes lugares de Belo Horizonte, que podem 
ser públicos ou privados, citando-se: Festival internacional de Teatro, Palco e Rua, 
Campanha de Popularização do Teatro e da Dança e Fórum Internacional de Dança (quadro 
2.15). 
 
Quadro 2.15. Organizadores, natureza da propriedade e data de criação dos eventos – Belo Horizonte 

– 2010  

Subtipo Nome do evento Organizador 

Propriedade 
Data de 
criação Organizador 

Local do 
evento 

Feira cultural 
Feira de Arte, Artesanato 
da Avenida Afonso Pena 

PBH – Regional 
Centro Sul 

Pública 
Municipal 

Avenida 
Afonso Pena 

1969 

Feira de 
gastronomia 

Festival Gastronômico 
Brasil Sabor 

Abrasel – Associação 
Brasileira de Bares e 
Restaurantes 

Associações 
Restaurantes 

diversos 
2006 

Outras feiras 
Expocachaça – Feira e 
Festival Internacional da 
Cachaça 

Cachaça do Brasil Particular 
Serraria Souza 

Pinto 
1998 

Artísticas e 
culturais 

FAN – Festival de Arte 
Negra 

Fundação Municipal de 
Cultura 

Pública 
municipal 

Vários 1995 

Festival Internacional de 
Teatro de Bonecos 

Catibrum Teatro de 
Bonecos 

Particular Vários 2000 

Campanha de 
Popularização do Teatro e 
da Dança 

Sinparc Sindicatos Vários 1983 

FID – Fórum Internacional 
de Dança 

Joaquina cultura Na Vários Nr 

Axé Brasil 
DM Promoções 
Eventos Ltda. 

Particular Mineirão 1998 

Casa Cor Minas 
Casa Cor Minas 
Gerais 

Particular 
Locais 

diversos 
(residências) 

2005 

Festival Internacional de 
Teatro, Palco e Rua de 
Belo Horizonte 

Fundação Municipal de 
Cultura 

Pública 
municipal 

Vários 1993 

FIQ – Festival Internacional 
de Quadrinhos  

Fundação Municipal de 
Cultura 

Pública 
municipal 

Serraria Souza 
Pinto 

1999 

Desportivas 

Meia Maratona da Linha 
Verde 

By Japão Promoções e 
Eventos 

Particular MG10 2009 

Volta Internacional da 
Pampulha 

Jescom Serviços/Rede 
Globo 

Particular 

Avenida 
Otacílio 

Negrão de 
Lima 

1999 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Todos os gestores (100%) afirmaram que o evento possui site para informação e contato.  
 

Dos organizadores de eventos, 9 (69,2%) afirmaram que o acesso atende plenamente às 
necessidades atuais e 3 (23,1%) que não atende (Volta Internacional da Pampulha, Axé 
Brasil, Feira de Arte, Artesanato da Avenida Afonso Pena). Desses últimos, dois (15,4%) 
(Volta Internacional da Pampulha, Axé Brasil) citaram como principais deficiências os meios 
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de transporte deficientes e a necessidade de maior eficiência na organização do fluxo de 
trânsito. 
 

Para 8 (61,5%) organizadores, o acesso ao atrativo permite expansão no volume de 
visitantes sem investimento extra, um (7,7%) não respondeu (Casa Cor Minas) e apenas 4 
(30,8%) (Volta Internacional da Pampulha, Axé Brasil, Feira de Arte, Artesanato da Avenida 
Afonso Pena e Meia Maratona da Linha Verde) disseram que não permite expansão, citando 
como principais deficiências: estacionamento complicado e necessidade de execução de 
obras viárias para facilitar o escoamento de veículos; limitação da capacidade de espaço 
físico; e necessidade de uma linha de metrô eficiente e melhoria de acesso.  
 

Em 6 (46,2%) eventos, o meio de transporte mais utilizado para o acesso é o ônibus, sendo 
eles FAN – Festival de Arte Negra, Festival Internacional de Teatro de Bonecos, FID – 
Fórum Internacional de Dança, Axé Brasil, Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua de 
Belo Horizonte, FIQ – Festival Internacional de Quadrinhos, e em 4 (30,8%), o automóvel, 
sendo eles Volta Internacional da Pampulha, Meia Maratona da Linha Verde, Campanha de 
Popularização do Teatro e da Dança e Festival Gastronômico Brasil Sabor. Em 3 (23,1%), 
não foi informado, sendo eles Expocachaça – Feira e Festival Internacional da Cachaça, 
Feira de Arte, Artesanato da Avenida Afonso Pena e Casa Cor Minas . 
 

Tabela 2.6. Avaliação do acesso aos eventos permanentes – Belo Horizonte – 2010 

Tipo de acesso 
Avaliação (%) Não Tem/ 

Não aplica Bom Regular Precário 

Rodoviário 76,9 15,4 7,7 - 

Ferroviário 38,5 7,7 7,7 46,2 

Aéreo 15,4 46,2  38,5 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 

Dos organizadores de eventos, 9 (69,2%) informaram que realizam planejamento 
estratégico; e 3 (23,1%), que não possuem, sendo eles Festival Internacional de Teatro de 
Bonecos, Festival Internacional de Quadrinhos e FAN – Festival de Arte Negra. Não 
respondeu, um (7,7%) (Campanha de Popularização do Teatro e da Dança). 
 
 
Em 7 (53,8%) eventos permanentes o ingresso é pago, em 3 (23,1%) é gratuito (FIQ - 
Festival Internacional de Quadrinhos, Festival de Arte Negra e Festival Internacional de 
Teatro, Palco e Rua de Belo Horizonte); em um (7,7%), há ingressos pagos e gratuitos (FID 
– Fórum Internacional de Dança); em um (7,7%), Feira de Arte, Artesanato da Avenida 
Afonso Pena, não há ingressos. Deixou de responder um (7,7%) (Festival Internacional de 
Teatro de Bonecos). Nos eventos pagos, o preço varia de R$ 2,00 a R$ 200,00. Os valores 
informados por 4 (30,8%) dos organizadores de eventos foram de R$2,00 a R$20,00, por 3 
(23,1%), de R$ 30,00 a R$ 60,00 e por um (7,7%) de R$ 200,00. 
 
A acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades especiais foi identificada em 9 
(69,2%) eventos e em 3 (23,1%) acessibilidade parcial. Deixou de responder um (7,7%) 
gestor (tab. 2.7). 
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Tabela 2.7. Avaliação da qualidade geral do evento e da acessibilidade a pessoas portadoras 
de necessidades especiais – Belo Horizonte - 2010 

Nome do evento Q
u

a
lid

a
d

e
 d

o
 

e
v
e

n
to

 

Acessibilidade a pessoas com necessidades especiais 

A
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e

s
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e
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N
ã

o
 

S
im
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S
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N
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Feira de Arte, Artesanato da 
av. Afonso Pena 

 x x   x x  x  x   x 

Festival Gastronômico Brasil 
sabor 

 x x   x x  x  x   x 

Expocachaça - Feira e 
Festival Internacional da 
Cachaça 

 x  x x  x  x  x  x x 

FAN - Festival de Arte Negra x   x x   x x  x   x 

Festival internacional de 
teatro de bonecos 

 x  x x   x  x x   x 

Campanha de Popularização 
do Teatro e da Dança 

 x NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

FID - Fórum Internacional de 
Dança 

 x  x x   x x  x  x  

Axé  x  x x  x  x  x  x  

Casa Cor minas    x x  x  x  x  x  x  

Festival Internacional de 
Teatro, Palco e Rua de Belo 
Horizonte 

x   x x   x x  x  x  

FIQ - Festival Internacional de 
Quadrinhos  

x   x x   x x  x  x  

Meia Maratona da Linha 
Verde 

 x  X  x  x  x x   x 

Volta Internacional da 
Pampulha 

x   X x  x  x  x  x  

Total 4 9 3 9 9 3 6 6 10 2 12 0 7 6 

Nota:(NA) : Não se aplica 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Apenas uma parte dos eventos permanente analisados oferece tarifas especiais: 3 (23,1%) 
para maiores de 60 anos (Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, Expocachaça 

– Feira e Festival Internacional da Cachaça e FID – Fórum Internacional de Dança), 3 (23,1%) para 
crianças (Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, Expocachaça – Feira e Festival 

Internacional da Cachaça e FID – Fórum Internacional de Dança) e 2 (15,4%) não especificadas 
(Campanha de Popularização do Teatro e da Dança e Expocachaça – Feira e Festival 

Internacional da Cachaça).  
 
Quanto à sinalização geral, três itens foram considerados: sinalização urbana, sinalização 
turística e sinalização interpretativa. A sinalização urbana foi analisada quanto à adequação 
e ao estado de conservação; a sinalização turística, quanto à adequação ao padrão 
internacional (fundo marrom com pictogramas); e a sinalização interpretativa, quanto às 
informações, explicações e descrições oferecidas sobre o atrativo. Os itens foram avaliados 
quanto à existência de sinalização e à adaptação dela a deficientes físicos (quadro 2.16). 
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Quadro 2.16. Avaliação dos gestores sobre a sinalização em geral e sua adaptação a 
necessidades especiais – Belo Horizonte – 2010 

Nome do evento 

Adequação 
conservação - 

sinalização 

Adaptação a pessoas 
com necessidades 

especiais 
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Feira de Arte, Artesanato da av. Afonso Pena 1 2 2 NAD NAD NAD 

Festival Gastronômico Brasil Sabor 1 2 1 AD NAD AD 

Expocachaça - Feira e Festival Internacional da Cachaça 1 1 2 NAD AD AD 

FAN – Festival de Arte Negra 1 1 1 NAD AD AD 

Festival Internacional de Teatro de Bonecos 2 1 2 NAD NAD NAD 

Campanha de Popularização do Teatro e da Dança NR NR NR NR NR NR 

FID – Fórum Internacional de Dança 3 3 3 NAD NAD NAD 

Axé Brasil 2 3 2 NAD NAD NAD 

Casa Cor Minas 3 2 3 NAD NAD NAD 

Festival Internacional de Teatro, Palco E Rua De Belo 
Horizonte 

1 1 2 AD AD AD 

FIQ – Festival Internacional de Quadrinhos  1 1 1 AD AD AD 

Meia Maratona da Linha Verde 1 2 2 NR NR NR 

Volta Internacional da Pampulha 2 2 2 NAD NAD NAD 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010  

Legenda:  Adequação conservação – sinalização: 

1 Bem sinalizado. 2 Mal sinalizado. 3 Sem sinalização. 

Adaptação a pessoas com necessidades especiais: 

AD Adaptado. NAD Não adaptado. 

 
Uma avaliação geral do conjunto de eventos pesquisados sobre a sinalização disponível ou 
sua demanda encontra-se na tabela 2.8. 
 
Tabela 2.8. Avaliação da sinalização nos eventos permanentes – Belo Horizonte – 2010 

Tipo de 
sinalização 

Avaliação 
Avaliação dos gestores dos eventos permanentes (em %) 

Sinalização urbana Sinalização turística Sinalização interpretativa 

Adequação e 
estado de 
conservação 

Bem sinalizado 53,8 38,5 38,5 

Mal sinalizado 23,1 38,5 30,8 

Não sinalizado 15,4 15,4 23,1 

Não respondeu 7,7 7,7 7,7 

Adaptação 
para pessoas 
com 
necessidades 
especiais 

Adaptado 61,5 53,8 46,2 

Não adaptado 23,1 30,8 38,5 

Não respondeu 15,4 15,4 15,4 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010  

 
Os eventos ocorrem, em sua maioria, anualmente, em determinado período. Um único 
evento (7,7%) apresenta freqüência semanal, a Feira de Arte, Artesanato e Produtos de 
Variedade da Avenida Afonso Pena, todos os domingos. Os meses de maior movimento são 
outubro e dezembro e os de menor são janeiro e fevereiro. A periodicidade é anual em 8 
(61,5%), semanal em um (7,7%) e bienal em 3 (23,1%). Deixou de responder um (7,7%) 
(quadro 2.17). 
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Quadro 2.17. Frequência e época do ano de ocorrência dos eventos permanentes– Belo Horizonte 
– 2010 

Tipo Nome do evento Frequência 
Época de ocorrência ou maior 

movimento 

Feira cultural 
Feira de Arte, Artesanato da av. 
Afonso Pena 

Semanal Maior movimento de abril a maio 

Feira de Gastronomia 
Festival Gastronômico Brasil 
Sabor 

Anual Início de Maio 

Outras feiras 
Expocachaça – Feira e Festival 
Internacional da Cachaça 

Anual Abril a maio 

Artísticas e Culturais 

FAN – Festival de Arte Negra Bianual Normalmente, em outubro 

Festival Internacional de Teatro 
de Bonecos 

Anual 
Normalmente, na primeira quinzena 
de julho 

Campanha de Popularização do 
Teatro e da Dança 

Anual NR 

FID – Fórum Internacional de 
Dança 

Anual Setembro, outubro e novembro 

Axé Brasil Bianual NA 

Casa Cor Minas Bianual Entre abril e agosto 

Festival Internacional de Teatro, 
Palco e Rua de Belo Horizonte 

Anual Sempre em abril 

FIQ – Festival Internacional de 
Quadrinhos 

Anual Entre agosto e setembro 

Desportivas 
Meia Maratona da Linha Verde Anual Abril 

Volta Internacional da Pampulha Anual Novembro/dezembro 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010  

Legenda:  NA: não se aplica                   NR: não respondeu 

 
A frequência aos eventos é predominantemente de visitantes locais. Apenas um evento 
desportivo anual tem frequência internacional expressiva. A frequência de visitantes 
nacionais ou regionais ocorre em quatro eventos, mas a predominância da visitação é local 
na maioria dos eventos (quadro 2.18). 
 
Quadro 2.18. Origem dos visitantes aos eventos permanentes em percentual – Belo Horizonte– 2010 

Tipo Nome do evento 
Origem dos visitantes (em %) 

Internacional Nacional Regional Local 

Feira 
cultural 

Feira de Arte, Artesanato da Avenida Afonso 
Pena 

NS NS NS NS 

Feira de 
gastronomia 

Festival Gastronômico Brasil sabor NR NR NR NR 

Outras 
feiras 

Expocachaça – Feira e Festival Internacional 
da Cachaça 

5 22 15% 60 

Artísticas e 
culturais 

FAN - Festival de Arte Negra NS NS NS NS 

Festival Internacional de Teatro de Bonecos 2 10 10 78 

Campanha de Popularização do Teatro e da 
Dança 

NR NR NR NR 

FID – Fórum Internacional de Dança 0,5 0,5 1 98 

Axé Brasil 0 45 0 55 

Casa Cor Minas 0 2 8 90 

Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua 
de Belo Horizonte 

NS NS NS NS 

FIQ – Festival Internacional de Quadrinhos NR NR NR NR 

Desportivas 
Meia Maratona da Linha Verde NR NR NR NR 

Volta Internacional da Pampulha 50 60 15 20 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010  
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Em 11 (84,6%) eventos são oferecidos guias ou instruções de visita impressas: 7 (63,6%) 
oferecem guias em inglês e 4 (36,4%) apenas em português (Festival Gastronômico Brasil 
Sabor, Festival de Arte Negra, Campanha de Popularização do Teatro e da Dança e Axé 
Brasil) . Apenas um (7,7%) afirmou não oferecer guias (Feira de Arte, Artesanato da Avenida 
Áfono Pena). Deixou de responder, um (7,7%) (Meia Maratona da Linha Verde). 
 

Os tipos de pesquisa mais praticados durante os eventos permanentes de Belo Horizonte 
são: pesquisa de perfil do cliente, por 6 organizadores. Não se realiza nenhuma pesquisa 
em 3 eventos. Para outros 4 não se obteve informação. 
 

A duração dos eventos é variável: 6 (46,2%), entre 2 e 12 horas (Meia Maratona da Linha 
Verde, Volta Internacional da Pampulha, Feira de Arte, Artesanato da Avenida Afonso Pena, 
FIQ – Festival Internacional de Quadrinhos, Festival Internacional de Teatro de Bonecos e 
FAN – Festival de Arte Negra); 6 (46,2%) entre 7 e 30 dias. Deixou de responder, um (7,7%) 
(Axé Brasil). 
 

Quanto a restrição à visitação, 7 (53,8%) organizadores de eventos afirmaram que não 
existe; e 5 (38,5%) que existe (Festival Gastronômico Brasil Sabor, Axé Brasil, Campanha 
de Popularização do Teatro e da Dança, Meia Maratona da Linha Verde, Volta Internacional 
da Pampulha). Deixou de responder, um (7,7%) (Casa Cor Minas). Entre as restrições 
apontadas  estão a entrada de animais e  a entrada de crianças. Há limite quanto ao número 
de visitantes em 7 (53,8%) eventos, e em 5 (38,5%) não há limites (Feira de Arte, 
Artesanato da Avenida Afonso Pena, Meia Maratona da Linha Verde, Volta Internacional da 
Pampulha, Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua de Belo Horizonte e FAN – Festival 
Arte Negra). Deixou de responder, um (7,7%) (Casa Cor Minas). 
 

Aceitam cartões de crédito 7 (53,8%) eventos, contra 3 (23,1%) que não aceitam (Meia 
Maratona da Linha Verde, Volta Internacional da Pampulha, FID – Festival Internacional da 
Dança). Deixaram de responder ou a questão não se aplica 3 (23,1%) (FIQ - Festival 
Internacional de Quadrinhos, Festival de Arte Negra e Festival Internacional de Teatro, 
Palco e Rua de Belo Horizonte). O preço cobrado em relação àqueles praticados pelos 
destinos competidores foi assim avaliado: mais alto por 3 (23,1%); mais baixo por 3 (23,1%) 
e similar por 3 (23,1%). Não cobram ingresso 3 (23,1%). Deixou de responder, um (7,7%). 
 
A Expocachaça tem 120 expositores; o Festival Gastronômico Brasil Sabor, 70, e a Feira de 
Arte, Artesanato e Produtos de Variedades da Avenida Afonso Pena, 2.324. Como as outras 
realizações não têm expositores, a informação não se aplica.  
 
O valor do aluguel por metro quadrado para exposição foi informado por apenas 2 (15,4%) 
gestores: R$160,00 e R$298,00. Esses valores podem servir apenas como referência, pois 
não reflete a realidade do destino. 
 

A avaliação dos espaços onde se realizam os eventos e dos serviços oferecidos foi 
considerada ―boa‖ para espaço geral do evento, portaria, iluminação, segurança, sanitários e 
sala de exposição ou multiusos e ―regular‖ para os estacionamentos (quadro 2.19). A 
avaliação foi baseada em estado de conservação das instalações físicas utilizadas pelos 
eventos, capacidade operacional das cantinas, lanchonetes e restaurantes, qualidade dos 
equipamentos oferecidos, existência de segurança contratada para o evento, limpeza e 
manutenção dos sanitários, horário de funcionamento e existência de lojas de souvenir. 
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Quadro 2.19. Avaliação sobre o estado geral dos espaços ocupados pelos eventos – Belo Horizonte 
– 2010 

Nome do Evento 

Avaliação do estado geral dos setores 
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Feira de Arte, Artesanato da Avenida Afonso Pena 2 4 4 2 2 4 2 2 4 4 

Festival Gastronômico Brasil Sabor 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 

Expocachaça - Feira e Festival Internacional da Cachaça 1 1 1 2 4 4 4 1 1 4 

FAN - Festival de Arte Negra 1 4 1 1 2 4 1 1 1 4 

Festival internacional de Teatro de Bonecos 1 1 2 2 4 4 1 1 3 4 

Campanha de Popularização do Teatro e da Dança NR 1 1 3 2 4 2 1 1 4 

FID - Fórum Internacional de Dança 2 2 2 1 3 4 2 2 3 3 

Axé Brasil NR 1 1 2 1 2 2 3 4 4 

Casa Cor Minas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua de Belo 
Horizonte 

1 1 1 1 4 4 1 1 4 4 

FIQ - Festival Internacional de Quadrinhos  1 1 1 1 NR NR 1 1 1 NR 

Meia Maratona da Linha Verde 1 4 1 2 4 4 1 1 4 4 

Volta Internacional da Pampulha 2 1 1 2 4 4 1 1 1 1 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010  

Legenda:   NR     

1 Bom 2 Regular 3 Ruim 4 Não oferece 
 

 
 
Dispõem de planos concretos de investimentos para os próximos cinco anos 7 (53,8%) 
eventos (Axé Brasil, Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, Meia Maratona da 
Linha Verde, Volta Internacional da Pampulha, Expocachaça - Feira e Festival Internacional 
da Cachaça, Festival Gastronômico Brasil Sabor e Casa Cor Minas), contra 6 (46,2%) que 
não os tem. O volume desses investimentos foi informado por apenas dois gestores (15,4%) 
(Axé Brasil e Volta Internacional da Pampulha) e os valores foram R$3 milhões e R$ 
5milhões. As fontes principais serão as leis de incentivo a cultura, recursos próprios fruto da 
bilheteria e recursos de patrocinadores públicos e privados. 
 
Em relação à previsão de expansão, 10 (76,9%) organizadores declararam que já 
estabeleceram metas de crescimento, e 3 (23,1%) que elas não existem (Feira de Arte, 
Artesanato da Avenida Afonso Pena, Festival internacional de Teatro de Bonecos e FIQ - 
Festival Internacional de Quadrinhos). Dentre os dez primeiros dois têm metas de aumentar 
a área ocupada pelos eventos, dois o número de visitantes, e um tem o número de visitantes 
e área ocupada. Os outros cinco não informaram suas metas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

−  − 62 

A metragem da área dos eventos nos últimos três anos foi informada por apenas 3 (23,1%) 
organizadores (tab. 2.9). 
 

Tabela 2.1.9. Área em metros quadrados dos eventos permanentes – Belo Horizonte – 2007-
2010. 

Evento 
Área informada (m²) 

2007  2008  2009  2010  

Casa Cor Minas 2.000 6.000 5.000 -     

Expocachaça Feira e Festival Internacional da 
Cachaça 

8.000 8.000 8.000 5.000 

Axé Brasil 20.500 20.500 20.500 150.000 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010  

 
O número de visitantes ou participantes em cada evento nos últimos três anos foi informado 
por 9 (69,2%) organizadores (gráfico 2.13). 
 
 

Gráfico 2.13. Frequência total aos eventos permanentes nos anos de 2007, 2008 e 2009 – 
Belo Horizonte – 2010 
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Festival Internacional de Teatro de Bonecos

Volta Internacional da Pampulha

2007 2008 2009

 
Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010  

Nota: * Festivais bienais. 

 
 

O número de expositores dos eventos de Belo Horizonte nos últimos três anos foi informado 
por 4 (30,8%) organizadores. A cada ano, ocorrem alterações nesses números (tab. 2.10). 
 

Tabela 2.10  Número de expositores dos eventos permanentes entre 2007 e 2009 – Belo 
Horizonte – 2010 

Evento 
Número de expositores 

2007 2008 2009 

Festival Gastronômico Brasil Sabor 100 100 90 

Expocachaça Feira e Festival Internacional da Cachaça 120 120 120 

Feira de Arte, Artesanato e Produtos de Variedades da 
Avenida Afonso Pena 

2.600 2.450 2.324 

FID – Fórum Internacional de Dança 12.000 15.000 9.000 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010  
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Para aprimorar a qualidade dos serviços, 9 (69,2%) organizadores informaram que novas 
instalações são necessárias (Feira de Arte, Artesanato da Avenida Afonso Pena, 
Expocachaça - Feira e Festival Internacional da Cachaça, Festival Gastronômico Brasil 
Sabor, Meia Maratona da Linha Verde, Volta Internacional da Pampulha, Campanha de 
Popularização do Teatro e da Dança, Festival internacional de Teatro de Bonecos, FID - 
Fórum Internacional de Dança, Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua de Belo 
Horizonte). Eles citaram as seguintes demandas: 

Centro de treinamentos específicos para a área gastronômica; 
Mais teatros; 
Estacionamento; 
Mais profissionais técnicos; 
Novos locais para a realização de eventos em Belo Horizonte; 
Falta de um local de referência para o evento; 
Mudança no leiaute da feira para atender às exigências legais. 

 
Os sistemas de gestão de qualidade estão presentes em 4 (30,8%) equipamentos; em 
implantação em 1 (7,7%); e ausente em 8 (61,5%). Entre os sistemas de qualidade 
implantados, foram citados: vigilância sanitária, pesquisa de avaliação disponível no site, 
TOTVS e planejamento estratégico da entidade. Essas respostas demonstram que alguns 
gestores estão fazendo confusão entre gestão de qualidade, gestão estratégica e sistema 
de gestão. 
Os sistemas de gestão ambiental estão presentes em apenas quatro (30,8%) equipamentos 
e ausentes em 9 (69,2%). Dentre as práticas mais comuns citam-se: coleta seletiva de lixo e 
políticas de redução de consumo de água ou energia (tab. 2.11). 
 

Tabela 2.11. Práticas ambientais realizadas pelos eventos permanentes – Belo Horizonte – 
2010 

Ações 

Realização (em %) 

Não 
Sim, ou em 
Implantação 

Não respondeu 

Coleta seletiva de lixo 23,1 61,5 15,4 

Reaproveitamento de recursos 38,5 46,2 15,4 

Fontes alternativas de energia 53,8 30,8 15,4 

Tratamento de efluentes 53,8 15,4 30,8 

Políticas de redução de consumo (água, 
energia) 

30,8 53,8 15,4 

Outra prática para gestão ambiental 46,2 38,5 15,4 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010  

 
Outras práticas citadas: projeto Papa óleo; doação de material reciclável; programa Carbono 
0; conscientização, fiscalização e registro fotográfico em parceria com universidade. 
 
A região geográfica do principal mercado emissor de turistas e participantes para os eventos 
não foi informada por um (7,7%) dos organizadores. Entre os 12 (92,3%) eventos que 
informaram os principais mercados emissores, Belo Horizonte e região metropolitana foi 
identificado como o principal, seguindo-se Interior de Minas Gerais e Rio de Janeiro (tab. 
2.12). 
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Tabela 2.12. Principal mercado emissor dos eventos permanentes – Belo Horizonte – 2010 

Principal mercado emissor 

Frequência (em %) 

Sim Não 
Não 

respondeu 
Total 

Belo Horizonte e região metropolitana 53,8 38,5 7,7 100,0 

Interior de Minas Gerais 30,8 61,5 7,7 100,0 

São Paulo 15,4 76,9 7,7 100,0 

Rio de Janeiro 30,8 61,5 7,7 100,0 

Resto do Sudeste do Brasil 7,7 84,6 7,7 100,0 

Distrito Federal/ Região Centro-Oeste 0 92,3 7,7 100,0 

Região Sul do Brasil 0 92,3 7,7 100,0 

Região Nordeste do Brasil 23,1 69,2 7,7 100,0 

Região Norte do Brasil 0 92,3 7,7 100,0 

Exterior 15,4 76,9 7,7 100,0 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010  

 

O segmento alvo principal das ações de promoção turística dos eventos permanentes 
pesquisados é, para 7 (53,8%) organizadores o turismo cultural; para 4 (30,8%), o turismo 
de negócios e eventos (Casa Cor Minas, Expocachaça Feira e Festival Internacional da 
Cachaça, Festival Gastronômico Brasil Sabor e Axé Brasil) ; e para 1 (7,7%), tanto o turismo 
cultural quanto o turismo de estudos e intercâmbio (FIQ - Festival Internacional de 
Quadrinhos). Não respondeu, um (7,7%) (FID – Festival Internacional de Dança). 

 
Entre as ferramentas de promoção mais utilizadas para a divulgação dos eventos estão: 
folhetos, jornal e internet. A participação em feiras e a utilização de promotores de vendas 
são estratégias menos comuns (gráf. 2.14). 
 

Grafico 2.14. Meios de promoção utilizados pelos eventos permanentes em 
percentual – Belo Horizonte –2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010  

 
Os materiais são oferecidos em dois ou mais idiomas em 5 (38,4%) eventos (Expocachaça 
Feira e Festival Internacional da Cachaça, Festival internacional de Teatro de Bonecos, FID 
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- Fórum Internacional de Dança, Casa Cor Minas, FIQ - Festival Internacional de 
Quadrinhos), sendo o inglês em todos e o espanhol em um. 
 
Em relação aos canais de comercialização utilizados, em apenas um evento (Expocachaça) 
as agências e operadores respondem por volume significativo, que chega a 80% do total. 
Em outros três eventos (Festival Gastronômico Brasil Sabor, Fórum Internacional de Dança - 
FID e Axé) a internet responde por 60% ou mais do volume total comercializado e em um 
evento (Casa Cor) 100% dos clientes chegam diretamente ao evento, sem reserva ou 
ingressos comprados anteriormente. Não informaram quais as principais formas de 
comercialização 8 (61,5%) organizadores de eventos.  
 
Dos gestores, 6 (46,2%) (Expocachaça - Feira e Festival Internacional da Cachaça, 
Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, Casa Cor Minas, Volta Internacional da 
Pampulha, Meia Maratona da Linha Verde, FID - Fórum Internacional de Dança) 
reconheceram que há dificuldades para a comercialização dos eventos, apontando como as 
principais: 

Obtenção de patrocínio 
Divulgação em jornais e TV 
Cursos de divulgação 
Falta de apoio do governo 
Falta de patrocínio e interesse dos governos. 

 
A integração dos eventos permanentes de Belo Horizonte com outros atrativos e 
equipamentos turísticos do destino é pouco expressiva. Os meios de hospedagem e os 
bares e restaurantes são os equipamentos mais integrados aos eventos (gráf. 2.15). 
 

Grafico 2.15. Parcerias formais entre atrativos e equipamentos turísticos com os 
eventos permanentes – Belo Horizonte 2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010  

 
As principais vantagens dessas parcerias, segundo os organizadores são: 

Descontos ou brindes oferecidos aos clientes 
Realização de cursos, palestras, eventos e rodadas de negócios 
Redução no custo dos ingressos 
Pacotes promocionais para os participantes 
Descontos em locação de automóveis e hospedagem 
Patrocínios e tarifas especiais 



 

−  − 66 

Apenas 3 (23,1%) entrevistados afirmaram ter agente de divulgação turística fora de Belo 
Horizonte. Citaram: Festival Panorama do Rio de Janeiro; a Yescom Serviços, de São 
Paulo; Nova Mídia da Bahia. Destacam-se como benefícios dessas parcerias: otimização de 
custos, fortalecimento do setor, troca de produção cultural e de público, e praticidade e 
conforto dos participantes, além de outros na área de comunicação. 
 
Do ponto de vista turístico, nenhum dos eventos pesquisados faz parte de roteiros 
comercializados por agentes ou operadores. Como a maior parte dos organizadores 
informou que o público principal é de Belo Horizonte e região metropolitana, pode-se afirmar 
que os eventos permanentes da Capital estão direcionados à população local. Apesar de 
alguns apresentarem atratividade turística nacional, ainda não estão organizados em 
produtos turísticos completos, aptos a serem promovidos e comercializados em outros 
mercados. 
 
Os organizadores assim percebem o nível de segurança dos seus eventos: para 4 (30,8%) 
―muito seguro‖ (Axé Brasil, Volta Internacional da Pampulha, Meia Maratona da Linha Verde 
e Expocachaça - Feira e Festival Internacional da Cachaça) tendo em vista a contratação de 
empresas privadas para cuidar da segurança do evento, para 7 (53,8%), ―seguro‖ que 
contam com apoio das forças de segurança públicas, e para 2 (15,4%) ―pouco seguro‖ 
(Festival internacional de Teatro de Bonecos e FIQ - Festival Internacional de Quadrinhos) 
que não contam com empresas privadas nem com a presença das forças de segurança 
públicas. 
 
Quanto aos pontos fortes dos eventos realizados em Belo Horizonte, os organizadores 
citaram: incentivo à cultura, relacionamento com a história, a dança e a gastronomia de 
forma democratizada e acessível; e geração de empregos e circulação da renda em outros 
segmentos, como o comércio e a alimentação. Quanto aos pontos fracos, citaram: pouca 
atratividade turística de Belo Horizonte; indisponibilidade de espaços; e falta de incentivos 
governamentais. 
 
 

Considerações sobre a análise dos eventos permanentes 
 
Os eventos permanentes de Belo Horizonte são positivos para a população local, que se 
beneficia de maior acesso à cultura e de seus impactos na economia local. São 
diversificados quanto a período de realização e preços. Entre janeiro e março, ocorre menor 
concentração desses eventos. Os preços dos ingressos são variados, de modo que podem 
atender um amplo perfil de público. 
 
Do ponto de vista turístico, os eventos esportivos, musicais, gastronômicos, de dança e 
outras mostras constituem uma oferta turística variada e distribuída ao longo do ano, mas 
ainda não são oferecidos pelos canais tradicionais de comercialização turística. Apesar de 
as pesquisas realizadas pela Belotur apontarem certa participação de turistas nos eventos 
de Belo Horizonte (Caracterização da Demanda Turística de Belo Horizonte, Belotur, 2009), 
esta pode ser bastante incrementada. Para tanto, é importante que os organizadores 
utilizem mais canais de comunicação com esse público, como participação em feiras e 
manutenção de agentes de divulgação externos. 
 
Poucos foram os eventos que informaram o número de visitantes, a área ocupada e o 
número de expositores. Todavia, a partir dos dados é possível perceber que não há um 
crescimento constante no setor e que cada evento apresentou tendências diferentes ao 
longo dos últimos anos: de crescimento, de estagnação e de redução em sua abrangência. 
 
Os eventos são muito dependentes do Poder Público, que em alguns casos é o próprio 
organizador e em outros é o incentivador (leis de incentivo à cultura). Portanto, as 
estratégias públicas têm influência decisiva no fortalecimento e na continuidade desses 
eventos, que também precisam ser entendidos como atrativos turísticos capazes de 
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movimentar os setores de hospedagem, alimentação e comércio em geral, uma vez que 
trazem bons resultados sociais e econômicos para o município. 
 
A divulgação desses eventos ainda está muito restrita aos meios tradicionais de abordagem 
da população local. Para atrair um número maior de turistas, será necessário utilizar outros 
meios de divulgação e comercialização, principalmente, mediante o estabelecimento de 
parcerias com outros atrativos e equipamentos turísticos da cidade, como já é utilizado por 
alguns eventos que conseguem diversificar mais a origem de seus visitantes. 
 
Para melhorar a qualidade desses eventos, os organizadores apontaram dificuldades 
associadas a: disponibilização de espaços para a realização de grandes eventos; falta de 
profissionais técnicos; e opções de acesso, incluindo transporte público e estacionamento. 
Tais dificuldades se somam à falta de incentivos públicos, reduzindo a presença e a 
abrangência dos eventos que poderiam ser mais bem aproveitados tanto pela população 
local quanto pelos equipamentos turísticos de Belo Horizonte. 
 
 

2.1.3. Análise dos serviços e equipamentos turísticos 
 

2.1.3.1. Serviços e equipamentos de hospedagem 
 
Os meios de hospedagem incluem todos os hotéis e estabelecimentos similares, capazes de 
oferecer qualquer tipo de alojamento. Dados da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) do Ministério do Trabalho, para Belo Horizonte revelam que em 2009 havia 228 
hotéis e similares, que empregavam 4.574 pessoas, e 150 outros tipos de alojamentos, que 
empregavam 594 pessoas. No total, eram 444 estabelecimentos de hospedagem formais 
que empregavam 5.168 trabalhadores em Belo Horizonte. No sistema de cadastro de 
pessoas físicas e jurídicas que atuam na cadeia produtiva do turismo (Cadastur) do 
Ministério do Turismo, entretanto, constavam apenas 42 serviços e equipamentos de 
hospedagem cadastrados em setembro de 2010.  
 
Em 2010 a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de 
Minas Gerais (IPEAD), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (2010), atendendo 
a demanda da Belotur, realizou o ―Inventário da Oferta Atual de Unidades Habitacionais dos 
Meios de Hospedagem em Belo Horizonte e em seu Entorno‖, abrangendo 
estabelecimentos de Belo Horizonte, da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), 
do Colar Metropolitano de Belo Horizonte (CMBH) e de municípios em um raio de 100 
quilômetros a contar de Belo Horizonte. O objetivo deste inventário era identificar algumas 
variáveis básicas, sobretudo no que tange a infraestrutura e a serviços disponíveis nesses 
equipamentos, que incluem hotéis, pousadas, hotéis-fazenda, apart-hotéis, motéis, hotéis 
históricos, albergues e colônia de férias. Foram identificados 428 meios de hospedagem 
apenas dentro do município de Belo Horizonte, dos quais 118 foram destacados para 
pesquisa pelo Ipead,assim distribuídos: hotéis - 61,86%; apart-hotéis flats ou condohotéis - 
18,64%; motéis - 11,02%; pousadas - 5,08%; albergues - 2,54%; e hotel de lazer, resort ou 
hotel fazenda - 0,85%. Nesses 118 estabelecimentos foram contabilizadas 8.601 unidades 
habitacionais, 9.920 leitos de solteiro e 5.125 leitos de casal. 
 
A partir desses e de outros levantamentos, baseados em guias turísticos, publicações e 
informações disponibilizadas para a Belotur e ABIH-MG, chegou-se a um total de 87 meios 
de hospedagem (incluindo hotéis, apart-hotéis. flats, albergues e colônia de férias) que 
deveriam ser pré-selecionados como amostra a ser pesquisada, escolhida de forma 
intencional, por terem, a princípio, maior relevância e impacto na oferta turística na Capital, 
atendendo a critério recomendado no Termo de Referência do PDITS. 
 
Durante o mês de julho de 2010, todos os 87 meios de hospedagem pré-selecionados nas 
pesquisas secundárias foram contatados, via telefone, e-mail ou visitas pessoais. 
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Dispuseram-se a responder à entrevista 52 gestores, constituindo a amostra efetivamente 
trabalhada. 
 
Entre os 52 equipamentos pesquisados, 36 (69,2%) são hotéis, sendo um classificado como 
histórico, e os outros 16 (30,8%) são flats ou apart-hotéis. Para efeitos de análise estatística, 
o hotel histórico será incluído no subtipo Hotel, para preservar suas informações individuais. 
 
O quadro 2.20 apresenta a listagem dos equipamentos por subtipo, incluindo, quando se 
aplicar, as redes ou cadeias hoteleiras vinculadas e o âmbito de atuação, tal como 
informado pelos entrevistados. 
 

Quadro 2.20. Serviços e equipamentos de hospedagem, por subtipo, nome da rede e âmbito de 
atuação – Belo Horizonte –2010 

Subtipo Equipamento Nome da Rede 
Âmbito de 

atuação da rede 

Hotel histórico Amazonas Palace Hotel Não faz parte de rede Não se aplica 

Hotel 

Caesar Business Belo Horizonte Pousadas do Brasil 

Internacional 

Hotel Ibis 

Accor Mercure BH Lourdes 

Mercure Lifecenter 

Ouro Minas Palace  Summit 

Belo Horizonte Othon Palace  Hotéis Othon 

Nacional 

Bristol Metropolitan 
Rede Bristol 

Bristol la Place Hotel 

Boulevard Plaza  

Boulevard Hotéis Express - Hotel Boulevard 

Park - Hotel Boulevard Park 

Hotel Nacional Inn Nacional Shelton Golden Park 

Promenade BH Platinum Promenade 

Royal center  Royal Hotéis 

Sol Belo Horizonte Western 

Hotel financial Não respondeu 

Thess Flex Square  Thess Local/ Regional 

Ambassy 

Não faz parte de cadeia ou 
rede 

Não se aplica 

Augustus 

Belo Horizonte Plaza  

BH Palace 

Bragança 

Brasil Palace  

Classic 

Comodoro Tourist 

Frimas 

Hotel Gontijo 

Hotel Wimbledon 

Kit Hotel  

Liberty Palace  

Savassinho 

Serrana Palace Hotel 

Sorrento  

Via Contorno 

Metrópole 

Apart-Hotel 

Promenade Volpi Residence Promenade 

Internacional Formule 1 
Accor 

Mercure BH Minas Centro 

Bristol Golden Plaza Apart 
Rede Bristol 

Nacional 

Bristol Pampulha Lieu Apart 

Promenade Champagnat Resid 
Promenade 

Promenade Janelli Residence Service 

Royal Golden Tower Apart. 
Royal Hotéis 

Royal Savassi Boutique Hotel 
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San Diego Convention Suites Arco  

Le Flamboyant Home Service 
Clan Hotéis Local/ Regional 

Villa Emma Residence 

Hotelaria Vetor Sul Ltda 

Não faz parte de cadeia ou 
rede 

Não se aplica 
Mk Apart Hotel 

San Francisco Flat Service 

Savassi  

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Entre os hotéis, flats e apart-hotéis, 23 equipamentos (44,2%) são independentes e não 
fazem parte de nenhuma cadeia de hotéis e 29 (55,8%) operam em rede, dos quais 18 são 
parte de rede nacional de hotéis, 8 são de redes internacionais e 3 são de redes regionais 
ou locais. 
 
Na atividade hoteleira, nem sempre quem administra o hotel é o proprietário dos imóveis. Da 
amostra, 29 (55,8%) equipamentos são administrados pelo proprietário, 7 (13,5%) são 
espaços alugados, 5 (9,6%) são arrendados, 1 (1,9%) é franqueado, e 9 (17,3%) têm outra 
relação não especificada com o proprietário. Deixou de responder, um (1,9). 
 
Segundo os gestores, 7 (13,5%) meios de hospedagem funcionam em edificações 
tombadas pelo patrimônio histórico no município. Destes, o Brasil Palace é o mais antigo, 
tendo sido inaugurado em 1934. A média de idade dos equipamentos é de 19 anos, sendo 
que 3 (5,8%) iniciaram as atividades entre 1934 e 1957 (os históricos Brasil Palace, Hotel 
Financial e o Amazonas Palace Hotel); 5 (9,6%) entre 1972 e 1978, 11 (21,2%) entre 1981 e 
1990; 17 (32,7%) entre 1992 e 2000; e 14 (26,9%) entre 2001 e 2009. Deixaram de 
responder 2 (3,8%). Do total de equipamentos pesquisados, 61,5% foram abertos nos 
últimos vinte anos. 
 
O cadastro oficial no Cadastur, do Ministério do Turismo, é obrigatório para os hotéis, flats e 
apart-hotéis, sendo requisito para participação em uma série de iniciativas e programas do 
governo. No entanto, 9 (17,3%) gestores informaram que os hotéis onde trabalham não 
possuem o registro oficial e 2 (3,8%) não responderam se têm ou não esse registro, o que é 
um dado preocupante. 
 
A classificação dos hotéis não obedece a um critério único. Os 22 (42,3%) gestores que 
informaram que o hotel utiliza classificação, citaram mais de cinco tipos: ABIH, Ministério do 
Turismo, Embratur, Guia 4 rodas, classificação própria e classificação da rede hoteleira. Isso 
inviabiliza comparações entre os equipamentos. Em 30 (57,7%) situações os próprios 
gestores declararam que não adotam nenhuma classificação. Dessa forma, não é prudente 
considerar esta autoclassificação neste estudo, ficando esta questão para ser ajustada a 
partir da adesão dos estabelecimentos à recente classificação recentemente proposta pelo 
Ministério do Turismo. Reconhece-se que há no momento a necessidade de mais hotéis de 
categoria superior (quatro ou cinco estrelas) para atender às necessidades de um público 
mais exigente, normalmente associado ao turismo de eventos. 
 
O organograma e a existência de gerências hierarquizadas nos equipamentos de 
hospedagem tendem a ser mais complexos em equipamentos de maior porte. O gráfico 2.16 
apresenta o número de equipamentos de hospedagem pesquisados que declararam possuir 
cada uma das gerências identificadas (geral, recepção, governança, eventos,alimentos e 
bebidas, administrativo, outras). Dos 52 estabelecimentos, 47 (90,4%) têm uma gerência 
geral, e 5 (9,6%), outras formas de gestão. Em termos de gerências específicas, 31 (59,6%) 
possuem gerência de governança, 29 (55,8%) gerência administrativa, 28 (53,8%), gerência 
de recepção, 19 (36,5%), gerência de eventos; 19 (36,5%), alimentos e bebidas; e 16 
(30,8%), outros tipos gerência. Em geral, os hotéis apresentam proporção menor de 
gerências em relação aos apart-hotéis, o que é indicativo de sistemas de gestão mais 
simples, com menor especialização de funções, normalmente, relacionados a 
estabelecimentos mais tradicionais e de menor porte. 
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Gráfico 2.16. Existência de gerências, por tipo, nos equipamentos de 

hospedagem pesquisados, em percentual – Belo Horizonte –
2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010. 

 
Os meios de hospedagem de Belo Horizonte pesquisados têm entre 15 e 384 unidades 
habitacionais (UHs), com uma média de 97 UHs por equipamento. Os equipamentos 
selecionados comportam 4.966 UHs e 7.894 leitos. Quatro equipamentos não informaram a 
quantidade de leitos que dispõe. 
 
Nos 52 hotéis e apart-hotéis, 24 (46,2%) possuem UHs adaptadas para pessoas portadoras 
de necessidades especiais. Entre as 4.966 UHs identificadas, 58 (1,2%) são quartos 
adaptados. A tabela 2.13 apresenta a quantidade de equipamentos que possuem UHs 
adaptada, por número de UHs, e por subtipo de hospedagem analisado. Informaram que 
não têm nenhuma UH adaptada 53,8% dos meios de hospedagem. Em hotéis, a 
percentagem de equipamentos (36,1%) e de UHs adaptadas (1,4%) é proporcionalmente 
maior que em apart-hotéis (31,3% e 1,2%, respectivamente). Os hotéis com o maior número 
de quartos adaptados foram Wimbledon e Ouro Minas, com 8 e 13 UHs, respectivamente. 
 
Tabela 2.13. Informações sobre número de UHs e acessibilidades especiais nos serviços e 

equipamentos de hospedagem – Belo Horizonte – 2010 

Subtipo 
Número de 

equipamento
s 

Total 
de 

UHs 

Classe de número de UHs 
(em %) 

UHs adaptados para 
necessidades especiais 

(em %) 

0 a 
50 

51 a 
100 

101 
a 

200 

mais 
de 200 

Equipamentos 
que dispõem 

Número 
de UHs 

Hotel e hotel histórico 36 3586 27,8 41,7 25,0  5,6  36,1  1,4 

Apart-hotel/Flat ou 
Condohotel 

16 1380 31,3 43,8 18,8  6,3  31,3  0,5 

Total 52 4966 28,8 42,3 23,1  5,8  34,6  1,2 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010. 

 
Conforme os gestores, 50 equipamentos (96,2%) têm internet nos quartos e 42 (80,8%) 
oferecem TV. A tabela 2.1.14 e o gráfico 2.1.17 mostram a frequência relativa e frequência 
absoluta dos tipos de facilidades nas unidades habitacionais dos meios de hospedagem 
pesquisados. 
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Tabela 2.14. Facilidades oferecidas nas unidades habitacionais dos serviços e 

equipamentos de hospedagem em percentagem – Belo Horizonte– 
2010 

Facilidades  

Facilidades oferecidas pelos meios de 
hospedagem pesquisados (em %) 

Oferecem Não oferecem 

TV 80,8 19,2 

Internet 96,2 3,8 

Telefone 98,1 1,9 

Frigobar 96,2 3,8 

Ar-condicionado 90.4 9,6 

Cofre Privativo 61,5 38,5 

Facilidades para executivos 78,8 21,2 

Adaptador de voltagem 40,4 59,6 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010. 

 
Entre as facilidades disponíveis em áreas comuns e de lazer dos equipamentos de 
hospedagem, a que tem maior incidência é estacionamento: 42 (80,8%). Apesar de esta 
facilidade ser muito importante em boa parte de Belo Horizonte, sobretudo nas regiões mais 
centrais, 9 (17,3%) dos equipamentos não a oferecem. Destaca-se ainda a incidência de 41 
(78,8%) restaurantes, 32 (61,5%) manobristas, 28 (53,8%) piscina de adultos (embora, em 
sua maioria, sem aquecimento), 29 (55,8%) bares e lanchonetes e 22 (42,3%) saunas a 
vapor. 
 
 A tabela 2.14 e o gráfico 2.17 mostram a frequência dos tipos de facilidade oferecidos nas 
áreas sociais nos meios de hospedagem. 
 
 

Gráfico 2.17. Facilidades oferecidas nas unidades habitacionais dos 
serviços e equipamentos de hospedagem – Belo 
Horizonte – 2010  
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010. 
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Tabela 2.15. Facilidades oferecidas nas áreas comuns e de lazer dos serviços e 

equipamentos de hospedagem em percentagem – Belo Horizonte  – 2010 

Facilidades 

Facilidades nas áreas sociais (em %) 

Equipamentos que 
oferecem 

Equipamentos que não 
oferecem 

Não 
Respondeu 

Restaurante 78,8 19,2 1,9 

Bar/ Lanchonete 55,8 42,3 1,9 

Estacionamento 80,8 17,3 1,9 

Manobrista 61,5 36,5 1,9 

Cambio 21,2 76,9 1,9 

Piscina adulto 53,8 44,2 1,9 

Piscina infantil 19,2 78,8 1,9 

Piscina aquecida 5,8 92,3 1,9 

Sauna seca 11,5 86,5 1,9 

Sauna a vapor 42,3 55,8 1,9 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010. 

 
As áreas para a realização eventos em equipamentos de hospedagem são cada vez mais 
importantes para a hotelaria em Belo Horizonte, no contexto de grande demanda por este 
tipo de espaço. Em função, também, das perspectivas deste setor, merecem aqui uma 
análise mais particularizada. Dentre os equipamentos pesquisados, 37 (71,2%) possuem 
salas para realização de eventos, contra 12 (23,1%) que não oferecem. Não informaram 3 
(5,8%). Possuem apenas uma sala 10 (19,2%); 20 (38,5%) entre 2 e 5 salas, e um tem até 
26 espaços para eventos (tab. 2.16). 
 
 

Gráfico 2.18 Percentual de equipamentos de hospedagem que 
oferecem facilidades em áreas comuns e de lazer por tipo 
de facilidades – Belo Horizonte/MG – 2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010. 
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Tabela 2.16. Frequência dos espaços para eventos existentes nos serviços e 

equipamentos de hospedagem – Belo Horizonte – 2010 

Quantidade de espaços para eventos 
Frequência  

Abs. % 

Não oferece espaço para eventos 12 23,1 

Um espaço para eventos 10 19,2 

Dois espaços para eventos 6 11,5 

Entre três e cinco espaços para eventos 14 26,9 

Entre seis e dez espaços para eventos 3 5,8 

Entre onze e vinte espaços para eventos 3 5,8 

Vinte e seis espaços para eventos 1 1,9 

Não respondeu 3 5,8 

Total 52 100 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Quanto à capacidade dos espaços, 25 (48,1%) gestores apontaram 86 espaços com 
capacidade para receber de 21 a 50 pessoas. Este tipo de espaço foi o mais encontrado. Há 
44 espaços que têm capacidade entre 51 e 100 pessoas e 36 espaços com capacidade para 
até 20 pessoas. Comportam entre 101 e 300 pessoas 12 espaços e 6 espaços são para 
mais de 300 pessoas. O Ouro Minas informou ter um espaço com capacidade de realizar 
evento para até 2 mil pessoas. Em geral, predominam equipamentos com capacidade para 
atender eventos de pequeno porte. 
 
Em relação à acessibilidade das salas de eventos para pessoas portadoras de 
necessidades especiais, 36 (69,2%) hotéis informaram que são acessíveis, contra 4 (7,7%) 
que não. Para 12 (23,0%) equipamentos a pergunta não se aplica, em função de não 
disporem de espaço para eventos. 
 
Com base na tabela 2.17, tem-se que a taxa de ocupação anual de 2009 foi, em média, de 
66,9%. Em dias úteis foi de 78,4% e em fins de semana, 52,3%. A taxa anual de ocupação 
média dos apart-hotéis foi de 70,8%, mais alta do que a de hotéis, 65,3%. A taxa de 
ocupação média informada para o primeiro semestre de 2010, 73,6%, é superior à mesma 
taxa para todo o ano de 2009. Em dias úteis, foi de 81,1% e em fins de semana, de 58,6%. 
No período, os apart-hotéis também tiveram taxa de ocupação média (76,0%) mais alta do 
que a de hotéis (72,0%). Embora a comparação entre as taxas dos dois anos seja 
comprometida pela diferença do número de meses sendo considerados em cada ano, é 
provável que parte da diferença observada entre a média dos dois períodos seja reflexo da 
melhora nos cenários da atividade econômica mundial e nacional, após o momento mais 
agudo da crise oriunda do mercado imobiliário e financeiro norte-americano. 
 

Tabela 2.17. Taxa média de ocupação anual em dias úteis e em fins de semana dos serviços e 
meios de hospedagem, por subtipo de hospedagem, em percentagem – Belo 
Horizonte - 2009 e primeiro semestre de 2010 

Taxa média 
de ocupação 

Média Geral Dias úteis Fins de semana 

2009 2010  
(1

o
 semestre) 

2009 2010 
(1

o.
 semestre) 

2009 2010 
(1

o.
 semestre) 

Hotéis 65,3 72,0 78,2 79,3 54,5 62,7 

Apart-hotéis 70,8 76,0 78,8 83,8 47,0 52,5 

Total  66,9 73,6 78,4 81,1 52,3 58,6 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A taxa de ocupação dos serviços e equipamentos de hospedagem varia em função não só 
do perfil de equipamento, de seu estado de conservação, de suas estratégias de promoção 
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e comercialização e do período da semana, como também do período do ano, em função da 
sazonalidade da atividade. 
 
Para a maior parte dos gestores, os meses de maior movimento são setembro, outubro e 
novembro, e os de menor movimento são janeiro e dezembro. A distribuição do período de 
maior e menor movimento é muito similar ao longo do ano. Identificam o período de maio a 
novembro como o de grande movimento 14 (26,9%) equipamentos, contra 38 (71,7%) que 
apontaram janeiro como um mês de pior movimento (gráf. 2.19 e gráf. 2.20). 
 

Gráfico 2.19. Meses de maior movimento informado pelos serviços e 
equipamentos de hospedagem, por número de 
estabelecimentos – Belo Horizonte – 2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
 

Gráfico 2.20. Meses de menor movimento informado pelos serviços e 
equipamentos de hospedagem, por número de 
estabelecimentos – Belo Horizonte – 2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Segundo os gestores, a taxa de ocupação dos hotéis no mês de maior movimento varia de 
60% a 100% e de 20% e 79% no mês de menor movimento. Para 25% dos hotéis a taxa de 
permanência média de hóspedes é de 2 dias. Já para 37,5% dos apart-hotéis é de 3 dias.  
 
A tabela 2.18 apresenta as faixas de permanência média dos hóspedes e da tarifa média 
geral, na alta e na baixa temporada, segundo os gestores dos equipamentos de 
hospedagem pesquisados. 
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Tabela 2.18. Faixas de permanência média de dias de hóspedes e valor médio de diária na alta e 

baixa temporada nos serviços e equipamentos de hospedagem – Belo Horizonte – 
2010 

SUBTIPO 

Hotel e hotel 
histórico 

Apart-hotel/Flat ou 
Condohotel 

Total 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Total de equipamentos 36 69,2 16 30,8 52 100,0 

Permanência dias 

1 2 5,6 2 12,5 4 7,7 

2 9 25,0 3 18,8 12 23,1 

3 3 8,3 6 37,5 9 17,3 

4 e mais 4 11,1 4 25,0 8 15,4 

NR 1 2,8 1 6,3 2 3,8 

Valor médio da diária 

Até R$100 2 5,6 1 6,3 3 5,8 

R$101 a R$200 11 30,6 9 56,3 20 38,5 

Mais de R$200 3 8,3 5 31,3 8 15,4 

NR 1 2,8 1 6,3 2 3,8 

Valor da diária média 
na alta temporada 

Até 100 2 5,6 1 6,3 3 5,8 

R$101 a R$200 8 22,2 6 37,5 14 26,9 

Mais de R$200 5 13,9 8 50,0 13 25,0 

NR 1 2,8 1 6,3 2 3,8 

Valor da diária média 
na baixa temporada 

Até R$100 5 13,9 1 6,3 6 11,5 

R$101 a R$200 8 22,2 13 81,3 21 40,4 

Mais de R$200 2 5,6 1 6,3 3 5,8 

NR 3 8,3 1 6,3 4 7,7 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
 

 
A taxa de permanência média, considerando todos os meios de hospedagem foi de 4,0%. A 
dos hotéis foi de 4,5% e a dos apart-hotéis, 2,9%. Em um hotel essa permanência chegou a 
60 dias. Trata-se de um caso único na amostra. Excluindo-se este outlier, a permanência 
média informada ficou em 2,9 dias, assim como a dos hotéis e a dos apart-hotéis. 
 
O valor da diária média dos hotéis varia entre R$70,00 e R$289,00, podendo oscilar entre 
R$70,00 e R$333,50 no período de alta temporada e entre R$60,00 e R$289,00 no de baixa 
temporada. A média ponderada é de R$167,16, sendo R$159,13 para os hotéis e R$184,27 
para os apart-hotéis. Na baixa temporada, a média da diária é de R$149,14, sendo 
R$138,69 para os hotéis e R$167,16 para os apart-hotéis. Na alta temporada a média de 
diária geral média é de R$182,57, sendo R$170,62  para os hotéis e R$204,07 para os 
apart-hotéis. 
 
Com relação a tarifas especiais, 38 (73,1%) oferecem para grupos; 35 (67,3%) para 
convênios corporativos, 31 (59,6%) para crianças, e 9 (17,3%) para idosos. Não oferecem 
nenhum tipo de tarifa especial 5 (9,6%). As tarifas promocionais são oferecidas por 45 
(86,5%) equipamentos, principalmente nos finais de semana, feriados e em dezembro e 
janeiro, períodos de menor demanda. 
 
Aceitam pelo menos um tipo de cartão de crédito 51 (98,1%) equipamentos de hospedagem. 
O Visa é o mais aceito, 51 estabelecimentos (98,1%) seguido pelo Mastercard, 50 (96,2%), 
Dinners, 42 (80,8%) e Amex, 40 (76,9%). Apenas um (1,9%) equipamento não aceita 
nenhum tipo de cartão de crédito. 
 
A pesquisa de perfil de cliente ou hóspede é realizada por 21 (40,4%) meios de 
hospedagem. A pesquisa de satisfação é realizada por 37 (71,2%). Informaram que não 
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realizam nenhum tipo de pesquisa 10 (19,2%). Isso indica que há ainda muito a ser 
melhorado em termos de uso de ferramentas de gestão importantes. 
 
Forneceram dados sobre faturamento anual dos equipamentos 25 (48,1%) gestores, com 
variação de R$21.000,00 a R$23.990.000,00. 
 
 A tabela 2.19 apresenta os equipamentos de hospedagem pesquisados por faixa de 
faturamento anual. A média de faturamento anual foi de R$3.791.579,00 por equipamento.  
 
 

Tabela 2.19. Faturamento anual dos serviços e equipamentos de hospedagem – Belo 
Horizonte – 2010 

Faixa de faturamento anual 
Frequência  

Abs. % 

Até R$ 610.000,00 7 13,5 

Entre R$ 1 e R$ 2 milhões 4 7,7 

Entre R$ 2,1 e R$ 4 milhões 6 11,5 

Entre R$ 4,1 e R$ 6 milhões 3 5,8 

Acima de R$ 6 milhões 5 9,6 

Não sabe ou não respondeu 27 51,9 

Total 52 100 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A margem de lucro dos empreendimentos foi informada por 18 (34,6%) gestores, sendo 9 de 
hotéis e 9 de apart-hotéis. A margem informada varia entre 10 e 60%. As maiores 
frequências foram 10%, 19% e 20%, informadas por 3 gestores - 5,8% de citações de cada 
taxa (tab. 2.20).  
 

Tabela 2.20. Margem de lucro dos serviços e equipamentos de hospedagem – Belo 
Horizonte –2010 

Faixa de margem de lucro 
Frequência  

Abs. % 

Até 10% 3 5,8 

Entre 11% e 19% 5 9,6 

Entre 20% e 29% 5 9,6 

Entre 30% e 34% 3 5,8 

Acima de 50% 2 3,8 

Não sabe ou não respondeu 34 65,4 

Total 52 100 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Apesar de apresentarem maior valor médio de diária e de taxa média de permanência de 
hóspedes, a margem de lucro informada por apart-hotéis é menor do que para de hotéis. A 
margem de lucro média encontrada foi de 24,1%, sendo a de hotéis 25,8% e a de apart-
hotéis 22,4%. A menor margem informada para os apart-hotéis pode estar refletindo maiores 
custos de gestão, na medida em que seus gestores informaram ter maior número de 
gerências, o que é indicativo de estruturas mais complexas. 
 
O capital estrangeiro está presente em apenas 2 (3,8%) equipamentos, enquanto 41 
(78,8%) não têm nenhuma participação internacional nos seus investimentos. Não 
souberam ou não responderam a essa pergunta 9 (17,3%). O percentual de participação 
não foi informado por nenhum gestor e a origem do capital foi informada por apenas um 
deles, que disse que é proveniente da França.   
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Sobre a evolução do número de UHs e de leitos entre 2007 e 2010, não houve nenhuma 
alteração significativa que mereça análise mais profunda, pois o aumento verificado ocorreu 
em função da abertura de um novo hotel, em 2009. Apesar de os gestores terem informado 
que houve pouca alteração no número de leitos e de UHs e na capacidade instalada para 
eventos nos últimos anos, 25 (48,1%) declararam que há necessidade de novas instalações 
para aprimorar a qualidade dos serviços e 24 (46,2%), que não é necessário. Não souberam 
ou não responderam 3 (5,8%).  Entre as necessidades de novas instalações, podem-se 
citar: construção de academia e sauna, ampliação de área de eventos e restaurante, 
reformas em banheiro comum para economia de água, expansão de salas de eventos, 
construção de mais hotéis (novos hotéis ou rede), expansão física, reformas, troca de 
móveis, colchões e camas, ampliação no número de quartos e de leitos, reforma da cozinha, 
instalação de sala de leitura, sala de TV e sala de reunião, implantação de copa noturna, 
construção e ampliação de estacionamento e criação de sala de jogos. 
 
Os sistemas de gestão de qualidade são utilizados por apenas 23 (44,2%) equipamentos: 6 
utilizam o sistema ISSO; 2, utilizam softwares de parceiros externos (citaram sistema Volux, 
Lince e Delphos); e 15 (28,8%) realizam práticas isoladas de pesquisa com clientes, cursos 
constantes ou sistemas de qualidade próprios. Esses números indicam que há grande 
espaço para aperfeiçoamento nesses campos da gestão. 
 
Sistemas de gestão ambiental estão presentes em 19 (36,5%) e em implantação em 4 
(7,7%). As práticas isoladas de gestão ambiental, não necessariamente presentes em um 
padrão sistematizado, são mais comuns: 42 (80,8%) realizam práticas de redução de 
consumo, 28 (53,8%) tratamento de esgoto, 25 (48,1%) coleta seletiva de lixo e 
reaproveitam recursos; e 24 (46,1%) fontes alternativas de energia (gráf. 2.21). 
 

Gráfico 2.21. Serviços e equipamentos de hospedagem que 
realizam práticas de gestão ambiental – Belo 
Horizonte – 2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os investimentos realizados nos equipamentos de hospedagem entre 2007 e 2010 foram 
informados por 17 (32,7%) gestores. O volume variou entre R$3.000,00 em 2008 e 
R$2.300.000,00 até agosto de 2010 em um único equipamento (tab. 2.21). 
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Tabela 2.21. Investimentos realizados nos serviços e equipamentos de hospedagem – 

Belo Horizonte – 2007-2010 

Faixas de Investimentos realizados 
Frequência absoluta 

2007 2008 2009 2010 

R$ 0,00 2 2 0 0 

Até R$11.000,00 3 3 3 2 

Entre R$ 12.000,00 e R$ 30.000,00 2 1 2 2 

Entre R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00 4 2 3 5 

Entre R$ 110.000,00 e R$ 250.000,00 3 5 6 5 

Entre R$ 290.000,00 e R$ 600.000,00 2 3 4 4 

Acima de R$ 790.000,00 1 1 1 3 

Não sabe ou não respondeu 35 35 33 31 

Total 52 52 52 52 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
O gráfico 2.22 apresenta a evolução dos recursos investidos nos últimos três anos pelos 
equipamentos. A inflexão observada em 2008, pode ser atribuída a um reflexo da crise da 
economia norte-americana e da mundial no período. 
 

Gráfico 2.22. Volume total de investimentos informado pelos serviços e 
equipamentos de hospedagem – Belo Horizonte - 2007-2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Apenas 12 (23,1%) equipamentos informaram que têm metas de expansão ou ampliação de 
UHs ou leitos (apenas três especificaram essas metas); e 37 (71,2%), que essas metas não 
existem. Não souberam ou não responderam 3 (5,8%). 
 
Em função do cenário de crescimento da economia e do turismo de Minas Gerais e do 
aumento da demanda hoteleira de Belo Horizonte projetado para os próximos anos e 
incrementado pelo advento da Copa do Mundo de 2014, é provável que a ausência de 
metas de expansão por parte da maioria dos empresários hoteleiros esteja refletindo cautela 
diante dos anúncios de novos projetos hoteleiros em análise pela prefeitura. Segundo 
noticiam jornais e revistas, seriam 35 hotéis (Estado de Minas, 2010), envolvendo novos 
atores e bandeiras internacionais de vários padrões. Mesmo que muitos dos projetos em 
análise não cheguem a sair do papel, o mero anúncio já prenuncia maior competição entre 
os hotéis na cidade. Aqueles que não investirem e se modernizarem certamente tenderão a 
perder mercado no futuro. 
 



 

−  − 79 

Informações veiculadas na imprensa dão conta que alguns hotéis antigos estão em vias de 
ser vendidos, aproveitando o momento oportuno do mercado, como é o caso do Hotel 
Normandy. Entretanto, é sabido que com o anúncio da Copa do Mundo de 2014 no Brasil 
alguns hotéis antigos do Centro da Capital tomaram novo fôlego para investir em reformas e 
restaurações, como o Hotel Financial, que está investindo cerca de R$ 15 milhões em obras, 
e o Brasil Palace Hotel, que deve investir cerca de R$ 1 milhão na capacitação de 
funcionários e em adaptações nos apartamentos, e já contando com cerca de 50% da 
ocupação fechada com a Fifa para 2014 (Hoje em Dia, 16-11-2010). Com essas operações 
de retrofit, alguns desses hotéis almejam melhorar seu padrão, alcançando uma 
classificação que seria equivalente a até três estrelas. 
 
Os mercados emissores de turistas para os equipamentos de hospedagem estão assim 
distribuídos: São Paulo, 42 (80,8%); interior de Minas Gerais, 19 (36,5%); Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, 4 (7,7%); Rio de Janeiro, 2 (3,8%); Distrito Federal e 
Região Centro Oeste, 4 (3,8%); Região Sul, 4 (3,8%); Região Nordeste, 1 (1,9%); e o 
exterior, 1 (1,9%) (tab. 2.22). 
 

Tabela 2.22. Principais mercados emissores de turistas dos serviços e 
equipamentos de hospedagem na percepção de seus gestores – 
Belo Horizonte – 2010  

Principais mercados emissores 
Frequência 
de citações 

Percentagem 
sobre os 

entrevistados* 

Belo Horizonte e região metropolitana 4 7,7 

Interior de Minas Gerais 19 36,5 

São Paulo 42 80,8 

Rio de Janeiro 2 3,8 

Distrito Federal e Região Centro Oeste 2 3,8 

Região Sul 2 3,8 

Região Nordeste 1 1,9 

Região Norte 0 0 

Exterior 1 1,9 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010. 

*  Percentagem calculada sobre os 52 entrevistados. 

 
O turismo de negócios e eventos foi apontado por 47 (90,4%) gestores como o segmento 
alvo principal dos equipamentos; o turismo cultural, por 4 (7,7%); e turismo de saúde, por 1 
(1,9%), cuja localização, na área hospitalar, é bastante atrativa para pessoas em busca de 
tratamentos de saúde (tab. 2.23). 
 

Tabela 2.23. Segmento alvo principal dos serviços e equipamentos de 
hospedagem em suas ações de divulgação – Belo Horizonte 
– 2010 

Segmentos alvo 
Frequência 

Abs. % 

Turismo de negócios e eventos 47 90,4 

Turismo cultural 4 7,7 

Turismo de saúde 1 1,9 

Total 52 100 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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A internet é a ferramenta de promoção mais utilizada, citada por 46 (88,4%) equipamentos 
(todos possuem site). Seguindo-se: folhetos, por 32 (61,5%) e promotores de vendas, por 26  
(50%) (gráf. 2.23) 
 
É importante que os serviços e equipamentos de hospedagem de Belo Horizonte trabalhem 
em forte parceria com as agências de viagens e outros equipamentos e serviços turísticos. 
Na amostra, 42 (80,8%) desses equipamentos informaram que parte de suas reservas é 
feita por agentes e 3 (5,8%) que nenhuma reserva é feita por esse canal (tab. 2.24). 
 
 

Gráfico 2.23 Meios de promoção utilizados pelos serviços e equipamentos de 
hospedagem, por número de equipamentos – Belo Horizonte – 2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Tabela 2.24. Percentual de reservas dos serviços e equipamentos de 

hospedagem, por agências de viagens – Belo Horizonte – 2010 

Percentual de reservas 
Frequencia 

Abs. % 

Nenhuma reserva realizada por 
agentes 

3 5,8 

Até 10% 10 19,2 

Entre 11% e 20% 9 17,3 

Entre 21% e 30% 4 7,7 

Entre 31% e 40% 7 13,5 

Entre 41% e 50% 7 13,5 

Entre 51% e 60% 2 3,8 

Entre 61% e 70% 3 5,8 

Não sabe ou não respondeu 7 13,4 

TOTAL 52 100 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Em 5 (9,6%) equipamentos as agências são responsáveis por 50% ou mais do volume de 
reservas realizados; em onze (21,2%) o contato telefônico ou central de reservas é 
responsável por mais da metade do volume de reservas e em 4 (7,7%), a internet tem 
participação em pelo menos metade do volume de reservas. Essa análise pode indicar uma 
presença, ainda tímida, do ambiente on-line na comercialização de serviços de 
hospedagem. 
 
Apesar da alta taxa de ocupação dos hotéis de Belo Horizonte na atualidade, 10 (19,2%) 
equipamentos dizem ter dificuldades em sua comercialização, citando como principais 
aquelas dificuldades relacionadas a preço e concorrência, uma vez que, segundo os 
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gestores, os clientes consideram os valores muito elevados para o padrão de serviços que 
oferecem. Alguns reclamaram do comissionamento das agências de viagens e outros 
apontaram a necessidade de reformas. Citou a falta de sinalização como fator que dificulta a 
comercialização do equipamento, um (1,9%). 
 
As parcerias formais entre os meios de hospedagem e outros serviços e equipamentos 
turísticos ainda são bastante tímidas. A parceria com agentes operadores se destaca, fato 
assinalado por 32 (61,5%) hotéis (gráf. 2.24). 
 

Gráfico 2.24. Serviços e equipamentos de hospedagem que 
mantêm parcerias formais com serviços turísticos de 
Belo Horizonte – 2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 

Possuem agentes de divulgação turística fora de Belo Horizonte 29 (55,8%), dos quais 6 são 
independentes e 26 fazem parte de cadeia ou rede. Apesar de a maioria dos equipamentos 
que fazem parte de rede possuir agentes de divulgação externos, tal participação não 
garante esse benefício. É o caso de 5 equipamentos que operam em rede e que estão entre 
os 23 que informaram não possuir agentes de divulgação externos. 
 

Tabela 2.25. Cidades onde estão os agentes de divulgação externo dos 
serviços e equipamentos de hospedagem – Belo Horizonte – 
2010 

Cidades 
Frequência* 

Abs. % 

São Paulo 19 36,5 

Rio de Janeiro 10 19,2 

Vitória 3 5,8 

Belém 1 1,9 

Salvador 1 1,9 

Guaxupé - MG 1 1,9 

Brasília 1 1,9 

Porto Alegre 1 1,9 

Macaé 1 1,9 

Outros (todo o Brasil, própria da rede, 
convênios com revistas) 

9 17,3 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010  

*  Sobre o total de 52 informantes 
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Os agentes de divulgação de 5 (9,6%) hotéis têm presença nacional e estão em todo o País. 
São Paulo foi a cidade mais citada, com representantes de 19 (36,5%) equipamentos. 
Outras cidades também merecem destaque (tab. 2.1.25). 
 
Afirmaram que integram roteiros turísticos comercializados fora de Belo Horizonte 10 
(19,2%) equipamentos, dos quais 6 são montados em conjunto com outras cidades e 4 são 
pacotes em que Belo Horizonte é o destino final único. O comissionamento desses agentes 
varia de 0% e 15%, sendo que 22 (42,3%) gestores informaram que a comissão de 10% é 
como mais usual. 
 
A percepção de 43 (82,7%) gestores é que os equipamentos que gerenciam são seguros 
para seus hóspedes; 6 (11,5%) muito seguros e 3 (5,8%) pouco seguros. 
 

Considerações sobre a análise dos serviços e equipamentos de hospedagem 

 
O crescimento da taxa de ocupação média dos equipamentos nos últimos anos revela que 
os investimentos realizados neste segmento também foram crescentes e que devem ser 
impulsionados por mais investimentos, visando à Copa do Mundo de 2014 e à demanda 
oriunda do crescimento econômico projetado para o País para os próximos anos.  
 
Alguns equipamentos apontaram a necessidade de reformas. Embora a oferta de 
estacionamento esteja presente na maioria deles, os gestores de hotéis apontaram esta 
dificuldade como um grande gargalo nas operações de seus hotéis. Este é um problema em 
que o Poder Público poderia atuar, estimulando negócios e parcerias. 
 
A categorização desses equipamentos ainda não segue nenhum padrão, o que prejudica a 
competitividade de Belo Horizonte e o acesso a informações por parte dos turistas, uma vez 
que cada estabelecimento utiliza uma categorização própria, muitas vezes diferente, como a 
do Guia 4 Rodas. Este problema tende a diminuir com a implementação da classificação 
oficial já anunciada. Sabe-se, todavia, que há necessidade de hotéis de padrão superior 
(quatro ou cinco estrelas) para atender às necessidades de turistas mais exigentes, como 
normalmente é associado ao turismo de eventos. 
 
A possibilidade de grande incremento na oferta hoteleira de Belo Horizonte no curto e no 
médio prazo, em função dos novos projetos de hotéis de diferentes padrões na cidade,  
tende a aumentar a concorrência no mercado e a busca de mais qualidade e por menores 
preços no segmento. Investimentos estruturais e nas áreas de gestão estão no 
planejamento de vários gestores e vários já estão em execução.  
 
A gestão dos equipamentos de hospedagem ainda carece de mais instrumentos gerenciais, 
uma vez que nem todos têm informações e dados sobre ocupação, investimentos ou perfil 
de clientes. Outras deficiências de gestão, como falta de categorização oficial e baixa 
preocupação com padrões de qualidade, incluindo sistemas de gestão, são fatores que 
precisam ser desenvolvidos e incentivados, de modo a melhorar a imagem da cidade para 
os turistas. 
 
Para se adequarem à legislação atual e às exigências dos turistas internacionais, os hotéis, 
com poucas exceções, precisam investir mais em acessibilidade, garantindo que suas áreas 
sociais e serviços, sejam adaptados às pessoas portadoras de necessidades especiais, 
além de aumentar a oferta de UHs.  
 
A questão ambiental também é uma exigência do mercado que valoriza as empresas que 
adotam práticas ecológicas em sua rotina. As campanhas de redução de consumo são 
necessárias, mas insuficientes para suprir as demandas do planeta e desse perfil de cliente 
que também exige consumo responsável por parte de seus prestadores de serviços. É 
necessário que os equipamentos hoteleiros invistam mais em sistemas de gestão ambiental. 
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Boa parte dos equipamentos informou ter dificuldades em sua comercialização, 
relacionadas, sobretudo, aos valores muito elevados para o padrão de serviços que 
oferecem. Nesse sentido, cabe buscar simultaneamente tanto a elevação do padrão de 
qualidade dos serviços quanto medidas de gestão que permitam maior oferta de promoções 
com diárias competitivas. 
 
A taxa de ocupação relativamente alta observada para boa parte dos serviços e 
equipamentos de hospedagem em Belo Horizonte se concentra, principalmente, nos dias 
úteis, refletindo a força do turismo de negócios e eventos para a Capital. Além do desafio de 
aumentar a ocupação nos fins de semana, esta taxa pode reduzir se a demanda não 
acompanhar os novos investimentos que estão sendo realizados em função da Copa do 
Mundo de 2014.  
 
Como alternativa primária, há o segmento de lazer – mais especificamente, e o cultural -, 
que é um nicho importante, principalmente se se considera toda a diversidade dos atrativos 
culturais existentes na Capital. Este segmento pode ser ainda mais valorizado pela 
existência de alguns hotéis que funcionam em edificações tombadas. 
 
A diversificação da oferta turística de Belo Horizonte, a partir do incremento de novos 
produtos turísticos, principalmente culturais, é fundamental para consolidar a cidade como 
destino. Essa diversificação precisa atrair pessoas de diferentes locais e com outras 
motivações para se hospedarem em períodos diferentes dos atuais ―turistas de negócios e 
eventos‖. Para isso, os empresários, a sociedade e o Poder Público precisam incentivar os 
investimentos em gestão e acompanhamento, para que se possa conhecer melhor o público 
e a demanda atual e potencial, de forma a modelar corretamente os investimentos e a 
divulgação dos diferentes produtos turísticos de forma contínua. 
 
Apesar de a maioria dos equipamentos possuir agentes de divulgação externos trabalhando 
diretamente nos principais mercados emissores, essa estratégia poderia estar ainda mais 
presente entre os equipamentos da cidade, de modo a facilitar a atração de turistas para o 
destino. Um trabalho direcionado especificamente a esse público pode ajudar a compor a 
imagem que Belo Horizonte tem interesse em transmitir para os turistas potenciais. 
 
O número de parcerias dos equipamentos de hospedagem em Belo Horizonte com outros 
serviços, equipamentos e atrativos turísticos da cidade é significativo, mas ainda precisa ser 
fomentado. A operação em rede e o trabalho integrado podem permitir maior eficiência no 
aprendizado coletivo, mediante a troca de experiências e de informações.  
 
 

2.1.3.2. Serviços e equipamentos para gastronomia 
 
Os serviços e equipamentos para gastronomia, segundo a categorização do Inventário da 
Oferta Turística (INVTUR), do Ministério do Turismo, incluem: restaurantes, bares, cafés, 
lanchonetes, casas de chá, confeitarias, cervejarias, quiosques, barracas, sorveterias e 
casas de suco. Dados da RAIS para Belo Horizonte apontam a existência, em 2009, de: 
3.807 restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas, que 
empregavam 31.720 pessoas; 34 estabelecimentos de serviços ambulantes de alimentação, 
que empregavam 214 pessoas; e 274 serviços de catering, bufê e outros serviços de comida 
preparada, que empregavam 5859 pessoas. No total, são 4.115 estabelecimentos formais 
de serviços de alimentação, que empregavam 37.793 trabalhadores em Belo Horizonte em 
2009.  
 
O PDITS considera apenas os equipamentos de maior relevância para a atividade turística 
atual e potencial. Nesta amostra, contemplam-se aqueles que constam de guias e festivais 
gastronômicos (Festival Brasil Sabor e Comida de Buteco) relacionados à atividade turística 
na Capital mineira. Dos 61 equipamentos previstos, 39 (63,9%) responderam aos 
questionários que embasam esta pesquisa. Destes, 22 (56,4%) são restaurantes, 15 
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(38,5%) são bares, cafés ou lanchonetes, 1 (2,6%) é confeitaria e 1 (2,6%) é cervejaria. O 
número de equipamentos pesquisados por categoria e tipo de classificação encontra-se 
disposto no tabela 2.26. 
 

Tabela 2.26. Serviços e equipamentos para – Belo Horizonte – 2010 

Categoria Tipo 
Número de empresas 

pesquisadas 

Serviços e equipamentos para 
gastronomia 

Bares, Cafés, Lanchonetes 15 

Casas de chá, Confeitarias, Cervejarias 2 

Restaurantes 22 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 . 

 
São privados 35 (89,7%) equipamentos; 1 (2,6%) pertence a sindicato e 3 (7,7%) não 
informaram. Os equipamentos para gastronomia apresentam significativo grau de integração 
com a oferta nacional: 10 (25,6%) integram cadeias ou redes (9 são redes de âmbito 
nacional e um não informou); e 28 (71,8%) não operam em rede. Não respondeu, 1 (2,6%). 
Nenhum estabelecimento faz parte de cadeia internacional (tab. 2.1.27). 
 
Tabela 2.1.27. Natureza da propriedade dos serviços e equipamentos de gastronomia e sua 

inserção em redes ou cadeias – Belo Horizonte – 2010 

Tipo 

Natureza da 
propriedade 

Pertence a cadeia ou rede Âmbito da rede 

Particular Outra Sim Não NR Nacional 
Não 

informou 

Bares/Cafés/Lanchonetes   2 12 3 2 - 

Casas de 
chá/Confeitarias/Cervejarias 

2 0 1 1  1 - 

Restaurantes 21 1 7 15  6 1 

Total 35 4 10 28 1 9 1 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Melhorar o acesso aos equipamentos foi uma demanda presente nas observações dos 
entrevistados, na medida em que os congestionamentos e a dificuldade de estacionamento 
prejudicam o fluxo de clientes, aumentando o tempo de deslocamento, o que reduz o tempo 
livre do turista e dificulta sua chegada aos equipamentos. 
 
Segundo os gestores, 16 (41,0%) equipamentos podem ser considerados acessíveis a 
pessoas com necessidades especiais, outros 16 (41,0%) não são acessíveis; e 7 (17,9%) 
são parcialmente acessíveis. A partir desses dados pode-se afirmar que 23 (59,0%) 
apresenta deficiências quanto à acessibilidade. Em relação às áreas acessíveis, a da 
entrada foi apontada como a mais acessível, já que 20 (51,3%) equipamentos têm esse item 
adaptado e os cardápios são os menos acessíveis, uma vez que apenas 5 (12,8%) 
oferecem cardápios com adaptação (tab. 2.28). 
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Tabela 2.28. Avaliação dos gestores sobre a qualidade dos serviços e a acessibilidade para pessoas 

com necessidades especiais nos serviços e equipamentos para gastronomia, por tipo – 
Belo Horizonte – 2010 

Tipo 

Qualidade geral 
dos serviços 

Acessibilidade 
para pessoas 

com 
necessidades 

especiais 

Espaços com acessibilidade 

  
  
E

x
c
e
le

n
te

 

Boa NR Sim 

P
a
rc

ia
l Não 

E
n
tr

a
d
a

 

S
a
n

it
á
ri

o
s
 

M
o
b
íl
ia

 

C
a
rd

á
p

io
s
 

O
u
tr

a
 

Bares, Cafés, Lanchonetes 7 8 0 5 4  6 9 5 3 0 0 

Casas de 
chá/Confeitarias/Cervejarias 

1 1 0 2 0  0 1 2 2 1 0 

Restaurantes 9 12 1 9 3  10 10 9 8 4 0 

Total  17 21 1 16 7  16 20 16 13 5 0 

% 43,6 53,8 2,6 41,0 17,9  41,0 51,3 41,0 33,3 12,8 0 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010. 

 
A tabela 2.29 mostra que existem espaços para eventos em 22 (56,4%) equipamentos. 
 

Tabela 2.29. Disponibilidade de espaços para eventos e para estacionamento, por tipo de serviços e 
equipamentos de gastronomia – Belo Horizonte – 2010 

Tipos 

Possuem 
espaços para 

eventos 
Capacidade 
média para 

eventos 

Possuem estacionamento próprio 

Sim Não 
Sim com 

manobrista 
Sim sem 

manobrista 
Não 

Bares/Cafés/Lanchonetes 8 7 160 3 2 10 

Casas de chá/Confeitarias/Cervejarias 1 1 0 1 0 1 

Restaurantes 13 9 184 7 3 12 

Total 22 17 167 11 5 23 

% 56,4 43,6 - 28,2 12,8 59,0 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Em média, os espaços para eventos têm capacidade para 184 pessoas. A casa com maior 
capacidade consegue realizar eventos para até 700 pessoas. Oferecem estacionamento, 
com capacidade para até 200 carros em um mesmo restaurante e média de 102,75 vagas 
16 (41,0%) estabelecimentos.  
 
A especialidade mais comum entre os restaurantes foi comida brasileira, apontada por 13 
(33,3%) gestores, seguindo-se: comida mineira, 7 (17,9%); comida italiana, 5 (12,8%); 
churrascaria, 4 (10,3%); comida alemã, 3 (7,7%); e comida francesa, argentina e chinesa, 1 
(2,6%) cada uma. 
 
Entre os equipamentos de gastronomia, 29 (74,4%) oferecem serviço ―a la carte‖ e 4 
(10,3%), ―buffet livre‖ (tab. 2.30). 
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Tabela 2.30. Tipo de serviço principal dos serviços e equipamentos para 
gastronomia – Belo Horizonte – 2010 

Tipo de Serviço 
Quantidade 

Abs. % 

A la carte 29 74,4 

Buffet livre 4 10,3 

Por quilo 2 5,1 

Delivery 1 2,6 

Outro 1 2,6 

Não respondeu 2 5,1 

Total 39 100 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A quantidade de mesas dos estabelecimentos varia de 6 a 120 mesas, com uma média de 
51. O número de cadeiras varia de 12 a 450, com uma média de 200. A capacidade total 
varia de 12 e 1.000 pessoas, com uma média de 274. 
 
Em relação à capacidade de atendimento, o número de mesas para cada garçom varia de 
1,53 a 15,0. O maior número é encontrado nos Bares e Lanchonetes. A média encontrada 
na amostra é de 5,4 mesas por garçom, ou um garçom para atender, em média 20 pessoas, 
considerando que cada mesa comporta 4 pessoas. Não existem estudos consolidados que 
considerem a relação entre número de garçons por mesa e satisfação do cliente. Portanto, 
esse número é apenas uma referência, sendo insuficiente para avaliar qualitativamente a 
oferta desses serviços. 
 
Informaram possuir planejamento estratégico 25 (64,1%) restaurantes, bares cafés, 
cervejarias e confeitarias; 7 (17,9%) não possuem essa ferramenta; e 4 (10,3%) informaram 
estar com o planejamento em elaboração. Não souberam responder, 3 (7,7%). 
 
Para a maior parte dos equipamentos de gastronomia, dezembro é o mês de maior 
movimento. Janeiro, fevereiro e julho, tipicamente meses de férias escolares, foram 
apontados como os de menor movimento (gráf. 2.25 e gráf. 2.26). 
 

Gráfico 2.25. Mês de maior movimento nos serviços e equipamentos 
de gastronomia, por número de estabelecimentos – 
Belo Horizonte – 2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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Gráfico 2.26. Mês de menor movimento nos serviços e equipamentos 
de gastronomia de Belo Horizonte por número de 
estabelecimentos - 2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
O número de refeições servidas em um único estabelecimento no mesmo dia varia entre 10 
e 1.000 refeições. Não informaram o número médio de refeições servidas 6 (15,4%). 
Sábado foi o dia que apresentou maior volume de serviço, seguido de domingo e sexta-feira 
(gráf. 2.27). Ainda em relação ao número de refeições servidas, considerando todas as 
citações de segunda a sexta-feira, o número de 80 refeições por dia foi citado 24 (61,5%) 
vezes e o de 100 refeições, 20 (51,3%). 
 
Belo Horizonte é a principal origem dos clientes, citada em 31 (79,5%) estabelecimentos, 
seguida de São Paulo, por 13 (33,3%). 
 

Gráfico 2.27. Número médio de refeições servidas nos equipamentos 
para gastronomia, por dia da semana – Belo Horizonte – 
2010 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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O gasto médio por pessoa varia de R$ 15,00 a R$ 140,00, ficando a média em R$50,44, 
considerando apenas os 36 estabelecimentos cujos dados foram disponibilizados. Entre os 
restaurantes, a média foi de R$ 64,40 e entre os Bares/Cafés/Lanchonetes R$28,23 (gráf. 
2.28). 
 

Gráfico 2.28. Gasto médio dos clientes em serviços e equipamentos 
para gastronomia, por categoria de equipamento – Belo 
Horizonte –2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Uma pequena parte dos equipamentos para gastronomia oferece tarifas especiais. Apenas 
10 (25,6%) têm tarifas para grupos; 8 (20,5%) oferecem tarifas especiais para crianças; e 9 
(23,1%), para convênios coorporativos. Oferecem tarifas promocionais, 23 (59,0%), em 
geral, disponibilizadas em função do período de menor movimento (dias de semana), para 
convênios coorporativos e aniversariantes. 
 
A principal pesquisa realizada com visitantes é a de avaliação da qualidade dos serviços, 
encontrada em 21 (53,8%) equipamentos, seguindo-se a pesquisa de perfil do cliente, em 3 
(7,7%); não realizam pesquisas 16 (41,0%); e realiza outro tipo de pesquisa (não 
especificada) 1 (2,6%) confeitaria e não respondeu a essa pergunta1 (2,6%) restaurante 
(gráf. 2.29). 
 

Gráfico 2.29. Tipos de pesquisas realizadas pelos serviços e 
equipamentos para gastronomia – Belo Horizonte –
2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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Os cartões de crédito são aceitos por 37 (94,9%) estabelecimentos, enquanto apenas 2 
(5,1%) - Bares com capacidade mais reduzida - não aceitam nenhum tipo de cartão de 
crédito. 
 
Quanto aos preços de seus equipamentos em comparação com os praticados por outros 
equipamentos similares em destinos competidores, 18 (46,2%) gestores responderam que 
têm o mesmo nível de preços; 10 (25,6%) que os preços são mais baratos e seis (15,4%), 
que os preços são mais elevados. Não responderam 5 (12,8%). 
 
Os dados sobre faturamento não foram disponibilizado por 22 (53,8%) gestores. Afinal são 
dados bastante sensíveis. Entre os 17 (43,6%) locais que responderam sobre o volume de 
faturamento no último ano, a média foi de R$1.499.351,00, com lucratividade entre 4% e 
40%. O faturamento declarado mais baixo foi de R$120.000,00 e o mais alto, 
R$4.578.972,00. Informaram que a margem de lucro é de 40%, 2 (5,1%); entre 15 e 25% 6 
(15,4%); e entre 4% e 12%, 7 (17,9%). Não souberam ou não responderam, 24 (61,5%). 
 
Apenas 1 (2,6%) gestor declarou que 40% do capital investido é estrangeiro, dos Estados 
Unidos; e 2 (5,1%) não responderam sobre participação internacional. Informaram que não 
possuem nenhuma participação externa, o que configura uma oferta turística gastronômica 
predominantemente nacionalizada, 36 (92,3%). 
 
Realizaram investimentos nos últimos três meses 16 (41,0%) equipamentos (gráf. 2.30). 
Não responderam ou deixaram de responder 23 (59,0%).  
 
Quando perguntados sobre os planos, 25 (64,1%) gestores responderam que há planos de 
investimento para os próximos cinco anos. A soma dos investimentos em 14 (35,9%) 
equipamentos chega a R$ 2,5 milhões, sendo 41,2% em reforma e construção. planejados 
nos próximos cinco anos. Declararam que os recursos para investimentos serão 
provenientes de capital próprio, fruto das vendas ou do próprio faturamento, 14 (35,9%); de 
crédito bancário ou financeiras, 6 (15,4%) bares e restaurantes; e de parcerias ou patrocínio 
com fornecedores, 5 (12,8%). Não responderam, 3 (7,7%).  
 
 

Gráfico 2.30. Volume de recursos investidos em dezesseis 
serviços e equipamentos para gastronomia – Belo 
Horizonte – 2007-2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010  

* Obs:  Investidos até agosto de 2010. 

 
Alta carga tributária e elevados custos operacionais são também reclamações recorrentes. 
Os gestores afirmam que a falta de incentivo dificulta e até inviabiliza novos investimentos. 
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Em relação às metas de ampliação da capacidade de atendimento nos próximos cinco anos, 
24 (61,5%) gestores responderam afirmativamente. Destes, 12 planejam a ampliação física 
do espaço, o que inclui reforma 6 têm meta de, no mínimo, dobrar a capacidade de 
atendimento); 2 irão investir em novos produtos ou novas unidades; 4 irão investir apenas 
em número de funcionários, sem necessariamente aumentar o espaço físico; e 6 irão 
expandir o atendimento não souberam informar suas metas de ampliação. 
 
Em seu conjunto, os dados sobre rendimento e perspectivas de investimento revelam um 
cenário, de forma geral, bastante positivo para a amostra de restaurantes, bares e similares. 
Acrescente-se que 23 (59,0%) gestores declararem que há necessidade de novas 
instalações para aprimorar a qualidade de seus serviços. 
 
Os sistemas de gestão de qualidade estão presentes em 21 (53,8%) equipamentos; 1 
(2,6%) está com sistema em implantação; e 15 (38,5%) não têm esse sistema. Não 
souberam responder 2 (5,1). Entre os sistemas de qualidade implantados, há 6 restaurantes 
com certificação realizada por consultorias externas, 2 que seguem as determinações dos 
órgãos regulatórios (ANVISA e Programa de Alimento Seguro) e 10 têm sistemas próprios 
de gestão, realizados pelos gerentes por meio de treinamentos constantes, sendo que 3 não 
informaram qual sistema utilizam. 
 
Os sistemas de gestão ambiental estão presentes em 21 (53,8%) estabelecimentos, que 
nem sempre são os mesmos que possuem sistema de gestão de qualidade. Dentre as 
práticas mais comuns estão: campanhas para redução de consumo de água ou energia, a 
coleta seletiva de lixo, reaproveitamento de recursos (com destaque para a coleta e o 
reaproveitamento do óleo de cozinha, citado por 6 estabelecimentos) e tratamento de esgoto 
(gráf. 2.31). 
 
 

Gráfico 2.31. Número de serviços e equipamentos para gastronomia que realizam 
práticas de gestão ambiental – Belo Horizonte - 2010 

 
 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Apontaram o turismo de negócios e eventos como o segmento principal para suas ações de 
promoção 26 (77,7%) equipamentos de gastronomia: 8 (20,5%) turismo cultural, turismo de 
saúde; 1 (2,6%) ecoturismo; e 3 (7,7%) outros. Tendo em vista a importância do turismo de 
lazer (notadamente centrado em equipamentos de entretenimento e cultura) apontado pelo 
estudo de demanda efetiva e potencial, esse foco deveria ser objeto de maior ajustamento. 
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Possuem site na internet 32 (82,1%) equipamentos, e 7 (17,9%) não utilizam esta 
ferramenta para facilitar a comunicação com parceiros ou clientes. Entre as ferramentas de 
promoção mais utilizadas estão: internet, revistas especializadas, folhetos, jornal e rádio 
(gráf. 2.32). 
 

Gráfico 2.32 Meios de promoção utilizados pelos serviços e equipamentos 
para gastronomia – Belo Horizonte - 2010 

 
Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os materiais são oferecidos em dois ou mais idiomas por 10 (25,6%) equipamentos, sendo 
que o mais comum, presente em todos os 10 restaurantes, é o inglês.  
 
As principais formas de comercialização citadas são: central de reservas própria, para 23 
(59,0%) entrevistados; chegada direta do cliente, para 14 (35,9%); internet, para 13 (33,3%); 
e agências de viagens, 5 (12,8%) (tab. 2.31). 
 
 

 
Apenas 2 (5,1%) equipamentos têm dificuldades em sua comercialização. Seus gestores 
citaram a falta de acesso à internet e o excesso de concorrência como fatores causadores. 
Os bares e restaurantes de Belo Horizonte não estão muito integrados à oferta turística da 
cidade.  
 
O gráfico 2.33 apresenta o número de equipamentos para gastronomia que reconhecem a 
existência de parcerias formais com as diferentes atividades do ambiente turístico, em que 
se destacam os meios de hospedagem e as agências operadoras. 
 
 
 

Tabela 2.31. Serviços e equipamentos para gastronomia que 
comercializam por meio de agências de viagens e 
percentual de participação desse canal de comercialização – 
Belo Horizonte – 2010 

Estabelecimentos 
Volume de clientes por 

agências de viagens (em %) 

Buteco do Maranhão 20 

Churrascaria Fogo de Chão 2 

Dona Lucinha I 10 

Ambrosio‘s 5 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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Gráfico 2.33 Serviços turísticos que mantêm parcerias formais com os serviços 
e equipamentos para gastronomia – Belo Horizonte – 2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A partir das informações sobre a integração da oferta turística, podem-se destacar cinco 
restaurantes e um bar que, de fato, utilizam estratégias de parcerias simultâneas com hotéis 
e agências de viagens para atrair efetivamente turistas, diversificando o público que atende 
atualmente: Ambrosio‘s, Buteco do Maranhão, Fogo de Chão, Dona Lucinha 1, Paladino e 
Maria das Tranças. 
 
Um dos gestores informou que existem conflitos com as agências e as operadoras de 
turismo quanto ao recebimento, porque elas querem pagar o mínimo e quando há qualquer 
problema demoram de três a quatro meses para solucioná-lo.  
 
Em relação às operadoras de cartão de crédito, 6 (15,4%) gestores informaram que existem 
conflitos. Cinco respostas referem-se às taxas cobradas e três, ao mau funcionamento ou à 
falta de manutenção das máquinas. 
 
Os restaurantes Minas Tênis Clube e Dona Lucinha têm um agente de divulgação fora de 
Belo Horizonte, mas apenas um deles informou quem é e onde se localiza (uma agência de 
comunicação em São Paulo). 
 
Seis estabelecimentos integram roteiros turísticos. Segundo os gestores, as agências que 
os comercializam são de Belo Horizonte, sendo que duas também atuam em São Paulo. 
Entre os equipamentos comercializados por agências, quatro informaram que compõem 
pacotes em que Belo Horizonte é o destino final único e dois, que compõem pacotes em que 
Belo Horizonte é parte de pacotes multidestinos. 
 
Em relação à segurança para os trabalhadores e os clientes, os estabelecimentos foram 
avaliados como ―muito seguros‖ por 10 (25,6%) gestores, ―seguros‖ por 25 (64,1%); e 
―pouco seguros‖ por 4 (10,3%). A pesquisa identificou ainda a presença de vigilantes 
privados em 19 (48,7%) estabelecimentos; e vigilância eletrônica em 30 (76,9%). A 
segurança também foi avaliada sob o ponto de vista de sua localização. Informaram que 
existe ronda policial no local ou estão próximos a batalhão de polícia 28 (71,7%) gestores. 
 

Considerações sobra a análise dos serviços e equipamentos de gastronomia 

 
A oferta gastronômica de Belo Horizonte é diversificada. Contempla desde opções 
econômicas a outras mais sofisticadas, que atendem a diferentes paladares e preferências. 
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Todavia, essa oferta está muito mais direcionada aos cidadãos aqui residentes. O turismo é 
visto como uma atividade complementar, cujo público é pouco significativo, e com reduzida 
capacidade de produzir mudanças na oferta desses serviços atualmente. 
 
Em função da baixa importância que o turismo representa para a maioria dos equipamentos, 
o segmento de negócios e eventos foi apontado como o foco principal de suas ações de 
promoção. Esse foco merece mais atenção e poderia ser mais bem ajustado se se 
considera a relevância do turismo de lazer (mais centrado nos equipamentos de 
entretenimento e cultura) identificada no estudo de demanda efetiva e potencial realizado 
em 2010. 
 
O setor movimenta um volume considerável de recursos. Existem restaurantes que chegam 
a servir mil refeições em um único dia. A existência de redes e cadeias, em sua maioria de 
âmbito nacional, é outro fator positivo, que aumenta a competitividade de Belo Horizonte 
como destino turístico.  
 
Entre os bares e restaurantes de Belo Horizonte pesquisados, os programas de gestão 
ambiental são bastante frequentes. Merece destaque o reaproveitamento de óleo de 
cozinha, que, em parte, é fruto do projeto ―Papa óleo‖ da Associação Brasileira dos Bares e 
Restaurantes (ABRASEL). 
 
O crescimento econômico, de modo geral, tem beneficiado o setor. Os gestores querem 
ampliar a capacidade de atendimento de seus empreendimentos. A maior parte deles 
informou que os recursos para esses investimentos serão próprios, indicando, porém, certa 
dificuldade de acesso às linhas de financiamento existentes. De outro lado, há  reclamações 
sobre a alta carga tributária e os elevados custos operacionais, que dificultam e até mesmo, 
inviabilizam novos investimentos. 
 
O trânsito tem relação direta com a oferta gastronômica. Os congestionamentos e a 
dificuldade de estacionamento, segundo os gestores, prejudicam o fluxo de clientes. No 
caso dos turistas, a demora para chegar aos locais impacta negativamente na imagem do 
destino. 
 
Também merece atenção o fato de os materiais promocionais, em geral, não serem 
produzidos em outros idiomas. A relação entre os equipamentos de alimentação e as 
agências de viagem é ainda incipiente, o que dificulta a formação de produtos turísticos 
estruturados e completos. 
 
 

2.1.3.3. Serviços e Equipamentos de Agenciamento 
 
Os serviços e os equipamentos de agenciamento, segundo a categorização do Inventário da 
Oferta Turística (INVTUR) do Ministério do Turismo, incluem as agências de viagem e as 
agências de viagem e turismo (operadoras turísticas).  
 
Dados da RAIS de 2009 apontam para a existência em Belo Horizonte de 387 agências de 
viagem, que empregavam 2.110 pessoas; 5 operadores turísticos (agências de viagem e 
turismo), que empregavam 9 pessoas; 16 serviços de reservas e outros serviços de turismo 
não especificados, que empregavam 58 pessoas. No total, são 408 estabelecimentos 
formais de agenciamento que empregavam 2.177 trabalhadores em Belo Horizonte em 
2009. 
 
Para os efeitos desta pesquisa, foram consideradas, inicialmente, apenas as agências que 
operam o turismo receptivo na cidade de Belo Horizonte, atendendo às exigências do 
PDITS, que considera tão somente os equipamentos de maior relevância para a atividade 
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turística atual e potencial. Em Belo Horizonte, foram identificados 19 desses equipamentos 
cadastradas no Cadastur e em diferentes programas do setor7. 
 
 A partir desse levantamento, foram selecionadas 11 agências de perfil mais receptivo, das 
quais 10 (90,9%) responderam aos questionários que embasam esta pesquisa (quadro 
2.21).  
 

Quadro 2.21. Categoria Serviços e Equipamentos de Agenciamento comercialização – 
Belo Horizonte – 2010 

Tipo Nome 
Ano de início 

das atividades 

Agências de 
viagem 

Brasil Aventuras Expedições 1995 

Trilhas de Minas 2000 

Beagatur Turismo 1984 

Agências de 
viagem e turismo 

Condotti Turismo 1996 

Primotur Turismo Ecológico 1998 

Arte y Vida Turismo 1988 

Tauanã Turismo Ecopedagógico Esporte e Aventura 1991 

CVC 2009 

Master Turismo 1987 

Pampulha Turismo 1958 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Iniciaram suas atividades na década de 1990, 4 (40%); na década de 1980, 2 (20%); a partir 
do ano 2000, 2 (20%); e uma (10%) no ano de 1958. Não respondeu, 1 (10,0%). As dez 
agências são privadas, sendo que 5 (50%) pertencem a redes ou cadeias de agências, das 
quais 3 são internacionais, 1 nacional e 1 local, e 5 (50,0%) operam isoladamente.  
 
O Registro Oficial fornecido pelo Ministério do Turismo/EMBRATUR é obrigatório. Todas as 
agências pesquisadas estão registradas. Em relação ao tipo de serviço que oferecem 7 
(70%) operam turismo receptivo e turismo emissivo e 3 (30%) operam exclusivamente o 
serviço receptivo. 
 
Informaram que não trabalham com pacotes exclusivos da cidade de Belo Horizonte 6 (60%) 
agências. Ou seja, seus pacotes sempre incluem outros destinos, como as cidades 
históricas, alguns municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, como Nova Lima, 
Brumadinho e Sete Lagoas, além de parques (Ibitipoca, Inhotim e Canastra), Araxá, Estrada 
Real e outras regiões do País. Oferecem roteiros só com Belo Horizonte 4 (40%) agências.  
 
A tabela 2.32 apresenta o quantitativo de agências que trabalham com diferentes produtos e 
pacotes, incluindo ou não a cidade de Belo Horizonte. 
 

Tabela 2.32. Roteiros oferecidos pelos serviços e equipamentos de agenciamento – Belo 
Horizonte – 2010 

Tipo de roteiro Cidades que incluem 
Quantidade 

Abs % 

Roteiros que incluem 
apenas Belo Horizonte 

City-Tour em Belo Horizonte 4 40 

Roteiros para outras 
cidades que incluem Belo 

Sabará, Brumadinho, Serra do Curral, Nova 
Lima, Ouro Preto, Diamantina, Inhotim, 

9 90 

                                                
7
  Participam do programa ―Minas Recebe‖ da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais, e/ou 

participam da campanha ―BH espera por você‖ do Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau e/ou 
participam do projeto ―BH + 1 Dia‖ da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais  
(ABIH/ MG) 
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Horizonte Tiradentes, Sete Lagoas 

Roteiros para outras 
cidades do interior de 
Minas que não incluem 
Belo Horizonte 

Vale Verde, Ouro Preto, Mariana, Parques 
(Ibitipoca e Canastra), Cidades Históricas, 
Estrada Real 

7 70 

Outros roteiros 
Rio de Janeiro, Paraty, Salvador, Foz do 
Iguaçu, Amazônia, Araxá, Praias do 
Nordeste, Brasil inteiro 

6 60 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Apesar de a seleção intencional da amostra considerar apenas agências receptivas, 4 (40%) 
informaram que mais de 90% do seu movimento atual é proveniente do turismo emissivo e 6 
(60%) têm 60% ou mais do seu movimento concentrado no turismo receptivo, sendo que 3 
trabalham exclusivamente com turismo receptivo - ou seja, 100% de suas vendas são para 
pessoas que chegam de outras regiões (tab. 2.33).  
 

Tabela 2.33. Participação relativa do turismo receptivo no total dos serviços e 
equipamentos de agenciamento – Belo Horizonte – 2010 

Participação do turismo receptivo no volume 
de vendas totais 

Quantidade 

Abs. % 

Até 10% 4 40 

Entre 60% e 70% 2 20 

80% 1 10 

100% 3 30 

Total 10 100 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A pesquisa identificou os três principais roteiros comercializados pelas agências receptivas. 
As tabelas 2.34, 2.35 e 2.36 apresentam os principais roteiros citados. 
 
 

Tabela 2.34. Principal roteiro comercializado pelos serviços e equipamentos de 
agenciamento – Belo Horizonte – 2010 

Roteiro 
Quantidade 

Abs. % 

Cidades históricas 5 50 

Porto Seguro 2 20 

Canastra, Caraça e Caratinga 1 10 

Serra do Cipó 1 10 

Não respondeu 1 10 

Total 10 100 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010. 

 
Tabela 2.35. Segundo principal roteiro comercializado pelos serviços e 

equipamentos de agenciamento – Belo Horizonte – 2010 

Roteiro 
Quantidade 

Abs. % 

Belo Horizonte 1 10 

Brasília 1 10 

Caraça 1 10 

Circuito das Grutas 1 10 
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Ecológico (Cipó e Carrancas) 1 10 

Natal 1 10 

Pantanal 1 10 

Tiradentes e São João Del Rey 1 10 

Não respondeu 2 20 

Total 10 100 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Tabela 2.36. Terceiro principal roteiro comercializado pelos serviços e equipamentos 

de agenciamento – Belo Horizonte – 2010 

Roteiro 
Quantidade 

Abs. % 

Estrada Real 2 20 

Belo Horizonte 1 10 

Diamantina 1 10 

Inhotim 1 10 

Maceió 1 10 

Parque Estadual Intervales, Itatiaia e Ubatuba 1 10 

Portugal 1 10 

Não respondeu 2 20 

Total 10 100 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Oferecem serviços de excursão, city tour e traslado 9 (90,0%). O serviço de locação de 
veículos é oferecido por 6 (60,0%). 
 
O valor médio dos principais roteiros comercializados varia entre R$170,00 e R$2.200,00 
nos dez equipamentos, com média de R$912,00. O valor que mais se repete é R$800,00 
citado por 2 (20%) agências. O tempo médio de duração desses roteiros varia entre um e 
dez dias, com média de 4,75 dias. Apesar de o valor médio de roteiro mais alto 
corresponder ao de duração mais longa, existem roteiros com a mesma duração que são 
mais caros do que outros, sendo que o valor por dia oscilou entre R$ 68,00 e R$ 285,70. 
 
A quantidade de turistas atendidos pelas agências foi analisada, mas não foi possível 
estabelecer uma tendência a partir dos dados analisados. Em 2 (20%) equipamentos, o 
volume de turistas se manteve entre 2007 e 2009 e em 1 (10%) houve crescimento. Acusou 
ligeira queda nesse montante 1 (10%) em 2009 e 1 (10%) iniciou suas atividades em 2009. 
Não informaram o número de turistas atendidos 5 (50%) agências. 
 
A tabela 2.37 apresenta os quantitativos de atendimento das agencias relativos à duração 
dos roteiros e ao atendimento aos turistas entre 2007 e 2009, sendo este último dado 
informado por apenas 4 (40,0%) equipamentos. 
 

Tabela 2.37. Turistas atendidos por serviços e equipamentos de agenciamento – Belo 
Horizonte – 2010 

Tipo de equipamento 

Duração média dos 
roteiros  

(em número de dias) 

Volume médio de turistas 
recebidos nos últimos três anos  

(em número de pessoas) 

2007 2008 2009 

Agências de viagem 7 150 150 130 

Agências de viagem e turismo 3,8 770 880 2220 

Total geral - 920 1030 2350 
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Média geral 4,8 230 257,5 587,5 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
O perfil dos turistas também foi avaliado durante a pesquisa. Afirmaram que a faixa etária 
média dos clientes situa-se entre 39 e 52 anos 5 (50%) agências; que tem a maior parte dos 
clientes entre 53 e 65 anos, 2 (20%); entre 26 a 38 anos, uma (10%); acima de 65 anos, 1 
(10%). Não soube responder, 1 (10%). 
 
Ainda em relação ao perfil dos clientes, 4 (40%) equipamentos têm clientes com renda entre 
5 e 12 salários mínimos (até R$6.000,00); 2 (20%) entre 2 e 5 salários (até R$2.500,00), 1 
(10%) entre 12 e 25 salários (até R$ 12.000,00) e um (10%) acima de 25 salários mínimos. 
Não souberam responder 2 (20%). 
 
Em quatro (40%) equipamentos a maior parte dos clientes é de Belo Horizonte e região 
metropolitana; em 3 (30%) brasileiros de outras regiões; e em 3 (30%) turistas 
internacionais. 
 
Com relação à permanência média dos turistas em seus roteiros, quatro (40%) agências 
disseram ser de sete dias ou mais, para três (30%) entrevistados essa permanência média 
varia entre três e seis dias, dois (20%) informaram que a média é de um dia e outro (10%) 
declarou ser de dois a três dias. 
 
Oferecem roteiros que estão parcialmente preparados para atender pessoas portadoras de 
necessidades especiais 3 (30%) equipamentos; não oferecem nenhum roteiro que possa 
atender a esse público, 7 (70,0%); e 1 (10%) tem roteiros específicos, desenhados 
especialmente para deficientes auditivos, cadeirantes e amputados. 
 
Informaram que possuem planejamento estratégico 4 (40%) agências, que não possuem, 3 
(30%); e que o planejamento está em elaboração, 3 (30%). 
 
Julho e setembro foram considerados pela maioria os meses de maior movimento e janeiro 
e dezembro, tipicamente de férias escolares, os de menor movimento (gráf. 2.34 e gráf. 
2.35). 
 

Gráfico 2.34 Mês de maior movimento nos serviços e equipamentos 
de agenciamento, pesquisados por número de 
estabelecimentos – Belo Horizonte – 2010 

 
Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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Gráfico 2.35. Mês de menor movimento nos serviços e equipamentos de 
agenciamento, por número de estabelecimentos – Belo 
Horizonte – Minas Gerais – 2010 

 
Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
O valor dos pacotes comercializados varia na baixa e na alta temporada. Para 4 (40%) 
agências, cresce entre 10 e 25%, para 2 (20%) 50%; e para 3 (30%) não há alteração. Não 
tem informações sobre a mudança dos valores 1 (10%). 
 
Quanto à concessão de tarifas especiais, duas agências (20%) têm para maiores de 60 
anos, 4 (40%) para convênios corporativos, 6 (60%) para crianças e 8 (80%) para grupos. 
Quanto às tarifas promocionais, 6 (60,0%) as disponibilizam em função da baixa temporada, 
para diminuir a sazonalidade e conquistar novos clientes. 
 
O percentual de origem dos clientes das agências (internacional, nacional regional e local) 
está distribuído na tabela 2.38. 
 

Tabela 2.38. Origem dos clientes do serviços e equipamentos de agenciamento, por 
percentual de participação – Belo Horizonte – 2010 

Classe de 
participação 

Internacional Nacional Regional Local 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Não tem (0%)   2 20 5 50 4 40 

Até 10% 5 50 4 40 4 40   

Entre 11 e 20% 1 10     1 10 

Entre 21 e 30% 1 10       

Entre 31 e 40%         

Entre 41 e 50%         

Entre 51 e 60%   1 10     

Entre 61 e 70%       1 10 

Entre 71 e 80% 1 10 1 10   1 10 

Entre 81 e 90%       1 10 

Acima de 91% 1 10 1 10   1 10 

Não respondeu 1 10 1 10 1 10 1 10 

Total 10 100 10 100 10 100 10 100 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os cartões de crédito não são aceitos por 3 (70%) dos dez estabelecimentos, o que gera 
dificuldades para seus clientes.  
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Responderam sobre o volume de faturamento no último ano 6 (60,0%) gestores, todos 
locais, cujo valor individual oscilou entre R$120.000,00 e R$167.000.000,00, com 
lucratividade entre 0% e 40%. Nenhuma empresa tem participação de capital estrangeiro, o 
que configura uma oferta turística de agências completamente nacionalizada. Deixaram de 
responder 4 (40,0%) gestores. 
 
A pesquisa de perfil de cliente é realizada em 4 (40%) equipamentos; e em 7 (70%), é 
conduzida pesquisa de avaliação de qualidade/satisfação. Não realizam nenhum tipo de 
pesquisa 2 (20%). 
 
Declararam que não houve investimento em 2007, 2008 e 2010, 3 (30,0%) agentes. 
Declararam ter investido R$10.000,00, R$60.000,00 e R$1.600.000,00, cada um, em 2007, 
3 (30,0%) agentes, tendo aumentado para R$20.000,00, R$70.000,00 e R$2.500.000,00, na 
mesma ordem, em 2008. Declararam ter investido R$20.000,00, R$50.000,00, 
R$130.000,00 e R$2.800.000,00, 4 (40,0%) agentes. Declararam que realizaram 
investimentos de R$20.000,00 e R$40.000,00 em 2010, 2 agentes. Não responderam 4 
(40,0%) agentes. 
 
Quanto à existência de um plano concreto de investimento para os próximos cinco anos, 7 
(70,0%) agentes responderam que sim e 2 (20,0%) que não existe. Não respondeu 1 
(10,0%). O volume desses investimentos oscila entre R$10.000,00 e R$1.000.000,00, 
concentrando-se em materiais e equipamentos (tab. 2.39). 
 

Tabela 2.39. Distribuição dos investimentos dos serviços e equipamentos de agenciamento por 
setor e valor – Belo Horizonte – 2010 (em percentual) 

Setores 

Valores (em R$mil) 

0 

(zero) 
Até 5 Até 50 

Até 
150 

Até 
250 

Até 
600 

NS NR Total 

Reforma e 
construção 

20 10 20 - - - 10 40 100 

Treinamento 40 - 10 - - - 10 40 100 

Projetos de 
gestão ambiental 

40 - - 10 - - 10 40 100 

Materiais e 
equipamentos 

10 10 - 10 10 10 10 40 100 

Outro setor 40 - - - - - 10 50 100 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A origem dos recursos para investimentos é própria em 6 (60%) equipamentos e 1 (10%) 
gestor informou que irá recorrer a financiamentos. não informaram a fonte dos recursos 3 
três (30%). 
 
As metas de ampliação dos equipamentos estão presentes em 7 (70,0%) equipamentos, 
relacionando-se a: aumento da frota, diversificação dos produtos, expansão do serviço 
receptivo, construção de pousadas e contratação de mais funcionários. Informou que não 
tem metas de ampliação ou expansão 1 (10,0%). Não respondeu, 1 (10,0%). 
 
Para melhorar a qualidade dos serviços prestados, os equipamentos, segundo seus 
gestores, precisam aumentar a estrutura física e treinar e desenvolver pessoas. 
 
Os sistemas de gestão de qualidade estão implantados em 3 (30%) equipamentos (ISO 
9001, SGS e pós-vendas-interno) e em implantação 2 (20%). Não têm esse sistema 5 
(50%). 
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Os sistemas de gestão ambiental estão implantados em 3 (30%) equipamentos e em 
implantação em 1 (10%). Não têm nenhum sistema de gestão ambiental 6 (60%). Dentre as 
práticas mais comuns citam-se: políticas de redução de consumo de água ou energia e 
outras práticas, como a de plantar uma árvore para cada pacote vendido (tab. 2.40). 
 

Tabela 2.40.Práticas ambientais realizadas pelos serviços e equipamentos de 
agenciamento de Belo Horizonte/MG pesquisados - 2010 

Ação 
Situação (%) 

Não Sim Em implantação 

Coleta seletiva de lixo 40,0 50,0 10,0 

Reaproveitamento de recursos 50,0 50,0 - 

Fontes alternativas de energia 80,0 20,0 - 

Tratamento de efluentes 80,0 10,0 10,0 

Políticas de redução de consumo (água, energia) 10,0 90,0 - 

Outra prática para gestão ambiental 40,0 60,0 - 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Na opinião dos agentes, a região geográfica de origem do seu principal mercado emissor de 
clientes é a própria cidade e a região metropolitana, citada por 7 (70%), seguindo-se pelo 
restante da região Sudeste, por 4 (40,0%), e São Paulo e o exterior, por 3 (30,0%) (tab. 
2.41). 
 

Tabela 2.41. Principal mercado emissor dos serviços e equipamentos 
de agenciamento – Belo Horizonte – 2010 

Principal mercado emissor Agências (%) 

Belo Horizonte e Região Metropolitana 70,0 

Interior de Minas Gerais 20,0 

São Paulo 30,0 

Rio de Janeiro 20,0 

Restante da Região Sudeste 40,0 

Distrito Federal/ Região Centro-Oeste 10,0 

Região Sul 20,0 

Região Nordeste 10,0 

Região Norte 10,0 

Exterior 30,0 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
O segmento alvo das agências é: para 4 (40,0%) o turismo cultural, para 3 (30,0%) o turismo 
de negócios e eventos; para 2 (20,0%) o ecoturismo; e para 1 (10,0%) o turismo de 
aventura. 
 
Essa informação reflete a diversidade da oferta turística de Belo Horizonte e de Minas 
Gerais, já que algumas agências trabalham também com outros destinos em Minas que não 
incluem Belo Horizonte.  
 
Entre as ferramentas de promoção mais utilizadas estão: internet, folhetos e participação em 
feiras (tab. 2.1.42). 
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Tabela 2.1.42. Meios de promoção utilizados pelos serviços e 
equipamentos de agenciamento – Belo Horizonte – 
2010 

Meios de promoção Agências que utilizam (%) 

Folhetos 80,0 

Revistas especializadas 50,0 

Jornal 20,0 

Rádio 10,0 

TV 10,0 

Internet 90,0 

Promotores de vendas 50,0 

Participação em feiras 70,0 

Outros 20,0 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Apenas 4 (40,0%) agências oferecem os materiais em dois ou mais idiomas. A língua mais 
comum é o inglês, presente em todas as quatro, seguindo-se o espanhol, em três. 
 
Para 4 (40,0%) equipamentos a principal forma de comercialização é a central de reservas 
própria (telefone); para 2 (20,0%) são as operadoras, que respondem por mais de 70% de 
suas vendas; para 1 (10,0%) é o walk-in (clientes que chegam direto à loja); e para 1 
(10,0%) é a internet, responsável por 85% de seus negócios. Não souberam informar as 
principais formas de comercialização 2 (20,0%). 
 
Informaram que há dificuldades em sua comercialização 6 (60,0%) agências que citaram os 
problemas e necessidades: 

 aumentar os pontos de venda; 

 chegar com eficiência ao mercado consumidor; 

 dificuldades de parcerias com órgãos públicos; 

 dificuldades financeiras; 

 excesso de concorrência; 

 valor elevado para comercialização. 
 

A integração das agências de viagem com outros atrativos e equipamentos turísticos do 
destino é bastante expressiva (tab. 2.43). Destacam-se como os principais benefícios 
dessas parcerias levantados durante a pesquisa foram: melhores tarifas e preços mais 
competitivos, melhor qualidade dos serviços prestados, maior organização dos roteiros, 
melhor divulgação da marca, ampliação do canal de comercialização, agendamento prévio 
de visitas e possibilidade de oferecer vários serviços ao cliente em um só lugar. 
 

Tabela 2.43  Parcerias formais entre atrativos e equipamentos 
turísticos com os serviços e equipamentos de 
agenciamento – Belo Horizonte – 2010 

Atrativo ou equipamento parceiro Agências com parceria (%) 

Operadoras 70,0 

Atrativos turísticos 90,0 

Transportadores turísticos 90,0 

Serviços de lazer e entretenimento 80,0 

Meios de hospedagem 100,0 

Companhias aéreas 80,0 

Serviços de gastronomia/ alimentação 80,0 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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Em relação à organização e à integração dos equipamentos com as estratégias públicas e 
do trade, 6 (60%) agentes participam pelo menos um programa ou ação oficial de incentivo 
receptivo, sendo que cinco participam do ―BH + 1 dia‖, três do ―Minas Recebe‖, dois do 
―Minas de Ouro‖, dois de promoções da Abeta, um do ―Vai Brasil‖ e um da rede de negócios 
de BH (quadro 2.22). 
 

Quadro 2.22. Participação dos serviços e equipamentos de agenciamento em ações setoriais – Belo 
Horizonte – 2010 

Nome do estabelecimento 

Participação em programas e ações setoriais 

Programa 

―BH + 1 dia‖ 

Programa 
―Minas 

Recebe‖ 

Campanha 

―BH espera por 
você‖ 

Arte y Vida Turismo    

Beagatur Turismo   X 

Brasil Aventuras Expedições    

Condotti Turismo X   

Master Turismo X  X 

Pampulha Turismo X  X 

Primotur Turismo Ecológico  X X 

Tauanã Turismo Ecopedagógico Esporte e Aventura  X  

Trilhas de Minas X   

WJ Viagens e Turismo (CVC) X   

Total 5 2 4 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os conflitos com operadores, citados por 3 (30%) gestores, estão relacionados a: câmbio 
que utilizam, entrada dos operadores no mercado de trabalho dos agentes e oferta de 
lugares e de descontos para compra direta.  
 
Em relação às operadoras de cartão de crédito, apenas 1 (10%) gestor informou que 
existem conflitos e que a dificuldade é em relação aos estornos. Já em relação às 
companhias aéreas, 3 (30%) gestores declararam que existem conflitos, tais como: 
dificuldade de remarcação, cancelamento de reservas, falta de lugares e falta de 
atendimento direto às agências. 
 
Têm agentes de divulgação fora de Belo Horizonte 5 (50,0%) equipamentos, cujos 
benefícios são: divulgação do trabalho, maior volume de vendas, novos mercados e 
relacionamento. 
 
Quanto ao nível de segurança dos equipamentos, 2 (20,0%) agentes os consideram ―muito 
seguros‖; 5 (50,0%) ―seguros‖; e 3 (30,0%) ―pouco seguros‖. Os equipamentos considerados 
―muito seguros‖ contam com a presença de vigilantes privados, vigilância eletrônica e ronda 
policial no local ou estão próximos a batalhão de polícia. No caso dos equipamentos 
―seguros‖ contam com vigilância eletrônica e localização próxima a batalhão de polícia e os 
―pouco seguros‖ contam apenas com vigilância eletrônica. 
 

Considerações sobre a análise dos serviços e equipamentos de agenciamento 

 
Os serviços e equipamentos de agenciamento de Belo Horizonte estão integrados ao trade. 
Em sua maioria, operam em rede com outros equipamentos do Brasil e, até mesmo, do 
exterior. 
 
O movimento emissivo, mesmo nas das agências receptivas, ainda é muito expressivo. Belo 
Horizonte é um pólo mais emissor do que receptor de turistas. O segmento alvo principal 
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das agências é o turismo cultural, seguido do turismo de negócios e eventos, do ecoturismo 
e do turismo de aventura. Isso reflete o fato de algumas agências trabalharem também com 
outros destinos em Minas Gerais que não incluem Belo Horizonte.  
 
Os pacotes comercializados variam em duração e preço. Há opções para diferentes públicos 
no que diz respeito tanto à motivação da viagem quanto ao nível de gastos. Entre os roteiros 
comercializados pelas agências receptivas, ainda predominam roteiros que operam outras 
cidades do estado sem incluir Belo Horizonte entre os destinos. Ou seja, a Capital funciona 
mais como um pólo de chegada aérea, de onde os turistas são distribuídos para outros 
destinos do interior. Nesse sentido, é necessário trabalhar melhor o receptivo, para que os 
turistas possam desfrutar dos atrativos e equipamentos de lazer da cidade. Nesse sentido, 
as agências de Belo Horizonte devem empenhar-se para oferecer aos turistas experiências 
diferenciadas, com opções de preços variados, para atender a uma ampla camada de 
clientes. 
 
A origem dos turistas é variada.  Em alguns casos, procurar atendê-los torna-se o principal 
interesse de algumas agências. Esses nichos de mercado estão sendo trabalhados com o 
apoio de agentes de divulgação externa, que contribuem com a comercialização dos 
pacotes também para públicos de outras regiões do Brasil 
 
É necessário incrementar a adoção no setor de sistemas de gestão de qualidade e gestão 
ambiental capazes de contribuir para a competitividade do destino. Muitas agências 
pesquisadas informaram a existência de dificuldades financeiras, excesso de concorrência  
e valor elevado cobrado para comercialização dos produtos. 
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2.1.3.4. Serviços e equipamentos para transporte 
 
Os serviços e equipamentos para transporte, segundo a categorização do INVTUR do 
Ministério do Turismo, são separados em quatro tipos: transportadoras turísticas; locadoras; 
taxis; e outros.  
 
Dados da RAIS para Belo Horizonte apontam para a existência em 2009 de: 101 
estabelecimentos de transporte rodoviário coletivo sob fretamento e outros, empregando 
2.175 pessoas; 164 locadoras de automóveis sem condutor, empregando 1.464 pessoas; 24 
locadoras de outros meios de transporte sem condutor, empregando 168 pessoas; 55 
estabelecimentos de transporte rodoviário de táxi, empregando 443 pessoas; e 14 
estabelecimentos de transporte aéreo não regular, empregando, 349 pessoas. No total, 
essas atividades somavam 358 estabelecimentos formais, empregando 4.599 trabalhadores. 
Considerando todo o transporte aeroviário, rodoviário, aquaviário e ferroviário usado tanto 
para os turistas quanto para a população local, o total de estabelecimentos de serviços e 
equipamentos para transporte em Belo Horizonte em 2009 era de 668, empregando 32.038 
trabalhadores. 
 
A infraestrutura e os serviços gerais de transporte são objeto de análise no item 2.3.1 deste 
PDITS. Belo Horizonte conta com uma satisfatória e moderna frota de táxis, que oferece 
serviços de qualidade. Os condutores vêm sendo objeto de constantes ações de 
capacitação, inclusive em idiomas estrangeiros, para melhor atender o turista. A cidade 
conta também com um bom número de locadoras de meios de transporte, incluindo aquelas 
de grande porte que operam em rede no território nacional, com excelente padrão de 
qualidade, como Localiza, Avis e Hertz Rent a Car.  
 
Seguindo os critérios do PDITS, a pesquisa aplicada a gestores de serviços e equipamentos 
de transporte centrou-se em um segmento tipicamente turístico e de grande relevância para 
o setor: o de transportadores turísticos. Foram selecionadas inicialmente sete empresas de 
maior relevância atual e potencial para Belo Horizonte neste segmento. Tal seleção foi 
intencional, tomando-se por base o Cadastur, do Ministério do Turismo, os receptivos 
cadastrados no programa ―BH Espera por Você‖ e os profissionais especialistas que atuam 
na área.  
 
Da amostra inicial intencionalmente selecionada, cinco participaram da pesquisa de campo 
respondendo ao relatório, passando a constituir a amostra efetivamente trabalhada. Dessa 
amostra, a empresa Pampulha Turismo também foi pesquisada enquanto serviço e 
equipamento para agenciamento, uma vez que atua em ambos os setores.  
 
No quadro 2.23 encontra-se a relação dos cinco estabelecimentos pesquisados e os anos 
em que foram inaugurados. 
 

Quadro 2.23 Serviços e equipamentos para transporte, por ano de início das 
atividades – Belo Horizonte – 2010 

Tipo Equipamento Início de atividades 

Transportadoras Turísticas 

Banana Veloz  1993 

Expresso Biagini 1997 

Pampulha Turismo 1958 

T8T Traslados e Fretamentos 2008 

Vip Locação de Vans 2004 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os equipamentos pesquisados iniciaram suas atividades há pelo menos dois anos, sendo 
que um na década de 50, dois na década de 90 e dois nos últimos dez anos. A pesquisa 
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indicou que todas as transportadoras turísticas são particulares, não integram cadeia ou 
rede e possuem registro oficial no Ministério do Turismo/Embratur, estando devidamente 
formalizadas e legais. 
 
Todos os equipamentos para transporte trabalham tanto com transporte receptivo quanto 
com o transporte emissivo. O volume de vendas para o setor receptivo de cada 
transportadora turística varia entre 70% e 15% e para o setor emissivo, entre 75% e 30% 
(tab. 2.44). 
 

Tabela 2.44. Participação relativa dos setores emissivo e receptivo nas 
vendas dos serviços e equipamentos de transporte – Belo 
Horizonte – 2010 

Empresa 
Participação (%) 

Receptivo Emissivo 

Banana Veloz 70,0 30,0 

Expresso Biagini 30,0 70,0 

Pampulha Turismo 60,0 40,0 

T8T Translados e Fretamentos 15,0 75,0 

Vip Locação de Vans 70,0 30,0 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Todas as transportadoras turísticas são especializadas em locação de veículos e serviço de 
translado e, também, oferecem city tour pela Capital mineira. À excessão de uma, todas 
oferecem serviço de excursão e roteiros turísticos. A comercialização de pacotes, 
excursões, roteiros e city-tours, segundo a Embratur, é responsabilidade exclusiva das 
agências de viagem. Isso cria conflitos entre as agências e as transportadoras. Para 
minimizar esses conflitos e viabilizar a comercialização de roteiros de forma legal, as 
transportadoras também podem ser cadastradas como agências de viagens. A área de 
atuação de todas as transportadoras é o território nacional.  
 
As quatro transportadoras turísticas que oferecem roteiros oferecem Belo Horizonte 
isoladamente e em conjunto com outras cidades. Três empresas não informaram quais são 
as cidades que compõem com Belo Horizonte o roteiro juntamente. O gestor que respondeu 
a essa pergunta afirmou que o roteiro integra o Museu de Arte Contemporânea Inhotim. 
Duas transportadoras turísticas ofertam também roteiros para o interior de Minas Gerais 
sem incluir a Capital, sendo que os principais destinos são as cidades históricas (Ouro 
Preto, Mariana, Congonhas, São João del Rei, Tiradentes e Diamantina foram citadas), além 
de Araxá e Grutas. Um equipamento oferece outros roteiros, destinados a outros estados e, 
até mesmo, a outros países não especificados. 
 
A tabela 2.45 apresenta a quantidade de transportadoras turísticas que oferecem os 
diferentes tipos de roteiros.  
 

Tabela 2.45. Área de atuação dos serviços e equipamentos de transporte – Belo 
Horizonte – 2010 

Tipo de roteiro 
Quantidade de transportadoras 

Abs. % 

Apenas Belo Horizonte 4 80,0 

Outras cidades, incluindo Belo Horizonte 4 80,0 

Interior de Minas Gerais, sem incluir Belo Horizonte 2 40,0 

Roteiros em outros estados e/ou países 1 20,0 

Não oferecem roteiros 1 20,0 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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Considerando as quatro transportadoras que oferecem roteiros turísticos, dois gestores 
citaram os três principais roteiros vendidos, um citou apenas o mais vendido e um (20%) 
não citou nenhum dos roteiros comercializados por sua empresa. Entre os sete roteiros 
citados, quatro são destinados às cidades históricas, dois à Capital mineira e um a outras 
cidades não especificadas. Diamantina, Ouro Preto e Tiradentes merecem destaque dentre 
as cidades históricas, pois foram citadas isoladamente entre os três roteiros mais vendidos. 
As cidades históricas têm participação importante no volume de serviços dos 
transportadores e todos os quatro equipamentos que disponibilizaram a informação sobre os 
três principais roteiros, têm essas cidades entre eles, chegando representar 60% do volume 
total de roteiros comercializados em determinado equipamento. Belo Horizonte, incluindo o 
traslado aeroporto/hotel/aeroporto, também merece destaque. Em um dos equipamentos 
isso representa 40% do volume total de serviços, enquanto em outro chega a 60%. 
 
O valor médio dos roteiros comercializados foi informado por apenas dois gestores, 
situando-se entre R$400,00 e R$800,00. Dois não souberam responder. Um gestor, cujo 
serviço principal é o transporte de funcionários para empresas, informou que o valor médio 
que cobra é R$2.000,00. O tempo médio de duração desses roteiros é de um dia em dois 
equipamentos e de quatro dias em outros dois. Já que um não oferece roteiros, esta 
pergunta não se aplica. 
 
A pergunta sobre o volume médio de turistas transportados nos últimos anos foi respondida 
por apenas um gestor. Por isso, é impossível realizar qualquer avaliação preliminar sobre o 
segmento de transportadores turísticos de Belo Horizonte quanto a este quesito. A única 
empresa que disponibilizou esses dados registrou um crescimento agudo no volume de 
serviço, tendo transportado 10 mil pessoas em 2007, 15 mil em 2008 e 20 mil em 2009. 
 
A frota total das cinco transportadoras é de 117 veículos. O número de veículos de cada 
uma varia entre 18 e 37, ficando a média de veículos em 23 por transportadora. O número 
de assentos nas cinco frotas soma 1.942 lugares, o que indica que a capacidade média de 
atendimento simultâneo a clientes sentados é de 388 clientes por transportadora. O número 
de lugares sentados de cada empresa varia entre 280 e 635 (tab 2.46). 
 

Tabela 2.46. Frota total de veículos e de assentos ofertados pelos serviços e 
equipamentos de transporte – Belo Horizonte – 2010 

Transportadora 
Número total de 

veículos 
Número total de 

assentos 

Banana Veloz 18 280 

Pampulha Turismo 20 302 

Expresso Biagini  20 635 

T8T Traslados e Fretamentos 22 340 

Vip Locação de Vans 37 385 

Total 117 1.942 

Números médios 23,4 388,4 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A frota total dos cinco equipamentos compõe-se de: 33 carros, 28 vans, 45 micro-ônibus, 10 
ônibus e outro veículo 
 
O gráfico 2.36 mostra que a maior parte da frota das transportadoras turísticas é composta 
por micro-ônibus (38%), seguida por carros (28%) e vans (24%). 
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Gráfico 2.36. Frota dos serviços e e equipamentos de transporte, 

por tipo de veículo – Belo Horizonte – 2010 

 
Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A idade média dos veículos de cada transportadora varia entre um e quatro anos. Três 
possuem frota com idade média de dois anos, um tem idade de quatro anos e conta com 
uma frota bem recente, com média de apenas um ano, e um caracteriza sua frota como 
―nova‖. 
 
Existem na frota sete veículos adaptados para atender clientes com necessidades especiais, 
disponibilizados por três empresas. Apenas uma empresa possui roteiros preparados para 
receber esse público, embora não ofereça roteiro especifico.  
 
O planejamento estratégico é utilizado apenas por duas das cinco empresas, uma com esse 
dispositivo em atividade e uma em processo de elaboração. As pesquisas com visitantes 
não são realizadas por duas transportadoras, ao passo que três efetuam apenas pesquisa 
de satisfação/qualidade. Como nenhuma das empresas realiza pesquisa sobre o perfil do 
cliente, os dados sobre esse assunto são apenas estimativas resultantes da percepção dos 
gestores sobre seu público.  
 
Segundo três gestores, seus clientes possuem idade entre 26 e 38 anos. Para outro, seus 
clientes possuem entre 39 e 52 anos. Um gestor não soube responder. Em relação à renda 
média dos clientes, cada equipamento trabalha com um perfil diferente. Para um gestor, 
varia entre 2 e 5 salários mínimos, para outro, entre 5 e 12, e para um outro, entre 12 e 25 
salários mínimos. Dois gestores não souberam responder. Os clientes das transportadoras 
turísticas de Belo Horizonte são, principalmente, de origem local ou nacional na opinião de 
quatro equipamentos. Para outro, são de origem internacional. Os dados sobre a origem 
desses turistas internacionais ou a participação desse público no volume total de 
passageiros não foram informados. 
 
Segundo a maior parte dos gestores, o período de maior movimento é o segundo semestre, 
e o de menor movimento é o primeiro semestre (gráf. 2.37 e gráf. 2.38). 
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Gráfico 2.37. Meses de maior movimento nos serviços e 

equipamentos de transporte, por número de 
estabelecimentos – Belo Horizonte –2010 

 
 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
 

Gráfico 2.38. Meses de menor movimento nos serviços e 
equipamentos de transporte, por número de 
estabelecimentos – Belo Horizonte – 2010 

 
Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Para dois gestores o maior movimento ocorre nos feriados, para um, nos fins de semana e 
para um, outros. Um não respondeu.  
 
Segundo três gestores, os valores cobrados na alta e na baixa temporada são diferentes, 
chegando a alterar em até 40% em um dos equipamentos. Os outros dois gestores 
informaram que não há alteração nos preços ao longo do ano. Três transportadoras 
oferecem promoções em função da baixa temporada ou no período de janeiro até o 
Carnaval. 
 
Nenhuma transportadora oferece tarifas especiais para crianças e para maiores de 60 anos. 
Duas oferecem tarifas para grupos, uma com valor diferenciado para convênios corporativos 
e a outra para outros públicos não especificados. Dois gestores afirmaram que o nível de 
preços é inferior aos preços praticados em destinos concorrentes, dois, que os valores são 
mais elevados, e em um, que os preços estão no mesmo nível dos destinos concorrentes. 
 
Três equipamentos de transporte não aceitam cartão de crédito como forma de pagamento; 
e dois aceitam os cartões Master Card e Visa. Não há registro de conflitos entre as 
empresas e as operadoras de cartões de crédito. 
 
As informações sobre faturamento foram disponibilizadas por três equipamentos. Em 2009, 
o faturamento de cada um variou entre R$800.000,00 a R$2.900.000,00. Dois tiveram lucro 
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de 30% do ano de 2010 (até o momento da entrevista); e um de 45%. Um informou que não 
houve lucro. Um não respondeu.  
 
Um equipamento investiu R$100.000,00 desde 2007 até o momento da entrevista, e um, 
inaugurado em 2008, investiu em 2009 e em 2010, R$300.000,00 por ano. Três não 
souberam ou não quiseram informar. 
 
Duas empresas possuem plano de investimento concreto para os próximos cinco anos, 
porém nenhum dos gestores respondeu sobre o valor a ser investido nem em que será 
aplicado. A fonte dos recursos para investimentos, segundo os gestores, envolve 
financiamento e recursos próprios. 
 
Quatro equipamentos possuem meta de expansão para os próximos cinco anos. Para três, 
consiste em aumentar a frota. Foram também citadas como metas: diversificação do 
produto, ampliação do número de funcionários, aumento do volume de atendimento e 
aquisição de cursos de idiomas para funcionários. 
 
Todos os gestores concordam que é necessário investir em novas estruturas/serviços para 
aprimorar a qualidade do atendimento, por exemplo: desenvolvimento de pessoas (3), 
necessidade de ampliar a estrutura física (2) e aquisição de novos veículos (2). Um chegou 
a afirmar que é necessário mudar tudo. 
 
A gestão da qualidade não é adotada por qualquer dos equipamentos. Já as práticas de 
gestão ambiental estão mais difundidas nesse segmento (gráf. 2.39). 
 

Gráfico 2.39. Serviços e equipamentos de transporte que realizam práticas de 
gestão ambiental – Belo Horizonte – 2010 

 

 
Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Outras práticas ambientais foram citadas: manutenção adequada dos veículos (1), 
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (1) e Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (1). 
 

O estado de São Paulo foi citado por quatro gestores como um dos principais mercados 
emissores de turistas clientes, e Belo Horizonte e o interior de Minas por um como mercado 
emissor importante de clientes. 
 

O segmento alvo identificado por todos os equipamentos é o turismo de negócios e eventos, 
que se destaca em Belo Horizonte. 
 

Todas as empresas possuem site na internet. Folhetos e as revistas especializadas seguem 
em importância como os meios de promoção mais utilizados (tab. 2.47). 
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Tabela 2.47. Meios de promoção utilizados pelos serviços e equipamentos de 
transporte – Belo Horizonte – 2010 

Meios de Promoção 
Número de 

empresas que 
utilizam 

% 

Folhetos 3 60,0 

Revistas especializadas 3 60,0 

Jornal 1 20,0 

Televisão 0 - 

Rádio 0 - 

Internet 4 80,0 

Participação em feiras 2 40,0 

Agentes de divulgação turística fora de BH 2 40,0 

Outros meios 2 40,0 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 

Os agentes de divulgação turística de dois equipamentos que utilizam esse método são de 
âmbito nacional. Em um caso, é também internacional. Os benefícios apontados pelas 
empresas são: visibilidade e aumento no volume de vendas. 
 

Os materiais de divulgação de três empresas são disponibilizados em inglês e espanhol. 
Isso indica que a maioria dos estabelecimentos se preocupa em divulgar seu produto para a 
demanda internacional. 
 

O meio de comercialização em comum para quatro equipamentos é o telefone, que 
representa entre 5% e 70% do total de reservas de cada empresa. Um equipamento não 
respondeu (tab. 2.48).  
 

Tabela 2.48. Meios de comercialização utilizados pelos serviços e equipamentos de transporte – 
Belo Horizonte –2010 

Meio de comercialização 
Número de 

empresas que 
utilizam 

% 
Variação da participação 
desse meio no volume 

total (%) 

Operadoras – Agências de viagens 3 60,0 5,0 – 30,0 

Portal de internet 2 40,0 15,0 – 60,0 

Telefone 4 80,0 5,0 – 70,0 

Walk-in – Clientes diretos 3 60,0 20,0 – 50,0 

Outros 2 40,0 10,0 – 30,0 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
 

 
Ainda em relação à comercialização, de equipamentos reconheceram dificuldades na 
comercialização do seu produto, devido à concorrência e à existência de empresas que 
atuam ilegalmente. Isso implica falta de fiscalização no setor de transportes turísticos. 
 
Quatro equipamentos não contam com participação de capital estrangeiro. Um não 
informou. 
 
Quatro equipamentos mantêm parceria com agências de turismo de âmbito nacional, com 
atrativos turísticos, com transportadores e com serviços de lazer e entretenimento. Três 
mantêm ainda parceria com companhias aéreas e com equipamentos de hospedagem e de 
gastronomia/alimentação. Apesar de um não manter nenhum tipo de parceria, a pesquisa 
revelou que as transportadoras turísticas possuem forte relação com outros setores 
necessários ao desenvolvimento da atividade turística.  
 
Entre os três equipamentos que mantêm parceria com companhias aéreas, apenas um 
afirmou ter problemas de remarcação, de reserva cancelada e de falta de lugar. 
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Os gestores qualificaram os serviços prestados por seus equipamentos como ―bons‖ (3) e 
―excelentes‖ (2).  
 
A segurança não é um fator que preocupa os gestores, uma vez que reconheceram que 
seus estabelecimentos são muito seguros e dois que são seguros. 
 

Considerações sobre a análise dos serviços e equipamentos de transporte 

 
Os serviços e equipamentos para transporte turístico analisados precisam ser melhorados, 
quanto à capacitação de pessoas, à modernização e crescimento da frota e à ampliação e 
qualificação do espaço físico, para atender à demanda turística. Os equipamentos 
reconhecem essa necessidade, tanto que quatro equipamentos possuem metas de 
expansão e dois planos concretos de investimento. 
 
Belo Horizonte conta com bom número de serviços e equipamentos formais para o 
transporte turístico, havendo, todavia, empresas que atuam ilegalmente. A concorrência 
nem sempre é justa. Um gestor reclamou que isso dificulta a comercialização dos serviços, 
reivindicando mais fiscalização no setor.  
 
Cada equipamento possui, em média, 23 veículos, totalizando 388 lugares. Esses números 
refletem apenas as principais empresas do ramo em Belo Horizonte. Portanto, uma análise 
do universo total poderá indicar média mais baixa e a maior necessidade criar de incentivos 
para o setor. É válido ressaltar o baixo número de veículos adaptados a pessoas portadoras 
de necessidades especiais, o que, indo além das questões humanitárias éticas e legais 
envolvidas, diminui a competitividade do destino para este importante segmento. Afinal 
apenas 6% da frota total é adaptada (7 veículos entre os 117 existentes nos equipamentos 
pesquisados). 
 
O planejamento estratégico é uma ferramenta que precisa ser instituída, para auxiliar no 
desenvolvimento do setor. Apenas uma empresa a implantou.  
 
Uma vantagem identificada neste segmento foi o alto índice de relacionamento dos 
equipamentos com outros setores do turismo. Isso proporciona ao cliente comodidade, 
melhores preços e maior qualidade dos serviços prestados. 
 
Os transportadores turísticos compõem um elo importante da cadeia de produção do 
turismo. Em grandes eventos, é um serviço muito demandado, principalmente em razão da 
reduzida mobilidade urbana atual. O desenvolvimento do setor deve estar acompanhado de 
maior obediência à legislação ambiental e à legislação de acessibilidade para que os 
veículos estejam adequados aos padrões exigidos por turistas nacionais e internacionais. 
 
 

2.1.3.5. Serviços e equipamentos para eventos 
 
Os serviços e equipamentos para eventos incluem, segundo a ―Classificação da Oferta 
Turística‖ do Invtur, do Ministério do Turismo: ―Centros de Convenções/Congressos‖, 
―Parques/Pavilhões de Exposições‖, ―Auditórios/Salões de Convenções‖, ―Empresas 
Organizadoras/Promotoras de Eventos‖ e ―Outros serviços/Equipamentos Especializados‖.  
 
Dados de 2009 da RAIS sobre Belo Horizonte apontam: 11 estabelecimentos de aluguel de 
equipamentos recreativos e desportivos, empregando 82 pessoas; 197 estabelecimentos de 
organização de eventos, exceto culturais e esportivos, empregando 1.535 pessoas; e 2 
estabelecimentos de gestão de espaços para atividades artísticas, empregando 364 
pessoas. No total, são 210 estabelecimentos formais ligados a essas atividades, 
empregando 1.981 trabalhadores. 



 

−  − 112 

 
A amostra da pesquisa dos equipamentos e serviços para eventos em Belo Horizonte foi 
intencional, selecionada a partir de publicações relevantes (Belotur, 2005) e de dados 
disponibilizados pela Belotur, além de lista de equipamentos cadastrados no Cadastur do 
Ministério do Turismo, dentre outras fontes. 
 
Inicialmente, 24 serviços e equipamentos para eventos foram pré-selecionados tendo em 
vista sua maior relevância turística no município. Destes 5 são classificados como centros 
de convenções, pavilhões de exposições ou espaços para eventos (Expominas, Minas 
Centro, Serraria Souza Pinto, Chevrolet Hall, Parque de Exposições Bolívar de Andrade – 
Gameleira),  18 eram prestadores de serviços para infra-estrutura de eventos (A Produtora 
Audiovisual, Califfa Barracas e Coberturas Pirâmides, Dimensão Montagem Promocionais, 
Gravasom e Imagem, Lok Pirâmide, Notre Dame Turismo, Polo BH, Prodel Eventos, Spock 
Produções Artísticas, Terra Eventos, BH Som, Entreter, Medianele e Ephata Comunicação, 
L&C Eventos, Projectum Som e Vídeo, Prática Montagens Ltda, RBarros, Scout Promoções 
e Eventos) e um classificado como ―Outros serviços e equipamentos especializados‖ 
(Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas - SINPARC). Salienta-se que auditórios e salas 
de reuniões de hotéis foram avaliados no âmbito da análise de meios de hospedagem. Dos 
estabelecimentos pré-selecionados, 12 (50%) se disponibilizaram para a realização da 
pesquisa de campo, que ocorreu entre 20 de julho e 10 de agosto de 2010. Salienta-se que 
a pesquisa foi realizada em serviços e equipamentos para eventos com características bem 
distintas, com base em seu tipo. Os centros de convenções são caracterizados, 
principalmente, por disponibilizarem espaço próprio para a realização de eventos, enquanto 
as empresas promotoras e organizadoras, em geral, não possuem espaço próprio e são 
responsáveis pelo apoio operacional e pelo fornecimento de equipamentos necessários, tais 
como áudio, iluminação, e material impresso, muitos deles fornecidos por serviços 
especializados. 
 
 O quadro 2.24 expõe os estabelecimentos pesquisados segundo seu tipo, natureza da sua 
propriedade e início de suas atividades. 
 
 

Quadro 2.24. Serviços e equipamentos para eventos, por tipo, natureza da propriedade e ano de 
início das atividades – Belo Horizonte – 2010 

Tipo Estabelecimentos Pesquisados 
Natureza da 
propriedade 

Início de 
atividades 

Centros de convenções /  
Pavilhões de exposições 

Chevrolet Hall Particular 2003 

Expominas Pública estadual 2006 

Minascentro Pública estadual 1984 

Serraria Souza Pinto Pública estadual 1997 

Empresas organizadoras / 
Promotora de eventos 

A Produtora Audiovisual Particular 2008 

L&C Eventos Particular 2002 

Polo BH Particular 1993 

Prodel Eventos Particular 1990 

RBARROS Particular 1985 

Outros serviços / 
Equipamentos especializados 

BH Som Particular 1995 

Projectum Som e Vídeo Particular 2001 

Sindicato dos Produtores de 
Artes Cênicas (SINPARC).* 

Sindicato 1983 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 * Este sindicato atua também como produtor especializado de eventos de artes cênicas em Belo Horizonte. 

 
A figura 2.11 ilustra o centro de convenção Minascentro, em de Belo Horizonte. 
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Figuras 2.11 Imagem do Centro de Convenções Minascentro, em Belo Horizonte 

 
Figura 2.12: Centro de Convenções Minascentro – Robert Serbinenko – maio de 2010 

 
 

 
 
Da amostra de 12 estabelecimentos efetivamente trabalhada, 4 (33,3%) enquadram-se nas 
categorias de centros de convenções ou pavilhões de exposições, 5 (41,7%) empresas 
organizadoras de eventos e 3 (25%) outros serviços/equipamentos especializados 
(conforme quadro 2.24).  
 
Segundo os gestores, 8 (66,7%) serviços e equipamentos para eventos são de particulares 
e 3 (25%) são públicas estaduais. Todas são centros de convenções. Tem outro tipo de 
propriedade (sindicato), 1 (8,3%) (conforme quadro 2.24).  
 
Os equipamentos são relativamente recentes, após a década de 1980. Entre os centros de 
convenções, o mais antigo é o Minascentro, criado em 1984, embora funcione em um prédio 
do início do século XX, adaptado à função. A Serraria Souza Pinto, criada em 1997, 
funciona em prédio da época da fundação da cidade, o qual foi adaptado. O Expominas, 
outro equipamento público, inaugurado em 1998, esteve sob administração da Companhia 
de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG) até 2003, quando teve sua 
área e estrutura ampliadas, sendo reinaugurado em 2006. Sua administração, assim como a 
do Minascentro, está sob responsabilidade da Companhia Mineira de promoções 
(PROMINAS). O Chevrolet Hall, de propriedade privada, foi inaugurado em 2003. Apenas 
um equipamento não é de propriedade particular e privada. Criado em 1983, pertence ao 
Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas (SINPARC). O número de equipamentos criados 
por períodos pode ser assim apresentado: 3 (25%) na década de 1980; 4 (33%) na década 
de 1990; e 5 (42%) após o ano 2000. 
 
Quanto à natureza da relação da entidade gestora com o equipamento, apenas ―A Produtora 
Audiovisual‖ respondeu que é locatária. As demais entidades são proprietárias dos 
equipamentos. A empresa Polo BH não respondeu. 
 
Todas as empresas possuem sítio eletrônico na internet, no qual informações sobre 
estrutura, equipamentos e serviços prestados podem ser encontradas (quadro 2.25). 
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Quadro 2.25. Sitio eletrônico dos serviços e equipamentos para eventos pesquisados-  Belo 

Horizonte – 2010 

Tipo Estabelecimentos pesquisados Sítio eletrônico 

Centros de convenções / 
Pavilhjões de exposições 

Chevrolet Hall www.chevrolethallbh.com.br 

Expominas www.minascentro.com.br 

Minascentro www.minascentro.com.br 

Serraria Souza Pinto www.fcs.mg.gov.br 

Empresas organizadoras / 
Promotora de eventos 

A Produtora Audiovisual www.aprodutora.com.br 

L&C Eventos 
www.fenapel.com.br; 
www.eventosserfeliz.com.br 

Polo BH www.polobh.com.br 

Prodel Eventos www.prodeleventos.com.br 

RBarros www.rbarros.com.br 

Outros serviços / 
Equipamentos 
especializados 

BH Som www.bhsomdtufio.com.br 

Projectum Som e Vídeo www.projectumestruturas.com.br 

Sindicato dos Produtores de 
Artes Cênicas (Sinparc) * 

www.sinparc.com.br  

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A qualidade dos serviços prestados pelos equipamentos foi avaliada por 10 gestores tendo 
sido considerada ―excelente‖ por cinco e ―boa‖ por cinco. No caso de centros de convenção, 
a avaliação dos gestores sobre os serviços de seus equipamentos variou entre ―boa‖, para o 
Expominas e Minascentro e ―excelente‖, para o Chevrolet Hall e Serraria Souza Pinto 
(quadro 2.26). 
 
Sobre os serviços prestados, 3 gestores, cujas empresas não oferecem estacionamento, 
avaliaram este item considerando a disponibilidade de estacionamento próximo ao local. 
Seis gestores responderam que o estado de conservação dos itens descritos no quadro não 
se aplica. A maioria dos gestores que avaliaram o estado de conservação dos equipamentos 
os considerou em bom estado de conservação. Oito gestores afirmaram possuir outras 
facilidades, como ar-condicionado central, telefonia, apoio operacional e equipamentos 
(áudio, luz e vídeo) para eventos.  
 
Das 12 empresas, 7 (58,3%) não possuem espaço próprio para realização de eventos. Entre 
as 5 (41,7%) que possuem, quatro são centros de convenções e uma é equipamento 
especializado. 
 
 

http://www.sinparc.com.br/
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Quadro 2.26. Avaliação dos serviços, por parte dos gestores, dos equipamentos e serviços para 
eventos – Belo Horizonte – 2010 

Tipo 
Estabelecimentos 

pesquisados 
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Centros de 
convenções / 

Pavilhões de 
exposições 

Chevrolet Hall 
 

         
Estacionamento 
próprio 

Expominas 
 

         Não 

Minascentro 

 

         

Ar condicionado 
central, telefonia, 
apoio 
operacional. 

Serraria Souza Pinto 
 

         
Acesso para 
deficientes 

Empresas 
organizadoras/ 
Promotora de 
eventos 

A Produtora Audiovisual 
 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

L&C Eventos 
 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Polo BH 
 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Prodel Eventos 

 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Equipamentos 
(áudios, luz e 
vídeo) para 
eventos 

RBarros 
 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Outros 
serviços/ 
Equipamentos 
especializados 

BH Som NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Projectum Som e Vídeo 
 

         Não 

 

Legenda Excelente  Bom  Regular  Ruim  Não oferece  Não se aplica NA  

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A informação sobre a quantidade das salas e dos demais espaços para eventos foi 
disponibilizada por 4 (33,3%) equipamentos. Varia entre um e dez espaços, que podem ser 
alterados mediante a introdução ou remoção de divisórias.  
 
A área total de cada equipamento varia entre 600m² a 72.000m². O maior é o Expominas, 
cujo gestor não disponibilizou a totalidade das informações solicitadas, tendo sido 
complementadas com informações coletadas na página de equipamento8. Seguem-se o 
Minascentro, com seus três andares, a Serraria Souza Pinto e os privados Chevrolet Hall e a 
empresa de equipamentos com sua sede própria. 
 
A quantidade de salões, área total dos equipamentos e área disponível para a realização de 
eventos também estão especificadas na tabela 2.49. 

                                                
8
 http://minascentro.com.br/br/belohorizonte/index.php 

 

http://minascentro.com.br/br/belohorizonte/index.php
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Tabela 2.49. Principais características de capacidade dos serviços e equipamentos para eventos 

Belo Horizonte – 2010 

Tipo 
Estabelecimentos 

pesquisados 

Quantidade 
total de 
salões, 

auditórios e 
espaços 

para 
eventos: 

Área 
total do 
espaço  

(em m²) 

Tamanho da 
área coberta 
do espaço 

para 
exposições e 

feiras  

(em m²) 

Tamanho da 
área não 

coberta do 
espaço para 
exposições e 

feiras 

(em m²) 

Centros de convenções /  

Pavilhão de exposições 

Chevrolet Hall 4 1.750 1.750 NA 

Expominas* 24 72.000 Não informou Não informou 

Minascentro 10 8.000 30.000 2.000 

Serraria Souza Pinto 1 5.000 2.902 657 

Empresas organizadoras /  
Promotoras de eventos 

A Produtora Audiovisual NA NA NA NA 

L&C Eventos NA NA NA NA 

POLO BH NA NA NA NA 

Prodel Eventos NA NA NA NA 

RBarros NA NA NA NA 

Outros serviços /  
Equipamentos especializados 

BH Som NA NA NA NA 

Projectum Som e Vídeo 2 600 600 NA 

SINPARC NA NA NA NA 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010  

* informações sobre o Expominas coletadas no endereço oficial:  http://minascentro.com.br/br/belohorizonte/index.php 

 
Quanto aos serviços e equipamentos de apoio, os gestores foram questionados sobre a 
oferta de serviços de alimentação e a existência do equipamento estacionamento. Metade 
dos equipamentos para eventos respondeu que oferece serviço de alimentação terceirizado, 
incluindo três centros de convenções e congressos: Chevrolet Hall, Minascentro e Serraria 
Souza Pinto. Os demais equipamentos responderam que não oferecem este serviço ou não 
responderam. 
 
Quanto à capacidade total de atendimento dos serviços de alimentação, apenas 
Minascentro e Projectum Som e Vídeo responderam. O primeiro tem capacidade para 
atender 1.000 pessoas e o segundo, 300 pessoas. 
 
No que se refere à oferta de estacionamento, apenas o– Minascentro oferece este serviço 
com manobrista. O Chevrolet Hall oferece estacionamento sem manobrista. O Expominas 
não respondeu a essa questão, entretanto, informações coletadas no sitio eletrônico do 
equipamento esclarecem que oferece estacionamento com capacidade para 2.100 veículos. 
Os demais equipamentos responderam que não oferecem este serviço de apoio.  
 
Os gestores foram questionados sobre a oferta de equipamentos para eventos que prevêem 
equipamentos com tradução simultânea. Apenas Minascentro, Prodel Eventos e BH Som 
oferecem este serviço. 
 
Quanto às facilidades em áreas sociais, os gestores foram perguntados sobre a oferta de 18 
equipamentos (quadro 2.27). 

http://minascentro.com.br/br/belohorizonte/index.php
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Quadro 2.27. Facilidades em áreas sociais, por serviços e equipamentos para eventos – Belo 

Horizonte – 2010 

Facilidades ofertadas 
Chevrolet 

Hall 
Minascentro 

Serraria 
Souza Pinto 

RBarros Sinparc 

Restaurante      

Bar/Lanchonete       

Sala de TV/Vídeo      

Sala de Leitura      

Sala de PC/Internet      

Lojas      

Salão de Beleza       

Guarda de bagagem      

Agência de Viagens       

Boate      

Estacionamento      

Manobrista      

Facilidades para executivos       

Traslados      

Calefação/Ar central      

Elevadores      

Cofres       

Câmbio       

      

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010  

Legenda: Oferece a facilidade  Não oferece a facilidade  

 
Dos 12 serviços e equipamentos para eventos, 4 (33%) responderam que a questão sobre 
oferta de facilidades não se aplica, exatamente as empresas organizadoras/promotoras de 
eventos, exceto RBarros, que oferece as facilidades bar/lanchonete, sala de TV/vídeo, sala 
de PC/internet, lojas e calefação/ar central. Dos quatro centros de convenção pesquisados, 
apenas três oferecem algum tipo de facilidade: Chevrolet Hall, Minascentro e Serraria Souza 
Pinto. O gestor do Expominas não forneceu informações acerca das facilidades oferecidas 
pelo equipamento. Chevrolet Hall e Minascentro possuem as facilidades bar/lanchonete, 
estacionamento, facilidades para executivos, calefação/ar central e elevadores.  
 
Serraria Souza Pinto oferece apenas estacionamento e elevadores, o que se justifica pelo 
caráter dos eventos ali realizados. Não oferece estacionamento próprio e considera a 
existência de estacionamento próximo ao local. Do total de três equipamentos 
especializados/outros serviços, apenas o SINPARC oferece algum tipo de facilidade no 
local, a saber, estacionamento, traslados, calefação/ar central e elevadores. Nenhum dos 
respondentes oferece as facilidades: restaurante, salão de beleza, guarda de bagagem, 
agência de viagens, boate, cofres e câmbio.  
 
Os serviços e equipamentos para eventos foram avaliados pelos gestores quanto a seu 
estado geral de conservação e ao grau de descaracterização. Nenhum dos gestores avaliou 
o equipamento para eventos como ―descaracterizado‖ e 9 (75,0%) avaliaram o estado geral 
de conservação do equipamento como ―bom‖ (gráf. 2.40). 
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Gráfico 2.40 Avaliação do estado geral de conservação dos 

serviços e equipamentos para eventos – Belo 
Horizonte –2010 

 

75%

17%

8%

Bom Regular Não se aplica

 
Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

Quanto ao estado geral de conservação do equipamento, 9 (75,0%) o classificaram como 
―bom‖, e 2 (16,7%) como ―regular‖. Respondeu que a questão não se aplica 1 (8,3%). Todos 
os centros de convenções avaliaram o estado de conservação do equipamento como ―bom‖. 
Das cinco empresas organizadoras e promotoras de eventos, apenas uma respondeu sobre 
o estado de conservação, classificando-o como ―regular‖. Uma respondeu que a questão 
não se aplica. Em relação aos equipamentos especializados/outros serviços, dos três 
gestores entrevistados, apenas um respondeu, classificando-o como ―regular‖.  Os seguintes 
aspectos foram considerados para a classificação: limpeza das áreas internas e externas, 
existência de serviços de manutenção, estado de conservação das instalações físicas, 
caracterização histórica e construtiva, condições de salubridade. 
 
Em relação à acessibilidade, 8 (66,7%) equipamentos são acessíveis a pessoas portadoras 
de necessidades especiais, 2 (16,7%) não são, e 1 (8,3%) é parcialmente acessível. As 
áreas mais acessíveis aos portadores de necessidades especiais são as de acesso, para 9 
(75,0%) gestores, e sanitários, para 7 (58,3%). Já a área de menor acessibilidade é a de 
restaurantes e bares, onde 33% dos equipamentos não estão adaptados (quadro 2.28).  
 

Quadro 2.28. Acessibilidade aos portadores de necessidades especiais nos serviços e 
equipamentos para eventos – Belo Horizonte – 2010 

Tipo 
Estabelecimentos 

pesquisados 

Acessibilidade a pessoas com necessidades especiais 

Acesso  
Restaurante 

Bar 
Sanitários 

Salão de 
eventos 

Outra 

Centros de 
convenções/ 

Pavilhões de 
exposições 

Chevrolet Hall      

Expominas     N/A 

Minascentro      

Serraria Souza Pinto      

Empresas 
organizadoras/
Promotoras de 
eventos 

A Produtora Audiovisual      

L&C Eventos N/A N/A N/A N/A N/A 

POLO BH     N/A 

Prodel Eventos N/A N/A N/A N/A N/A 

RBarros N/A N/A N/A N/A N/A 

Outros serviços/ 
Equipamentos 
especializados 

BH Som  N/A  N/A N/A 

Projectum Som e Vídeo     N/A 

SINPARC     N/A 

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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Legenda: Áreas acessíveis   Áreas não acessíveis   

 
Os Centros de Convenções/pavilhões de exposição são os equipamentos para eventos com 
o maior número de áreas acessíveis aos portadores de necessidades especiais. Apenas 
Serraria Souza Pinto não possui restaurante/bar adaptado. O tipo de equipamento 
―empresas organizadoras/promotoras de eventos‖ é o que apresenta maiores deficiências 
de adaptação aos portadores de necessidades especiais. Apenas 1 (8,3%) possui 
adaptação no acesso ao equipamento.  Em relação aos equipamentos especializados/outros 
serviços, 1 (8,3%) equipamento, o SINPARC, está totalmente adaptado a receber 
portadores de necessidades especiais e 2 (16,7%) possuem acesso e sanitários acessíveis. 
 
Em relação a gestão do equipamento, visitação e níveis de preço, os gestores foram 
perguntados sobre existência de planejamento estratégico, meses de maior e menor 
movimento, quantidade de eventos realizados, preços e tarifas disponíveis e origem dos 
clientes que solicitaram os serviços. Também, procedeu-se à comparação entre o 
equipamento avaliado e equipamentos similares em destinos competidores. 
 
Em relação à existência de planejamento estratégico, 11 (92%) equipamentos possuem este 
instrumento; e 1 (8,3%), do tipo empresas organizadoras/promotoras de eventos, tem 
planejamento estratégico em elaboração. Isso mostra que o planejamento estratégico é uma 
ferramenta bastante difundida entre os serviços e equipamentos para eventos. 
 
No que se refere aos meses de maior movimento, o período de agosto a dezembro é o que 
apresenta maior movimentação segundo a maioria dos gestores dos equipamentos. Agosto 
e Novembro são os meses de maior movimento para 5 entrevistados (41,7%), setembro, 
outubro e dezembro, para 3 entrevistados (33,3%), janeiro, maio, junho, julho e agosto  para 
2 entrevistados (12,5%) e fevereiro, março e abril para 2 entrevistados (12,5%) (gráf. 2.41). 
 

Gráfico 2.41. Meses de maior movimento nos serviços e equipamentos 
para eventos por número de estabelecimentos – Belo 
Horizonte – 2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Janeiro é o mês de menor movimento, citado por gestores de 6 (50,0%) equipamentos; 
fevereiro, para 4 (33,4%); julho, para 1 (8,3%) e agosto, para 1 (8,3%)(gráf. 2.42). 



 

−  − 120 

 
Gráfico 2.42. Meses de menor movimento nos serviços e equipamentos 

para eventos, por número de estabelecimentos – Belo 
Horizonte – 2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Quanto ao período de maior movimento, os dias úteis da semana foram citados por 3 
(25,0%) representantes de empresas organizadoras de eventos; os fins de semana por 3 
(25,0 e os feriados ou férias escolares por 2 (16,7%). Citaram outros períodos 4 (33,3%). 
 
Quanto ao número de eventos realizados em 2009, os centros de convenções e congressos 
- exceto o Expominas, que não respondeu a essa questão – promoveram 408 eventos. O 
Expominas é o maior centro para exposições de Belo Horizonte. Dessa forma, a falta de 
informações sobre a quantidade de eventos que promoveu reflete na realidade dos números 
apresentados. As empresas organizadoras/promotoras de eventos realizaram 4.129 eventos 
em 2009, contra 82 dos equipamentos especializados/outros serviços.  
 
Quanto à existência de tarifas promocionais e ao tipo de pesquisa que realizam com os 
clientes, 5 (41,7%) possuem tarifas promocionais, especialmente em função do perfil do 
evento ou da venda de estandes e de períodos de baixa demanda. A pesquisa de perfil do 
cliente é realizada por apenas 1 (8,3%) empresa, enquanto a pesquisa de 
satisfação/qualidade é efetuada por 6 (50,0%). Os equipamentos que não realizam nenhum 
tipo de pesquisa são quatro (33,3%). 
 
Em relação à origem dos clientes, 9 (75,0%) são de origem local. Os centros de convenção 
apresentaram maior diversidade de origem, com percentuais de clientes internacionais, 
nacionais, regionais e locais (gráf. 2.43). 
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Gráfico 2.43. Origem dos clientes dos serviços e equipamentos para 

eventos – Belo Horizonte – 2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Mais uma vez, o Expominas não forneceu os dados a respeito da origem dos clientes, fato 
que influencia as informações aqui apresentadas. Entretanto, sabe-se, que grande parte dos 
eventos promovidos pela Expominas e pelo Minascentro em 2009 (32% e 44%, 
respectivamente) é de natureza local ou ―não turística‖ (FGV, 2009). 
 
Pode-se observar que os equipamentos possuem clientes de origem variada, sendo que na 
maioria dos casos é local. Chevrolet Hall, Polo BH e Sinparc possuem clientes 
exclusivamente ou quase exclusivamente locais, enquanto Projectum e L&C eventos 
possuem a maioria de clientes de origem nacional. A Serraria Souza Pinto possui 70% de 
clientes de origem regional e A Produtora Audiovisual, 50%. 
 
Dos serviços e equipamentos para eventos, apenas 2 (16,7%) aceitam cartões de crédito: 
Chevrolet Hall (Mastercard, Diners, Visa e Amex) e Sinparc (Visa).  
 
Sobre os principais destinos competidores, 7 (58,3%) gestores citaram São Paulo e Rio de 
Janeiro; as cidades históricas de Minas Gerais são concorrentes para 2 (16,7%) 
equipamentos especializados/outros serviços. As cidades de Curitiba, Recife, Fortaleza, 
Salvador, Uberlândia e Campinas foram lembradas pelos gestores como destinos 
competidores.  
 
O nível de preço dos equipamentos, em comparação com outros equipamentos similares 
localizados em destinos competidores, Foi considerado mais barato por 6 (50,0%) gestores; 
mais caro por 3 (25,9%); e do mesmo nível por 2 (16,7%). Não respondeu 1 (8,5 
 
Quanto ao capital, sua origem é nacional em todos os equipamentos. 
 
Em relação ao faturamento dos equipamentos e serviços para eventos, trata-se de um setor 
de considerável lucratividade no contexto atual. O faturamento anual em 2009 foi informado 
por apenas 3 (60,0%) das empresas organizadoras/promotoras de eventos. Variou de 
R$112.000,00 a R$7.000.000,00. O faturamento dos equipamentos especializados/outros 
serviços foi informado por todos os gestores, variando de R$40.000,00 a R$12.000.000,00. 
Os centros de convenções/pavilhões de exposições não informaram o faturamento de 2009. 
A margem de lucro sobre o faturamento de 2009 variou entre 15% e 40% nas empresas 
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organizadoras/promotoras de eventos e entre 2% e 50% nos serviços especializados/outros 
serviços.  
 
Faltam espaços de eventos de todos os portes para atender à demanda no setor, em 
especial para eventos de grande porte. A capacidade instalada para eventos, em número de 
pessoas, no período de 2007 a 2009 foi informada por 5 (41,7%) empresas: 3 (25,0%) 
mantiveram a capacidade para eventos ao longo dos anos, sendo duas na categoria centros 
de convenções/pavilhões de exposições; e 2 (16,7%) - um centro de convenções/pavilhões 
de exposições e um serviço especializado – aumentaram a capacidade. O número de 
visitantes, por ano, variou de 14.400 a 500.000 pessoas. Em 2007, o número total de 
visitantes foi de 804.400 pessoas, em 2008 foi de 864.400, e em 2009 subiu para 914.400 
pessoas. 
 
Segundo os quatro gestores dos centros de convenção/congressos e um gestor de 
empresas organizadoras/promotoras de eventos, são necessárias novas instalações para 
aprimorar a qualidade dos serviços. Os demais gestores afirmaram não reconhecem esta 
necessidade. Nos centros de convenções/congressos, a ampliação da estrutura física de 
estacionamento e sanitários e a construção de camarotes e de salas de apoio foram citadas. 
 
Em relação à taxa de utilização do Expominas, medida com base na área total locável e na 
área total locada (nos anos de 2007 e 2008), há evidências (FJV, 2009) de que o 
equipamento encontrava-se próximo de sua capacidade máximo, com 78% de uso em 2008. 
O recorrente agendamento de pequenos eventos (um dia de duração) no meio da semana, 
afeta esse quadro, já que prejudica a agenda e a utilização do espaço, tornando mais difícil 
o uso do espaço para eventos maiores, que precisariam de mais dias durante a semana 
(FJV, 2009). Embora uma melhor gestão da agenda pudesse melhorar um pouco esse 
quadro, há que se considerar a implantação de ações que visem a sua expansão ou a 
construção de um novo espaço, ainda mais quando se têm em conta a possibilidade de 
aumento da demanda pelo espaço e o seu consequente estrangulamento. 
 
Há que se registrar a possibilidade de expansão do Expominas na área do atual Parque de 
Exposição da Gameleira, que vem sendo discutida pelo setor e por representantes do 
governo do estado. Há, entretanto, certas dificuldades a serem vencidas, devido ao fato de a 
área pensada ter proteção do patrimônio. Questiona-se que a expansão necessária 
demandaria custosos melhoramentos nas vias de acesso viário ao equipamento e que a 
necessidade premente está mais relacionada a centros de convenções propriamente ditos 
do que mais áreas para exposições. Para tal, outros lugares que ofereçam melhor condição 
de acesso e estrutura de serviços complementares deveriam ser procurados. 
 
Aumentar o volume de atendimento nos próximos cinco anos é a meta de 7 (58,3%) 
estabelecimentos; e ampliar a área (para 80m² no caso de A Produtora Audiovisual e para 
500m² no caso do Minascentro), de 2 (16,7%). 
 
Possuem a meta de aumentar o número de eventos, 6 (50,0%) empresas, sendo que a meta 
individual das empresas varia de 5 a 60 eventos. 
 
Para os próximos cinco anos, 5 (41,7%) empresas declararam possuir plano concreto de 
investimento. Declararam que os recursos são próprios ou provenientes de faturamento 8 
(66,7%) gestores; 2 (16,7%) que são de empréstimos; 1 (8,3%) que são de patrocínio; e 1 
(8,3%) que são do governo. Em função das expectativas do mercado para o setor, as 
perspectivas de investimento são boas e a maioria delas alavancada com recursos próprios, 
o que é mais um sinal de vitalidade do setor. 
 
A gestão de qualidade é utilizada por 4 (33,3%) equipamentos e em 2 (17%) está em 
implantação. Os sistemas já implantados são o 5S, o ISO e política interna. Três centros de 
convenção/pavilhões de exposições (Expominas, Chevrolet Hall e Minascentro) afirmaram 
que não possuem Sistema de Gestão de Qualidade. 
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 Responderam possuir sistema de gestão ambiental 3 (25,0%) equipamentos, todos do tipo 
centros de convenção/pavilhões de exposições. Quanto à utilização de práticas de gestão 
ambiental, 8 (66,7%) equipamentos responderam que executam algum tipo de prática. Dos 
oito equipamentos para eventos que executam algum tipo de prática ambiental, as ações 
mais difundidas são: campanha de redução de consumo, implantada em oito empresas e 
reaproveitamento de recursos, utilizado por cinco empresas (gráf. 2.44). 
 

Gráfico 2.44. Práticas de gestão ambiental dos serviços e equipamentos 
para eventos – Belo Horizonte – 2010 

 
Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 

 
Belo Horizonte e Região Metropolitana foi citado por 7 (58,3%) gestores como principal 
mercado emissor de clientes; São Paulo, por 6 (50,9%); sudeste, por 3 (25,0%), interior de 
Minas Gerais, por 2 (16,7%); Rio de Janeiro por 2 (16,7%); e o exterior,  por 1 (8,3%). O 
segmento alvo principal, de acordo com 9 (75,0%) estabelecimentos, é o turismo de 
negócios e eventos, seguido do turismo cultural, para 2 (16,7%) estabelecimentos.  
 
Quando aos meios de promoção utilizados para divulgação de seus equipamentos, os 
gestores utilizam principalmente quatro meios de promoção: internet, folhetos, participação 
em feiras e revistas (graf. 2.45). 
 
O meio de promoção mais utilizado pelos equipamentos para eventos é a internet, citada por 
11 (91,7%). Apenas o gestor de uma empresa organizadora de eventos não a utiliza. 
Seguem: folhetos, por 7 (58,3%), participação em feiras, por 6 (50%) e revistas, por 5 
(41,7%).  
 
Quanto ao idioma dos materiais promocionais oferecidos, 7 (58,3%) equipamentos adotam o 
inglês (um deles oferece conteúdo também em espanhol) e 5 (41,7%) o português. 
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Gráfico 2.45 Meios de promoção utilizados pelos serviços e 

equipamentos para eventos pesquisados, por 
número de equipamentos – Belo Horizonte –2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Em relação ao tipo de comercialização mais utilizado para a reserva dos equipamentos - 
operadoras/agências de viagens, portal/internet, telefone/central de reservas própria, walk-
in/clientes diretos ou outras formas de reserva - 9 (75,0%) gestores opinaram. Três centros 
de convenção/pavilhões de exposições citaram os clientes diretos e o portal de internet; e as 
empresas organizadoras e/ou promotoras de eventos e os equipamentos especializados 
e/ou outros serviços, as central de atendimento própria e portal de internet (gráf. 2.46).  
 

Gráfico 2.46. Meios de comercialização utilizados pelos serviços e 
equipamentos para eventos pesquisados - Belo Horizonte - 
2010 
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Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 

 
Os centros de convenção/pavilhões de exposições e os equipamentos especializados e 
outros serviços não apontaram dificuldades para a comercialização do seus espaços e 
produtos. Entretanto, 3 (25,0%) gestores, todos de empresas organizadoras/promotoras de 



 

−  − 125 

eventos, reconheceram sua existência, relacionadas sobretudo a questões mercadológicas 
e de concorrência.  
 
Em estudo anterior (Instituto Kultur - 2009), registrou-se demanda do setor para eventual 
redução da alíquota em vigor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e, 
sobretudo, para a extinção do ISSQN cobrado pela Prefeitura de Belo Horizonte sobre a 
inscrição de eventos e exploração de estandes, que não era cobrado em outros destinos 
concorrentes e municípios próximos, fator responsável por afugentar os promotores de 
eventos. Na perspectiva do setor, essas medidas implicariam a redução da perda de 
eventos de Belo Horizonte (situada então na faixa de 50%) e na captação de mais eventos, 
com consequentes benefícios econômicos, inclusive sobre a arrecadação de impostos. 
 
Quanto à integração a roteiros turísticos, apenas 1 (8,3%) equipamento a realiza. As 
parcerias formais com outros serviços e equipamentos turísticos existem em 8 (67,7%) 
equipamentos. Os centros de convenção/pavilhões de exposições apresentam parcerias 
com operadoras de viagens, atrativos turísticos, serviços de lazer e entretenimento e com 
outros equipamentos. Apesar da existência de parcerias formais entre alguns equipamentos 
e outros serviços turísticos, estas ainda não atingiram seu potencial de exploração máximo. 
 
O quadro 2.29 sintetiza as parcerias formais que os equipamentos mantêm atualmente.  
 
Quadro 2.29. Parcerias formais dos serviços e equipamentos para eventos pesquisados com 

outros serviços e equipamentos turísticos - Belo Horizonte - 2010 

Estabelecimentos 
pesquisados 

Operadoras 
Atrativos 
turísticos 

Transportadores 
turísticos 

Serviços de lazer 
e entretenimento 

Outros 
atrativos ou 

equipamentos 
Outros 

Chevrolet  
Hall             

EXPOMINAS             

Minascentro             

Serraria  
Souza Pinto             

A Produtora  
Audiovisual             

L&C Eventos             

POLO BH             

Prodel Eventos             

RBARROS             

BH SOM             

Projectum  
Som e Video             

SINPARC             

   Legenda Possui parceria  Não possui parceria   

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Quanto à segurança dos equipamentos e serviços para eventos, os gestores foram 
perguntados sobre: existência de vigilância física, vigilância monitorada, equipamentos para 
combate a incêndios e proximidade a ronda policial e/ou batalhão de polícia. Declararam 
possuir vigilância física 6 (50,0%), incluindo três centros de convenção/pavilhões de 
exposições (Chevrolet Hall, Expominas e Minascentro); vigilância monitorada, 8 (66,7%); 
equipamentos para combate a incêndios, 11 (91,7) (apesar de apenas um (8,3%) 
equipamento ter declarado não possuir, este fato sugere a necessidade de maior 
fiscalização das autoridades competentes sobre este item e a segurança de forma geral). 
Avaliaram a segurança de seu equipamento como ―segura‖ 9 (75,0%), avaliaram como 
―muito segura‖ 2 (16,7%) e como ―pouco segura‖ 1 (8,5%).  
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Quanto ao associativismo empresarial, os gestores foram perguntados sobre participação do 
equipamento nas entidades de representação/associação empresarial, principais fatores que 
dificultam a participação do equipamento nestas entidades e benefícios esperados do 
associativismo empresarial. Responderam que participam ativamente nas entidades de 
representação/associação empresarial 7 (58,3%), que têm baixa participação 3 (25,0%) e 
que a participação inexistente 2 (16,7%). Quanto às dificuldades apresentadas, as 
respostam foram variadas, sendo que a burocracia falta de comunicação e pouca efetivação 
das entidades foram os principais fatores apontados. Quanto aos benefícios esperados, 
para 9 (75,0%) eles são poucos e deveriam ser orientados, principalmente, para a 
qualificação profissional, a captação de clientes e a promoção de eventos.   
 
No campo da gestão, há que se mencionar o papel da Rede de Turismo de Negócios de 
Belo Horizonte, de criação recente, mas que apresenta iniciativas em curso as quais muito 
agregarão para o desempenho do setor. Citam-se como exemplos: identificação do 
potencial da cidade para o turismo de negócios e eventos; composição da Agenda 
Inteligente de Ocupação dos Espaços para Eventos; planejamento de captações e 
disponibilização de Instrumentos de captação de eventos em rede; desenvolvimento de 
diferenciais competitivos como forma de apoio à realização de eventos; elaboração de 
modelo de projetos de candidatura para captação de eventos e sensibilização dos votantes 
dos processos de candidatura ou contratantes; organização e realização de visitas técnicas; 
promoção de Belo Horizonte como sede da futura edição de um evento durante a edição 
atual do evento, divulgação das oportunidades de negócios às PMEs; e avaliação da 
qualidade dos eventos.  
 

Considerações sobre a análise dos serviços e equipamentos para eventos 

 
Em estudo anterior (FGV, 2009), foram levantados os seguintes pontos fortes e pontos 
fracos de Belo Horizonte para o desenvolvimento do setor de eventos: 
 
Pontos fortes: 

 Segurança: o destino não tem imagem associada a casos de violências contra 
turistas e os delitos praticados contra os mesmos são de natureza leve. 

 Serviços de apoio à realização de eventos: o destino possui localmente todos os 
serviços necessários à realização de eventos (de pequeno a grande porte). 

 Oferta de roteiros: localização próxima a uma importante região turística, que pode 
alavancar Belo Horizonte, e vice-versa. 

 Restaurantes: boa oferta e capacidade de estabelecimentos de alimentação.  

 Produção local associada ao turismo: forte no destino e no estado. 

 Principal espaço para eventos: moderno e de boas dimensões físicas. 
 
Pontos fracos: 

 Sistema de transporte interno: rede de metrô incipiente. 

 Trânsito congestionado nos horários de pico e apontado pela maioria dos 
entrevistados nos eventos locais como principal ponto negativo do destino. 

 Acesso aéreo: aeroporto com gargalos no presente para embarque e desembarque 
de brasileiros e estrangeiros. 

 Marketing e promoção do destino: inexistência de interação institucionalizada entre 
operadores de turismo e gestão público local do destino. 

 Principal espaço para eventos: problemas com gestão da agenda e tipos de eventos 
realizados (turísticos versus não turísticos). 

 Outros espaços para eventos: inexistência de espaços diferenciados já estruturados, 
bem como para realizações artísticas e culturais. 

 Meios de hospedagem: ausências de hotéis de luxo, problemas com modernização e 
capacidade total intermediária. 

 Expominas e Minascentro: grande percentual de eventos não turísticos (32% e 44%, 
respectivamente).  
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Ao mesmo tempo em que se consideram as conclusões do estudo da FGV (2009), a 
presente pesquisa, de outro lado, atualizou, aprofundou e acrescentou algumas informações 
relativos ao diagnóstico dos serviços e equipamentos para eventos, com base no que pode 
ser disponibilizado pelos equipamentos pesquisados.  
 
Tais equipamentos possuem características distintas, variando conforme seu tipo. Os 
centros de convenções e parques de exposições são caracterizados, principalmente, por 
disponibilizarem espaço próprio para a realização de eventos, enquanto as empresas 
promotoras/organizadoras, em geral, não possuem espaço próprio e são responsáveis pelo 
apoio operacional e pelo fornecimento de equipamentos necessários, tais como áudio, 
iluminação e material impresso.  
 
Dentre os pontos positivos apresentados pelos serviços e equipamentos para eventos, 
destacam-se: bom estado de conservação dos equipamentos para eventos e sua adaptação 
para receber portadores de necessidades especiais, grande difusão do planejamento 
estratégico nos equipamentos e serviços; e adoção de algum tipo de prática ambiental pela 
maioria dos equipamentos entrevistados.   
 
Reitera-se que a Capital mineira possui serviços e equipamentos capazes de produzir 
variados tipos de eventos, incluindo eventos nacionais e internacionais de grande porte e 
regionais  e locais de pequeno e de grande porte. A presença do Expominas, um dos mais 
modernos centros para exposições do Brasil, agrega a Belo Horizonte importante condição 
para a captação de determinados eventos de grande porte.  
 
Há, todavia, carência de espaços qualificados para a realização de eventos de todos os 
portes, em função da aquecida demanda para o setor. Belo Horizonte precisa aumentar a 
oferta desses equipamentos, em especial de eventos de grande porte, de forma simultânea 
com a estruturação de outros elementos da infraestrutura e da oferta turística. De outro lado, 
em função das boas condições e expectativas de mercado para o setor, as perspectivas de 
investimento nos equipamentos analisados são boas, sendo que a maioria delas é 
alavancada com recursos próprios, o que é um sinal de vitalidade do setor. 
 
No caso de uma possível expansão do Expominas, contudo, os recursos não estão 
assegurados. Há também outros questionamentos. Primeiramente sobre o local de 
expansão ventilado, o Parque de Exposição da Gameleira, por este é protegido, e apresenta 
limitações de acesso viário. Em segundo lugar, aponta-se a oferta de serviços turísticos 
complementares na região.   
 
Argumenta-se, também, que seria mais adequado pensar em mais centros de convenções, 
em lugares que ofereçam melhor condição de acesso e estrutura de serviços 
complementares. Nesse sentido, qualquer projeto básico relacionado à expansão do 
Expominas terá que ser bem discutido com representantes do setor.  
 
No sentido de ajudar a sanar a carência de espaços para eventos na cidade, deve-se 
registrar que existe a previsão de entrar em funcionamento, até março de 2014, um centro 
de convenção importante, próximo ao Minas Shopping, com capacidade para 9 mil pessoas, 
a partir de parceria público-privada. Um Projeto de espaço cultural multiuso no interior do 
Parque Municipal René Gianetti também foi encomendado pela Belotur, o qual deverá 
agregar espaço importante para oferta de eventos culturais de porte menor. Há, ainda, a 
oferta de vários espaços para eventos de pequeno porte no âmbito de vários projetos de 
hotéis para a cidade.  
 
Algumas deficiências importantes apontadas na amostra analisada se referem ao reduzido 
número de equipamentos com sistemas de gestão de qualidade e gestão ambiental 
implantados e ao ainda reduzido uso de parcerias entre serviços e equipamentos para 
eventos e demais equipamentos do setor turístico. A presença de serviços de alimentação 
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terceirizados e de ambulantes em equipamentos de lazer e equipamentos para eventos sem 
exigências formais para sua efetivação e sem qualquer controle de padrão de qualidade 
afeta a qualidade dos serviços disponíveis. Foram também percebidas deficiências de 
segurança dos equipamentos, mais particularmente em itens de prevenção e combate a 
incêndios, sendo necessário que as autoridades competentes mantenham fiscalização 
constante em relação à segurança dos equipamentos, de forma geral. 
 
Tendo em vista a importância do turismo de negócios para Belo Horizonte, a questão do 
fomento ao setor torna-se estratégica e deve ser pensada considerando as políticas nos 
destinos concorrentes. Nesse sentido, uma eventual política de redução de alíquotas do 
ISSQN para o promotor de eventos e, sobretudo, de extinção do ISSQN cobrado sobre a 
inscrição de eventos e exploração de estandes demandada pelo setor, já está sendo 
avaliada pelas instâncias pertinentes do Poder Público municipal quanto a sua pertinência e 
melhor período para execução, devendo ser considerada também à luz de outras questões 
relacionadas, tais como as atuais limitações da capacidade dos centros de convenções e a 
estrutura da oferta turística da cidade, de modo geral, para atender a uma maior demanda 
de eventos. 
 
Por fim, há que se registrar que a Rede de Turismo de Negócios de Belo Horizonte, 
recentemente criada, está no processo de discussão e de implementação de uma série de 
iniciativas no campo de gestão, já mencionadas, visando fomentar o desempenho do setor.  
 
No âmbito do processo de captação de eventos, todos as deficiências aqui mencionadas, 
precisam ser mitigadas, visando auferir maior competitividade ao setor em Belo Horizonte. 
Ao turismo, em particular, interessa aumentar o percentual de realização de eventos 
turísticos, já que os eventos locais não turísticos ainda têm participação acentuada nas 
estatísticas setoriais. 
 
 

2.1.3.6. Serviços e equipamentos de lazer e entretenimento 
 
Os serviços e equipamentos de lazer e entretenimento, segundo a classificação do 
Inventário da Oferta Turística (INVTUR), do Ministério do Turismo, incluem, entre outros: 
parques de diversões e temáticos, parques, jardins, praças, estádios ou ginásios e quadras, 
mirante, belvedere, boates e discotecas, casas de espetáculos (teatros), e cinemas. 
 
Dados da RAIS para Belo Horizonte apontam a existência em 2009 de: 36 atividades de 
exibição cinematográficas, empregando 464 pessoas; 103 estabelecimentos ligados a artes 
cênicas, espetáculos e atividades complementares, empregando 522 pessoas; e 8 parques 
de diversão e parques temáticos, empregando 168 pessoas. No total, são 147 
estabelecimentos formais ligadas a essas atividades, que empregavam 1.154 trabalhadores 
em Belo Horizonte em 2009. 
 
Para os efeitos desta pesquisa, foram selecionados inicialmente 8 teatros, 1 parque de 
diversões, 1 mirante, 3 arenas esportivas, 9 cinemas e 12 casas noturnas, considerados 
relevantes para a atividade turística atual e potencial de Belo Horizonte. Desses 34 serviços 
e equipamentos pré-selecionados, 29 efetivamente se disponibilizaram a participar da 
pesquisa, constituindo a amostra efetivamente trabalhada, discriminada no quadro 2.30. 
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Quadro 2.30 Serviços e equipamentos de lazer e entretenimento pesquisados em Belo Horizonte, 

por tipo e ano de início das atividades – 2010 
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Tipo Equipamento Ano de início 

Parques de Diversões e 
Temáticos 

Parque Guanabara 1951 

Parques, Jardins, Praças 

Praça Carlos Chagas (Assembléia) NS* 
Praça da Estação 1898 
Praça da Liberdade NS* 
Praça de Santa Tereza  NS* 
Praça Diogo de Vasconcelos (Savassi) NS* 
Praça Governador Israel Pinheiro (Praça 
do Papa) 

1980 

Estádios, Ginásios, Quadras 
Mineirão 1965 
Mineirinho 1980 
Arena Vivo 2004 

Mirantes, Belvederes Mirante do Alto das Mangabeiras NS* 

Boates, Discotecas 

Top Bar 1960 
New Sagitarius 1976 
Alambique 1990 
Josefine 1990 
Paco Pigalle 1991 
Demodee 2008 

Casas de Espetáculos - Teatros 

Teatro Francisco Nunes 1950 
Teatro Marília 1964 
Grande Teatro Palácio das Artes 1971 
Teatro Clara Nunes 1990 
Teatro SESIMINAS 1990 
Teatro Alterosa 1993 
Galpão Cine Horto 2005 
Klauss Viana 2009 

Cinemas 

Cine Humberto Mauro 1978 
Cine-clube Savassi 1988 
Cine-clube Belas Artes 1992 
Cinemark NR* 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
*  NR: Não Respondeu     NS: Não Sabe 

 
O conjunto de figuras de 2.12 a 2.16 ilustra alguns serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento de Belo Horizonte. 
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Figuras 2.12 a 2.16 Alguns serviços e equipamentos de lazer e entretenimento em Belo Horizonte 

 
Figura 2.12: Praça Diogo de Vasconcelos 

(Savassi) – Henry Yu – maio de 
2010 

 
Figura 2.13: Praça da Estação – Marcelo Rosa – 

Maio de 2010 

 
Figura 2.14: Praça da Liberdade – Henry Yu – 

maio de 2010 
 

Figura 2.15: Praça Governador Israel Pinheiro 
(Praça do Papa) – Henry Yu – 
maio de 2010 
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Figura 2.16: Praça Sete de Setembro – Robert Serbinenko – maio de 

2010 

 
 
O início das atividades dos equipamentos de lazer e entretenimento de Belo Horizonte 
ocorreu em diferentes datas. O Parque Guanabara, da década de 50, se insere no conjunto 
da Pampulha e no Roteiro da Modernidade. As praças pesquisadas, em sua maioria, não 
informaram a data de seu início, mas se inserem na malha urbana do início do século XX. 
Dentre as praças pesquisadas, são deste período: Praça da Liberdade, Praça da Estação e 
Praça Diogo de Vasconcelos. As demais - Praça da Assembléia e Praça do Papa - têm sua 
implantação mais recente, nas décadas de 1970 e 1980. 
 
O estádio Magalhães Pinto (Mineirão) foi inaugurado em 1965 e o Mineirinho, em 1980. O 
estádio mais recentemente inaugurado é a Arena Vivo, de 2004. O Mirante do Papa não 
informou seu início de atividades, mas é da mesma época da Praça do Papa, da década de 
1980. 
 
As seis boates e discotecas iniciaram suas atividades entre 1960 e 2008, mas a maioria foi 
inaugurada na década de 1990. O Teatro Francisco Nunes, situado no interior do Parque 
Municipal, foi inaugurado em 1950, o Teatro Marília em 1964; e o Grande Teatro do Palácio 
das Artes em 1970. São importantes marcos das artes cênicas da cidade. Outras três casas 
teatrais da amostra analisada são da década de 1990 e duas casas foram inauguradas no 
século XXI. 
 
Os cinemas, em sua maioria, são novos, devido à intensa política de substituição ocorrida 
nos últimos anos. Os mais tradicionais foram substituídos por unidades situadas no interior 
dos shoppings e por cine-clubes. Na amostra pesquisada, a Sala Humberto Mauro, 
localizada no interior do Palácio das Artes, é de 1979, um cine clube é década de 1980 e 
outro da década de 1990. Uma rede de salas de cinema situada em shopping center 
pesquisada não informou a data de inauguração. 
 
Com relação ao começo de suas operações, 1 (3,4%) tem início no século XIX, 2 (6,9%) na 
década de 1950; 3 (10,3%) na década de 1960; 3 (10,3%) na década de 1970; 3 (10,3%) na 
década de 1980; 7 (24,1%) na década de 1990; e 4 (13,8%) a partir do ano 2000. Não 
souberam ou não responderam 6 (20,7%). 
 
São do tipo casas de espetáculo (teatros) 8 (27,6%); do tipo praças/mirantes 7 (24,1%); do 
tipo boates 6 (20,7%); do tipo cinemas 4 (13,8%); do tipo estádios/ginásios/quadras 3 
(3,4%); e do tipo parque de diversões (1,3%). 
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Disseram que possuem site 21 (72,4%) e que não possuem 8 (27,6%), que são 
basicamente as praças públicas. 
 
Disseram que são proprietários dos estabelecimentos 16 (55,2%); 7 (24,1%) que são 
locatários; e 4 (13,8%) que são outra modalidade sem especificar. Não responderam 2 
(6,9%). 
 
Todas as praças pesquisadas são equipamentos públicos municipais. O parque de 
diversões é privado. Os estádios são em maioria públicos, exceto um, que é privado. Com 
relação aos cinemas, os cine-clubes funcionam em prédios alugados, enquanto que a Sala 
Humberto Mauro pertence à esfera pública estadual. Com relação às salas de espetáculo, 
sua relação de propriedade é bastante variada, sendo que metade do subtipo é privado, 
assim como a totalidade das boates e discotecas pesquisadas (quadro 2.31). 
 
Quadro 2.31. Relação de uso e de propriedade dos equipamentos de lazer pesquisados em Belo 

Horizonte - 2010 

TIPO Relação de uso Quantidade Relação de propriedade 

Parques- Jardins- Praças Proprietário 6 Pública Municipal 

Parques de diversões-  Proprietário 1 Privada 

Estádios- Ginásios- Quadras 
Proprietário 1 Privada 

Proprietário 2 Pública Estadual 

Cinemas 
Locatária 3 Privada 

Outra 1 Pública Estadual 

Casas de espetáculos 

Proprietário 4 Privada 

Proprietário 2 Pública Estadual 

Conveniada 1 Sindicato 

Locatária 1 Pública Municipal 

Boates- Discotecas 

Proprietário 1 Privada 

Locatária 3 Privada 

NR 2 Privada 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Operam em rede 3 (10,3%) equipamentos, sendo uma rede de cinema, uma de casa de 
espetáculo e uma de boate ou discoteca; e 24 (82,8%) não pertencem a nenhuma rede. 
Entre os três que responderam pertencer a alguma rede, dois citaram o Cinemark S.A e o 
Grupo Germana e um não informou de qual rede faz parte. 
 
Sobre o fato de o espaço do equipamento ser tombado ou ter algum tipo de proteção, 17 
(58,6%) gestores afirmaram que não e 10 (34,5%) que sim. Não responderam 2 (6,9%). 
Daqueles que afirmaram ser tombados ou ter alguma proteção dois informaram que a data 
do tombamento/proteção foi em 1994 e três que foi 1898, 1977 e 2004. Não souberam 
informar ou não responderam cinco. Somente um dos equipamentos tem proteção de 
âmbito federal enquanto cinco têm proteção estadual e três têm proteção municipal. Um não 
soube informar.  
 
O quadro 2.32 descreve com detalhes a situação de proteção dos equipamentos de lazer 
em Belo Horizonte. Três praças estão tombadas. Entre os estádios, apenas o Mineirão. As 
casas de espetáculos têm a situação mais ampliada em relação ao tombamento, sendo que 
das oito, cinco são protegidas. 
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Quadro 2.32. Situação de proteção dos serviços e equipamentos de lazer pesquisados em Belo 

Horizonte - 2010 

TIPO NOME 
TOMBAMENTO 

Ocorrência Data Esfera 

Parques- Jardins- 
Praças 

Praça da Assembleia 

Sim 
NS Municipal 

Praça da Estação 1898 Estadual 
Praça da Liberdade 1977 Estadual 
Mirante do Alto das 
Mangabeiras 

Não 

  

Praça de Santa Tereza Não se aplica Não se aplica 
Praça Savassi   
Praça do Papa   

Parques de 
Diversões- 
Temáticos 

Parque Guanabara Não   

Estádios- 
Ginásios- 
QuadraS 

Mineirão Sim NS Estadual 
Arena vivo 

Não 
  

Mineirinho   

Cinemas 

Belas artes Sim 2004 Estadual 
Cine-clube Savassi 

Não 
  

Cine Humberto mauro   
Cinemark   

Casas de 
Espetáculos 

Galpão cine Horto 

Sim 

NS NS 
Grande teatro 1994 Municipal 
Teatro Clara Nunes NS Estadual 
Teatro Francisco Nunes NR Federal 
Teatro Marília 1994 Municipal 
Klauss Viana 

Não 
  

Teatro Alterosa Não se aplica Não se aplica 
Teatro Sesiminas   

Boates- 
Discotecas 

Alambique 

Não 

  
Demodee   
Josefine Não se aplica Não se aplica 
New Sagitarius   
Paco Pigalle   
Top bar   

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os gestores avaliaram os serviços oferecidos por seus equipamentos, segundo a 
característica de cada um, primeiramente de maneira geral e posteriormente sobre itens 
específicos, como portaria, iluminação, estacionamento (quadro 2.33). Atribuiu-se a nota 4 
para ―excelente‖, 3 para ―bom‖, 2 para ―regular‖ e 1 para ―ruim‖. De maneira geral foram 
avaliados como excelentes alguns cinemas e casas de espetáculos, sendo que nos itens 
específicos, nenhum gestor computou esta nota. Para facilitar a leitura do quadro, foi 
utilizada também a gradação por cores. 
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Quadro 2.33 Avaliação dos serviços oferecidos nos equipamentos de lazer e entretenimento de 

Belo Horizonte, na percepção dos gestores – 2010 

Tipo Nome 
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Praças 

Mirante do alto das mangabeiras 3   2               

Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia) 3  3        

Praça da Estação 3  3        

Praça da Liberdade 3  3        

Praça de Santa Tereza 3  3        

Praça Diogo de Vasconcelos (Praça Savassi) 3  3        

Praça Governador Israel Pinheiro (Praça do 
Papa) 

3   3               

Parques de 
Diversões 

Parque Guanabara 4 3 3   3 3 3 3   3 

Estádios 

Arena Vivo 3 3 3 2 3  3 3 3  

Mineirinho 3 3 1 3   2 3 3  

Mineirão 3 3 3 3 3 2 3 3 2   

Cinemas 

Belas Artes 4 3 3 1 3 3 3 2 3  

Cine-clube Savassi 4 3 3 1 3 3 3 2 3  

Cine Humberto Mauro 4 3 3 1 2 2 3 3 3  

Cinemark 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 

Casas de 
Espetáculos 

Galpão Cine Horto 4 3 3 1 1 1 2 3 2 3 

Grande Teatro Palácio das Artes 3 3 3  2  3 2 3  

Klaus Viana 3 3 3  3  3 3 3  

Teatro Aterosa 4 3 3  2  3 3   

Teatro Cara Nunes 3 3 2    2 2 3  

Teatro Francisco Nunes 2 3 2  2  3 3   

Teatro Marília 2 1 1    3 3   

Teatro Sesiminas 4 3 3   2 2 3 3 3   

Boates- 
Discotecas 

Alambique 4 3 3   2 2 2 2  

Demodee 3 3 3   3 3 3   

Josefine 2 3 3    3 3 3  

Nw Sgitarius 3 3 3 3   3 3   

Paco Pigalle 3 3 2    3 3   

Top Bar 3                   

Legenda            

Excelente 4 Bom 3 Regular 2 Ruim 1            

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Sobre a existência de outras facilidades, para 12 (41,4%) gestores o equipamento não 
oferece e para 17 (58,6%) existem as seguintes facilidades, descritas no quadro 2.1.34. 
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Quadro 2.34 Facilidades oferecidas pelos serviços e equipamentos de lazer pesquisados em Belo 

Horizonte - 2010 

TIPO NOME 
FACILIDADES OFERECIDAS 

OFERECE TIPO DE FACILIDADES 

Parques- 
Jardins- 
Praças 

Mirante do Alto das 
Mangabeiras 

Não Não se aplica 

Praça Carlos Chagas 
(Praça da Assembleia) 

Sim Play ground, coreto 

Praça da Estação Não  Não se aplica 

Praça da Liberdade Sim Cooper, fonte,coreto 

Praça de Santa Tereza Não Não se aplica 

Praça Diogo de 
Vasconcelos (Praça 
Savassi) 

Não Não se aplica 

Praça Governador Israel 
Pinheiro (Praça do Papa) 

Sim Play ground, mirante 

Parques de 
Diversões- 
Temáticos 

Parque Guanabara Não Não se aplica 

Estádios- 
Ginásios- 
Quadras 

Arena Vivo Não Não se aplica 

Mineirinho Não Não se aplica 

Mineirão Sim Visita guiada, visita ao memorial 

Cinemas 

Belas Artes Sim Livraria 

Cine-clube Savassi Sim Boate 

Cine Humberto Mauro Sim Gratuidade ou baixo preço, atrações singulares 

Cinemark Não Não se aplica 

Casas de 
Espetáculos 

Galpão Cine Horto Sim Teatro, cinema 

Grande Teatro Palácio das 
Artes 

Sim Livraria, casa de artesanato 

Klaus Viana Não Não se aplica 

Teatro Alterosa Não Não se aplica 

Teatro Clara Nunes Sim Camarim 

Teatro Francisco Nunes Sim O ambiente, o parque, jardins do teatro 

Teatro Marília Sim Mezanino, onde ocorre a inauguração dos eventos 

Teatro Sesiminas Sim 
Auditório para 100 pessoas, cursos, orquestras, 
companhia de dança e coral 

Boates- 
Discotecas 

Alambique Sim 
Música ao vivo, sonorização mecânica, espaço 
para eventos, culinária mineira a la carte 

Demodee Não Não se aplica 

Josefine Não Não se aplica 

New Sagitarius Sim Scoth bar (bar internacional) 

Paco Pigalle Sim Espaço para dança 

Top Bar Sim 
Sonorização mecânica, pista de dança, culinária 
brasileira com menu fixo 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo- 2010 

 
Oferecem atividades regulares 18 (62,1%) contra 11 (37,9%) que não oferecem. Os 
eventos, tais como shows e exposições, ocorrem em 25 (86,2%) equipamentos. Entre as 
atividades regulares oferecidas, citam-se: música, dança, exposições, mostra de cinema, 
eventos culturais, eventos religiosos, atividades esportivas, cursos, orquestras, coral, 
competições, basquete, judô, debates, balé e mágica (quadro 2.35). 
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Quadro 2.1.35 Oferta de atividades regulares pelos equipamentos de lazer pesquisados em Belo 

Horizonte- 2010 

TIPO NOME 
ATIVIDADES REGULARES 

Oferece Tipo de atividades 

Parques- 
Jardins- 
Praças 

Mirante do Alto das Mangabeiras Não Não se aplica 

Pça Carlos Chagas (Praça da 
Assembléia) 

Não Não se aplica 

Praça da Estação Sim oficinas, fontes, eventos 

Praça da Liberdade Não Não se aplica 

Praça de Santa Tereza Não Não se aplica 

Pça Diogo de Vasconcelos (Praça 
Savassi) 

Não Não se aplica 

Praça do governador Israel Pinheiro 
(Praça do Papa) 

Não Não se aplica 

Parques de 
Diversões- 
Temáticos 

Parque Guanabara Sim Excursão, espaço para festas 

Estádios- 
Ginásios- 
Quadras 

Arena Vivo Sim 
Esportes, competições nacionais de 
várias modalidades, basquete, judô 

Mineirinho Sim 
Shows eventos religiosos, culturais, 
esportes 

Mineirão Sim 
Atividades esportivas , eventos 
culturais e religiosos 

Cinemas 

Belas artes Sim 
Cinema, shows, música, exposições, 
mostra de cinema, eventos culturais 

Cine-clube Savassi Sim 
Cinema, shows, música, exposições, 
mostra de cinema, eventos culturais 

Cine Humberto Mauro Sim 
Exibição de filmes realização de 
debates 

Cinemark Sim 
Sessões cinematográficas exibidas 
de segunda a segunda. 

Casas de 
Espetáculos 

Galpão Cine Horto Sim Cursos de teatro, projetos, etc. 

Grande Teatro Palácio das Artes Sim Cursos 

Klaus Viana Não Não se aplica 

Teatro Alterosa Sim 
A programação é constante 
praticamente todos os meses do ano 

Teatro Cara Nunes Sim Seminários, cursos 

Teatro Francisco Nunes Não Não se aplica 

Teatro Marília Sim 
Peças teatrais, de balé, musica, 
seminários e mágica 

Teatro Sesiminas Sim 
Cursos, orquestras, companhia de 
dança e coral 

Boates- 
Discotecas 

Alambique Não Não se aplica 

Demodee Sim 
Quinta: movimento balanço; sexta e 
sábado: hi-fi a moda da casa 

Josefine Sim Não se aplica 

New Sgitarius Não Não se aplica 

Paco Pigalle Sim 
Shows esporádicos às quintas.e 
shows de dança às sextas e sábados 

Top Bar Não Não se aplica 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo- 2010 

 
O serviço de alimentação (restaurante ou lanchonete) é oferecido por 13 (44,8%), sendo 9 
de natureza própria e 4 terceirizados. A capacidade do atendimento do serviço de 
alimentação varia muito em função do tipo de estabelecimento. Por exemplo, o Mineirão 
chega a atender 64.800 pessoas. Desses equipamentos, sete não informaram a capacidade 
de atendimento. Entre os quatro que oferecem serviço de alimentação terceirizado, apenas 
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dois disponibilizaram dados sobre o prazo dos contratos: seis meses em um caso e 
indeterminado em outro. O trabalho de ambulantes é permitido em oito equipamentos e 
proibido em 15. Apenas seis não responderam a essa questão. Sobre a exigência ou 
experiência mínima para implantação do serviço de alimentação, seis gestores responderam 
que sim e dois que não (quadro 2.36). 
 
Quadro 2.36 Oferta de serviços de alimentação, por tipo de contrato, nos estabelecimentos de lazer 

pesquisados em Belo Horizonte - 2010 

Tipo Nome 

Serviços de Alimentação Permissão de 
trabalho de 
ambulantes Oferta 

Capacidade de 
atendimento 

Parques- Jardins- Praças 

Mirante das Mangabeiras Não Não se aplica Sim 

Praça da Assembleia Não Não se aplica Sim 

Praça da Estação Não Não se aplica NR 

Praça da Liberdade Não Não se aplica Sim 

Praça de Santa Tereza Não Não se aplica NR 

Praça Savassi Não Não se aplica Sim 

Praça do Papa Não Não se aplica Sim 

Parques Diversão Temáticos Parque Guanabara Terceirizado Depende do evento NR 

Estádios- Ginásios- Quadras 

Arena vivo Terceirizado 3600 Sim 

Mineirinho Não Não se aplica NR 

Mineirão Terceirizado 64800 Sim 

Cinemas 

Belas Artes Próprio 100 NR 

Cine-clube Savassi Próprio 160 NR 

Cine Humberto Mauro Terceirizado Não se aplica NR 

Cinemark Próprio 3000 a 4000 pessoas/dia NR 

Casas de Espetáculos 

Galpão Cine Horto NR NR NR 

Grande teatro Próprio NR NR 

Klauss Viana Próprio NR NR 

Teatro Alterosa NR NR NR 

Teatro Clara Nunes NR NR NR 

Teatro Francisco Nunes NR NR NR 

Teatro Marília Não oferece Não se aplica NR 

Teatro Sesiminas NR NR NR 

Boates- Discotecas 

Alambique Próprio NR NR 

Demodee Próprio NR NR 

Josefine Não oferece Não se aplica NR 

New sagitarius Próprio NR NR 

Paco Pigalle Não oferece Não se aplica Sim 

Top Bar Próprio 120 NR 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Apenas 1 (3,4%) equipamento (uma boate) oferece estacionamento com manobrista; 2 
(6,9%), os estádios Mineirão e Mineirinho, têm estacionamento sem manobrista. Não têm 
estacionamento 25 (86,2%). Não informou 1 (3,4%). 
 
São acessíveis a pessoas portadoras de necessidades especiais (PNEs) 18 (62,1%); 3 
(10,3%) não são; e para 8 (27,6%) a acessibilidade é parcial. As áreas mais acessíveis aos 
deficientes para os gerentes são: as externas para 23 (79,3%) e os sanitários para 19 
(65,5%). Já as áreas de menor acessibilidade são os restaurantes e lanchonetes, que para 
12 (41,4%) gestores não estão adaptados (quadro 2.37). 
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Quadro 2.37 Acessibilidade a pessoas especiais e áreas acessíveis nos serviços e equipamentos de 

lazer pesquisados em Belo Horizonte - 2010 

TIPO NOME 

Acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades 
especiais e áreas acessíveis 

Acesso 
geral 

Área 
externa 

Restau-
rante 

Área 
externa 

Sanitários Outra 

Parques- 
Jardins- Praças 

Mirante das 
Mangabeiras 

Parcial X 
NR NR NR NR 

Praça da Assembléia Parcial X NR NR NR NR 

Praça da Estação Parcial X NR NR NR NR 

Praça da Liberdade Sim NR NR NR NR NR 

Praça de Santa 
Tereza 

Sim X 
NR NR NR NR 

Praça Savassi Parcial X NR NR NR NR 

Praça do Papa Parcial X NR NR NR NR 

Parq. Diversões Parque Guanabara Sim X X X X NR 

Estádios- 
Ginásios- 
Quadras 

Arena Vivo Sim X X X X NR 

Mineirinho Sim X X X X NR 

Mineirão Sim X X X X NR 

Cinemas 

Belas artes Sim X X X X NR 

Cine clube Savassi Sim X X X X NR 

Cine Humberto Mauro Sim X X X X X 

Cinemark Sim X X X X NR 

Casas de 
EspetáculosX 

Galpão cine Horto NR NR NR NR NR NR 

Grande teatro Sim X X X X NR 

Klauss Viana Sim X X X X NR 

Teatro Alterosa Sim X  X X NR 

Teatro clara Nunes NR NR NR NR NR NR 
Teatro Francisco 
Nunes 

Sim X X X X 
NR 

Teatro Marília Sim X  X X X 

Teatro Sesiminas Sim X X X X X 

Boates- 
Discotecas 

Alambique Parcial X NR NR X NR 

Demodee Sim X X X X NR 

Josefine Parcial X NR NR X NR 

New Sagitarius Parcial NR X X X NR 

Paco Pigalle Sim NR NR X X NR 

Top Bar Não NR NR NR NR NR 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
O acesso rodoviário foi considerado bom em 27 equipamentos (93,1%). O acesso ferroviário 
foi visto como inexistente em 16 (55,2%) equipamentos. A Tabela 2.50 apresenta a 
avaliação do acesso por parte dos gestores. O acesso por trilha não foi considerado, por se 
tratar de equipamentos urbanos. 
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Tabela 2.50 Avaliação do acesso aos serviços e equipamentos de lazer e entretenimento 

pesquisados em Belo Horizonte – 2010. 

Meios de acesso 

Avaliação do acesso  

Bom Regular Precário 
Não tem ou  

Não se aplica 

Rodoviário 93,1 3,4 0 3,4 

Ferroviário (trem/metrô) 27,6 13,8 3,4 55,2 

Aéreo 37,9 3,4 0 58,6 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Para 24 (82,8%) gestores, o acesso atende às necessidades atuais dos equipamentos de 
lazer e entretenimento; para 5 (17,2%) não atende. Em 20 (69,0%) equipamentos é possível 
expandir o volume de visitantes sem investimentos extras no acesso. Para 9 (31,0%) foram 
citadas as seguintes deficiências:  

O transporte público é deficiente e a é sinalização ruim. 

Há dificuldade de estacionamento e limitação da própria construção. 

Falta segurança para estacionar à noite e o preço do estacionamento é alto. 

Falta de estacionamento. 

Falta metrô. 

Falta estacionamento e área de metrô. 

O espaço não é adequado e procura-se uma nova área.  

 
A dificuldade de estacionamento foi citada por quatro gestores como um impedimento ao 
aumento do volume de clientes. 
 
Para 18 (62,1%) gestores o meio de transporte mais utilizado para o acesso às 
proximidades do equipamento é o automóvel; para 8 (27,6%) é o ônibus; para 2 (6,9%) é o 
taxi; e para 1 (3,4%) é o metrô (gestor da Praça da Estação). 
 
A sinalização é inexistente ou foi avaliada negativamente por grande parte dos gestores. 
Também, foi citada como inadequada para orientar pessoas portadoras de necessidades 
especiais (tab. 2.51). 
 
O estado geral de conservação dos equipamentos foi considerado ―bom‖ por 21 (72,4%) 
gestores, ―regular‖ por 6 (20,7%) e ―ruim‖ por 1 (3,4%). O último equipamento, além de 
deteriorado, está também descaracterizado. Os seguintes aspectos foram considerados 
para a classificação: limpeza das áreas internas e externas, existência de serviços de 
manutenção, estado de conservação das instalações físicas, caracterização histórica e 
construtiva, condições de salubridade. 
 
Possuem planejamento estratégico 15 (51,7%) serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento, 9 (31%) ainda não utilizam essa ferramenta; e 4 (13,8%) estão em processo 
de elaboração. 
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Tabela 2.51  Avaliação da sinalização urbana, turística e interpretativoa por parte dos gestores dos 

serviços e equipamentos de lazer e entretenimento – Belo Horizonte – 2010 

TIPO NOME 

ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO 

Sinalização urbana Sinalização turística Sinalização interpretativa 

Ruim Boa Não tem Ruim Boa Não tem Ruim Boa Não tem 

Parques- 
Jardins- 
Praças 

Mirante das Mangabeiras X   X   X   

Praça da Assembleia X   X   X   

Praça da Estação X   X   X   

Praça da Liberdade X   X   X   

Praça de Santa Tereza  X   X    X 

Praça Savassi X   X   X   

Praça do Papa X   X   X   
Parques de 
Diversões 

Parque Guanabara NR   NR   NR   

Estádios- 
Ginásios- 
Quadras 

Arena vivo X     X   X 

Mineirinho X     X X   

Mineirão  X   X   X  

Cinemas 

Belas Artes  X    X  X  

Cine-clube Savassi  X    X  X  

Cine Humberto Mauro  X    X  X  

Cinemark  X  X     X 

Casas de 
Espetáculos 

Galpão Cine Horto X   X   X   

Grande teatro X   X   X   

Klauss Viana   X   X  X  

Teatro Alterosa X     X   X 

Teatro Clara Nunes X     X  X  

Teatro Francisco Nunes X     X X   

Teatro Marília X   X     X 

Teatro Sesiminas  X    X   X 

Boates- 
Discotecas 

Alambique   X   X X   

Demodee X     X   X 

Josefine X   X   X   

New Sagitarius NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

Paco Pigalle  X   X    X 

Top Bar   X   X   X 

Total das avaliações 16 8 3 11 3 13 12 6 9 

Em percentual 55,2 27,6 10,3 37,9 10,3 44,8 41,4 20,7 31,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
NR: não respondeu  

 
Janeiro é o mês de maior movimento dos equipamentos pesquisados ára 12 (41,4%) 
gestores e fevereiro, março e abril são os meses de menor movimento para quatro gestores 
(13,8%).  
 
Os gráficos 2.47 e 2.48  apresentam a quantidade de estabelecimentos que informaram os 
meses de maior e de menor movimento nos atrativos de Belo Horizonte. 
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Gráfico 2.47 Meses de maior movimento nos serviços e equipamentos 

de lazer e entretenimento de Belo Horizonte, por número 
de estabelecimentos – 2010. 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Gráfico 2.48 Meses de menor movimento nos serviços e 

equipamentos de lazer e entretenimento de Belo 
Horizonte, por número de estabelecimentos – 2010. 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Não responderam ou não souberam informar os meses de maior e menor movimento 8 
(27,5%). Isso indica deficiência no planejamento das atividades de lazer e entretenimento de 
Belo Horizonte. Sobre o período de maior movimento, 16 (55,2%) gestores identificaram os 
fins de semana; e 3 (10,3%) os feriados. Não é possível estabelecer relação entre o tipo de 
equipamento e os períodos de maior movimento, portanto cada estabelecimento, 
independente de seu tipo, tem características próprias que atraem clientes em diferentes 
períodos.  
 
O ingresso é pago em 19 (65,5%) equipamentos e gratuito em 9 (31,0%). Os equipamentos 
com entrada gratuita são praças, mirante e uma das casas de espetáculo. O valor dos 
ingressos variam de R$4,00 a R$50,00. Em alguns locais, é ajustado de acordo com o 
evento ou o dia. A maior parte dos equipamentos oferece opções econômicas de até 
R$10,00. As opções mais caras ocorrem em casas noturnas e casas de espetáculos 
(teatros).  
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O gráfico 2.49 apresenta a quantidade de equipamentos por faixa de valores de ingresso. 
 

Gráfico 2.49 Valor dos ingressos dos serviços e equipamentos de lazer 
e entretenimento de Belo Horizonte – 2010. 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 

 
As tarifas especiais para crianças são oferecidas por 11 (37.9%) equipamentos e para 
pessoas acima de 60 anos por 13 (44,8%). Para os grupos, apenas 7 (24,1%) oferecem 
alguma tarifa especial. Os convênios corporativos existem em 3 (10,3%). Esses dados são 
de grande importância para o setor turístico de Belo Horizonte, tendo em vista a 
possibilidade de haver dificuldades na negociação de preços desses serviços junto às 
agências de turismo receptivo da cidade. 
 
As promoções são oferecidas em 16 (55,2%) equipamentos, nas seguintes situações: 

 Sessão popular (quarta-feira) 

 A critério do produtor 

 A partir de certo consumo do cliente 

 Durante as campanhas populares 

 Despedidas de solteiro 

 Dias de semana com menor público 

 Parcerias com empresa Oi e condôminos 

 Pacotes fechados para grupos 

 Vendas antecipadas 

 Sessão diária das 15:00 horas 
 
Os fatores que influenciam a oferta de promoções são: 

 Atração de mais público 

 Diversificação dos produtos e da forma de atrair clientes 

 Exigência de gratuidade por razões de política cultural 

 Perfil e origem do grupo 

 Tipo de evento/show 

 Demanda dos clientes 
 
Para 9 (31,0%) gestores o nível de preços em relação aos destinos competidores é mais 
barato; para 4 (13,8%) é mais caro; e para 3 (10,3%) é semelhante. Não fizeram 
comparação de preços 4 (13,8%). Têm acesso gratuito 9 (31,0). 
 
A principal pesquisa realizada com os visitantes é a de avaliação de satisfação/qualidade 
dos serviços, praticada por 6 (20,7%) equipamentos; realizam pesquisa de perfil do cliente 2 
(6,9%); não realizam 19 (65,5%); e realizam outras pesquisas não detalhadas 2 (6,9%). Não 
respondeu 1 (3,4%) e não sabe 1 (3,4%). 
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O tempo necessário para usufruir os equipamentos varia de 15 minutos a 5 horas. Em 8 
(27,6%), 2 horas; em 4 (13,8%), 1 hora; em 3 (10,3%) 90 minutos; e em 2 (6,9%), entre 2 e 
3 horas (quadro 2.38). 
 
Quadro 2.38 Tempo necessário para usufruir dos serviços e equipamentos de lazer e 

entretenimento de Belo Horizonte, por tipo de equipamento – 2010. 

Tipo Tempo necessário para usufruir do equipamento 

Parques de Diversões/ Temáticos Não respondeu 

Parques/ Jardins/ Praças Entre 1 e 2 horas 

Estádios/ Ginásios/Quadras Entre 1 e 2 horas e meia 

Mirantes/ Belvederes 15 minutos 

Boates/ Discotecas Entre 1 hora e meia e 5 horas 

Casas de espetáculos 30 minutos a 3 horas 

Cinemas Entre 1 hora e meia e 3 horas 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os visitantes de origem internacional significam 1% da clientela para 9 (31%) equipamentos 
de lazer e entretenimento, contra 9% de origem nacional para 7 (24,1%) e 10% origem 
regional para 11 (37,9%).  
 
A principal origem dos clientes é local: para 17 (58,6%) equipamentos este público 
corresponde a mais de 60% do público total; para 2 (6,9%) a 50%; e para 2 (6,9%) menos 
de 50%. Não souberam informar 8 (27,6%). 
 
O período de visitação dos equipamentos é permanente para 26 (89,7%) gestores; e há 
restrição à visitação para 13 (44,8%), sendo que, em três a restrição é para crianças e em 
um é para idosos (categoria boates e discotecas) e em 13 não especificadas. 
 
Restrições à capacidade máxima de carga existem em 22 (75,9%) equipamentos; e em 7 
(24%) não há qualquer controle. O número máximo de pessoas atendidas varia de 108 a 
64.800, em função do tipo de estabelecimento. Na categoria de até 500 lugares estão a 
maioria dos cinemas e metade das casas de espetáculos. As boates e outras casas de 
espetáculos oferecem de 500 a 2.000 lugares. Na categoria de 3.600 a 6.000 estão o 
parque de diversão e o ginásio. Com mais de 25.000 lugares estão os estádios. 
 
Os cartões de crédito são aceitos em 13 (44,8%) locais. Não aceitam cartões 7 (24,1%). 
Não responderam 9 (31%). Dentre os mais aceitos estão: Visa (37,9%), o Mastercard 
(34,5%), Diners (17,2%) e Amex (13,8%). 
 
O faturamento anual dos equipamentos de lazer e entretenimento no último exercício ficou 
assim distribuído: 3 (10,3%), da categoria casas de espetáculo, faturaram de R$30.000,00 a 
R$300.000,00; 7 (24,1%) entre R$1.000.000,00 e R$ 6.000.000,00; e 1 (3,4%) de 
R$12.000.000,00 (categoria Boates/Discotecas). Não responderam 8 (27,6%). Não 
souberam 3 (10,3%). Para 7 (24,1%) a pergunta não se aplica (como as praças públicas). A 
margem de lucro sobre o faturamento oscilou entre 10% e 40%. Em quatro equipamentos 
essa margem é de 20%. Apenas 9 (31,0%) gestores informaram este dado. 
 
Responderam à pergunta sobre participação de capital estrangeiro 18 (62,1%) gestores. 
Não tem nenhuma participação externa 17 (58,6%) e 1(3,4%) afirmou que 100% do capital é 
dos Estados Unidos. 
 
Em relação aos níveis de investimento, foram poucos os dados colhidos, devido ao fato de a 
maior parte dos gestores não saber ou não ter respondido à questão. 
 
A tabela 2.52 apresenta a soma dos valores investidos em dez equipamentos entre 2007 e 
2010. 
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Tabela 2.52 Volume* de recursos investidos entre 2007 e 2010 pelos 

serviços e equipamentos de lazer e entretenimento 
pesquisados em Belo Horizonte – 2010 

Ano Soma do valor investido* 

2007    R$ 2.250.000,00 

2008 R$850.000,00 

2009    R$6.345.821,98 

2010 (Até julho) R$245.000,00 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
* Volume de investimento informado por 35% dos 29 entrevistados 

 
O número total de visitantes varia entre 12 mil e 770 mil pessoas em um único ano, sem 
considerar os grandes estádios e arenas, que não disponibilizaram esses dados. O número 
médio de clientes atendidos entre 2007 e 2009 não foi informado por 21 gestores (72,4%), o 
que impede qualquer conclusão em relação à visitação desses equipamentos. Com base 
nas informações obtidas na pesquisa, é possível concluir que há certa estagnação no 
número de clientes das casas de espetáculos (teatros) e uma tendência de crescimento nos 
cinemas, mas como as respostas são poucas, é fundamental que os gestores sejam 
preparados para obter dados e informações, de modo a gerir melhor os espaços de lazer e 
entretenimento de Belo Horizonte.  
 
Para 12 (41,4%) gestores existe plano concreto de investimento para os próximos cinco 
anos enquanto para 12 não existe. Não responderam ou não sabem 5 (17,2%). 
 
A soma dos investimentos para os próximos cinco anos em 6 (20,7%) equipamentos é de 
R$ 8,6 milhões, a maior parte em reforma e construção, seguido de investimentos em outros 
setores. A fonte desses recursos é própria para 6 (20,7%) equipamentos e outras fontes 
serão utilizadas em 13 (44,8%). Não responderam 10 (34,5%)  
 
Destaca-se aqui o complexo do Mineirão/Mineirinho, na Pampulha, que está recebendo 
investimentos vultuosos do poder público de forma a atender as exigências para receber a 
Copa do Mundo de 2014. 
 
Em relação à previsão ou meta de expansão do atendimento para os próximos cinco anos, 
10 (34,5%) declararam que não existe previsão; 12 (41,4%), que pretendem expandir no 
próprio local; e 4 (13,8%) que irão expandir com novos empreendimentos. Não soube 
responder 1 (3,4%). Não responderam 2 (6,9%). As metas de ampliação estão relacionadas 
ao aumento do número de visitantes para 6 (20,7%) equipamentos; ao aumento da área 
para 4 (13,8%); e à melhor utilização do espaço existente área 1 (3,4%). Não sabem como 
será a expansão 18 (62,1%). Não revelaram necessidades de novas instalações para 
melhorar a qualidade de seus serviços 12 (41,4%). A tabela 2.53 mostra as principais 
necessidades para aprimorar a qualidade dos serviços, apontadas pelos outros 17 (58,6%) 
gestores. 
 
Tabela 2.53 Principais necessidades para melhorar a qualidade dos serviços e equipamentos de 

lazer e entretenimento de Belo Horizonte, na percepção de seus gestores – 2010 

Necessidades 
Frequência de equipamentos* 

Abs. % 

Reformas (ampliação e melhoria) 7 41,2 

Equipamentos (informática, áudio, etc.) 3 17,6 

Melhoria administrativa 1 5,9 

Construção de bares, restaurantes e lojas 1 5,9 

Não respondeu 5 29,4 

*Frequencia relativa a 17 gestores respondentes 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo- 2010 
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O sistema de gestão de qualidade existe em 5 (17,2%) equipamentos; em 3 (10,3%) está 
em implantação; e não existe em 20 (69,0%). Não respondeu 1 (3,4). Os cinco pesquisados 
que afirmaram que existe um sistema de gestão citaram: acordo de resultados do estado de 
Minas Gerais; ISO; sistema próprio da Oi; Qualidade Total; e sistema de consultoria. 
 
O sistema de gestão ambiental existe em apenas 3 (10,3%) equipamentos de lazer e 
entretenimento e em 1 (3,4%) está em implantação. Não responderam e não sabem 2 
(6,9%). As práticas mais utilizadas pelos equipamentos são: coleta seletiva de lixo, 
tratamento de efluentes e políticas de redução de consumo (água e energia) (tab. 2.54). 
 

Tabela 2.54 Práticas de gestão ambiental adotadas pelos serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento de Belo Horizonte – 2010 

Práticas 
Frequencia* 

Abs. % 

Coleta seletiva de lixo 22 75,9 

Reaproveitamento de recursos 7 24,1 

Fontes alternativas de energia 1 3,4 

Tratamento de efluentes 14 48,3 

Políticas de redução de consumo  17 58,6 

Outra prática 8 27,6 

*Frequencia relativa a 29 gestores informantes 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Dentre as outras práticas de gestão ambiental 4 (13,8%) gestores citaram o uso do lixo 
orgânico para compostagem e 4 (13,8%) afirmaram ter as seguintes práticas: doar papéis 
para a Associação dos Catadores do Papel Papelão e Material Reaproveitável (ASMARE); 
incentivar os funcionários a cuidar do jardim; fazer campanha de conscientização e palestra; 
e elaborar plano de tratamento acústico. 
 
A principal região emissora de visitantes para os serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento de Belo Horizonte é a própria cidade e região metropolitana, apontada por 
25 (86,2%) gestores, seguindo-se São Paulo, citada por 9 (31,0%) gestores e interior de 
Minas por 8 (27,6%). 
 
Os segmentos-alvo dos serviços e equipamentos de lazer e entretenimento apontados pelos 
gestores nas ações de promoção turística foram: para 12 (41,4%) gestores o turismo 
cultural; para 3 (10,3%) o turismo de negócios e eventos; e para 6 (20,7%) outros não 
especificados. Não souberam ou não responderam 8 (27,6%). É importante salientar que, 
apesar de as casas de espetáculos serem a maioria, outros tipos de equipamentos, como 
boates e cinemas, também destacaram a importância deste segmento de turismo cultural 
em suas ações de promoção. Em parte, isso é resultado dos eventos culturais e festivais 
nacionais e internacionais que ocorrem em Belo Horizonte, permitindo que a cidade também 
seja conhecida pelo seu potencial cultural. 
 
Os meios de promoção mais utilizados pelos serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento são: internet (86,2%), jornal (55,2%), folhetos e rádio com 51,7% cada um 
(tab. 2.55). 
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Tabela 2.55 Meios de promoção utilizados pelos serviços e equipamentos de lazer e 

entretenimento de Belo Horizonte – 2010 

Meios de promoção 
Frequência* 

Abs. % 

Folhetos 15 51,7 
Revistas especializadas 7 24,1 
Jornal 16 55,2 
Rádio 15 51,7 
TV 12 41,4 
Internet 25 86,2 
Promotores de vendas 3 10,3 
Participação em feiras 2 6,9 
Outros 3 10,3 
Frequencia relativa a 29 gestores informantes 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os materiais promocionais são disponibilizados em dois ou mais idiomas apenas em 8 
(27,6%) equipamentos. O principal é o inglês. 
 
A principal forma de comercialização dos equipamentos de lazer é a procura do cliente 
diretamente no estabelecimento. O telefone também é um canal bastante utilizado para 
reservas. A Internet já apresenta certo destaque em alguns equipamentos. 
 
A tabela 2.1.56 apresenta a variação do percentual de reservas realizadas por cada meio de 
comercialização. Não souberam informar os meios de comercialização mais utilizados 11 
(37,9%) equipamentos.  
 

Tabela 2.1.56 Meios de comercialização utilizados pelos serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento de Belo Horizonte – 2010 

Meio de comercialização 
Número de 

empresas que 
utilizam 

Percentual da 
amostra 

Variação da participação 
desse meio no volume 

total 

Operadoras/Agências de viagens 0 0 0 
Portal/Internet 8 27,6 10 – 50 
Telefone 3 10,3 50 – 80 
Walk-in/Clientes Diretos 14 48,3 80 – 100 
Outros 1 3,4 2 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo 

 
Apenas 3 (10,3%) gestores afirmaram que existe alguma dificuldade para a comercialização 
do equipamento. As dificuldades listadas foram: 

 Não ter um canal de internet direto na bilheteria (informatização). 

 Comercialização de cota de patrocínio via incentivo fiscal. 

 A prefeitura dificulta alvarás. 
 
As parcerias entre os serviços e equipamentos de lazer e entretenimento com operadores, 
atrativos turísticos, transportadores, hospedagem e outros equipamentos é praticamente 
inexistente.  
 
A tabela 2.57 apresenta o número de equipamentos que mantêm parcerias com as 
diferentes categorias de serviços. 
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Tabela 2.57 Serviços e equipamentos de lazer e entretenimento de Belo Horizonte, que mantêm 

parcerias com outros atrativos e equipamentos – 2010 

Equipamentos com os quais mantêm parcerias 
Quantidade 

Abs. % 

Agentes/ Operadores 2 6,9 

Atrativos turísticos 2 6,9 

Transportadores turísticos 2 6,9 

Outros serviços de lazer 3 10,3 

Meios de Hospedagem 2 6,9 

Outros (promotores de Eventos) 4 13,8 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Não são os mesmos equipamentos que mantêm parceria com uma ou outra categoria, Isso 
significa que aquele equipamento que tem parceria com agências não é necessariamente o 
mesmo que mantém parceria com transportadores. O benefício dessas parcerias é a 
divulgação mediante o oferecimento de cortesias. 
 
O quadro 2.1.39 apresenta o detalhamento dessas parcerias, por tipo de equipamento 
pesquisado em Belo Horizonte. 
 
Com relação a conflitos existentes na gestão, um gestor informou que existem conflitos com 
as agências e operadoras de turismo com quem trabalha, mas não especificou o problema. 
Em relação às operadoras de cartão de crédito, um gestor informou que o conflito refere-se 
a divergência comercial. 
 
Afirmaram que não têm agente de divulgação turística fora de Belo Horizonte 26 (89,7%) 
equipamentos de lazer e entretenimento. Apenas 1 (3,4%) gestor teatral afirmou que 
mantém parceria com os produtores locais de cada lugar onde há apresentações do grupo, 
para permitir maior acesso do público. Não responderam 2 (6,9%). 
 
Integração roteiros turísticos apenas 3 (10,3%) equipamentos de lazer e entretenimento, 
todos comercializados por agências de Belo Horizonte. O percentual de comissão paga aos 
agentes de viagem sobre os valores das tarifas negociadas em pacotes é zero para dois 
(6,9%) equipamentos e varia entre 5% a 10% em 1 (3,4%). 
 
O equipamento é considerado ―seguro‖ em 18 (62,1%) casos, ―muito seguro‖ em 8 (27,6%) 
e ―pouco seguro‖ em 2 (6,9%). Isso remete à necessidade de as autoridades responsáveis 
fiscalizarem melhor neste quesito. Não informou 1 (3,4%). 
 
Como fatores que dificultam a gestão de seus empreendimentos, os gestores apontaram: 
excesso de burocracia e falta de apoio do Poder Público, alta carga tributária, excessivos 
gastos operacionais e concorrência informal. Foram citados também: dificuldade por falta de 
fornecedores e baixa qualificação dos profissionais.  
 
Como pontos fortes, citaram-se: parcerias com produtores de eventos e elevada renda per 
capita de Belo Horizonte. Com o intuito de desenvolver o turismo, que, segundo alguns 
gestores, é inexistente em Belo Horizonte, os equipamentos precisam melhorar o acesso 
por transporte público e promover mais segurança, para evitar vandalismo e melhores 
opções de estacionamento.  
 
Alguns equipamentos identificaram também que é preciso investir mais em divulgação e 
implantar vendas via internet, com o intuito de atrair turistas aos seus equipamentos. 
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Quadro 2.39 Tipos de parcerias e parceiros por equipamento de lazer em Belo Horizonte - 2010 

Tipo Nome 
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- Parques 
- Jardins 
-.Praças 

Mirante do Alto 
das 
Mangabeiras 

        

Praça da 
Assembleia 

      X Promotores de eventos 

Praça da 
Estação 

      X  

Praça da 
Liberdade 

      X Promotores de eventos 

Praça de Santa 
Tereza 

      X Promotores de eventos 

Praça Savassi       X Promotores de eventos 
Praça do Papa         

- Parques de 
Diversões 

- Temáticos 

Parque 
Guanabara 

        

- Estádios 
- Ginásios 
- Quadras 

Arena vivo         
Mineirinho         
Mineirão         

- Cinemas 

Belas Artes   X     Usufrui o cinema sem custo 
Cine-clube 
Savassi 

   X    Usufrui o cinema sem custo 

Cine Humberto 
Mauro 

 X    X  
Parceria com os demais setores do Palácio 
das Artes possibilita integração de atrações 
contíguas (no mesmo espaço) 

Cinemark      X   

- Casas de 
Espetáculos 

Galpão Cine 
Horto 

X   X X X   

Grande Teatro 
Palácio das 
Artes 

   X   X 
Convention Bureau: divulgação e 
ampliação de público 

Klauss Viana         
Teatro Alterosa         
Teatro Clara 
Nunes 

       Cotas de cortesia e marketing cultural 

Teatro 
Francisco 
Nunes 

 X      Por ser um local bucólico de lazer 

Teatro Marília      X X 
Oferece alimentos aos funcionários dos 
festivais 

Teatro 
Sesiminas 

        

-Boates 
- Discotecas 

Alambique X  X  X  X 
Cortesia para entrada e políticas de 
desconto em consumo para empresas 
parceiras 

Demodee         
Josefine         
New Sagitarius         
Paco Pigalle         
Top Bar         

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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Considerações sobre a análise dos serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento 

 
As opções de lazer e entretenimento de Belo Horizonte são variadas e podem proporcionar 
diversão cultural, noturna, contemplativa e esportiva aos turistas e cidadãos. Esses 
equipamentos oferecem também atividades e eventos ao longo do ano, diversificando ainda 
mais a oferta de lazer. 
 
A capacidade desses equipamentos é bastante variada e há espaços que comportam mais 
de 64 mil pessoas simultaneamente, incluindo serviços de alimentação. Em relação a 
alimentação, um número significativo de equipamentos ainda aceita o trabalho de 
ambulantes e em alguns casos não há nenhuma exigência para que esses profissionais 
possam trabalhar, o que prejudica a confiabilidade e o padrão de qualidade da cidade 
enquanto destino turístico. 
 
Os sistemas de gestão de qualidade e gestão ambiental ainda são muito pouco utilizados e 
os equipamentos precisam investir nesses padrões para que a cidade possa aumentar sua 
atratividade internacional, uma vez que poucos equipamentos adotam práticas ambientais. 
 
A falta de sinalização foi outro gargalo identificado na pesquisa, uma vez que grande parte 
dos equipamentos é mal sinalizada ou não têm sinalização, além de não haver adaptação 
para pessoas portadoras de necessidades especiais. A acessibilidade e a questão da 
segurança são outros fatores que merecem atenção, para que esses equipamentos possam 
se adequar à legislação e às exigências do mercado. 
 
O metrô é um meio de transporte pouco utilizado para acesso aos equipamentos de lazer. 
Por diversas vezes, a dificuldade para estacionar foi mencionada pelos gestores. Essas 
constatações reforçam ainda mais a conhecida necessidade de investir em mobilidade 
urbana. 
 
A internet é uma ferramenta que já foi absorvida para a divulgação e comercialização da 
maioria dos equipamentos. Canais mais tradicionais da atividade turística, como agências 
de viagem, são pouco utilizados, o que reflete a baixa participação do turismo nesse 
segmento, que, de fato, está mais direcionado à população local. 
 
Cabe destacar que o complexo do Mineirão/Mineirinho, na Pampulha, fará juz a 
investimentos vultuosos do poder público visando atender as exigências para receber a 
Copa do Mundo de 2014. 
 
As informações solicitadas durante a pesquisa, em diversos casos, não foram 
disponibilizadas, o que pode indicar deficiência de gestão, já que dados fundamentais para 
administração do negócio, tais como volume e origem de visitantes, não são conhecidos. Os 
serviços e equipamentos de lazer e entretenimento de Belo Horizonte precisam investir em 
pesquisas e informações que irão auxiliar os gestores no desenho de estratégias e nas 
tomadas de decisão. 
 
 

2.1.3.7. Outros Serviços e Equipamentos – Postos de Informação Turística 
 
Segundo a categorização do Inventário da Oferta Turística (INVTUR) do Ministério do 
Turismo, na categoria ―Outros serviços e equipamentos‖ estão os equipamentos dos tipos: 
Informações Turísticas, Entidades/Associações/Prestadores de serviços turísticos e Outros.  
 
Este item trata dos postos de informações turísticas que atendem à demanda turística de 
Belo Horizonte. Neste quesito, foram identificados seis postos de informações turísticas em 
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Belo Horizonte e um no aeroporto internacional Tancredo Neves, em Confins, sendo todos 
geridos pelo mesmo gestor: a Empresa de Turismo de Belo Horizonte (BELOTUR). Para a 
obtenção das informações contidas neste relatório, foi entrevistado um único informante, 
gestor dos sete equipamentos, situado na Belotur. 
 
O quadro 2.40 apresenta os nomes dos sete equipamentos pesquisados, por tipo e subtipo, 
e sua localização. 
 
Quadro 2.40 Outros serviços e equipamentos – postos de informações turísticas de Belo Horizonte 

para o PDITS, por tipo, subtipo e localização – 2010 

Tipo Subtipo Equipamento  Localização 

Informações 
Turísticas 

Centro de 
Atendimento 

ao Turista 

Alô Turismo - Posto de 
Informação - Belotur 

Rua Pernambuco, 282 – 
Funcionários 

Centro de Referência 
Turística Álvaro Hardy – 
Veveco 

Av. Otacílio Negrão de Lima, 855 - 
São Luiz 

Posto de Informação - 
Mercado das Flores 

Av. Afonso Pena, 1055 – Centro 
esquina com rua da Bahia 

Posto de Informação - 
Rodoviária 

Praça Rio Branco – Centro Estação 
Rodoviária 

Posto de Informação - 
Aeroporto de Confins 

Rod. MG – 10 – Confins Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves, 
Confins - MG 

Posto de Informação - 
Mercado Central 

Av. Augusto de Lima, 744 – Centro 

Posto de Informação Turística 
- SETUR - BH Resolve 

Tel. 3270-8501 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Alguns postos pesquisados merecem comentários especiais. Apesar de o nome ―Alô 
Turismo‖ remeter a um serviço exclusivamente telefônico e de o número de atendimento ao 
turista de Belo Horizonte também ser divulgado como ―Alô Turismo‖, os dados da pesquisa 
se referem ao posto de atendimento localizado na sede da Belotur, que oferece atendimento 
presencial.  
 
O BH Resolve, inaugurado em setembro de 2010, é uma central de atendimento ao cidadão 
que reúne mais de 600 serviços públicos, entre os quais há um posto de informação 
turística. As informações disponibilizadas nesta pesquisa são referentes apenas ao posto de 
informação turística que está inserido nessa central de atendimento. Por ter sido inaugurado 
recentemente, ainda não há dados sobre os atendimentos realizados.  
 
O Aeroporto Internacional Tancredo Neves está localizado no município de Confins – MG. 
Como é a principal via de acesso aéreo da Capital, o posto de informações nele localizado 
também é gerido pela Belotur e é parte da amostra pesquisada. 
 
Os serviços prestados de atendimento aos turistas nos sete postos de informação 
pesquisados foram considerados ―bons‖ pela gestora. Todos os equipamentos desta 
categoria são geridos pelo setor público, sendo 5 (71,43%) instalados em propriedades 
públicas estaduais, 1 (14,28%) em propriedade privada e 1 (14,28%) propriedade pertence a 
uma associação. Esses postos estão instalados dentro de outros equipamentos. Portanto, 
não possuem portaria, cantina/lanchonete, restaurante e loja de souvenir próprias. 
 
A Tabela 2.58 apresenta uma avaliação das outras facilidades disponibilizadas pelos 
equipamentos em análise. 
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Tabela 2.58 Avaliação do estado de conservação dos postos de informação turística de Belo 

Horizonte – 2010  

Itens 

Estado de conservação 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
Total 

Bom Regular Ruim Não oferece 

Iluminação 7 100 - - - - -  7 

Estacionamento 4 57,1 - - - - 3 42,9 7 

Segurança 6 85,7 1 14,3 - - - - 7 

Sanitários 3 42,8 4 57,1 - - - - 7 

Salas para eventos 5 71,4 - - - - 2 28,6 7 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os equipamentos acessíveis aos portadores de necessidades especiais são 4 (57,14%), 2 
(28,57%) são parcialmente acessíveis; e 1 (14,3%) não possui adaptação para receber esse 
público. 
 
O acesso rodoviário aos equipamentos foi considerado ―bom‖ em todos os 7 (100%). Em 
relação ao acesso ferroviário, apenas 1 (14,28%) equipamento foi qualificado como ―bom‖ 
porque é atendido pelo metrô; para os demais não há acesso por trem ou metrô. 
 
Os meios de acesso atendem às necessidades atuais e permitem a expansão do volume de 
visitante. Os ônibus e os automóveis são os meios de transporte principais para esses 
equipamentos. 
 
Em relação à sinalização, a principal carência apontada pela gestora foi a má sinalização 
turística e interpretativa desses postos de informação. A falta de adaptação dessa 
sinalização a pessoas com necessidades especiais foi outro ponto que reforça a 
necessidade de promover a adequação desses equipamentos a esse público, uma vez que 
nenhum dos postos de informação possui qualquer adaptação de sua sinalização. 
 
O estado de conservação geral de 3 (42,85%) equipamentos foi considerado ―bom‖, com 
destaque para o posto do BH Resolve, recém inaugurado, dotado de uma estrutura 
tecnológica moderna. O centro de referência turística Álvaro Hardy, na Pampulha e o posto 
do Mercado Central também foram avaliados como de ―boa estrutura‖ e ―bem conservados‖. 
Em 3 (42,85%) postos, o estado de conservação é ―regular‖, necessitando de reformas 
(Mercado das Flores, Rodoviária e Alô Turismo). O posto do Aeroporto de Confins, 
importante porta de entrada do turista, teve seu estado geral avaliado como ―ruim‖, uma vez 
que a estrutura atual é insuficiente e sua localização tem pouca visibilidade. 
 
Como os postos pertencem a um único gestor, todos possuem um único planejamento 
estratégico. 
 

Os meses de maior movimento diferem entre os postos. Em Confins, Veveco, Alô Turismo e 
Rodoviária julho é o mês de maior movimento; no Mercado Central é abril; e no Mercado 
das Flores é novembro. Um último equipamento não soube informar, porque foi inaugurado 
recentemente. 
 

Em Alô Turismo, Confins e Mercado das Flores dezembro é o mês de menor movimento, no 
Mercado Central é julho; na Rodoviária é outubro; e no Veveco é novembro. Estes dados 
refletem o resultado de pesquisas sistemáticas realizadas pelo gestor em seus 
equipamentos, em que a indicação dos períodos de maior e de menor movimento 
informados é fruto da percepção dos gestores, sem nenhuma comprovação documental 
mais aprofundada (quadro 2.41). 
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Quadro 2.41 Mês de maior e menor movimento dos postos de informações turísticas 
de Belo Horizonte  

Postos de Informação Mês de maior movimento 
Mês de menor 

movimento 

Alô turismo Julho Dezembro 

Mercado das Flores Novembro Dezembro 

Confins Julho Dezembro 

Mercado Central Abril Julho 

Rodoviária Julho Outubro 

Veveco Julho Novembro 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
As pesquisas de satisfação/qualidade e as pesquisas de perfil são realizadas em todos os 
sete postos de atendimento. São elas que fundamentam alguns dos dados apresentados, 
como: período de maior e de menor movimento, número total de visitantes e origem dos 
visitantes. 
 

Cada posto de informação, devido a sua localização, atende a um perfil de público diferente. 
O gráfico 2.50 apresenta a origem dos visitantes em percentual de participação no volume 
total de cada posto no ano de 2009, de acordo com as pesquisas de perfil realizadas nos 
postos de atendimento ao turista. 
 

Grafico 2.50. Origem dos visitantes nos postos de informação turística de Belo Horizonte– 
em percentuais – 2009 
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* O Posto de Informações BH Resolve inaugurou em 2010 e ainda não há dados disponíveis 
Fonte: Pesquisas dos Postos de Informação. Belotur 2010. 

 
A maior parte dos visitantes dos postos Veveco, Mercado Central, Mercado das Flores e Alo 
Turismo são de origem local. Os visitantes atendidos nos postos de Confins e da Rodoviária 
são, na maioria, de origem nacional. O posto de informações do Mercado das Flores é o que 
apresenta maior equilíbrio de origem entre os visitantes, e que apresenta o maior percentual 
de visitantes de origem regional, que representa o interior de Minas Gerais. 
 
Entre 2007 e 2009, diminuiu o número total de visitantes atendidos. Em 2007, seis postos 
(desconsiderando BH Resolve inaugurado em 2010) atenderam 243.215 pessoas, número 
que caiu para 127.030 pessoas em 2009. 
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A tabela 2.59 apresenta o número total de atendimentos realizados em cada posto nos 
últimos três anos, bem como a distribuição percentual do total dos três anos analisados em 
cada posto de informação e a relação percentual entre os anos analisados. 
 
Tabela 2.59 Número total anual de visitantes nos postos de informação turística de Belo Horizonte – 

2007, 2008 e 2009  

Postos de Informação 
Numero de visitantes 

Total 3 anos % por PI 
2007 2008 2009 

Alô turismo 14.019 10.252 12.982 37.253 5,8 

Mercado das Flores 41.847 29.880 24.859 96.586 15,2 

Confins 59.980 58.296 14.930 133.206 20,9 

Mercado Central 21.069 30.216 25.884 77.169 12,1 

Rodoviária 99.289 121.636 41.967 262.892 41,3 

Veveco 7.011 16.356 6.408 29.775 4,7 

Total 6 Postos de Informação 243.215 268.644 127.030 636.881 100,0 

% por ano 38,5 42,2 20,3 100,0  

Fonte: Pesquisas dos Postos de Informação. Belotur 2010. 
* O posto BH Resolve inaugurou em 2010 e ainda não há dados disponíveis 

 
Observa-se que o posto de informação com maior frequencia de visitantes é o situado na 
rodoviária de Belo Horizonte, seguido pelo posto de informações do Aeroporto Internacional 
de Confins. 
 
O gráfico 2.51 mostra o número total de visitantes em cada posto de informação atuante nos 
anos de 2007 a 2009, revelando-se diminuição geral das frequencias no último ano. 
 

Grafico 2.51 Número total anual de visitantes nos postos de informação turística 
de Belo Horizonte – 2007, 2008 e 2009 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Alô turismo Mercado

das Flores

Confins Mercado

Central

Rodoviária Veveco

2007 2008 2009
 

Fonte: Pesquisas dos Postos de Informação. Belotur 2010. 
 
Os equipamentos não possuem sistema de gestão de qualidade nem de gestão ambiental. 
A única prática ambiental que está em implantação é o reaproveitamento de recursos. 
Outras práticas, como coleta seletiva de lixo, fontes alternativas de energia, tratamento de 
esgoto e políticas de redução de consumo, não são utilizadas por nenhum dos postos de 
informação. 
 
Os materiais promocionais, em todos os equipamentos, são disponibilizados em inglês e 
espanhol. 
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Considerações sobre a análise dos postos de informação turística 

 
A realização de pesquisas frequentes, transformadas em séries históricas, é um ponto 
bastante favorável dos postos de informação, que aproveitam suas estruturas e seus 
serviços para obter informações sobre os turistas e pessoas interessadas na atividade 
turística de Belo Horizonte. É importante que essas pesquisas sejam sempre aperfeiçoadas, 
de forma a gerar informações adequadas às necessidades do sistema de informação e que 
seus resultados sejam incorporados de forma sistemática no sistema de gestão do turismo e 
dos postos de informação da Capital. 
 
Em 2008, foram atendidos 121.636 turistas somente no posto da rodoviária. Em 2009, foram 
atendidos 127.030 pessoas nas seis centrais de atendimento ao turista. Houve uma queda 
significativa no volume total de atendimento em 2009 em relação aos anos anteriores. As 
razões para isso merecem ser mais bem investigadas, para possibilitar melhor compreensão 
da atividade turística em Belo Horizonte, uma vez que podem estar refletindo alterações no 
cenário externo ou algum fator específico que afetou o destino e/ou os atendimentos dos 
postos de informação. 
 
Três postos de informação turística não estão totalmente preparados para receber o público 
com necessidades especiais. Ações nesse sentido são fundamentais para promover a 
adequação desses equipamentos à legislação e às exigências do mercado competitivo 
atual. 
 
A sinalização foi mal avaliada em todos os postos de informação, o que aponta uma grave 
restrição do destino, uma vez que o acesso aos postos de informação precisa estar bem 
claro, para que o turista não tenha dificuldade para encontrar as informações desejadas. 
 
A falta de sistemas de gestão de qualidade ou de gestão ambiental é outro gargalo 
percebido nos postos de informação. Eles poderiam seguir padrões mais unificados de 
atendimento. Além disso, as práticas ambientais não são muito utilizadas, o que revela falta 
de preocupação ambiental por parte de um dos principais impulsionadores da atividade 
turística da Capital sobre tema tão relevante no cenário atual. 
 
Apesar de o volume de atendimento a turistas estrangeiros não ultrapassar 11% no posto de 
informação de Confins, que é o que mais atende turistas estrangeiros, existe a preocupação 
em atendê-los por meio dos materiais de divulgação, que são disponibilizados nos idiomas 
inglês e espanhol. 
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2.1.4. Capacitação de gestores e profissionais dos serviços e equipamentos 
turísticos  

 
Este item aborda a demanda e a oferta de qualificação profissional de gestores e 
profissionais dos serviços e equipamentos turísticos do município de Belo Horizonte a partir 
da mesma amostra analisada no item da 2.1.1 da Oferta Turística deste volume, quanto aos 
seguintes setores: Serviços e Equipamentos de Hospedagem, Serviços e Equipamentos 
para Gastronomia, Serviços e Equipamentos para Agenciamento, Serviços e Equipamentos 
para Transporte, Serviços e Equipamentos para Eventos, Serviços e Equipamentos para 
Lazer e Entretenimento, e Outros Serviços e Equipamentos - ―Centros de Informações 
Turísticas‖.  
 
A abordagem da demanda de qualificação foi desenvolvida a partir de informações obtidas 
pelos gestores dos serviços e equipamentos dos setores da oferta turística analisados, por 
meio questionários estruturados e dos procedimentos já especificados neste volume. Foram 
coletadas informações relativas a: perfil, capacitação atual, percepções e preferências dos 
gestores que atuam no setor; perfil, políticas e estratégias de gestão dos recursos humanos 
nos estabelecimentos turísticos; e desenvolvimento e adesão ao associativismo e às 
entidades representativas. Neste tópico, mais de que o dimensionamento buscou-se 
qualificar a demanda atual com base na identificação de elementos para a compreensão das 
necessidades, na avaliação de estratégias adotadas e no mapeamento dos fatores de 
sucesso de estratégias e táticas a serem formuladas. 
 
Complementarmente, foram realizadas entrevistas qualitativas com diretores, técnicos de 
entidades representativas do setor, instituições formadoras e outros atores relevantes, para 
captar suas percepções e informações sobre a demanda e oferta de capacitação nos 
setores objeto de análise. A análise da oferta de capacitação foi também enriquecida por 
informações coletadas por meio de pesquisa secundária nas instituições relevantes.  
 
Foram entrevistados os representantes das seguintes instituições: 
 

 BELOTUR – Empresa de Turismo de Belo Horizonte 

 ABIH/MG - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais 

 ABRASEL/MG - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais 

 SEDESE/MG - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais 

 SINDIPROM/MG - Sindicato das Empresas de Promoção de Eventos de Minas 
Gerais 

 SINGTUR/MG - Sindicato dos Guias de Turismo de Minas Gerais 

 SINDETUR - Sindicato de Empresas de Turismo no Estado de Minas Gerais 

 SINDHORB-BH - Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo 
Horizonte 

 SENAC MINAS - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

 SEBRAE/MG - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresa 

 BHC&VB- Belo Horizonte Convention & Visitor Bureau 

 CEFET/MG - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 
 
 

2.1.4.1. O Setor de Meios de Hospedagem 
 
Perfil dos Dirigentes 
 
O primeiro corte na análise deste item buscou identificar o perfil dos dirigentes dos 
estabelecimentos. Entre os 52 dirigentes que responderam ao questionário, 41 (78,8%) têm 
vinculo empregatício e 11 (21%) são proprietários. São 22 (42,3%) dirigentes são do sexo 
feminino e 30 (57,7%) do sexo masculino. 
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A tabela 2.60 apresenta a faixa etária e a escolaridade dos dirigentes que compõem a 
amostra e revela que 25 dirigentes cerca de 48% encontram-se na faixa etária de 21 a 40 
anos, característica que potencializa a produtividade dos investimentos em sua qualificação. 
Estes profissionais, supostamente, estão em fase bastante dinâmica e abaixo da metade de 
sua vida profissional. 
 
Tabela 2.60 Faixa etária e escolaridade dos empresários/dirigentes dos equipamentos de 

hospedagem de Belo Horizonte – 2010 

FAIXA ETÁRIA 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Menos de 20 anos 0 0 

21 a 30 anos 11 21,2 

31 a 40 anos 14 26,9 

41 a 50 anos 9 17,3 

51 a 60 anos 13 25,0 

61 a 70 3 5,8 

Mais de 70 anos 1 1,9 

Idade não declarada 1 1,9 

Total 52 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
O gráfico 2.52 apresenta a escolaridade dos dirigentes de equipamentos de hospedagem. 
Têm nível de graduação 23 (44,2%), e concluíram curso de graduação 18 (34,6%). Portanto, 
41 (78,8%) possuem no mínimo formação de nível universitário, aspecto bastante 
auspicioso para a promoção do setor turístico no município, pois esperam-se 
comportamentos mais abertos à inovação em gestores com níveis mais altos de 
escolaridade. 
 
Além da educação formal, foram também verificados comportamentos e tendências dos 
empresários e dirigentes relativos à ampliação de seus conhecimentos e habilidades com 
base na participação em cursos de treinamento e capacitação específicos de sua área de 
atuação. 
 
O gráfico 2.53 registra a participação dos dirigentes em cursos. Observa-se que apenas 4 
(7,7%) dirigentes informaram que não participaram de nenhum curso. De forma geral, pode-
se, concluir que a participação em cursos revela a disponibilidade em ampliar sua 
qualificação. 
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Gráfico 2.52 Percentual de dirigentes de equipamentos de hospedagem, por 

escolaridade, em Belo Horizonte – 2010 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Gráfico 2.53 Participação dos dirigentes dos equipamentos de hospedagem 

em Belo Horizonte em cursos de capacitação – 2010 
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Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 

A tabela 2.61 evidencia a preferência dos dirigentes do setor por participar de cursos de 
capacitação sobre os temas: ―Gestão administrativa‖, 27 (51,9%) e ―Turismo e hotelaria‖, 24 
(46,2%). Nenhum participante do setor de hospedagem declarou possuir capacitação em 
gastronomia, fato que parece não ser muito problemático, uma vez que esta não é a 
atividade principal de seus negócios. Constata-se, também, que a cultura dos gestores 
ainda não valoriza a busca de conhecimentos na área de Gestão da qualidade, pois menos 
de 10% informou capacitação no tema. 
 
Tabela 2.61 Participação dos dirigentes dos equipamentos de hospedagem em Belo Horizonte em 

cursos de capacitação ou treinamento específicos – 2010 

ÁREAS/TEMAS DOS CURSOS 

PARTICIPAÇÂO EM CURSOS TOTAL 

SIM NÂO 
abs 

abs % abs % 

Turismo e hotelaria 24 46,2 28 53,8 52 

Gestão administrativa 27 51,9 25 48,1 52 

Gestão de qualidade  5 9,6 47 90,4 52 

Gastronomia 0 0,0 52 100,0 52 

Outros 18 34,6 34 65,4 52 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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Estes quantitativos apontam para uma participação razoável dos gestores entrevistados 
nestes cursos, especialmente em cursos de Gestão administrativa, por 27 (51,9%), e 
Turismo e hotelaria, com 24 (46,2%). Esta participação poderia ser maior. 
 
Os cursos formais concluídos pelos participantes da pesquisa foram citados como ―Outros 
cursos‖. Nesta categoria, foram citados os seguintes cursos: Ciências Sociais, Direito, 
Informática e Finanças e Controladoria, (1,9%, cada um); Economia (3,8%), participação em 
Marketing (9,6%), MBA (5.8%), pós graduação em docência (5,8%), pré medicina (1,9%), 
espanhol (1,9%) e hospedagem (1,9%). 
 
Além da qualificação atual, buscou-se identificar as maiores demandas e expectativas deste 
público. A tabela 2.62 refere-se à intenção dos dirigentes em participar destes programas de 
capacitação relacionados à sua área de atuação. 
 

Tabela 2.1.62 Interesse e programação dos dirigentes dos equipamentos de hospedagem, 
em Belo Horizonte, quanto à participação em cursos de aperfeiçoamento 
ligados ao seu negócio ou função - 2010 

QUANDO PRETENDE FAZER CURSO 
NÚMERO DE EMPRESÁRIOS 

Abs. % 

O quanto antes 15 28,8 

Nos próximos dois anos 17 32,7 

Entre os próximos dois e quatro anos 3 5,8 

NR 1 1,9 

NA 16 30,8 

Total 52 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A intenção de buscar o aperfeiçoamento profissional mediante a participação em cursos 
imediatamente ou até os próximos 2 anos corresponde a 32 (61,5%) dirigentes e constitui 
importante indicador de demanda a ser atendida por programas de treinamento e 
capacitação profissional. 
 
O gráfico 2.54 destaca que 75,7% dos dirigentes pesquisados prefere participar de cursos 
presenciais. A aceitação de cursos a distância, via internet, é baixa entre os dirigentes 
pesquisados: apenas 2,7% fariam cursos virtuais/internet, enquanto 21,6% preferem cursos 
mistos (parte presencial e parte virtual). 
 

Gráfico 2.54 Preferência dos dirigentes dos equipamentos de 
hospedagem sobre modalidade de cursos de 
capacitação - Belo Horizonte - 2010 
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Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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Uma informação relevante sobre a maior eficácia dos cursos a serem oferecidos prende-se 
à expectativa dos entrevistados quando aos temas. Os conteúdos de maior demanda e a 
percepção do conjunto dos entrevistados sobre sua importância para o exercício da função 
de direção de seus negócios constam na tabela 2.63, na qual se listam os temas mais 
citados: Planejamento, por 34 (65,38%), e Gestão de Pessoas, por 29 (55,8%). Os demais 
temas citados, apesar de menos atrativos para este grupo, também são importantes, pois 
apresentam demanda expressiva. 
 

Tabela 2.63  Opinião dos dirigentes dos equipamentos de hospedagem em Belo Horizonte sobre 
temas selecionados e a importância para o seu aprimoramento profissional– 2010  

ÁREAS/TEMAS DOS CURSOS 

IMPORTANCIA 

SIM NÂO TOTAL 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Planejamento 34 65,4 18 34,6 52 100 

Gestão de Pessoas 29 55,8 23 44,2 52 100 

Gestão Financeira 20 38,5 32 61,5 52 100 

Negociação 15 28,9 37 71,1 52 100 

Comunicação 22 42,3 30 57,7 52 100 

Logística 16 30,8 36 69,2 52 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Quando à demanda de cursos para aperfeiçoamento na função, formulada de maneira 
aberta, apurou-se a predominância de cursos relacionados a Administração, com destaque 
para as atividades de planejamento e gestão.  
 
Quando se solicitou a indicação de cursos relacionados a seus negócios (tab. 2.64), 
considerando os 23 dirigentes que responderam à questão, destacam-se: Gestão de 
Pessoas, com 5 indicações; Administração Hoteleira com 4; Gestão Empresarial e 
estratégica, com 3; e Marketing, com 3. Planejamento e Línguas só obtiveram 1 indicação, 
cada um. Turismo não recebeu nenhuma indicação. 
 
Tabela 2.64 Indicação de cursos de aperfeiçoamento relacionados ao seu negócio ou função 

que os dirigentes dos estabelecimentos declararam que pretendem fazer - Belo 
Horizonte – 2010 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 
NÚMERO DE INDICAÇÕES 

Abs. % 

Gestão de pessoas 5 21,7 

Administração hoteleira 4 17,4 

Gestão empresarial e Estratégica 3 13,0 

Marketing 3 13,0 

Logística  1 4,3 

Atualização 1 4,3 

Direito 1 4,3 

Línguas 1 4,3 

MBA em gastronomia 1 4,3 

Nr 1 4,3 

Planejamento  1 4,3 

Pós graduação  1 4,3 

Turismo 0 0 

Total de indicações 23 100 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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A tabela 2.65 destaca as instituições formadoras ou capacitadoras de profissionais de nível 
gerencial mencionadas pelos gestores pesquisados como aquelas em que cursaram ou que 
gostariam de cursar as suas demandas de capacitação. 
 
A primeira é o SENAC, citado por 18 participantes, seguido por conceituadas escolas de 
graduação e pós graduação, como Fundação Getúlio Vargas e Fundação Dom Cabral, 
citadas, cada uma, por 10 dirigentes, e Fumec, por oito. O Sebrae foi citado por 6 
participantes, indicação mais significativa que as menções a entidades representativas, 
como Associação Comercial de Minas Gerais e Fiemg. 
 

Tabela 2.65 Principais instituições formadoras e capacitadoras de profissionais 
de nível gerencial, segundo opinião dos dirigentes dos 
estabelecimentos de hospedagem em Belo Horizonte – 2010 

INSTITUIÇÃO FORMADORA/ 
CAPACITADORA 

NÚMERO DE CITAÇÕES 

Abs. % 

SENAC 18 19,1 

Fumec 10 10,6 

Fundação Getúlio Vargas 10 10,6 

Fundação Dom Cabral  8 8,5 

Newton Paiva  8 8,5 

Estácio de Sá  7 7,4 

SEBRAE 6 6,4 

Faculdades de turismo  5 5,3 

UFMG 5 5,3 

PUC 4 4,2 

Fiemg, 2 2,2 

Uma 2 2,1 

UniBH 2 2,1 

Associação Comercial de Minas Gerais  1 1,1 

Faculdade Universo  1 1,1 

Fead 1 1,1 

Fenac 1 1,1 

Fundação João Pinheiro  1 1,1 

Ibmec 1 1,1 

SENAI 1 1,1 

Total de indicações 94 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
O quadro 2.42 exibe os comentários dos dirigentes a respeito das principais deficiências dos 
cursos de capacitação para o nível gerencial, agrupadas em categorias distintas, para 
facilitar a sua leitura e entendimento. 
 
As principais deficiências citadas referem-se à estrutura dos cursos, especialmente quanto à 
oferta de aulas práticas que propiciem o exercício de métodos, técnicas e comportamentos 
específicos do setor de hotelaria. Algumas observações mencionam que os cursos são 
muito amplos e que é necessário haver maior especialização e maior foco. A qualificação 
dos professores e instrutores também mereceu destaque. 
 
Foi registrada, também, a falta de constância na oferta de cursos: a graduação em hotelaria, 
por exemplo, não esta sendo oferecida pelas escolas de Belo Horizonte. A citação de um 
participante merece destaque:  

“O principal problema dos cursos é que fazem com que as pessoas acreditem 
que, apenas com o curso, o profissional já atuará no nível gerencial”. 
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Quadro 2.42 Principais deficiências dos cursos de capacitação para o nível gerencial, na 
opinião dos dirigentes dos equipamentos de hospedagem em Belo 
Horizonte – 2010 

CATEGORIA COMENTÁRIOS 

Estrutura e foco 

Os cursos oferecem muita teoria e pouca prática. 

A estrutura é insuficiente para proporcionar o conhecimento prático de 
hotelaria. 

Faltam estrutura e visitas técnicas. 

Falta de vivência das práticas hoteleiras. 

Os cursos são muito teóricos. Poderia haver projetos de empresas 
simuladas. 

Falta direcionar o curso para o setor específico dentro da hotelaria. 

As instituições deveriam aprofundar as disciplinas, enfatizando a 
realidade hoteleira. 

Os cursos são muito amplos e pouco especializados. 

Falta ensino de línguas estrangeiras. 

Não ensinam planejamento. 

Recursos 
Humanos 

Falta profissional com prática para ministrar as aulas. 

Baixa qualificação dos professores. 

Carência de mão de obra. As pessoas não são formadas e não têm 
capacitação. 

Concepção e 
qualidade 

Ausência de foco em pequenos hotéis. 

Quando o curso é bom, é caríssimo. 

Falta de cursos de hotelaria em geral. 

Não existe formação de gerente em Belo Horizonte. Não há núcleo ou 
setor para capacitar gerentes. 

Falta na cidade um bom curso em gestão de pessoas e administração 
financeira na área de turismo. 

As exigências são pequenas e os profissionais são mal preparados. 

Nível técnico das escolas. 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
O gráfico 2.55 representa a importância que os dirigentes atribuem às visitas técnicas a 
outros estabelecimentos de hospedagem como forma de buscar referências de qualidade 
para os seus empreendimentos. Estas visitas podem ocorrer na mesma cidade, a 
estabelecimentos fora de Belo Horizonte, em outros estados do Brasil ou no exterior. Esta 
atividade fornece padrões e referências aos gestores acerca de padrões de atendimentos e 
serviços com padrões diferenciados, visando ao atendimento a clientes habituados ao 
padrão internacional. 
 
Da amostra pesquisada, um percentual significativo dos dirigentes (59,62%) participou de 
visita técnica a estabelecimentos similares no exterior. 
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Gráfico 2.55 Participação dos dirigentes de equipamentos de hospedagem em 

visitas técnicas - Belo Horizonte - 2010 
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Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Entre as ações inicialmente recomendáveis, com o objetivo de sensibilizar e motivar o 
empresariado para a melhoria do negócio, o efeito demonstração propiciado por visitas 
técnicas é primordial. Assim, o fato de 21,15% dos dirigentes não ter ainda realizado visitas 
técnicas a estabelecimento similares merece atenção dos gestores públicos e entidades 
capacitadoras.  
 
Quadro de recursos humanos nos serviços e equipamentos de hospedagem 
 
Os 52 estabelecimentos empregam, 2.203 profissionais. A amostra apresenta pequena 

participação de microempresas, aquelas com menos de 10 empregados: representam 
menos de 6% dos estabelecimentos pesquisados. 
 
De acordo com a tabela 2.66 apenas 3 (5,8%) empresas têm até 10 empregados. Em mais 
da metade dos estabelecimentos, o número de empregados é inferior a 30, sendo que nos 
intervalos de 11 a 20 são 11 (21,15%) e no de 21 a 30 empregados são 13 (25,0%). 
 
Dois casos são destaque por apresentarem número muito superior à média de empregados 
encontrados nos demais estabelecimentos pesquisados. Um estabelecimento tem 180 
profissionais e outro tem 296. 
 

Tabela 2.66 Estabelecimentos de hospedagem em Belo Horizonte por número de 
empregados - 2010 

CLASSE DE NUMERO DE EMPREGADOS 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Até 10  3 5,8 
 11 a 20  11 21,2 
 21 a 30  13 25,0 
 31 a 40  9 17,3 
 41 a 50  4 7,7 
 51 a 60  3 5,7 
 61 a 70  1 1,9 
 71 a 80  1 1,9 
 81 a 90  2 3,8 
 91 a 100  2 3,8 
 101 a 200  1 1,9 
 201 a 300  1 1,9 
NR 1 1,9 

Total 52 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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Os empregados bilíngues apresentam distribuição bastante irregular, como demonstrado na 
tabela 2.67. Em 13 (25,0%) estabelecimentos nenhum empregado é bilíngue, enquanto que 
em 23 (44,3%) existem entre um e cinco bilíngues. Situação atípica, mas bastante favorável 
é a daquele estabelecimento que declarou possuir 40 profissionais bilíngües. No total, os 
estabelecimentos de hospedagem informaram que mais de 290 (10%) profissionais 
empregados no setor falam mais de um idioma. 
 

Tabela 2.67 Estabelecimentos de hospedagem pesquisados em Belo Horizonte/MG, por 
número de empregados bilíngues - 2010 

CLASSE DE NUMERO DE EMPREGADOS BILINGUES 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Nenhum  13 25 

1 a 5  23 44,3 

6 a 10  6 11,6 

11 a 15  5 9,6 

16 a 20  2 3,8 

21 a 25  1 1,9 

26 a 30  0 0 

31 a 35  0 0 

36 a 40  1 1,9 

NR 1 1,9 

Total 52 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
As tabelas 2.68 e 2.69 destacam, respectivamente, a avaliação quantitativa e qualitativa da 
oferta de profissionais, por grupo ocupacional, e a qualidade deles feita pelos dirigentes dos 
estabelecimentos. 
 
Tabela 2.68 Avaliação quantitativa da oferta de mão de obra, por grupo ocupacional, segundo 

opinião dos dirigentes dos equipamentos de hospedagem em Belo Horizonte - 
2010 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

QUANTIDADE 

SUFICIENTE INSUFICIENTE NR. TOTAIS 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Operacional 15 28,8 33 63,5 4 7,7 52 100 
Supervisão 18 34,6 30 57,7 4 7,7 52 100 
Gerencial 17 32,7 30 57,7 5 9,6 52 100 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Tabela 2.69 Avaliação qualitativa da oferta de mão de obra, por grupo ocupacional, segundo 

opinião dos dirigentes dos equipamentos de hospedagem pesquisados em Belo 
Horizonte/MG - 2010  

GRUPO 
OCUPACIONAL 

QUALIDADE 

QUALIFICADO 
POUCO 

QUALIFICADO 
NR. TOTAIS 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Operacional 6 11,5 42 80,8 4 7,7 52 100 

Supervisão 19 36,5 29 55,8 4 7,7 52 100 

Gerencial 24 46,2 24 46,2 4 7,7 52 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
A análise da tabela 2.70 revela diferenças na avaliação quantitativa da oferta de mão de 
obra entre os grupos ocupacionais. A pior situação é a dos cargos operacionais, 
considerados insuficientes por 33 (63,5%) estabelecimentos. De acordo com a tabela 2.1.70, 
estes são, também, avaliados como pouco qualificados por 42 (80,8%) dos equipamentos. 
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Quanto às funções gerenciais e de supervisão, os entrevistados consideram a situação um 
pouco melhor em relação aos aspectos quantitativos e qualificativos. O grupo ocupacional 
de supervisão, apesar de um pouco mais bem avaliado, também é citado como pouco 
qualificado por 29 (55,8%) gestores. 
 
Tabela 2.70 Avaliação do quadro de pessoal dos estabelecimentos em Belo Horizonte – 2010 

AVALIAÇÃO  
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Muito qualificado 2 3,8 

Qualificado 39 75,0 

Pouco qualificado 10 19,2 

NR 1 1,9 

Total 52 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Outra questão solicita a avaliação da qualificação em geral do quadro de pessoal do 
empreendimento, descrita na tabela 2.1.70. Neste item, 41 (78,8%) dirigentes declararam 
que seus empregados são qualificados. A avaliação de ―pouco qualificado‖ foi feita por 10 
(19,2%) gestores acerca do quadro de pessoal de sua empresa.  
 
Políticas e mecanismos de recrutamento de recursos humanos 
 
A Tabela 2.71 registra as formas de recrutamento utilizadas pelas empresas pesquisadas. A 
utilização de banco de currículo é a principal forma de recrutamento para 26 (50,0%) 
gestores. A indicação dos empregados atuais é prática adotada por 15 (28,8%).  
 
Formas mais efetivas de atrair melhores profissionais, como contratação de empresa 
especializada na seleção e colocação de recursos humanos, são praticadas por apenas 4 
(7,69%) gestores. No entanto, este número pode ser maior, uma vez que duas empresas 
que informaram utilizar outras formas de recrutamento pertencem a rede hoteleira e podem 
estar utilizando os serviços de empresa de recursos humanos dela. 
 
A baixa utilização do Serviço Nacional do Emprego (SINE) é um aspecto que merece maior 
investigação, pois a maioria das políticas públicas de colocação e qualificação de 
trabalhadores pressupõe esta forma de recrutamento.  
 
O projeto Usina, do governo do estado de Minas Gerais, capacita trabalhadores 
desempregados para cargos ou funções definidos em conjunto com empresários e 
entidades representativas e é direcionado para trabalhadores cadastrados no SINE. 
 
Tabela 2.71 Principal forma de recrutamento utilizada pelos estabelecimentos de hospedagem em 

Belo Horizonte – 2010 

FORMAS DE RECRUTAMENTO 
FORMA DE RECRUTAMENTO 

ABS. % 

Banco de currículo 26 50,0 

Indicação de empregados da empresa 15 28,8 

Empresa de recursos humanos 4 7,7 

SINE 3 5,8 

Outra 2 3,8 

NR 2 3,8 

Total 52 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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A Tabela 2.72 apresenta o grau de dificuldade encontrado pelos dirigentes no processo de 
recrutamento de profissionais qualificados para as funções a serem desempenhadas. 
 
As funções identificadas como as mais difíceis são as de recepcionista e camareira. Nas 
duas situações, as atividades exercidas pressupõem habilidade no relacionamento com o 
cliente e, em alguns estabelecimentos, até mesmo capacidade de comunicação em outro 
idioma. Os dirigentes ouvidos citaram vários fatores que dificultam o recrutamento. Alguns 
participantes mencionaram mais de uma função. 
 

Tabela 2.72 Funções com maior dificuldade de recrutamento com a qualificação 
pretendida, segundo dirigentes dos estabelecimentos de 
hospedagem em Belo Horizonte – 2010 

FUNÇÃO 
NÚMERO DE INDICAÇÕES 

Abs. % 

Recepção  23 44,2 

Camareira  22 42,3 

Garçom 6 11,5 

Cozinheira 6 11,5 

Serviços gerais / faxina 5 9,6 

Nível operacional 4 7,7 

Nível chefia / gerência  4 7,7 

Mensageiro 3 5,8 

Manobrista 2 3,8 

Manutenção  2 3,8 

Nenhuma 2 3,8 

Parte contábil 1 1,9 

Supervisor de reserva / eventos  1 1,9 

Portaria 1 1,9 

Maitre  1 1,9 

Total de entrevistas 52 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo- 2010 

 
As causas das dificuldades descritas pelos entrevistados encontram-se na Tabela 2.73. 
Uma justificativa para falta de mão de obra qualificada para a atividade hoteleira, citada por 
7 (13,5%) gestores, é a baixa remuneração das funções. Outro fator também reconhecido é 
a natureza das atividades, que exige disponibilidade para o trabalho em diferentes turnos e 
horários noturnos, além do volume do serviço e do desgaste físico inerente. 
 
A exigência de domínio de outro idioma, de informática e sobre a cidade também 
compromete o processo, reduzindo o número de candidatos potenciais. Ocorrem, ainda, 
casos de dirigentes que atribuem as dificuldades ao baixo profissionalismo e à falta de maior 
compromisso da mão de obra. 
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Tabela 2.73 Fatores que dificultam o recrutamento de mão de obra qualificada segundo 

dirigentes dos estabelecimentos de hospedagem em Belo Horizonte – 2010 

FATOR 
FREQUENCIA DE CITAÇÂO 

Abs. % 

Falta mão de obra qualificada 16 25,8 

Falta de experiência  9 14,5 

Falta de profissionais no mercado 8 12,9 

Baixa remuneração  7 11,3 

Disponibilidade e horário de trabalho 4 6,5 

Necessidade de serem bilíngues 4 6,5 

Falta de comprometimento / interesse do empregado  3 4,8 

Falta de conhecimento de informática / softwares  3 4,8 

Volume de serviço / desgaste físico 2 3,3 

A empresa é formadora dos seus empregados 1 1,6 

Falta de conhecimento sobre a cidade 1 1,6 

Não encontra dificuldades 1 1,6 

O funcionário já vem com vício (roubo)  1 1,6 

Rotatividade 1 1,6 

Modelo de administração familiar 1 1,6 

Total de citações 62 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
 
Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos 
 
O treinamento em serviço, modalidade mais usual entre os equipamentos ouvidos, reúne 42 
(80,8%) empresas (tab. 2.74). Este dado, porém, pode estar superdimensionado se os 
dirigentes consideraram nesta classificação as ações relativas a orientação e a 
acompanhamento direto na realização das tarefas inerentes à função. 
 
Outros recursos adotados são: a promoção de cursos internos, citado por 25 (48,1%) 
gestores, e flexibilização do horário de trabalho dos empregados para que possam participar 
de cursos fora da empresa, por 28 (53,8%). Quanto à ajuda financeira para participar de 
cursos fora da empresa, apenas 15 (28,8%) gestores informaram que concedem. 
 
Tabela 2.74 Estratégias para formação e capacitação de pessoal adotadas pelos equipamentos 

de hospedagem em Belo Horizonte– 2010 

ESTRATÉGIA 

FREQUÊNCIA 

SIM NÃO N.R. 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Promove treinamentos em serviço 42 80,8 7 13,5 3 5,8 

Promove cursos internos 25 48,1 24 46,2 3 5,8 

Flexibiliza horário para cursos fora da empresa 28 53,8 21 40,4 3 5,8 

Dá ajuda financeira para cursos fora da empresa 15 28,8 34 65,4 3 5,8 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 

Outras estratégias de formação ou treinamento de pessoal foram citadas por cinco gestores: 
acordos e parcerias com institutos de formação, programas de formação gerencial e prática 
de o estabelecimento arcar integralmente com os custos do treinamento externo. 
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Manutenção e remuneração de recursos humanos 
 
O tempo médio de permanência dos empregados nas empresas de hospedagem mais 
recorrente é de 1 a 5 anos, revelado por 32 (61,5%) gestores, que pode ser avaliado como 
reduzido, ainda mais se somadas as duas empresas em que o tempo de permanência é de 
menos de um ano. A segunda faixa mais freqüente é a de 6 a 10 anos (tab. 2.75). 
 

Tabela 2.75 Tempo médio de permanência dos empregados nos estabelecimentos de 
hospedagem em Belo Horizonte – 2010 

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NA 
EMPRESA – em anos 

FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Menos de 1 2 3,8 

De 1 a 5 32 61,5 

De 6 a 10 9 17,3 

De 11 a 15 3 5,8 

De 16 a 20 0 0 

Mais de 21 1 1,9 

Não respondeu 5 9,6 

Total 52 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A tabela 2.76 indica as funções nas quais as empresas selecionadas enfrentam maior 
dificuldade para manter os empregados. 
 
A função de governança ou camareira foi indicada por 22 (42,3%) gestores dos 
estabelecimentos como aquela na qual é mais difícil manter os profissionais. Nos casos de 
recepcionista e garçom, a dificuldade foi mencionada por 9 (17,3%) gestores. 
 

Tabela 2.76 Identificação de funções nas quais as empresas de hospedagem 
enfrentam maior dificuldade para manutenção do empregado – Belo 
Horizonte - 2010  

SETOR / OCUPAÇÃO 
NÚMERO DE INDICAÇÕES 

Abs. % 

Governança ou camareira 22 42,3 

Recepcionista 9 17,3 

Garçom 9 17,3 

Cozinha / cozinheiro 5 9,6 

Serviços gerais / faxina 5 9,6 

Cargos operacionais 3 5,8 

Mensageiro 3 5,8 

Todas as funções 3 5,8 

Administrativo 1 1,9 

Central de reservas 1 1,9 

Manobrista 1 1,9 

Só existe uma função no hotel  1 1,9 

Total  52 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A tabela 2.77 indica as razões apresentadas pelos gestores para a dificuldade de manter os 
profissionais nos cargos. Os salários praticados foram citados por 15 (28,8%) como a 
principal causa de rotatividade nos estabelecimentos do setor de hospedagem. É 
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significativo também o número de gestores que consideram a natureza do trabalho como 
fator que contribui para a rotatividade: serviço pesado (12) e horário de trabalho (7). 
 
Também, neste setor, foi mencionado o impacto negativo de fatores comportamentais e 
culturais, como falta de responsabilidade, baixo comprometimento e interesse dos 
empregados, para a manutenção de profissionais na empresa. 
 

Tabela 2.77 Razões da alta rotatividade dos funcionários na opinião dos dirigentes dos 
equipamentos de hospedagem em Belo Horizonte - 2010 

RAZÂO DA ROTATIVIDADE 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Salário 15 28,8 

Serviço pesado 12 23,1 

Horário de trabalho e escalas 6 11,5 

Falta de qualificação 7 13,5 

Falta de experiência 3 5,8 

Baixo nível de escolaridade 1 1,9 

Profissionais disputados / Grande oferta de emprego 7 13,5 

Desejo de receber o seguro desemprego 2 3,8 

Falta de comprometimento 2 3,8 

Profissionais do sexo feminino (gravidez, problemas fora 
do trabalho) 

1 1,9 

Total de citações 52 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 

A tabela 2.78 mostra que 25 (48,1%) gestores adotam política salarial no nível mínimo (piso 
salarial definido em convenção coletiva da categoria); enquanto 10 (19,2%) praticam 
remuneração até 20% acima do piso; e 8 (15,4%) pagam valores 20% acima do piso salarial 
da categoria. 
 

Tabela 2.78 Política de remuneração dos estabelecimentos de hospedagem em Belo 
Horizonte – 2010  

REMUNERAÇÃO 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Piso da convenção coletiva da categoria 25 48,1 

Até 20% acima do piso 10 19,2 

Mais de 20% acima do piso 8 15,4 

NR 9 17,3 

Total 52 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Quanto à concessão de benefícios aos empregados, a prática citada pelos estabelecimentos 
de hospedagem está descrita na tabela 2.79. Apesar de serem casos legalmente previstos, 
o auxílio-alimentação é concedido por 40 (76,9%) empresas e vale-transporte por 49 
(94,2%). A assistência à saúde, por meio de seguro ou plano de saúde, é concedida por 35 
(67,3%).  
 
A participação nos resultados é pratica declarada por 20 (38,5%) estabelecimentos. 
Considera-se que não se pode descartar a hipótese de os participantes terem-se referido à 
comissão sobre o faturamento (10%), e não à participação nos resultados.  
 
Além dos benefícios explicitados na questão, 12 (23,1%) estabelecimentos informaram que 
oferecem outros benefícios. A maioria mencionou a assistência odontológica, enquanto 
outros citam: auxílio-funeral, auxílio-farmácia e cesta básica. O fato de comissão e plano de 
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carreiras terem sido citados como benefícios é indicador da concepção distorcida de 
instrumentos e políticas de gestão de recursos humanos.  
 

Tabela 2.79 Política de remuneração e benefícios concedidos pelos equipamentos de 
hospedagem em Belo Horizonte - 2010 

BENEFÍCIO OFERECIDO 

FREQUÊNCIA 

Sim Não Totais 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Alimentação 40 76,9 12 23,1 52 100,0 

Seguro ou plano de saúde 35 67,3 17 32,7 52 100,0 

Transporte 49 94,2 3 5,8 52 100,0 

Participação nos resultados 20 38,5 32 61,5 52 100,0 

Outro benefício 12 23,1 40 76,9 52 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Associativismo e participação em entidades representativas 
 
Entre os dirigentes dos estabelecimentos pesquisados, 28 (53,8%) participam ativamente de 
entidades de representação ou associação; 15 (28,8%) têm participação baixa; e em 3 
(5,8%) é inexistente. Não responderam 6 (11,5%) (tab. 2.80). 
 
Tabela 2.80 Participação em entidades de representação e associação empresarial dos 

equipamentos de hospedagem em Belo Horizonte - 2010 

NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Ativa 28 53,8 
Baixa 15 28,8 
Inexistente 3 5,8 
NR 6 11,5 
Total 52 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Quanto aos fatores que dificultam a sua participação os dirigentes fizeram diversas citações, 
resumidas na tabela 2.81. Declararam que não há dificuldades 14 (26,9%). Outros citaram 
aspectos relativos a: falta de tempo, falhas na comunicação e divulgação da entidade e 
insatisfação com o desempenho das entidades. 
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Tabela 2.81 Fatores que dificultam a participação nas entidades de representação e associação 

empresarial, segundo opinião dos dirigentes dos equipamentos de hospedagem 
pesquisados em Belo Horizonte - 2010 

FATOR QUE DIFICULTA A PARTICIPAÇÃO 
INDICAÇÕES 

Abs. % 

Não há dificuldade  14 26,9 

Falta tempo 7 13,5 

Conflito de interesses 5 9,6 

O custo para participação nas entidades é muito alto 4 7,7 

Não houve contato nem interesse deles, só buscam hotéis qualificados 4 7,7 

Falta de comunicação e interesse por parte deles 3 5,8 

Falta de integração das entidades com a empresa  3 5,8 

Baixo retorno das entidades  3 5,8 

Pouco retorno das entidades para os empreendimentos 2 3,8 

Reuniões inúteis, onde não se decide nada 1 1,9 

Beneficiam apenas uma minoria 1 1,9 

As decisões são tomadas pelas grandes empresas, sem levar em 
consideração a opinião das menores 

1 1,9 

Falta de visão de trabalho coletivo em muitas pessoas 1 1,9 

Muita politicagem 1 1,9 

Não respondeu 2 3,8 

Total 52 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo 

 
Apesar das críticas, observa-se que 15 (28,8%) gestores não veem problemas na 
participação associativista ou sindical, 21 (40,4%) ainda consideram que são gerados 
bastante benefícios (tab. 2.1.82). Entretanto, observa-se que 25 (48,1%) gestores 
declararam que os benefícios são poucos.  
 
Tabela 2.1.82 Opinião dos dirigentes dos equipamentos de hospedagem em Belo Horizonte, sobre 

os benefícios gerados pelas entidades de representação/associação empresarial – 
2010 

BENEFÍCIOS GERADOS 
TOTAL 

Abs. % 

Bastante 21 40,4 

Pouco 25 48,1 

Nada 3 5,8 

Não respondeu 2 3,8 

Não sabe 1 1,9 

Total 52 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os tipos de benefícios esperados pelos dirigentes dos equipamentos de hospedagem em 
decorrência de sua participação nas entidades representativas e associativas estão 
categorizados no quadro 2.43. 
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Quadro 2.43 Benefícios esperados pelos dirigentes dos equipamentos de hospedagem em 

decorrência de sua participação em entidades de representação ou associação – 
Belo Horizonte – 2010 

CATEGORIA DE BENEFÍCIO BENEFÍCIO ESPERADO 

Representatividade 

 representação efetiva da classe perante os órgãos 
governamentais 

 buscar políticas publicas que beneficiem as empresas 

 representação de classe 

 maior poder de representação perante o governo 

 representação efetiva dos interesses comuns hoteleiros 

 voz ativa, ambiente democrático, favorecer de fato as 
empresas, tomar medidas e decisões concretas 

 estreitamento de relacionamento/intercambio com as 
associações que são muito distantes 

Integração setorial 

 igualdade de benefícios, desenvolvimento para todos. 

 mais dinamismo. tendo mais comunicação as coisas 
funcionariam melhor  

 troca de informações 

 parcerias entre hotéis  

 rede de contatos 

 maior união e organização 

 conhecimento maior e mais atualizado do mercado. 

 integração com as entidades turísticas. troca de informações 

 mais interatividade entre as empresas, haver idéias de 
cooperativismo. 

 mais cuidado com os atrativos turísticos da cidade 

Marketing e serviços de 
comunicação 

 aumento de eventos para a cidade 

 maior divulgação de Belo Horizonte 

 crescimento e desenvolvimento do mercado 

 trazer mais eventos/maior ocupação 

 melhor divulgação do segmento hoteleiro 

 despertar outro tipo de turismo alem do de negócios em Belo 
Horizonte 

 divulgação, promoção, marketing; melhor poder de negociação 

 melhoria nas taxas de ocupação em geral 

 o aumento de hospedes 

 visibilidade da marca 

 maior abertura para comercializações 

Apoio e assessoria na área 
administrativa e jurídica 

 acesso a mão de obra qualificada,  

 mais treinamentos e informações da área 

 projetos para qualificação do pessoal com concessão de 
desconto para funcionários 

 cursos oferecidos gratuitamente 

 boas políticas 

 ganhos jurídicos 

 compras compartilhadas 

 lucro sustentável através da melhoria da qualidade dos 
serviços prestados 

 atualização e incentivos para o negocio 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
 
Considerações sobre a análise da capacitação dos serviços e equipamentos dos 
meios de hospedagem  
 
A análise indica que o setor de hospedagem apresenta níveis de escolaridade superiores 
aos do setor de gastronomia. 79% dos dirigentes dos equipamentos de hospedagem tem 
nível superior, contra 33% do setor gastronômico. Esse aspecto é bastante auspicioso para 
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a promoção do setor turístico no município, pois esperam-se comportamentos mais abertos 
à inovação de gestores com níveis maiores de escolaridade. 
 
Verificou-se razoável participação dos gestores em cursos de capacitação, especialmente 
nas áreas de gestão administrativa, por 52%, e turismo e hotelaria, por 46%. No entanto, 
especificamente na área de gestão da qualidade a participação foi baixa, pois menos de 
10% informou possuir capacitação no tema. 
 
Os resultados revelam que esta participação pode ainda ser ampliada na perspectiva de 
preparar os estabelecimentos para o crescimento esperado no setor turístico, em especial, 
com a Copa do Mundo de 2014. 
 
A avaliação dos entrevistados sobre os cursos de capacitação oferecidos aponta como  
deficiências aspectos relativos à estrutura dos cursos, especialmente quanto falta de aulas 
práticas que propiciem o exercício de métodos, técnicas e comportamentos específicos do 
setor de hotelaria. Algumas observações apontam que os cursos são muito amplos e que é 
necessário haver maior especialização e foco. A qualificação dos professores e instrutores 
também mereceu destaque. 
 
Foi registrada, também, a falta de constância na oferta de cursos: a graduação em hotelaria, 
por exemplo, não está sendo oferecida pelas escolas de Belo Horizonte.  
 
Quanto à oferta de mão de obra, a pior situação é a dos cargos operacionais. A este 
respeito, deve-se considerar que foram mencionadas a exigência de conhecimentos de 
outro idioma, de informática e sobre a cidade, reduzindo o número de candidatos 
potenciais,e a baixa remuneração das funções. Outro fator também reconhecido é a 
natureza das atividades, que exigem disponibilidade para o trabalho em diferentes turnos e 
horários noturnos, além do volume do serviço e do desgaste físico inerente. 
 
 

2.1.4.2. Serviços e equipamentos de gastronomia 
 
Perfil dos dirigentes 
 
Os questionários foram aplicados por pesquisadores em entrevistas previamente agendadas 
com os dirigentes. Em alguns casos, o gestor entrevistado é proprietário e em outros é o 
empregado que ocupa cargo de direção. Assim, a amostra contempla, de acordo com os 
questionários respondidos, 20 dirigentes com vínculo empregatício e 19 proprietários. 
Destes, 10 (25,6%) dirigentes são do sexo feminino e 29 (74,4%) são do sexo masculino, 
com faixa etária e escolaridade distribuídas conforme apresentado na tabela 2.83. 
 
Tabela 2.83 Faixa etária e escolaridade dos empresários/dirigentes dos equipamentos de 

gastronomia em Belo Horizonte - 2010 

FAIXA ETÁRIA 

ESCOLARIDADE TOTAL 

Fundamental Médio Universitário 
Pós- 

graduação 
Abs. % 

Menos de 20 anos - - - - - - 

21 a 30 anos - 6 7 - 13 33,3 

31 a 40 anos 1 7 1 1 10 25,6 

41 a 50 anos 1 4 1 1 7 18,0 

51 a 60 anos - 6 2 - 8 20,5 

61 a 70 - 1 - - 1 2,6 

Mais de 70 anos - - - - - - 

Total 2 24 11 2 39 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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A análise da tabela 2.83 indica que 23 (59,0%) gestores encontram-se na faixa etária de 21 
a 40 anos - ou seja, supostamente abaixo da metade de sua vida profissional. O 
investimento na qualificação de profissional desta faixa etária é extremamente produtivo, 
pois a expectativa é que permaneçam em atividade por mais de vinte anos. Além disso, 
trata-se de etapa de vida profissional caracterizada pelo dinamismo inerente a este período 
da carreira. 
 
Quanto à escolaridade, 24 (61,5%) gestores têm nível médio e 13 (33,3%) têm curso 
superior completo, incluindo dois indivíduos com pós-graduação. Observa-se que a faixa de 
21 a 30 anos concentra 7 (17,9%) dos indivíduos com curso superior. Este fenômeno parece 
ser decorrente da expansão recente do ensino superior no País. 
 
Chama atenção o fato de 26 (66,7%) gestores apresentarem formação inferior ao terceiro 
grau completo, mesmo com o acentuado crescimento recente dos com formação 
universitária. 
 
A pesquisa verificou, também, a participação dos entrevistados em cursos especificamente 
relacionados a sua atividade, como: Turismo, Hotelaria, Gestão Administrativa, Gestão da 
Qualidade e Gastronomia, formais ou não. 
 
Ao aprofundar a investigação sobre o perfil dos participantes que não possuem capacitação 
nos temas especificamente citados, constatou-se que estes, à exceção de apenas um caso, 
possuem escolaridade abaixo de graduação. Este fato parece apontar para a tendência de 
indivíduos com maior nível de escolaridade demonstrarem maior interesse em treinamentos 
específicos. 
 
A Tabela 2.84 apresenta a capacitação ou treinamento específico a que se submeteram 40 
gerentes dos equipamentos de gastronomia. 
 

Tabela 2.84 Capacitação ou treinamento em temas específicos dos dirigentes dos 
equipamentos de gastronomia em Belo Horizonte - 2010 

CAPACITAÇÃO OU TREINAMENTO 
ESPECÍFICO 

FREQUÊNCIA  

Abs. % 

Turismo/hotelaria 5 12,5 
Gestão Administrativa 17 42,5 

Gestão de Qualidade  9 22,5 
Gastronomia 9 22,5 
Total 40 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A análise dos dados do gráfico 2.56 evidencia a concentração da capacitação dos 
participantes da amostra em cursos de Gestão Administrativa, com 17 (42,5%) participantes, 
enquanto que em Gestão da Qualidade. Em se tratando de dirigentes, é compreensível a 
preferência por temas relacionados à gestão, não justificando, no entanto, a baixa 
capacitação de 9 (22,5%) em Gastronomia, principal área de atuação dos estabelecimentos 
pesquisados. É recomendável buscar a ampliação dos conhecimentos na área que constitui 
o principal foco dos negócios e empreendimentos. 
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Gráfico 2.56 Participação em cursos de capacitação dos dirigentes dos 
equipamentos de gastronomia em Belo Horizonte – 2010 
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Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo 

 
Para melhorar o desempenho do setor e sua adequação com a consolidação da cidade 
como destino voltado para a realização de eventos de porte especial, é requisito tão 
importante quanto a qualificação atual a disposição do quadro de dirigentes de participar de 
cursos de aperfeiçoamento ligados ao seu negócio/função. 
 
A tabela 2.1.85 indica o interesse e a programação dos dirigentes dos equipamentos 
gastronômicos pesquisados em participar de cursos de aperfeiçoamento ligados ao seu 
negócio/função. 
 
Manifestaram sua intenção de buscar o aperfeiçoamento profissional mediante a 
participação em cursos imediatamente ou em até os próximos dois anos 25 (64,1%). Este 
dado constitui um importante indicador do reconhecimento, por parte dos dirigentes 
pesquisados, da urgência em ampliar conhecimentos e habilidades ligados ao seu 
negócio/função, bem como da efetividade da decisão de participar de programas de 
treinamento/capacitação gerencial. 
 

Tabela 2.85 Interesse e programação dos dirigentes dos equipamentos gastronômicos 
quanto a sua participação em cursos de aperfeiçoamento ligados ao seu 
negocio/função - Belo Horizonte - 2010 

QUANDO PRETENDE FAZER CURSO 
NÚMERO DE EMPRESÁRIOS 

               Abs.          % 

O quanto antes 14 35,9 
Nos próximos dois anos 11 28,2 
Entre os próximos dois e quatro anos 3 7,7 
Não pretende fazer curso 9 23,1 
NS 1 2,6 
NR 1 2,6 
Total 39 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Não pretendem fazer cursos 9 (23,1%) e 3 (7,7%) projetaram a sua capacitação para o 
período de dois a quatro anos futuros, revelando-se pouco sensibilizados para a importância 
de seu aprimoramento profissional. 
 
A tabela 2.86 indica os cursos de aperfeiçoamento que os dirigentes dos estabelecimentos 
selecionados declararam que pretendem fazer. 
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Tabela 2.86 Indicação de curso de aperfeiçoamento relacionados a negócio ou função 

que os dirigentes dos estabelecimentos declararam que pretendem 
fazer - Belo Horizonte - 2010 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 
NÚMERO DE INDICAÇÕES 

Abs. % 

Administração  10 25,6 

Gestão Financeira 5 12,7 

Gestão de pessoal  3 7,7 

Contabilidade  3 7,7 

Planejamento  1 2,6 

Gastronomia  8 20,5 

Marketing e Comunicação  3 7,7 

Atendimento ao Cliente 1 2,6 

Idioma estrangeiro 3 7,7 

Hotelaria  1 2,6 

Negociação 1 2,6 

Total 39 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Quanto aos temas dos cursos demandados, os dados confirmam a preferência dos gestores 
pelas questões administrativas (administração, gestão financeira, contabilidade e 
planejamento), que representam mais de 50% das indicações de cursos, seguindo-se os da 
área de Gastronomia, que representam 20,5% do total. Surpreende o baixo número de 
indicações de cursos relacionados ao marketing, comunicação, atendimento ao cliente e 
negociação, áreas de conhecimento essenciais para a ampliação da clientela e dos 
negócios.  
 
Apenas três participantes mencionaram interesse em curso de idiomas estrangeiros, apesar 
da grande divulgação nos meios de comunicação, congressos, feiras e outros eventos sobre 
a importância do domínio de outras línguas no setor turístico, devido ao grande fluxo de 
estrangeiros esperados para a Copa de 2014 e as Olimpíadas. 
 
Com o objetivo de compreender melhor os fatores restritivos aos programas e políticas 
voltados a formação profissional, foi também investigada a opinião dos entrevistados sobre 
as principais carências dos cursos de capacitação destinados ao nível gerencial em Belo 
Horizonte. A maior deficiência citada na tabela 2.87, que captou 23 opiniões, refere-se a 
pouca ênfase dos cursos e programas em oferecer condições dos participantes praticarem 
as habilidades e capacidades ministradas.  
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Tabela 2.87 Principais carências/deficiências dos cursos de formação/capacitação para o nível 

gerencial, segundo opinião dos dirigentes dos estabelecimentos gastronômicos 
em Belo Horizonte – 2010.  

PRINCIPAIS CARÊNCIAS / DEFICIÊNCIAS DOS CURSOS 
NÚMERO DE CITAÇÕES 

Abs. % 

Foco na teoria e pouca prática 7 30,0 
Falta foco nas áreas de gestão (financeira, de pessoal, contábil)  4 17,4 
Falta de recursos para o estudante (estágios, congressos) 3 13,0 
Carência de professores 1 4,3 
Cursos superficiais pela carga horária reduzida  1  4,3 
Custo elevado dos cursos 1  4,3 
Encaminha os profissionais a grandes redes  1  4,3 
Não há garantia de emprego  1  4,3 
Pequena oferta de cursos virtuais  1  4,3 
Poucas opções de cursos  1  4,3 
Falta de interesse  1  4,3 
Não existe  1  4,3 
Total de respostas 23 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010   

 
A Tabela 2.1.88 apresenta a relação de instituições citadas pelos participantes, totalizando 
65 indicações. Revela-se a grande visibilidade do Senac no setor. Nenhuma das faculdades 
mencionadas atingiu mais de 7% das citações. Fato ainda surpreendente é a reduzida 
menção ao Sebrae, instituição capacitadora voltada especificamente para este público, os 
empresários.  
 

Tabela 2.1.88 Principais Instituições Formadoras e Capacitadoras de 
Profissionais de Nível Gerencial, segundo opinião dos dirigentes 
dos estabelecimentos em Belo Horizonte – 2010. 

INSTITUIÇÕES FORMADORAS 
E CAPACITADORAS 

NUMERO DE INDICAÇÕES 

Abs. % 

Senac 21 32,3 
Sebrae 7 10,8 
CDL 4 6,15 
Puc Minas 4 6,15 
Newton Paiva 4 6,15 
Fumec 4 6,15 
Abrasel  3 4,6 
Senai 2 3,1 
Estácio de Sá 2 3,1 
UFMG 2 3,1 
UNA 2 3,1 
Uni-BH 2 3,1 
Outros 8 12,2 
Total de citações 65 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo 

 
As informações coletadas mostram que a aceitação de cursos ministrados a distancia, via 
internet (gráf. 2.57) é relativamente baixa entre os gestores: Dos 39, 26 (66,7%) preferem 
cursos presenciais, 4 (10,3%) virtuais/internet e 6 (15,4%) cursos mistos (parte presencial e 
parte virtual). Não responderam 3 (7,7%). 
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Gráfico 2.57 Preferência dos gestores dos equipamentos de 

gastronomia em Belo Horizonte sobre modalidade de 
curso de capacitação – 2010 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os programas de capacitação de profissionais no setor de turismo em Belo Horizonte devem 
promover e incentivar comportamentos e atitudes empreendedoras capazes de sustentar a  
consolidação da cidade como destino turístico habilitado para a realização de eventos do 
porte da Copa do Mundo de 2014. 
 
Uma estratégia efetiva para alinhar a cultura empresarial do setor com os padrões de 
qualidade e expectativas padrão internacional consiste na promoção de visitas técnicas a 
empreendimentos que apresentem características e requisitos coerentes com o 
planejamento e as metas estabelecidos. A investigação sobre a adoção desta estratégia, 
(gráf. 2.57) revelou que 18 (46,2%) gestores não participaram ainda de visitas técnicas a 
estabelecimento similares, nem mesmo na região, e apenas 6 (15,4%) declaram ter 
participado de visita técnica no exterior. 
 
Os altos custos deste tipo de programa, aliados à necessidade de o participante apresentar 
disponibilidade de tempo para se ausentar por período significativo, são fatores restritivos à 
abrangência desta alternativa. Será necessário formular propostas complementares e 
capazes de multiplicar os efeitos destas visitas, de forma que possam atingir um número 
significativo de empresários. Tal medida é fundamental, pois eles correm o risco de assistir à 
ação de novos entrantes como concorrentes, ávidos de aproveitar as novas oportunidades 
geradas pelo crescimento (alavancagem) do fluxo turístico dos eventos esportivos, culturais, 
científicos e de negócios que a cidade deve se preparar para receber. 
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Gráfico 2.58 Participação dos dirigentes dos equipamentos gastronômicos 

em visitas técnicas a estabelecimentos similares - Belo 
Horizonte - 2010 
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Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
 

 
O Quadro dos recursos humanos nos serviços e estabelecimentos de gastronomia 
 
Os 39 estabelecimentos pesquisados empregam 1.423 profissionais. A amostra apresenta 
pequena participação de microempresas.  
 
A tabela 2.89 mostra que 4 (10,3%) empresas têm menos de 11 empregados; 17 (43,6%) de 
11 a 30 empregados; 1(2,6%) mais de 80 indivíduos, possuindo um quadro com 103 
profissionais. 
 
Tabela 2.89 Classificação dos Estabelecimentos de gastronomia em Belo Horizonte, por número 

total de empregados – 2010 

CLASSES POR NÚMERO TOTAL DE 
EMPREGADOS NO ESTABELECIMENTO 

FREQUÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS 

ABS % 

De 01 a 10  4 10,3 

De 11 a 20  7 17,9 

De 21 a 30  10 25,6 

De 31 a 40  4 10,3 

De 41 a 50  4 10,3 

De 51 a 60  3 7,7 

De 61 a 70  3 7,7 

De 71 a 80  3 7,7 

Acima de 80  1 2,6 

Total de estabelecimentos 39 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A tabela 2.90 destaca a presença de empregados bilíngues nos estabelecimentos 
gastronômicos. A pesquisa mostrou que cerca de 19 (48,7%) estabelecimentos não 
possuem empregados bilíngues. O dado surpreende e preocupa, pois os participantes da 
amostra foram selecionados, inicialmente, por apresentarem maior visibilidade e potencial 
de utilização turística em um destino que já registra 12,9% de turistas  estrangeiros, com 
tendência crescente, segundo consta do item desta pesquisa relativo à demanda turística. 
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Tabela 2.90 Classificação dos estabelecimentos gastronômicos, por número de 

empregados bilíngues segundo informação dos dirigentes, Belo Horizonte 
-  2010 

CLASSE POR NUMERO DE 
EMPREGADOS BILÍNGÜES 

FREQÜÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS 

Abs. % 

Nenhum  19 48,7 

1  7 17,9 

2  5 12,8 

3  3 7,7 

4  0 0,0 

5  3 7,7 

Mais de 5  2 5,1 

Total de estabelecimentos  39 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
As tabelas 2.91 e 2.92 demonstram, respectivamente, a avaliação quantitativa e a avaliação 
qualitativa da oferta de mão de obra, por grupo ocupacional, segundo opinião dos dirigentes 
dos estabelecimentos pesquisados. 
 
A avaliação que os entrevistados fazem da oferta de profissionais revela maiores 
dificuldades nas funções operacionais. Para 28 (71,8%) gestores foi considerada 
―insuficiente‖ e para 32 (82%), ―pouco qualificada‖. O grupo ocupacional de supervisão, 
apesar de um pouco melhor, também é citado como problemático, sendo considerado como 
―insuficiente‖ por 24 (61,5%) e como ―pouco qualificados‖ por 26 (66,7%). 
 
Tabela 2.91 Avaliação quantitativa da oferta de mão de obra, por grupo ocupacional, segundo 

opinião dos dirigentes dos estabelecimentos - Belo Horizonte - 2010  

GRUPO 
OCUPACIONAL 

ASPECTO AVALIADO – QUANTIDADE 

SUFICIENTE INSUFICIENTE NR. TOTAIS 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Operacional 11 28,2 28 71,8 - - 39 100,0 

Supervisão 13 33,3 24 61,5 2 5,2 39 100,0 

Gerencial 18 46,1 17 43,6 4 10,3 39 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
 
Tabela 2.92 Avaliação qualitativa da oferta de mão de obra, por grupo ocupacional, segundo 

opinião dos dirigentes dos estabelecimentos - Belo Horizonte - 2010 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

ASPECTO AVALIADO – QUALIDADE 

QUALIFICADO 
POUCO 

QUALIFICADO 
NR. TOTAIS 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Operacional 6 15,4 32 82,0 1 2,6 39 100,0 

Supervisão 10 25,6 26 66,7 3 7,7 39 100,0 

Gerencial 16 41,0 19 48,7 4 10,3 39 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
 
Políticas e mecanismos de recrutamento de recursos humanos 
 
As empresas, em sua maioria, apontam como problema a qualidade da mão de obra e a 
dificuldade de contração de bons profissionais. Neste contexto, o processo de recrutamento 
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torna-se fator estratégico para a captação de profissionais qualificados no mercado, 
principalmente em um setor tão específico como o gastronômico. 
 
A tabela 2.93 mostra que 23 (59,0%) empresas pesquisadas recrutam seus profissionais por 
meio da indicação dos empregados atuais. Este método, no entanto, além de informal, 
restringe o número de candidatos potenciais que a empresa consegue atingir, pois nem 
sempre abrange os candidatos com formação profissional. Formas mais efetivas de atrair os 
melhores profissionais, como a contratação de empresa especializada na seleção e 
colocação de recursos humanos, são práticas relatadas por apenas 3 (7,7%) equipamentos 
da amostra. Até mesmo a utilização de banco de currículo foi pouco citada como forma 
principal de recrutamento, 7(17,9%). Também a utilização do SINE revelou-se pouco usual. 
 

Tabela 2.93 Principal forma de recrutamento utilizada pelas empresas, segundo seus 
dirigentes - Belo Horizonte – 2010. 

FORMA DE RECRUTAMENTO 
FORMA DE RECRUTAMENTO 

ABS. % 

Indicação de empregados da empresa 23 59,0 

Banco de currículo 7 17,9 

Sine 4 10,3 

Empresa de recursos humanos 3 7,7 

Outra 2 5,1 

Total 39 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A tabela 2.94 apresenta o grau de dificuldade encontrado pelos dirigentes para recrutar 
profissionais qualificados para as funções a serem desempenhadas. 
 
As funções identificadas como as mais difíceis de encontrar profissionais qualificados são as 
exercidas na cozinha - auxiliar de cozinha; cozinheiro; chefe de cozinha; saladeira; passador 
de carne; churrasqueiro, e pizzaiolo - e no atendimento direto ao cliente: garçom. 
 

Tabela 2.94 Funções em que é mais difícil recrutar empregados com a qualificação 
pretendida, segundo opinião dos gestores – Belo Horizonte - 2010 

FUNÇÃO 
NÚMERO DE INDICAÇÕES 

Abs. % 

Cozinha (chefe de cozinha, passador 
de carne, churrasqueiro, pizzaiolo)  

21 53,8 
Garçom 15 38,4 
Atendimento  5 12,8 

Gerencial 4 10,2 
Caixa 1 2,5 
Copeiro 1 2,5 

Faxineiro 1 2,5 
Metria 1 2,5 
Porteiro 1 2,5 
Telemarketing 1 2,5 
Todos os setores 1 2,5 
Total 39 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os fatores citados como dificultadores do processo de suprimento das necessidades de 
pessoal são destacados na tabela 2.95. A baixa qualificação da mão de obra foi apontada 
por 24 (61,5%) gestores como o principal fator. Também foram citados o caráter pouco 
atrativo das funções (jornada de trabalho noturna e trabalho árduo sob condições 
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desconfortáveis, ocasionando cansaço físico), o baixo profissionalismo e pouco 
compromisso da mão de obra. Características específicas dos serviços prestados em alguns 
estabelecimentos, que exigem habilidades e capacidades para o preparo de cardápio e a 
prestação de serviços diferenciados também foram mencionadas como fatores 
dificultadores. 
 

Tabela 2.95 Fatores que dificultam o recrutamento de empregados com a qualificação pretendida, 
segundo opinião gestores dos equipamentos de gastronomia em Belo Horizonte - 2010 

FATOR 
TOTAL 

Abs. % 

Baixa qualificação da mão de obra  24 61,5 
Falta de profissionais no mercado e concorrência entre as empresas  5 12,8 
Cardápio e serviços oferecidos são muito específicos  4 10,2 
Falta de experiência profissional  3 7,7 
Horário noturno e trabalho no final de semana 2 5,1 
Nível de exigência do estabelecimento e do público 2 5,1 
Ninguém quer 1 2,5 
Falta de profissionalismo  1 2,5 
TOTAL  39 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Desenvolvimento e capacitação 
 
A formação e capacitação dos profissionais do setor gastronômico são essenciais para 
assegurar a qualidade dos serviços prestados. Nessa perspectiva, a pesquisa procurou 
investigar as estratégias utilizadas pelo empregador para treinar e aprimorar os profissionais 
contratados. 
 
O treinamento em serviço foi a modalidade mais usual nos equipamentos gastronômicos 
para 33 (84,6%) gestores (tab. 2.96). No entanto, é difícil avaliar sua efetividade, pois com 
esta denominação os gestores podem estar se referindo a ações muito diferenciadas, 
compreendendo desde uma simples orientação até o acompanhamento direto na realização 
das tarefas inerentes à função. 
 
Outros recursos adotados são: promoção de cursos internos, para 15 (38,5%), e 
flexibilização do horário de trabalho dos empregados para que possam participar de cursos 
fora da empresa, para 21 (53,3%). Quanto à ajuda financeira para participar de cursos fora 
da empresa, apenas 13 (33,3%) gerentes informaram que concedem. 
 
Tabela 2.96 Estratégias adotadas pelos equipamentos selecionados para formação/capacitação dos 

empregados – Belo Horizonte – 2010 

ESTRATÉGIAS E INCENTIVOS 

TOTAL 

SIM NÃO TOTAIS 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Dá treinamentos em serviço 33 84,6 6 15,4 39 100,0 

Promove cursos internos 15 38,5 24 61,5 39 100,0 

Flexibiliza horário para cursos fora da 
empresa 

21 53,8 18 46,2 39 100,0 

Fornece ajuda financeira para cursos fora 
da empresa 

13 33,3 26 66,7 39 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
É importante ressaltar que os problemas identificados em relação à insuficiência de mão de 
obra qualificada só serão solucionados ou minorados caso o empregador se comprometa, 
efetivamente, com esse processo, através do incentivo ou, até mesmo, do patrocínio à 
participação dos empregados em cursos e programas de treinamento e qualificação. 
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Manutenção e remuneração de recursos humanos 
 
Se suprir as necessidades de pessoal qualificado recrutando no mercado ou formando os 
seus empregados é um desafio no setor gastronômico, ainda mais relevante é manter os 
bons profissionais no estabelecimento pelo maior tempo possível. 
 
Ao que parece, não é esta a situação do setor. A alta rotatividade de mão de obra, com 
tempo médio de permanência dos empregados na empresa de menos de 1 ano, foi 
declarada por 5 (12,8%) gestores, enquanto para 21 (53,8%) os profissionais ficam na 
empresa por um período de 1 a 5 anos (tab. 2.97). 
 
Tabela 2.97 Faixa de tempo médio de permanência dos empregados nos estabelecimentos de 

gastronomia em Belo Horizonte - 2010 

TEMPO MÉDIO DE 
PERMANÊNCIA (ANOS) 

TOTAL 

Abs. % 

Menos de 1 5 12,8 
 1 a 5  21 53,8 
 6 a 10  10 25,6 
 11 a 15  2 5,1 
 16 a 20  1 2,6 

Total 39 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A Tabela 2.1.98 exibe as funções nas quais as empresas selecionadas enfrentam maior 
dificuldade para manter o empregado. 
 
As funções de cozinha e as de atendimento aos clientes foram apontadas por 27 (69,2%) e 
9 (23,1%) gestores, respectivamente, como as aquelas em que é mais difícil manter os 
empregados. 
 

Tabela 2.1.98 Identificação de funções nas quais os equipamentos de gastronomia de 
Belo Horizonte enfrentam maior dificuldade para manter os empregados – 
2010 

FUNÇÃO 
NÚMERO DE INDICAÇÕES 

Abs. % 

Cozinha e copa (cozinheiro, churrasqueiro, pizzaiolo, 
ajudante de cozinha, copeiro, etc.)  

27 69,2 

Garçom  9 23,1 

Serviços Gerais / faxina  4 10,2 

Atendimento  4 10,2 

Telemarketing 1 2,5 

Nenhuma  2 5,1 

Total 39 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo 
 
A Tabela 2.99 indica as razões apresentadas pelos dirigentes participantes da pesquisa 
para a alta rotatividade de mão de obra no setor de gastronomia. 
 
Na opinião de 11 (28,2%) gestores, os salários praticados constituem o principal motivo para 
a pela alta rotatividade de mão de obra do setor; de 8 (20,5%), as condições árduas e 
estressantes do trabalho (serviço pesado) e a falta de qualificação; de 6 (15,4%) a grande 
oferta de emprego (profissionais disputados) e a falta de responsabilidade, 
comprometimento e interesse dos profissionais; de 2 (5,1%), horário noturno/turnos. 
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Apenas um dirigente aventou a possibilidade de sua gestão de recursos humanos não ser 
adequada à solução dos problemas quando menciona, explicitamente, ―Acho que não 
encontramos um balanço entre a remuneração e a qualificação‖. 
 

Tabela 2.99 Razões da alta rotatividade dos funcionários na opinião dos dirigentes 
dos equipamentos de gastronomia pesquisados – Belo Horizonte - 2010 

RAZÕES DA ROTATIVIDADE 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Salário 11 28,2 

Serviço pesado 8 20,5 

Falta de qualificação 8 20,5 

Profissionais disputados / Grande oferta de emprego 6 15,4 

Falta de responsabilidade, comprometimento e de 
interesse dos profissionais 

6 15,4 

Grande rotatividade no setor 5 12,8 

Horário de trabalho (turnos e horário noturno) 2 5,1 

Total        39 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Quando o mercado de trabalho apresenta-se restrito, tornando difícil o recrutamento de 
trabalhadores com qualificação ou a manutenção dos talentos profissionais existentes nos 
quadros da empresa, a política de remuneração reveste-se de importância ainda maior. 
Essa política é um dos instrumentos que as empresas utilizam para ampliar sua capacidade 
de atração e conservação de talentos profissionais.  
 
A Tabela 2.100 indica que 16 (41,0%) equipamentos adotam política salarial no nível mínimo 
(piso salarial definido em convenção coletiva da categoria); 12 (30,8%) praticam 
remuneração até 20% acima do piso; 9 (23,1%) pagam 20% acima do piso salarial da 
categoria. 
 

Tabela 2.100 Política de remuneração dos estabelecimentos de gastronomia em 
relação ao mercado de Belo Horizonte – 2010  

 
REMUNERAÇÃO 

FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Piso da convenção coletiva da categoria 16 41,0 

Até 20% acima do piso 12 30,8 

Mais de 20% acima do piso 9 23,1 

NR 2 5,1 

Total 39 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A Tabela 2.101 destaca a política de remuneração e benefícios concedidos pelos 
equipamentos de gastronomia. 
 
Quanto à concessão de benefícios, a prática citada encontra-se ainda muito restrita aos 
casos legalmente previstos: alimentação e transporte. A assistência à saúde (seguro ou 
plano de saúde) é concedida por apenas 10 (25,6%) equipamentos. A participação nos 
resultados surpreende, na medida em que é declarada por 12 (30,8%) estabelecimentos. 
Não se pode descartar a hipótese de alguns participantes terem-se referido à comissão 
sobre o faturamento (10%), e não à participação nos resultados. 
 
A participação do empregado nos lucros é considerada fator fundamental para o seu 
envolvimento e comprometimento com a instituição, pois ele tende a permanecer mais 
tempo, além de buscar melhorar a qualidade dos serviços prestados e diminuir os custos. 
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Neste caso, a eficácia dos programas e ações de desenvolvimento profissional tende a ser 
maior. 
 

Tabela 2.101 Política de remuneração e benefícios concedidos pelos equipamentos de 
gastronomia – Belo Horizonte - 2010 

BENEFÍCIOS OFERECIDOS 

FREQUÊNCIA 

Sim Não Totais 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Alimentação 37 94,9 2 5,1 39 100,0 

Seguro/Plano de Saúde 10 25,6 29 74,4 39 100,0 

Transporte 37 94,9 2 5,1 39 100,0 

Participação nos resultados 13 33,3 26 66,7 39 100,0 

Outro benefício 4 10,3 35 89,7 39 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
 
Associativismo e participação em entidades representativas 
 
O processo de desenvolvimento da atividade turística pretendido deverá se apresentar de 
forma sustentável, capaz de propiciar ganhos e benefícios à população local e de minimizar, 
quando não eliminar, os ônus decorrentes da expansão da atividade. Para tanto, a 
população e a sociedade local precisam ser sensibilizadas a passar por processos de 
alinhamento cultural e mudança de comportamentos. 
 
O que se pretende é o desenvolvimento dos diferentes grupos sociais que compõem a  
sociedade local, e não a sua exploração por empreendimentos externos. A organização dos 
agentes econômicos é a melhor maneira de viabilizar sua participação ativa no processo de 
desenvolvimento do setor turístico, influenciando desde a concepção até a viabilização de 
projetos que consolidem Belo Horizonte como destino turístico relevante. 
 
De acordo com a política nacional para o desenvolvimento sustentável das atividades 
turísticas, na administração do estado de Minas Gerais e do município existem canais de 
participação dos atores sociais envolvidos com o setor: os Conselhos de Turismo. O 
Conselho Estadual dispõe de Câmaras Temáticas, sendo uma delas a Câmara de 
Capacitação. Tanto no nível estadual como no local, compõem o conselho as principais 
instituições representativas do empresariado.   
 
Entre gestores dos estabelecimentos pesquisados, 15 (38,5%) participam ativamente de 
entidades de representação/associação; 7 (17,9%) tem baixa participação; e 10 (25,6%) 
participação inexistente. Não responderam 7 (17,9%) (tab. 2.102) 
 

Tabela 2.102 Participação em entidades de representação/associação 
empresarial segundo informação dos dirigentes dos equipamentos 
selecionados – Belo Horizonte - 2010 

NÍVEL DE 

PARTICIPAÇÃO 

FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Ativa 15 38,5 

Baixa 7 17,9 

Inexistente 10 25,7 

NR 7 17,9 

Total 39 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os fatores mencionados como dificultadores da participação, (tab. 2.103) podem ser 
sintetizados em três categorias: falta de tempo dos empresários/dirigentes; desunião do 
setor; e críticas e insatisfação com o desempenho das entidades. 
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Tabela 2.103 Fatores que dificultam a participação nas entidades de 

representação/associação empresarial, segundo opinião dos dirigentes 
dos equipamentos de gastronomia em Belo Horizonte - 2010 

FATORES QUE DIFICULTAM A PARTICIPAÇÃO 
TOTAL 

Abs. % 

Não há dificuldades  8 20,5 
Falta de tempo do empresário  6 15,4 
Falta de divulgação e comunicação com o associado  6 15,4 
Pouco representativa e pouca ação 3 7,7 
As entidades são fechadas 2 5,1 
Existem muitos interesses pessoais, associações desvirtuadas  2 5,1 
Desunião do setor  1 2,6 
Total de respostas 28 71,8 
Total de entrevistas 39 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Apesar das críticas, observa-se que os gestores reconhecem que a participação nas 
entidades gera benefícios para as atividades das empresas associadas. A tabela 2.104 
revela que 15 (38,5%) consideram que são gerados bastantes benefícios, enquanto que 12 
(30,8%) acham que os benefícios são poucos.  
 

Tabela 2.104 Opinião dos dirigentes dos equipamentos de gastronomia sobre 
os benefícios gerados pelas entidades de 
representação/associação empresarial - Belo Horizonte - 2010 

Opinião dos Dirigentes TOTAL 

Abs. % 

Bastante 15 38,5 
Pouco 12 30,8 
NR 7 17,9 
Nada 5 12,8 
Total 39 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os tipos de benefícios esperados pelos dirigentes, decorrentes de sua participação nas 
entidades representativas e associativas, estão categorizados no quadro 2.44. 
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Quadro 2.44 Benefícios esperados pelos dirigentes dos equipamentos de gastronomia decorrentes 

de sua participação em entidades de representação/associação – Belo Horizonte – 
2010 

CATEGORIA BENEFÍCIO BENEFÍCIO ESPERADO 

Representatividade 
 Maior representatividade perante os governos federal, 

estadual e municipal 

 Representação efetiva da classe 

Integração setorial 
 Rede de contatos 

 Participação para desenvolver o turismo 

Marketing e serviços de comunicação 

 Reforço à imagem da empresa 

 Divulgação do nome e do equipamento em nível 
nacional 

 Redução de custos/gastos de divulgação 

 Mídia institucional, apoio para esses "links" com outras 
instituições ligadas ao setor 

 Maior retorno do público, maior visibilidade 

 Atração de cliente do estrangeiro 

 Mais clientes para o restaurante 

 Aumento no faturamento, a partir, por exemplo, de 
festivais gastronômicos 

Apoio e assessoria na área 
administrativa e jurídica 

 Melhoria do negócio e das parcerias 

 Serviços e assistência em recursos humanos: 
recrutamento e treinamento de pessoal 

 Escolas de capacitação de profissionais e associados 

 Acesso a mão de obra especializada e a técnicas de 
gestão moderna 

 Apoio logístico 

 Orientação nas áreas gerenciais 

Crédito  Apoio a busca e o acesso ao crédito 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
 
Considerações sobre a análise da capacitação dos serviços e equipamentos de 
gastronomia  
 
A análise da qualificação dos profissionais do setor gastronômico relacionada com o turismo 
em Belo Horizonte aponta como seu principal problema a insuficiência de profissionais 
qualificados, em especial nas áreas finalísticas, como cozinha e atendimento ao cliente. 
 
Nas entrevistas com as instituições formadoras e capacitadoras de mão de obra salientou-
se a dificuldade para a formação de turmas. O SEBRAE, o SENAC, e a ABRASEL, entre 
outras instituições que oferecem cursos na área, reclamam que não conseguem candidatos 
suficientes para os cursos que oferecem. 
 
A hipótese relativa aos custos dos programas oferecidos não se constitui em explicação 
suficiente, uma vez que este problema aflige também as instituições que operam com 
programas subsidiados pelo setor público, como é o caso de programas oferecidos pela 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (SEDESE/MG). Outro 
argumento seria a falta de informação, tanto dos dirigentes quanto dos profissionais, sobre 
os cursos e as oportunidades oferecidas no mercado, assim como o desconhecimento dos 
programas governamentais que disponibilizam recursos para capacitar os setores que 
estarão diretamente envolvidos com a realização de grandes eventos como a Copa do 
Mundo de 2014. 
 
É necessário superar o impasse relatado. Para tanto, sugere-se a realização de fórum de 
discussão e negociação de políticas e ações estratégicas para a abordagem das questões 
priorizadas. Este fórum deverá contar com a participação dos conselhos e entidades 
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representativas dos empresários e dos trabalhadores. Assim, será possível promover cursos 
de capacitação e suprir, de fato, as necessidades de mão de obra para o desenvolvimento 
do setor e atender às expectativas dos profissionais da área. 
 
No que se refere à gestão de recursos humanos, observou-se que os equipamentos da 
amostra não possuem uma política de pessoal que não apenas contemple a captação de 
pessoal qualificado, mas que vise à manutenção desse profissional. Predomina uma postura 
informal, principalmente em relação ao processo de recrutamento e à seleção de pessoal – 
em sua maioria, feita mediante a indicação de outros funcionários. Essa postura também é 
observada em relação ao processo de capacitação e treinamento, caracterizado pela prática 
do treinamento em serviço. Não há uma política que vise ao crescimento, à capacitação e à 
manutenção dos profissionais, com programas regulares de treinamentos e capacitação nas 
áreas carentes do setor (gastronomia, atendimento ao cliente, línguas, etc.), bem como uma 
remuneração que atraia e retenha talentos. 
 
A abordagem dos problemas de pessoal identificados na pesquisa contempla na dimensão 
interna às empresas do setor gastronômico a ampliação da profissionalização da área de 
Recursos Humanos. O bom desempenho e o aprimoramento profissional podem ser 
incentivados mediante a adoção de política e de mecanismo de gestão de pessoas, 
possibilitando ao empregado a percepção da possibilidade de crescer na carreira e de obter 
ganhos futuros se permanecer na empresa.  
 
O cenário mudou. Hoje, os candidatos a emprego buscam instituições que ofereçam 
oportunidades de crescimento profissional, além de recompensas que justifiquem a sua 
colaboração para o negócio da empresa, como remuneração adequada e o fato de se  
sentirem desafiados a participar das decisões que envolvem diretamente suas ações. 
 
Uma das consequências dessa indefinição quanto à política de pessoal é o alto grau de 
rotatividade entre os profissionais da área finalística, principal sintoma da insatisfação com o 
salário, conforme apontado pela maioria dos gestores, e com as condições de trabalho: 
serviço pesado e horário, entre outros. 
 
Sugere-se às entidades representativas, que mantenham um banco de candidatos e 
convênios com escolas e instituições formadoras. A este respeito ressalta-se a iniciativa do 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte (SINDHORB/BH) de 
implantar de escola de formação no âmbito da entidade para treinamento de mão de obra 
operacional. 
 
Em entrevista, a direção do sindicato apresentou como justificativa para a implantação da 
escola de formação a avaliação de que os cursos atualmente oferecidos pelas diversas 
instituições que atuam no mercado local não são adequados às características do setor, 
principalmente no que tange a: disponibilidade de tempo requerida do treinando, que não é 
compatível com o funcionamento dos estabelecimentos, além dos altos custos. A estratégia 
que o sindicato pretende adotar é modular os cursos de acordo com os diferentes graus de 
complexidade das tarefas e adequar a carga horária à disponibilidade dos alunos e às 
necessidades de seus empregadores. Nesta linha, a capacitação seria continuada, 
permitindo acompanhar o desenvolvimento de competências essenciais dos participantes. 
Quanto aos custos, a direção mencionou que busca sua redução a partir da constituição de 
parcerias e do acesso às linhas de financiamento público.  

 
2.1.4.3. Setor de serviços e equipamentos de agenciamento  
 
Da amostra de serviços e equipamentos de agenciamento de viagens e turismo que atuam 
em Belo Horizonte foram efetivamente contemplados na pesquisa 10 estabelecimentos 
(quadro 2.45). Todos os serviços e equipamentos de agenciamento pesquisados oferecem, 
também, serviços de transporte. 
 



 

−  − 188 

Quadro 2.45 Serviços e equipamentos de agenciamento de  
Belo Horizonte – 2010   

EQUIPAMENTO 

Condotti Viagens e Turismo Ltda. 
Brasil Aventura Expedições Ltda 
Trilhas de Minas 
Beagatur Turismo Ltda. 
Primotur Turismo e Promoção de Eventos 
Arte Y Vida Turismo 
Tauanã Agência de Viagens e Turismo Ltda. 
Wj Viagens e Turismo Ltda./CVC 
Master Turismo Ltda. 
Pampulha Turismo Ltda. 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A metade dos estabelecimentos pesquisados oferece, simultaneamente, serviços receptivos 
e emissivos de turistas, três caracterizam-se como prestadores de serviços apenas 
receptivo e dois são unicamente emissivos (tab. 2.105). 
 

Tabela 2.105 Composição da amostra pesquisada de estabelecimentos de 
serviços e equipamentos de agenciamento, Belo Horizonte - 
2010 

 
TIPO DE EQUIPAMENTO  

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

Abs. % 

Receptivo e emissivo 5 50 

Apenas receptivo 3 30 

Apenas emissivo 2 20 

Total 10 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
Perfil dos dirigentes 
 
Dos dirigentes dos serviços e equipamentos de agenciamento 3 (30,0%) têm vínculo 
empregatício (cargos de administração, gerência e coordenação) e 7 (70,0%) são 
proprietários diretores. São do sexo masculino 7 (70,0%) e 3 (30,0%) são do sexo feminino. 
 
A faixa etária e a escolaridade dos dirigentes são apresentadas na tabela 2.106. 
 
Tabela 2.106 Faixa etária e escolaridade dos empresários e dirigentes dos 

estabelecimentos de agenciamento em Belo Horizonte – 2010 

FAIXA ETÁRIA 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE TOTAL 

Médio Universitário Pós-graduação Abs. % 

Menos de 20 anos - - - - - 

21 a 30 anos - 1 - 1 10,0 

31 a 40 anos - 1 2 3 30,0 

41 a 50 anos 1 1 1 3 30,0 

51 a 60 anos - 1 2 3 30,0 

61 a 70 - - - - - 

Mais de 70 anos - - - - - 

Totais 1 4 5 10 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Os dados mostram um perfil de dirigentes que se distribui equitativamente entre as faixas 
etárias de 31 a 40 anos, de 41 a 50 e de 51 a 60 anos, com 30,0% cada, perfazendo 90,0% 
da amostra. Apenas 1 (10,0%) dirigente está com menos de 30 anos. 
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O nível de escolaridade dos dirigentes é elevado: 5 (50,0%) têm pós-graduação, 4 (40,0%) 
têm curso superior e 1 (10,0%) só possui o nível médio. 
 

Quanto à participação dos dirigentes em cursos de capacitação e treinamento nos temas 
investigados: Turismo/Hotelaria, Gestão Administrativa, Gestão da Qualidade e Gastronomia 
(gráf. 2.58), 2 (20,0%) declararam a participação em três cursos; 5 (50,0%) em dois; e 2 
(20,0%) em um curso. Dos participantes 1 (10,0%) informou não ter participado de nenhum 
treinamento. 
 

Gráfico 2.58 Participação em cursos de capacitação dos dirigentes dos 
equipamentos de agenciamento em Belo Horizonte –  
2010 

10%

20%

50%
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Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
 
A tabela 2.107. evidencia as áreas ou temas dos cursos de capacitação ou treinamento 
específico que atraíram a participação dos dirigentes. O tema relativo a turismo e hotelaria 
foi o que atraiu o maior número de participantes do setor, 6 (60,0%), seguido de gestão 
administrativa, 5 (50,0%).  
 
Chama a atenção o fato de nenhum dos dirigentes pesquisados ter declarado possuir 
capacitação em gastronomia e de apenas 1 (10%) ter curso de gestão de qualidade. Cabe 
investigar se o fato é indicador de baixa sensibilidade para a importância desses temas para 
a área de atuação ou se a oferta é insuficiente. 
 
Tabela 2.107 Participação em cursos de capacitação ou treinamento especifico, dos dirigentes dos 

equipamentos de agenciamento em Belo Horizonte - 2010 

ÁREAS/TEMAS DOS CURSOS 

Participação em cursos 
Total 

Sim Não 

abs % abs % abs % 

Turismo e hotelaria 6 60,0 4 40,0 10 100 
Gestão administrativa 5 50,0 5 50,0 10 100 
Gestão de qualidade  1 10,0 9 90,0 10 100 
Gastronomia 0 0,0 0 10,0 10 100 
Outros 0 0,0 0 10,0 10 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A tabela 2.108 indica o interesse e a programação dos dirigentes dos equipamentos de 
agenciamento quanto à sua participação futura em cursos de aperfeiçoamento ligados ao 
seu negócio/função. 
 

Tabela 2.108 Interesse e programação dos dirigentes dos estabelecimentos de 
agenciamento pesquisados quanto à sua participação futura em 
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cursos de aperfeiçoamento ligados ao seu negocio ou função - Belo 
Horizonte – 2010. 

QUANDO PRETENDE FAZER CURSO 
NÚMERO DE EMPRESÁRIOS 

Abs. % 

O quanto antes 6 60,0 
Nos próximos dois anos 3 30,0 
Não pretende fazer curso 1 10,0 
Total 10 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

  
Manifestaram sua intenção de buscar o aperfeiçoamento profissional através da participação 
em cursos imediatamente ou em até os próximos dois anos 9 (90,0%) gestores contra 1 
(10,0%) que não pretende fazer curso. O dado é bastante positivo, ao indicar o 
reconhecimento por parte dos gestores da necessidade/importância de ampliar 
conhecimentos e habilidades ligados ao seu negócio/função. 
 
Quanto aos temas dos cursos demandados, foram citados: gestão de pessoas, negociação, 
programa de gestão de mercado ―Business to Business‖, vendas na área internacional e 
línguas.  
 
A tabela 2.109 apresenta a relação de instituições citadas pelos participantes como 
habilitadas na capacitação da área. Dessas citações, 60,0% são faculdades. O Sebrae foi 
citado por 3 (30,0%) dirigentes e o Senac por 2 (20,0%). Nos demais casos, foi registrada 
apenas uma indicação para cada organização capacitadora. 
 

Tabela 2.109 Principais instituições formadoras e capacitadoras de nível 
gerencial, segundo os dirigentes dos estabelecimentos de 
agenciamento em Belo Horizonte – 2010. 

INSTITUIÇÕES FORMADORAS/ 
CAPACITADORAS 

NUMERO DE INDICAÇÕES 

Abs. % 

Fumec 4 17,4 
Newton Paiva 3 13,0 
UFMG 3 13,0 
Puc Minas 2 8,7 
Fatec 1 4,4 
Una 1 4,4 
Sebrae  3 13,0 
Senac 2 8,7 
Abav  1 4,4 
AD&R Treinamentos, 1 4,4 
Embratur 1 4,4 
Amanna Kay 1 4,4 
Total 23 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Investigou-se, também, a opinião dos entrevistados sobre as principais carências dos cursos 
de capacitação profissional destinados ao nível gerencial em Belo Horizonte, para 
esclarecer melhor os fatores restritivos aos programas e políticas voltados à formação 
profissional. (tabela 2.110) 
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Tabela 2.110 Principais carências ou deficiências dos cursos de formação e capacitação 

para o nível gerencial, segundo os dirigentes dos estabelecimentos de 
agenciamento em Belo Horizonte – 2010  

PRINCIPAIS CARÊNCIAS / DEFICIÊNCIAS DOS CURSOS 
NÚMERO DE CITAÇÕES 

Abs. % 

Falta conscientização das organizações para a necessidade de 
desenvolver os colaboradores 

1 9,1 

Cursos muito gerais, falta oferta específica por segmento 2 18,2 

Cursos muito teóricos / acadêmicos 3 27,2 

Cursos ensinam a ser empregados e não empreendedores 1 9,1 

Professores muito acadêmicos, poucos profissionais 1 9,1 

Cursos não buscam as empresas para saberem as reais 
necessidades do mercado 

2 18,2 

Pouca oferta de cursos 1 9,1 

Total 11 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Entre as modalidades de cursos de capacitação oferecidas, 7 (70,0%) gestores 
manifestaram sua preferência pelos presenciais, seguindo-se 2 (20,0%) pelos cursos mistos 
(parte presencial e parte virtual) e 1 (10,0%) pelos via internet, o que mostra a pouca 
aceitação de cursos à distância (gráf. 2.59). 
 
 

Gráfico 2.59 Preferência sobre modalidade de cursos de capacitação, dos 
dirigentes dos estabelecimentos de serviços e equipamentos 
de agenciamento em Belo Horizonte – 2010 
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Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A promoção de visitas técnicas a empreendimentos ―modelos‖ foi objeto de investigação 
nesta pesquisa, por ser considerada uma estratégia efetiva para alinhar a cultura e a 
performance empresarial do setor com os padrões de gestão, competitividade e qualidade 
de nível internacional (gráf. 2.60). 
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Gráfico 2.60 Participações em visitas técnicas a estabelecimentos 

similares, de gestores dos serviços e equipamentos de 
agenciamento em Belo Horizonte – 2010 
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Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Desses, apenas 20% não participaram de nenhuma visita, 30% visitou outros 
estabelecimentos no exterior, enquanto 50% limitou-se a visitas locais. 
 
O quadro dos recursos humanos nos equipamentos de agenciamento 
 
Os dez equipamentos participantes da pesquisa empregam 320 profissionais (tab. 2.111). 
As empresas com até 10 empregados representam 80% da amostra. Apenas um 
estabelecimento está na faixa de 20 a 30 empregados e outra informou ter um quadro de 
260 empregados. 
 

Tabela 2.111 Classificação, por número total de empregados, dos 
estabelecimentos de agenciamento em Belo Horizonte – 2010 

CLASSE POR NÚMERO TOTAL 
DE EMPREGADOS  

FREQUÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS 

Abs. % 

De 01 a 10  8 80,0 
De 11 a 20    
De 21 a 30  1 10,0 
De 31 a 40    
De 41 a 50    
De 51 a 60    
De 61 a 70    
De 71 a 80    
Acima de 80  1 10,0 
Total de estabelecimentos 10 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
 
A tabela 2.112 destaca a presença de empregados bilíngues nos estabelecimentos 
pesquisados. Em 7 (70,0%) existem, no máximo, três empregados com esta qualificação, 
em 2 (20%) não tem nenhum profissional bilíngue e em 1 (10%) existem mais de cinco. 
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Tabela 2.112 Classificação por número de empregados bilíngues, dos estabelecimentos 

de agenciamento pesquisados em Belo Horizonte/MG –2010 

CLASSE POR NUMERO DE 
EMPREGADOS BILÍNGÜES 

FREQÜÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS 

Abs % 

Nenhum  2 20,0 

1 2 20,0 

2 4 40,0 

3 1 10,0 

4   

5   

Mais de 5 1 10,0 

Total de estabelecimentos  10 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
 
As tabelas 2.113 e 2.114 mostram, respectivamente, a avaliação quantitativa e a avaliação 
qualitativa da oferta de mão de obra, por grupo ocupacional, segundo a opinião dos 
dirigentes dos gestores. 
 
A avaliação quantitativa que os entrevistados fazem da oferta de profissionais revela 
maiores dificuldades nas funções de supervisão, considerada insuficiente por 8 (80,0%). 
Quanto ao aspecto qualitativo, 8 (80,0%) consideram a oferta de mão de obra do grupo 
ocupacional operacional como pouco qualificada. 
 

Tabela 2.113 Avaliação quantitativa da oferta de mão de obra, por grupo ocupacional, 
segundo os gestores dos estabelecimentos de agenciamento em Belo 
Horizonte – 2010 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

ASPECTO AVALIADO - QUANTIDADE 

SUFICIENTE INSUFICIENTE NR. TOTAL 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Operacional 2 20,0 7 70,0 1 10,0 10 100,0 

Supervisão 2 20,0 8 80,0   10 100,0 

Gerencial 1 10,0 8 80,0 1 10,0 10 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Tabela 2.114 Avaliação qualitativa da oferta de mão de obra, por grupo ocupacional, 

segundo os gestores dos estabelecimentos de agenciamento em Belo 
Horizonte – 2010 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

ASPECTO AVALIADO - QUALIDADE 

QUALIFICADO 
POUCO 

QUALIFICADO 
NR. TOTAIS 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Operacional 2 20,0 8 80,0   10 100,0 

Supervisão 4 40,0 5 50,0 1 10,0 10 100,0 

Gerencial 4 40,0 6 60,0   10 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
 

Políticas e mecanismos de recrutamento de recursos humanos 
 

Os dirigentes dos estabelecimentos, em sua maioria, apontam como problema a qualidade 
da mão de obra e a dificuldade de contração de bons profissionais. Neste contexto, o 
processo de recrutamento torna-se fator estratégico para a captação de profissionais 
qualificados no mercado. 
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A tabela 2.115 mostra que a forma de recrutamento de mão de obra mais utilizada pelos 
equipamentos para agenciamento é o banco de currículo, citada por 7 (70,0%) gestores e a 
indicação de outros empregados é adotada por 1 (10,0%). A utilização de empresa de 
recursos humanos, forma mais profissional e especializada de recrutar funcionários com 
perfil e qualificação adequados e desejáveis para as diversas ocupações, não foi indicada 
neste segmento. 
 

Tabela 2.115 Principal forma de recrutamento utilizada pelos estabelecimentos de 
agenciamento em de Belo Horizonte – 2010. 

FORMA DE RECRUTAMENTO 
FREQUÊNCIA 

abs. % 

Banco de currículos 7 70,0 

Indicação de empregados da empresa 1 10,0 

Sine - - 

Empresa de recursos humanos - - 

Outra 2 20,0 

Total 10 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 

A tabela 2.116 apresenta o grau de dificuldade encontrada pelos dirigentes para recrutar 
profissionais qualificados para as funções a serem desempenhadas. Para 4 (40,0%) 
gerentes, as funções de venda (40%), e de supervisão e gerência (20%) são as mais difíceis 
de encontrar mão de obra qualificada, seguindo-se funções de supervisão e gerência, para 2 
(20,0%). 
 

Tabela 2.116 Funções com maior dificuldade de recrutamento de empregados com a 
qualificação pretendida, segundo os gestores dos estabelecimentos de 
agenciamento em Belo Horizonte – 2010 

FUNÇÕES 
NÚMERO DE INDICAÇÕES 

Abs. % 

Vendas 4 40,0 
Cargos de supervisão, gerência 2 20,0 
Operacional 1 10,0 
Receptivo 1 10,0 
Guia de campo 1 10,0 
Consultoria 1 10,0 
Total 10 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo 

 
Os fatores que mais dificultam o recrutamento de pessoal com a qualificação pretendida são 
destacados na tabela 2.117. A falta de formação e qualificação dos profissionais foi 
apontada por 4 (40,0%) gestores como o principal fator, secundado pelo fato de as escolas 
não oferecerem cursos específicos. 
 
Tabela 2.117 Fatores que dificultam o recrutamento de empregados com a qualificação 

pretendida, segundo os gestores dos estabelecimentos de agenciamento 
pesquisados em Belo Horizonte - 2010 

DIFICULTADORES 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Falta de qualificação dos profissionais 4 40,0 
Função exige conhecimentos específicos 1 10,0 
Escolas não oferecem cursos específicos 3 30,0 
Falta de comprometimento do profissional 1 10,0 
Não respondeu 1 10,0 

TOTAL  9  100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos 
 
A formação e a capacitação dos profissionais são essenciais para assegurar a qualidade 
dos serviços prestados e consolidar e propiciar o crescimento constante do turismo de 
eventos e negócios em Belo Horizonte. Nessa perspectiva, a pesquisa procurou investigar 
as estratégias utilizadas pelo empregador para treinar e aprimorar a formação dos 
profissionais contratados (tab. 2.118). 
 
O treinamento em serviço e a flexibilização do horário para cursos fora da empresa são as 
principais estratégias citadas por 7 (70,0%) gestores; a promoção de cursos internos por 6 
(60,0%); e o fornecimento de ajuda financeira para cursos externos, por 5 (50,0%). 
 
É importante ressaltar que os problemas identificados em relação à insuficiência da oferta 
de mão de obra qualificada só serão solucionados ou minorados caso o empregador se 
comprometa, efetivamente, com o processo de capacitação, através do incentivo ou mesmo 
do patrocínio à participação dos empregados em cursos e programas de treinamento e 
qualificação.  
 
Tabela 2.118 Estratégias adotadas pelos equipamentos de agenciamento para 

formação ou capacitação dos empregados – Belo Horizonte –- 2010 

ESTRATÉGIAS E INCENTIVOS 

FREQUÊNCIA 
Total 

Sim Não 

Abs % Abs % Abs % 

Dá treinamentos em serviço 7 70,0 3 30,0 10 100,0 

Promove cursos internos 6 60,0 4 40,0 10 100,0 

Flexibiliza horário para cursos fora da 
empresa 

7 70,0 3 30,0 10 100,0 

Fornece ajuda financeira para cursos 
fora da empresa 

5 50,0 5 50,0 10 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Manutenção e Remuneração de Recursos Humanos 

 
Vencidas as dificuldades iniciais para recrutar e, até,, formar um quadro de pessoal 
qualificado, organizações se deparam com o novo desafio de manter os bons profissionais 
pelo maior tempo possível. O tempo médio de permanência dos empregados nas 
organizações pesquisadas é de 1 a 5 anos, conforme declarado por 7 (70,0%) gestores (tab. 
2.1.119). 
 

Tabela 2.1.119 Tempo médio de permanência dos empregados 
nos estabelecimentos de agenciamento em Belo 
Horizonte/MG, em 2010 

TEMPO MÉDIO DE 
PERMANÊNCIA NA EMPRESA 

TOTAL 

Abs. % 

Menos de 1 ano 1 10,0 
De 1 a 5 anos 7 70,0 
De 6 a 10 anos 1 10,0 
De 11 a 15 anos   
De 16 a 20 anos   
NR 1 10 
Total 10 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A tabela 2.120 aponta as funções que geram maior dificuldade para a manutenção do 
empregado. As funções de vendas foram apontadas por 4 (40,0%) gestores como as mais 
difíceis. 
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Tabela 2.120 Identificação de funções nas quais os estabelecimentos 
de agenciamento em Belo Horizonte enfrentam maior 
dificuldade para a manutenção do empregado - 2010  

FUNÇÕES 
NÚMERO DE INDICAÇÕES 

Abs. % 

Vendas 4 40,0 
Promoção  1 10,0 
Guia de campo 1 10,0 
Operacional 1 10,0 
Qualquer função  1 10,0 
Consultoria  1 10,0 
NR 1 10,0 
Total 10 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A tabela 2.121 relaciona as razões que os gestores apresentaram para justificar a alta 
rotatividade de mão de obra no setor de agenciamento. Para 6 (60,0%), a rotatividade dos 
profissionais nas agências de turismo está relacionada à falta de profissionais qualificados 
no mercado, para 2 (20,0%), aos salários; e para 1 (10,0%) à sazonalidade (tab. 2.121). 
 

Tabela 2.121 Razões da rotatividade dos funcionários para os gestores dos 
estabelecimentos de agenciamento em Belo Horizonte -  2010 

RAZÕES DA ROTATIVIDADE 
NUMERO DE CITAÇÕES 

Abs. % 

Falta de profissional com qualificação no mercado   6 60,0 
Salário  2 20,0 
Sazonalidade 1 10,0 
NR  1 10,0 
Total 10 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo 

 
A tabela 2.1.122 indica que 2 (20%) gestores adotam política salarial no nível mínimo (piso 
salarial definido em convenção coletiva da categoria); 5 (50%), até 20% acima do piso; e 2 
(20%) mais de 20% acima do piso. 
 
 

Tabela 2.122 Política de remuneração dos estabelecimentos de agenciamento em 
Belo Horizonte - 2010  

REMUNERAÇÃO 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Piso da convenção coletiva da categoria 2 20,0 
Até 20% acima do piso 5 50,0 
Mais de 20% acima do piso 2 20,0 
NR 1 10,0 
Total 10 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
 
A tabela 2.123 destaca a política de remuneração e benefícios concedidos pelos 
equipamentos selecionados. Quanto à concessão de benefícios, surpreende observar que 
alguns estabelecimentos não oferecem nem mesmo aqueles legalmente previstos, pois 
apenas 7 (70,0%) oferecem alimentação e 8 (80,0%) oferecem o transporte Os dados da 
pesquisa apontam que 3 (30,0%) oferecem assistência à saúde (seguro ou plano de saúde), 
e 5 (50%), participação nos resultados.  
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Tabela 2.123 Política de remuneração e benefícios concedidos pelos 

estabelecimentos de serviços e equipamentos de agendamento em 
Belo Horizonte – 2010 

BENEFÍCIOS 
OFERECIDOS 

FREQUÊNCIA 

Sim Não Total 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Alimentação 7 70,0 3 30,0 10 100,0 
Seguro/Plano de Saúde 3 30,0 7 70,0 10 100,0 
Transporte 8 80,0 2 20,0 10 100,0 
Participação nos resultados 5 50,0 5 50,0 10 100,0 
Outro benefício 1 10,0 9 90,0 10 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
 
 
Associativismo e participação em entidades representativas 
 
Conforme a tabela 2.124, o nível de participação dos dirigentes dos equipamentos de 
agenciamento em suas entidades de representação e associação é significativo: 6 (60,0%) 
participam ativamente; 3 (30,0%) têm uma baixa participação e 1 (10,0%) não participa.  
 

Tabela 2.124 Participação em entidades de representação e associação empresarial 
segundo os gestores dos estabelecimentos de agenciamento em Belo 
Horizonte – 2010 

NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO  
PARTICIPAÇÃO NAS ENTIDADES 

Abs. % 

Ativa 6 60,0 
Baixa 3 30,0 
Inexistente 1 10,0 
Total 10 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo 

 
O quadro 2.1.46 apresenta os principais fatores que dificultam, conforme os gestores, sua 
participação nas entidades representativas. 
 

Quadro 2.1.46 Fatores que dificultam a participação nas entidades 
representativas, segundo os gestores dos estabelecimentos 
de serviços e equipamentos para eventos em Belo Horizonte 
- 2010 

FATORES QUE DIFICULTAM A PARTICIPAÇÃO 

Desconhecimento 
Falta de contato das entidades com as agências 

Falta de interesses comuns 
Falta de foco 

Comodismo dos empresários 
Tempo disponível 
Questão financeira 

Falta de convite 
Entidades não escutam as empresas 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A tabela 2.125 indica que 6 (60,0%) gestores consideram que são bastante importantes os 
benefícios gerados pelas entidades ou associações; e para 4 (40,0%), são pouco 
importantes.  
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Tabela 2.125 Percepção dos gestores dos estabelecimentos de 

agenciamento sobre a importância dos benefícios gerados 
pelas entidades representativas em Belo Horizonte – 2010  

IMPORTÂNCIA DOS 
BENEFÍCIOS 

FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Bastante 6 60,0 

Pouco 4 40,0 

Nada 0 0 

Total 10 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Com o objetivo de fornecer subsídios para o fortalecimento das entidades, a pesquisa 
solicitou aos gestores que indicassem os benefícios que gostariam que os estabelecimentos 
recebessem em decorrência de sua participação em entidades de representação ou 
associativas. A tabela 2.126 informa que 4 (40,0%) gostariam que as entidades fossem mais 
representativas. 
 

Tabela 2.1.126 Benefícios esperados pelos gestores dos equipamentos de 
agenciamento em decorrência de participação em entidades de 
representação e associação em Belo Horizonte - 2010 

BENEFÍCIOS ESPERADOS 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Maior representatividade 4 40 
Apoio no crescimento das empresas 2 20 
Divulgação  2 20 
Organização e união da classe 2 20 
Qualificação mão de obra operacional e gerencial  1 10 
Apoio a linhas de crédito e comercialização  1 10 
Resultados concretos 1 10 
Parcerias, acordos que beneficiem o turismo 1 10 
Total de informantes 10 100 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Considerações sobre a análise da capacitação dos serviços e equipamentos de 
agenciamento  
 
Os dados mostram um perfil de dirigentes predominantemente nas faixas de idade de 31 a 
60 anos, constituindo um quadro bastante equilibrado nas faixas etárias mais produtivas. 
 
O nível de escolaridade dos dirigentes é elevado, bem como a participação em 
treinamentos, principalmente nas áreas de Turismo/Hotelaria e Gestão Administrativa. Já a 
demanda por capacitação nas áreas de Gestão da Qualidade e Gastronomia ficou aquém 
do esperado para o setor de atuação. Este é o setor, entre os pesquisados, que apresenta o 
maior percentual de dirigentes com capacitação/formação em turismo. 
 
O interesse e a programação dos gestores dos equipamentos de agenciamento para 
participação futura em cursos de aperfeiçoamento, imediatamente ou em até os próximos 
dois anos, é dado bastante positivo, pois indica o reconhecimento da 
necessidade/importância de ampliar conhecimentos e habilidades ligados ao seu 
negócio/função. 
 
As principais críticas às instituições capacitadoras referem-se a: cursos muito gerais, falta de 
oferta de cursos de capacitação e treinamento específicos, por segmento, e caráter muito 
teórico dos existentes. Uma importante medida a ser adotada, já apontada pelos 
participantes, é a consulta aos estabelecimentos sobre suas reais necessidades, como 
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subsidio básico para o desenho e planejamento da oferta de capacitação pelas instituições 
capacitadoras. 
 
As funções para as quais é mais difícil encontrar mão de obra qualificada são as de venda 
(40,0%) e as de supervisão e gerência (20,0%). A área de vendas é apontada, ainda, como 
a que apresenta a maior dificuldade de manutenção de mão de obra.  
 
O salário é o fator apontado na pesquisa como o principal dificultador da permanência dos 
empregados no estabelecimento, apesar de já estarem até 20% acima da convenção 
coletiva de trabalho. Este fato indica a conveniência de adotar outros benefícios e 
estratégias, para incentivar a maior permanência do profissional na empresa. 
 
O porte e a natureza das atividades tornam o associativismo ainda mais importante para 
obter escala que viabilize ações que exigem investimentos relativamente maiore, por 
exemplo, estruturação de programas específicos de treinamento de capacitação. 
 
A citação de instituições capacitadoras indica a existência de laços funcionais entre os 
estabelecimentos pesquisados e outras instituições do setor, por vezes, até mesmo, da 
mesma rede ou cadeia. 
 
Se, de um lado, estas relações apresentam um potencial modernizador e dinamizador do 
setor, ao ligarem os empreendimentos locais a outros de âmbito nacional e internacional, de 
outro, mascaram a necessidade de maior integração com o trade do turismo no município.  
 
As atividades neste segmento apresentam sazonalidade e exigem do profissional 
qualificação e conhecimentos específicos. Portanto, as funções de recursos humanos 
precisam ser desenvolvidas, utilizando estratégias que viabilizem a profissionalização e a 
modernização para atração e manutenção de talentos profissionais, apesar do porte 
relativamente pequeno da maioria das agências. 
 
 

2.1.4.4.  Serviços e equipamentos de transporte 
 
Perfil dos dirigentes 
 
Dos 5 dirigentes dos serviços e equipamentos de transporte, 3 têm vínculo empregatício 
(cargos de administração, gerência e coordenação) e 2 são proprietários/diretores. São do 
sexo masculino 4, e 1 é do sexo feminino.  
 

Gráfico 2.61 Faixa etária dos dirigentes dos serviços e equipamentos de 
transporte turístico em Belo Horizonte – 2010 
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Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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O gráfico 2.61 mostra o perfil de dirigentes dos serviços e equipamentos de transporte 
turístico com idade mais avançada. Apenas um dirigente declara ter menos de 40 anos; na 
faixa de 41 a 50 anos, 2 e na de 51 a 60 anos 2. 
 
O nível de escolaridade dos dirigentes é elevado: 4 têm curso universitário e 1 tem pós-
graduação. O gráfico 2.62, que mostra a escolaridade dos dirigentes, evidencia a 
superioridade dos dirigentes dos serviços e equipamentos de transporte turístico em relação 
a outros grupos. 
 
 

Gráfico 2.62 Escolaridade dos dirigentes de transportadoras 
turísticos em Belo Horizonte – 2010 

0 0

80

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

(%)

fundamental

médio

universitário

pós graduação

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A pesquisa verificou também a participação dos entrevistados em cursos relacionados a sua 
atividade, tais como: Turismo, Hotelaria, Gestão Administrativa, Gestão da Qualidade, 
Gastronomia ou outro, formais ou não. No caso dos dirigentes de transportadoras, todos 
declaram ter participado de cursos de capacitação e treinamento em Gestão Administrativa. 
Nos demais temas pesquisados, não foi verificada a participação de nenhum deles. 
 
Os conhecimentos na área de Turismo, em particular, são de grande importância para as 
empresas que nela atuam. No entanto, entre os dirigentes consultados também não foi 
encontrado caso de formação técnica ou universitária em turismo, hipótese que explicaria a 
falta de treinamento e de capacitação deles em relação ao tema.  
 
De outro lado, tão importante quanto a qualificação atual são o interesse e a disposição dos 
dirigentes para participação futura em cursos de aperfeiçoamento ligados ao seu negócio ou 
função, em uma cultura de educação continuada, aspecto retratado na tabela 2.127.  
 

Tabela 2.127 Interesse e programação dos dirigentes de transportadoras turísticas 
a participar em cursos de aperfeiçoamento ligados ao seu negócio ou 
função - Belo Horizonte – 2010 

QUANDO PRETENDE FAZER CURSO 
NÚMERO DE EMPRESÁRIOS 

Abs. % 

O quanto antes 2 40 
Nos próximos dois anos 1 20 
Não pretende fazer curso 2 40 

Total 5 100 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Manifestaram sua intenção de buscar o aperfeiçoamento profissional o quanto antes 2 
dirigentes; 1, nos próximos dois anos e 2 não pretendem fazer novos cursos. Os temas de 
interesse para capacitação citados foram: Gestão de Pessoas e Gerenciamento Financeiro. 
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A tabela 2.128 destaca as principais instituições formadoras e capacitadoras de profissionais 
de nível gerencial apontadas pelos dirigentes. 
 

Tabela 2.128 Principais instituições formadoras e capacitadoras de profissionais de 
nível gerencial, segundo os dirigentes das transportadoras turísticas 
em Belo Horizonte – 2010. 

INSTITUIÇÕES FORMADORAS/ 
CAPACITADORAS 

NUMERO DE INDICAÇÕES 

Abs. % 

UFMG 2 20,0 
PUC 1 10,0 
Fundação Dom Cabral  1 10,0 
Fundação João Pinheiro 1 10,0 
Sebrae 2 20,0 
Amanna Kay 1 10,0 
AD&R Treinamentos  1 10,0 
Companhias de turismo  1 10,0 
Total 10 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
As carências nos cursos apontadas pelos dirigentes referem-se à falta de foco nas 
atividades práticas e a falhas na comunicação. Um entrevistado respondeu que não 
conhece as deficiências em questão. 
 
É relevante a observação de um participante que mencionou como aspecto comprometedor 
da capacitação do nível gerencial dos estabelecimentos do setor a baixa conscientização 
das organizações sobre a necessidade do desenvolvimento dos colaboradores. 
 
O gráfico 2.62 descreve que 2 dirigentes manifestaram sua preferência por cursos virtuais, 
via internet. Os cursos presenciais são a opção preferencial de 2. Não houve manifestação 
sobre cursos mistos, parte presencial e parte virtual. Não respondeu a questão 1 dirigente.  
 

Gráfico 2.62 Preferência sobre modalidade de cursos de 
capacitação dos dirigentes das transportadoras 
turísticas em Belo Horizonte – 2010 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Uma estratégia considerada efetiva para incrementar a performance empresarial e a adoção 
de padrões de gestão, competitividade e qualidade de nível internacional é a promoção de 
visitas técnicas a empreendimentos ―modelos‖. 
 
O gráfico 2.63 mostra que 2 dirigentes nunca participaram de visitas técnicas e 2 
participaram de programas de visitas a estabelecimentos modelo na cidade e no País. No 
entanto, neste setor nenhum dirigente participou de visitas técnicas no exterior.  
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Gráfico 2.63 Participação em visitas técnicas a estabelecimentos 

similares, de dirigentes das transportadoras em Belo 
Horizonte – 2010  

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
 

Quadro dos recursos humanos nos serviços e equipamentos de transporte  
 
Os cinco equipamentos participantes da pesquisa empregam 117 profissionais (tab. 2.129). 
Conta com menos de 10 empregados 1; entre 11 e 20 empregados, 1; entre 21 e 30 
empregados 2; e entre 41 a 50, 1.  
 

Tabela 2.129 Classificação por número total de empregados dos 
estabelecimentos de transporte turístico em Belo Horizonte – 2010 

CLASSES POR NÚMERO DE 
EMPREGADOS 

FREQUÊNCIA 

Abs. % 

De 01 a 10 1 20 
De 11 a 20  1 20 
De 21 a 30  2 40 
De 31 a 40  0 0 
De 41 a 50  1 20 
Total 5 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
 
A tabela 2.130 destaca a presença de empregados bilíngues nos estabelecimentos. A 
pesquisa mostrou que apenas 1 não conta com funcionário bilíngue; 3 contam com dois; e 1 
com três. Considerando o número limitado de profissionais bilingues (apenas 9 em um 
universo de 117 profissionais, ou 7,7% do total), é recomendável aprimorar esta 
competência nos quadros dessas empresas, de forma a estarem mais bem preparadas para 
receber grandes eventos internacionais. 
 

Tabela 2.130 Classificação, por número de empregados bilíngues, das transportadoras 
pesquisadas em Belo Horizonte/MG – 2010 

CLASSE POR NÚMERO DE EMPREGADOS 
BILÍNGÜES 

FREQÜÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS 

Abs. % 

Nenhum  1 20 
1  0 0 
2  3 60 
3  1 20 
Total de estabelecimentos  5 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
 
As tabelas 2.131 e 2.132 mostram, respectivamente, a avaliação quantitativa e a avaliação 
qualitativa da oferta de mão de obra, por grupo ocupacional, segundo os dirigentes dos 
estabelecimentos. 
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A avaliação que os dirigentes fazem da oferta de profissionais revela maiores dificuldades 
nas funções operacionais, que para 4 foi considerada ―insuficiente‖ e em 3 ―pouco 
qualificada‖. Para o grupo ocupacional gerencial, a oferta de mão de obra, sob o aspecto 
quantitativo, foi considerada ―suficiente‖, sendo também avaliada por 3 como ―pouco 
qualificada‖. 
 

Tabela 2.131 Avaliação quantitativa da oferta de mão de obra, por grupo ocupacional, segundo 
os dirigentes das transportadoras turísticas em Belo Horizonte - 2010  

GRUPO 
OCUPACIONAL 

ASPECTO AVALIADO - QUANTIDADE 

Suficiente Insuficiente NR Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Operacional 1 20,0 4 80,0 0 0 5 100,0 

Supervisão 3 60,0 2 40,0 0 0 5 100,0 

Gerencial 3 60,0 2 40,0 0 0 5 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Tabela 2.132 Avaliação qualitativa da oferta de mão de obra, por grupo ocupacional, segundo 

os dirigentes das transportadoras turísticas em Belo Horizonte - 2010 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

ASPECTO AVALIADO - QUALIDADE 

Qualificado 
Pouco 

qualificado 
NR Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Operacional 2 40,0 3 60,0 0 0 5 100,0 
Supervisão 3 60,0 2 40,0 0 0 5 100,0 
Gerencial 2 40,0 3 60,0 0 0 5 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Políticas e mecanismos de recrutamento de recursos humanos 
 
A tabela 2.1.133 mostra que a principal forma de recrutamento de mão de obra utilizada 
pelas transportadoras é o banco de currículo, citado por 4 dirigentes, embora também neste 
segmento, 1 ainda o faça de modo bastante informal, por meio de indicação dos 
empregados atuais.  
 
Não foi registrado nenhum caso de utilização de empresas de RH, uma forma mais 
profissional e especializada de recrutar funcionários com perfil e qualificação adequados e 
desejáveis para as diversas ocupações.  
 

Tabela 2.1.133 Principal forma de recrutamento utilizada pelas transportadoras turísticas em 
Belo Horizonte –2010 

FORMAS DE RECRUTAMENTO 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Indicação de empregados da empresa 1 20 
Banco de currículo 4 80 
Empresa de Recursos Humanos 0 0 
Total 5 100 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os fatores destacados como os que mais dificultam o recrutamento de pessoal com a 
qualificação pretendida foram: falta de qualificação dos profissionais e exigência de 
conhecimentos específicos, como história, geografia e cultura. 
 
A pesquisa procurou investigar as estratégias utilizadas pelo empregador para treinar e 
aprimorar a formação dos profissionais contratados. O treinamento em serviço e os cursos 
internos são menos usuais Informaram flexibilizar o horário para cursos fora da empresa 4 e 
3 fornecem ajuda financeira ( tab. 2.134). 
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Tabela 2.134 Estratégias adotadas pelas transportadoras turísticas para formação ou capacitação 

dos empregados em Belo Horizonte –- 2010 

ESTRATÉGIAS E INCENTIVOS  

FREQUÊNCIA 

Sim Não Total 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Dá treinamentos em serviço 1 20 4 80 5 100 
Promove cursos internos 2 40 3 60 5 100 
Flexibiliza horário para cursos fora da 
empresa 

4 80 1 20 5 100 

Dá ajuda financeira para cursos fora da 
empresa 

3 60 2 40 5 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
 
Manutenção e remuneração de recursos humanos 
 
Vencidas as dificuldades iniciais para recrutar e formar um quadro de pessoal qualificado, as 
organizações se deparam com um novo desafio: manter os bons profissionais pelo maior 
tempo possível. É o que parece acontecer com os serviços e equipamentos de transporte 
turístico  em Belo Horizonte. Diante da reduzida oferta de profissionais com conhecimentos 
e habilidades bastante específicos, os estabelecimentos competem pela mão de obra 
qualificada, gerando a elevação do índice de rotatividade dos empregados, cujo tempo 
médio de permanência nas organizações é de 1 a 5 anos conforme declarado por 4 
dirigentes (tab. 2.135). 
 

Tabela 2.135 Tempo médio de permanência dos empregados nas transportadoras 
turísticas em Belo Horizonte – 2010 

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NA 
EMPRESA 

TOTAL 

Abs. % 

Menos de 1 ano 0 0 
De 1 a 5 anos 4 80,0 
De 6 a 10 anos 0 0 
De 11 a 15 anos 0 0 
De 16 a 20 anos 0 0 
NR 1 20,0 
Total 5 100 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
As indicações dos entrevistados das funções nas quais os estabelecimentos enfrentam 
maior dificuldade para manter o empregado em seu quadro comprovam que a ocupação 
mais problemática é a de motorista. Na área administrativa, especificamente nos setores 
contábil e de recursos humanos, também foram registradas ocupações com alta 
rotatividade. 
 
Na opinião da maioria dos dirigentes, as razoes da rotatividade no setor estão relacionadas 
a falta de habilidade e capacitação dos motoristas para o relacionamento com os clientes, 
baixos salários e pretensão dos empregados de querer crescer e sair da empresa (tab. 
2.136). 
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Tabela 2.136 Razões da rotatividade dos empregados dos estabelecimentos de 

transporte turístico em Belo Horizonte – 2010 

RAZÕES DA ROTATIVIDADE 
FREQUENCIA 

Abs. % 

Não tem qualificação necessária 2 40,00 

Salário baixo 1 20,0 

Quer sempre crescer e sair da empresa 1 20,0 

Sabe dirigir, mas não sabe tratar o cliente 1 20,0 

Total 5 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A tabela 2.137 indica que 4 dirigentes adotam política salarial no nível mínimo (piso salarial 
definido em convenção coletiva da categoria), e 1 pratica remuneração até 20% acima do 
piso. Nenhum dos estabelecimentos selecionados declarou pagar mais de 20% acima do 
piso salarial da categoria. 
 

Tabela 2.137 Política de remuneração dos estabelecimentos de transporte turístico em 
Belo Horizonte – 2010  

REMUNERAÇÃO 

FREQUENCIA 

Abs. % 

Piso da convenção coletiva da categoria 4 80,0 

Até 20% acima do piso 1 20,0 

Mais de 20% acima do piso 0 0 

Não respondeu 0 0 

Total 5 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
Quanto à concessão de benefícios (tab. 2.138), 3 dirigentes oferecem, além dos legalmente 
previstos, seguro ou plano de saúde, e 1 oferece participação nos resultados. 
  

Tabela 2.138 Política de remuneração e benefícios concedidos pelos estabelecimentos 
de transporte turístico em Belo Horizonte – 2010 

BENEFÍCIOS OFERECIDOS 

FREQUÊNCIA 
TOTAL 

SIM NÃO 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Alimentação 5 100,0 0 0,0 5 100 
Seguro/Plano de Saúde 3 60,0 2 40,0 5 100 
Transporte 5 100,0 0 0,0 5 100 
Participação nos resultados 1 20,0 4 80,0 5 100 
Outro benefício 1 20,0 4 80,0 5 100 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
 

2.1.4.5.  Associativismo e participação em entidades representativas 
 
Os principais fatores que dificultam a participação nas entidades associativas e/ou 
representativas estão descritos na tabela 2.139. Citou a falta de tempo 1 dirigente, e 1 
acrescentou que é necessário ter dinheiro para participar, no entanto não mencionou se a 
referência é à contribuição associativa ou a outro custo relacionado. A representatividade foi 
questionada, em contraposição a 1 que declarou não ter dificuldade para participar. 
Mencionou a falta de centro de discussão para debater assuntos de interesse comum 1.  
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Tabela 2.139 Fatores que dificultam a participação nas entidades representativas, 

segundo os dirigentes dos estabelecimentos de transporte turístico 
em Belo Horizonte – 2010 

FATORES QUE DIFICULTAM A PARTICIPAÇÃO 

FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Não tem dificuldades 1 20 
Falta um centro de discussão para se debater esses assuntos 1 20 
Entidades não têm representatividade 1 20 
Falta de tempo 1 20 
Tem que ter dinheiro, tempo, etc. 1 20 
Total 5 100 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Afirmaram ser bastante importante para o empreendimento os benefícios decorrentes de 
sua participação nas entidades representativas 3, e 1 avaliou como ―pouco‖ importantes 
estes benefícios. Considera ―nada‖ importantes os benefícios relacionados ao 
associativismo ou às entidades representativas 1.  

 
O quadro 2.47 apresenta, de forma sintética, os benefícios esperados pelos dirigentes dos 
estabelecimentos de transporte turístico, decorrentes de sua participação em entidades de 
representação/associação.  
 
È importante registrar o comentário de um dirigente em relação ao associativismo, pois é 
uma concepção que merece abordagem no plano de ação a ser elaborado:  

―Querem que você participe, mas o retorno é praticamente 
inexistente‖. 

 
Quadro 2.47 Benefícios esperados pelos dirigentes dos estabelecimentos de transporte turístico 

decorrentes de sua participação em entidades de representação e associação – 
Belo Horizonte – 2010 

CATEGORIA DO BENEFÍCIO BENEFÍCIO ESPERADO 

Representatividade 
 Representatividade e apoio à classe 

 União da classe 

Integração setorial 

 Debate sobre assuntos e interesses comuns 

 Força política, poder de barganha 

 Fortalecimento do contato com o mercado.  

 Investimentos em centro de convenções 

Marketing e serviços de comunicação 
 Maior divulgação de Belo Horizonte 

 Maior visibilidade da empresa 

Apoio e assessoria na área administrativa 
e jurídica 

 Treinamento para o corpo de funcionários 

 Desenvolvimento para o nível gerencial 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 



 

−  − 207 

 
Considerações sobre a análise da capacitação dos serviços e equipamentos de 
transporte 
 
Os dados revelaram um perfil de dirigente que recomenda abordagem por meio de 
programas e projetos específicos. Como principal característica positiva destaca-se a 
escolaridade relativamente alta e como aspecto a ser aprimorado a qualificação específica 
nas áreas de Turismo e Gestão da Qualidade. 
 
As ações de capacitação para este grupo de dirigentes devem adotar estratégia 
metodológica que propicie aliar à abordagem conceitual a pratica dos métodos e técnicas, a 
informação sobre casos de sucesso no setor e visitas técnicas a estabelecimentos de 
referência. 
 
Quanto à oferta de profissional, foram indicados como principais problemas a insuficiência 
(quantitativa, das funções operacionais) e a qualificação dos grupos de supervisão e 
gerencial.  
 
O quadro de profissionais das empresas demanda ainda cursos de relacionamento e 
atendimento aos turistas para motoristas, e cursos de línguas. É recomendável aprimorar 
esta competência nos quadros das empresas, de forma a estarem mais bem preparados 
para receber grandes eventos internacionais  
 
A principal forma de recrutamento de mão de obra utilizada pelos dirigentes é o banco de 
currículo, embora também neste segmento 1 ainda o faça de modo bastante informal, 
mediante a indicação dos empregados atuais.  
 
Um importante aspecto a ser melhorado refere-se à forma de recrutamento. As dificuldades 
já enfrentadas e a perspectiva de desenvolvimento do setor demandam profissionalização e 
maior eficácia nas estratégias e nos instrumentos de gestão de pessoas,  
 
A remuneração dos profissionais parece seguir os acordos coletivos. Destaca-se a política 
de benefícios concedidos aos trabalhadores. A assistência à saúde surpreendeu 
positivamente. 
 
Apesar de o associativismo ser considerado como ―muito importante‖ pelos entrevistados, 
ainda há muito a melhorar. Os associados esperam maior representatividade e ações 
conjuntas para o desenvolvimento sustentável do turismo como divulgação de Belo 
Horizonte e a viabilização de centro de convenções compatível com o tipo de turismo 
esperado. É também esperado que as instituições de representatividade e associativismo 
contribuam para a qualificação dos profissionais e o desenvolvimento gerencial de seu corpo 
de dirigentes. 
 
 

2.1.4.6. O Setor de serviços e equipamentos para eventos 
 
Perfil dos dirigentes 
 
Dos 12 dirigentes dos serviços e equipamentos para eventos pesquisados, 6 (50,0%) têm 
vínculo empregatício (cargos de administração, gerência e coordenação), 5 (41,7%) são 
proprietários/diretores e 1 (8,3%) é diretor de sindicato. São do sexo masculino 8 (66,7%), 
contra 4 (33,3%) do sexo feminino. A faixa etária e a escolaridade dos dirigentes são 
apresentadas na tabela 2.140.  



 

−  − 208 

 
Tabela 2.140 Faixa etária e escolaridade dos dirigentes dos serviços e equipamentos para 

eventos em Belo Horizonte - 2010 

FAIXA ETÁRIA 
ESCOLARIDADE TOTAL 

Fundamental Médio Universitário Pós-graduação Abs. % 

Menos de 20 anos - - - - - - 

21 a 30 anos - - 2 1 3 25,0 

31 a 40 anos  1 - 3 4 33,3 

41 a 50 anos - 1 2 1 4 33,3 

51 a 60 anos - - - - - - 

61 a 70 - - - - - - 

Mais de 70 anos - 1 - - 1  8,3 

Total - 3 4 5 12 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Os dados mostram que 7 (58,3%) dirigentes encontram-se na faixa etária de 21 a 40 anos, 
portanto em idade e etapa de vida profissional em que o investimento em qualificação 
profissional pode ser bastante produtivo, uma vez que a expectativa é de que permaneçam 
em atividade por mais de 20 anos e também pelo dinamismo inerente a este período da 
carreira.  
 
O nível de escolaridade dos dirigentes é elevado: 3 (25,0%) têm o nível médio e 9 (75,0%), 
têm curso superior, 5 dos quais com pós-graduação. Interessante registrar que quatro dos 
dirigentes dos cinco espaços para congresso e convenções têm pós-graduação.   
 
A pesquisa verificou também a participação dos entrevistados em cursos relacionados com 
a sua atividade, tais como: Turismo, Hotelaria, Gestão Administrativa, Gestão da Qualidade, 
Gastronomia ou outro, formais ou não.   
 
A análise do perfil dos participantes que não possuem capacitação nos temas 
especificamente citados parece confirmar a tendência de indivíduo com nível de 
escolaridade mais alto demonstrar maior interesse em treinamentos específicos, observada 
na análise dos dados em outros tipos de serviços e equipamentos turísticos objeto da 
pesquisa, pois os 2 (16,7%) dirigentes, que declaram não ter participado de nenhum curso 
específico têm escolaridade de nível médio.  
 
A tabela 2.141 apresenta o número de dirigentes dos serviços e equipamentos para eventos 
pesquisados por capacitação ou treinamento específico. Seis (50%) dirigentes informaram 
ter participado de um curso específico. Informaram ter participado de um curso específico 6 
(50,0%); de dois cursos, 4 (33,3%); e 3 (16,7%) não participaram de nenhum curso.  
 

Tabela 2.141 Capacitação ou treinamento em temas específicos dos dirigentes dos 
estabelecimentos dos serviços e equipamentos para eventos em Belo 
Horizonte - 2010 

ÁREAS DE CAPACITAÇÀO 
ESPECÍFICA 

NÚMERO DE DIRIGENTES PARTICIPANTES 
DE CADA CURSO ESPECÍFICO 

Abs. % 

Turismo / Hotelaria 2 16,7 

Gestão Administrativa 6 50,0 

Qualidade 1 8,3 

Gastronomia - - 

Outros 5 41,7 

Total de informantes 12 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 
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A análise dos dados da tabela 2.142 evidencia a concentração, compreensível no caso de 
dirigentes de empreendimentos, da capacitação dos participantes da amostra em cursos de 
Gestão Administrativa, com 6 (50,0%) participantes. Todavia, em Gestão da Qualidade, 
tema considerado de grande importância, por buscar garantir a satisfação do cliente e uma 
gestão com foco na adequada utilização dos diversos recursos materiais e humanos para a 
obtenção de maior produtividade, competitividade e lucratividade, apenas 1 (8,3%) informou 
ter capacitação mais específica no campo. Na opção ―outros‖, 5 (41,7%) mencionaram a 
realização de cursos em áreas como Projetos Culturais, Publicidade, Comunicação e 
mestrado em Educação. 
 
A melhoria constante do desempenho do setor e sua adequação para a consolidação da 
cidade como destino voltado para a realização de eventos de porte especial são requisitos 
tão importantes quanto a qualificação atual e a disposição do quadro de dirigentes de 
participar de cursos de aperfeiçoamento ligados ao seu negócio/função em uma cultura de 
educação continuada. 
 
A tabela 2.142 indica o interesse e a intenção dos dirigentes dos serviços e equipamentos 
para eventos pesquisados de participar de cursos de aperfeiçoamento ligados ao seu 
negócio/função. 
 
Manifestaram sua intenção de buscar o aperfeiçoamento profissional mediante a 
participação em cursos imediatamente ou em até os próximos dois anos 9 (75,0%). O dado 
é bastante positivo ao indicar o reconhecimento, por parte deles quanto à necessidade e 
importância de ampliar conhecimentos e habilidades ligados ao seu negócio ou função, bem 
como a efetividade da sua decisão de participar, no curto prazo, de programas de 
treinamento e capacitação gerencial. Os outros 3 (25,0%), declararam que não pretendem 
fazer cursos, o que pode indicar uma baixa sensibilização para a importância do 
aperfeiçoamento profissional ou pouco interesse diante da oferta de cursos da espécie em 
Belo Horizonte.   
 

Tabela 2.142 Interesse e programação dos dirigentes dos serviços e equipamentos para eventos 
quanto à sua participação em cursos de aperfeiçoamento ligados ao seu negocio 
ou função - Belo Horizonte - 2010 

QUANDO PRETENDE FAZER CURSO 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

O quanto antes 4 33,3 

Nos próximos dois anos 5 41,7 

Não pretende fazer curso 3 25,0 

Total 12 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Quanto aos temas dos cursos demandados, os dados da pesquisa sobre os cursos de 
aperfeiçoamento que os dirigentes dos estabelecimentos pretendem fazer confirmam o 
interesse deles pela área administrativa (Administração e Gestão Financeira), mencionados 
por 3 (25,0%) dos dirigentes. Declararam a intenção de fazer curso de pós-graduação 
(mestrado em Turismo, pós-gradução em Marketing ou Relações Internacionais e MBA em 
Comunicação) 3 (25,0%).  
 
Embora representem áreas de conhecimento importantes para a ampliação da clientela e 
dos negócios, os cursos específicos nas áreas de Marketing e Comunicação aparecem 
apenas com uma indicação cada uma. Os cursos de Atendimento ao Cliente e de 
Negociação não foram citados. Nenhum participante mencionou interesse em curso de 
idiomas, apesar da grande importância do domínio de outras línguas no setor turístico, 
sobretudo para receber o grande fluxo de estrangeiros esperados para a Copa do Mundo de 
2014 e os Jogos Olímpicos.    
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A tabela 2.143 apresenta a relação de instituições de formação/capacitação profissional 
para o nível gerencial citadas pelos participantes, em que a presença das diversas 
faculdades (12 citações) e de instituições como a FJP, FDC e FGV, (quatro ou 20% das 
citações) reflete o elevado nível de escolaridade dos dirigentes entrevistados.  
 
Tabela 2.143 Principais instituições formadoras e capacitadoras de profissionais de nível 

gerencial, segundo os dirigentes serviços e equipamentos em Belo Horizonte - 2010. 

INSTITUIÇÕES FORMADORAS / 
CAPACITADORAS 

FREQUÊNCIA  

Abs. % 

PUC  3 25,0 

UNA 3 25,0 

UFMG 2 16,7 

Newton de Paiva 2 16,7 

Fundação Getúlio Vargas 2 16,7 

Sebrae 2 16,7 

Fumec 1 8,3 

Estácio de Sá. 1 8,3 

Belotur 1 8,3 

Fundação Dom Cabral 1 8,3 

Fundação João Pinheiro 1 8,3 

Senac 1 8,3 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Com o objetivo de esclarecer os fatores restritivos aos programas e às políticas voltados à 
formação profissional, foi investigada a opinião dos entrevistados sobre as principais 
carências dos cursos de capacitação profissional destinados ao nível gerencial em Belo 
Horizonte. A principal carência apontada, com duas citações, refere-se à falta de 
capacitação ou preparo didático do corpo docente das instituições formadoras. Quatro 
dirigentes dos serviços e equipamentos para eventos declararam que não conhecem ou 
sabem as deficiências dos cursos de formação e capacitação profissional de nível gerencial. 
Três deles haviam declarado também que não pretendem fazer cursos de aperfeiçoamento 
profissional (tab. 2.144). Isso pode confirmar a baixa sensibilização para a importância de 
ampliar conhecimentos e habilidades ligados ao seu negócio ou função, já mencionada.  
 
Tabela 2.144 Principais carências e deficiências dos cursos de formação e capacitação para o 

nível gerencial, segundo os dirigentes dos serviços e equipamentos para eventos 
em Belo Horizonte - 2010. 

CARÊNCIA / DEFICIÊNCIA DOS CURSOS 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Não sabe  4 33,3 

Falta preparo didático / Professor capacitado 2 16,7 

Falta de qualidade e profissionalismo nos cursos  1 8,3 

Custo dos cursos 1 8,3 

Experiência em produção de eventos  1 8,3 

Aproximação do aluno com mercado de trabalho 1 8,3 

Alunos muito despreparados para realizar os cursos 1 8,3 

Não identifica nenhuma  1 8,3 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
O gráfico 2.64 mostra que, assim como ocorreu com os dirigentes de outros serviços e 
equipamentos turísticos pesquisados, também neste caso, a maioria - 6 (50,0%) - 
manifestou sua preferência pelos cursos presenciais. Em segundo lugar, aparecem os 
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cursos mistos (parte presencial e parte virtual), para 3 (25%). Os cursos via internet 
aparecem como opção de apenas 1 (8,3%), o que mostra a pouca aceitação de cursos à 
distância. 
 

Gráfico 2.64 Preferência dos dirigentes dos serviços e equipamentos 
para eventos sobre modalidade de cursos de 
capacitação em Belo Horizonte – 2010 

8%

50%
25%

17%

Virtual Internet Presencial Misto Não respondeu

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
 
Considerada uma estratégia efetiva para alinhar a cultura e a performance empresarial com 
os padrões de gestão, competitividade e qualidade de nível internacional, a promoção de 
visitas técnicas a empreendimentos ―modelos‖ foi objeto de investigação nesta pesquisa. De 
acordo com os dados apresentados no gráfico 2.65, 4 (33,3%) dirigentes nunca participaram 
de visitas técnicas a estabelecimentos similares e 2 (16,7%) participaram de visita técnica a 
empreendimentos similares no exterior. O tipo de visita técnica mais frequente é a visita a 
estabelecimentos similares no País, realizada por 7 (58,3%), secundado por visitas a 
estabelecimentos similares na própria cidade, mencionadas por 4 (33,3%). Apenas 1 (8,3 %) 
realizou visita a estabelecimento da mesma rede.  
 

Gráfico 2.65 Participação dos dirigentes dos equipamentos para eventos em 
visitas técnicas a estabelecimentos similares em Belo 
Horizonte – 2010 
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Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
 
Quadro dos recursos humanos  
 
Os doze equipamentos participantes da pesquisa empregam 566 profissionais. De acordo 
com a tabela 2.145, 4 (33,3%) empregam até 10 empregados; 5 (41,7%) até 20; 3 (25,0%) 
entre 21 e 40; 2 (16,7%) 50; e 2 (16,7%), mais de 80.  
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Tabela 2.145 Classificação dos serviços e equipamentos para eventos por número total de 

empregados – Belo Horizonte - 2010 

CLASSES POR NÚMERO TOTAL DE 
EMPREGADOS NO ESTABELECIMENTO 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

Abs. % 

De 01 a 10  4 33,3 
De 11 a 20 1 8,3 
De 21 a 30  2 16,7 
De 31 a 40  1 8,3 
De 41 a 50  2 16,7 
De 51 a 60  - - 
De 61 a 70 - - 
De 71 a 80  - - 
Acima de 80 2 16,7 
Total de estabelecimentos 12 100,00 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
A tabela 2.146 destaca a presença de empregados bilíngues nos estabelecimentos. A 
pesquisa mostrou que 1 (8,3%) não conta com funcionário bilíngüe, e 6 (50,0%) contam com 
até dois funcionários bilíngues. No total, foram identificados 47 funcionários bilíngues, o que 
representa 8% do total de 566 funcionários permanentes informado. Os dados sugerem a 
necessidade de aprimorar esta competência nos quadros desses empreendimentos, de 
forma a estarem mais bem preparados para receber grandes eventos internacionais. 
 

Tabela 2.146 Classificação dos serviços e equipamentos para eventos por número de 
empregados bilíngues segundo os dirigentes – Belo Horizonte – 2010 

CLASSE POR NÚMERO DE 
EMPREGADOS BILÍNGUES 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

Abs. % 

Nenhum  1 8,3 

1  1 8,3 

2  4 33,3 

3  2 16,7 

4  - - 

5  2 16,7 

Mais de 5  2 16,7 

Total de estabelecimentos  12 100,00 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
As tabelas 2.147 e 2.148 mostram, respectivamente, a avaliação quantitativa e a avaliação 
qualitativa da oferta de mão de obra, por grupo ocupacional, segundo os dirigentes dos 
estabelecimentos. 
 
A avaliação que os entrevistados fazem da oferta de profissionais revela maiores 
dificuldades nas funções operacionais, que para 10 (83,3%) dirigentes foi considerada 
―insuficiente‖, e para 8 (66,7%) ―pouco qualificada‖. Para o grupo ocupacional de supervisão, 
a oferta de mão de obra, ainda que um pouco melhor, também é considerada bastante ruim, 
sendo avaliada por 7 (58,3%) dirigentes como ―insuficiente‖ e ―pouco qualificada‖ por 8 
(66,7%). Essa avaliação praticamente se repete em relação à oferta de mão de obra para o 
grupo gerencial, considerada ―insuficiente‖ por 8 (66,7%) e ―pouco qualificada‖ por 7 
(58,3%). 
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Tabela 2.147 Avaliação quantitativa da oferta de mão de obra, por grupo ocupacional, segundo 

os dirigentes dos serviços e equipamentos para eventos em Belo Horizonte – 2010 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

QUANTIDADE 

Suficiente Insuficiente 
Não 

respondeu 
Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Operacional 2 16,7 10 83,3 - - 12 100,0 

Supervisão 4 33,3 7 58,3 1 8,3 12 100,0 

Gerencial 4 33,3 8 66,7 - - 12 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
 
Tabela 2.148 Avaliação qualitativa da oferta de mão de obra, por grupo ocupacional, segundo os 

dirigentes dos serviços e equipamentos para eventos em Belo Horizonte – 2010 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

QUALIDADE 

Qualificado 
Pouco 

Qualificado 
Não respondeu Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Operacional 4 33,3 8 66,7 - - 12 100,0 

Supervisão 3 25,0 8 66,7 1 8,3 12 100,0 

Gerencial 5 41,7 7 58,3 - - 12 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Políticas e mecanismos de recrutamento de recursos humanos 
 
Os dirigentes dos estabelecimentos, em sua maioria, apontam como problema a qualidade 
da mão de obra, pouco qualificada, e a dificuldade de contração de bons profissionais. 
Neste contexto, o processo de recrutamento torna-se fator estratégico para a captação de 
profissionais qualificados no mercado. 
 
A tabela 2.149 mostra que a forma de recrutamento de mão de obra utilizada pelos serviços 
e equipamentos para eventos é mais diversificada. Embora também neste segmento 3 
(25,0%) estabelecimentos ainda o façam de modo bastante informal, por maio da indicação 
dos empregados atuais, 4 (33,3%) utilizam empresas de RH, uma forma mais profissional e 
especializada de recrutar funcionários com perfil e qualificação adequados e desejáveis para 
as diversas ocupações. A pesquisa apontou ainda a presença de 3 (25,0%) 
estabelecimentos públicos que atuam no setor e utilizam outras formas de recrutamento - ou 
seja, recrutam seu pessoal via concurso público e empresa terceirizada. A utilização de 
banco de currículo foi citada por apenas 1 (8,3%) e 1 (8,3%) deles não informou a forma de 
recrutamento utilizada.  
 

Tabela 2.149 Principal forma de recrutamento utilizada pelos serviços e 
equipamentos para eventos segundo seus dirigentes - Belo Horizonte 
- 2010 

FORMA DE RECRUTAMENTO 
FREQUÊNCIA DAS RESPOSTAS 

Abs. % 

Empresa de Recursos Humanos 4 33,3 

Indicação de empregados da empresa 3 25,0 

Outra 3 25,0 

Banco de currículo 1  8,3 

NA 1  8,3 

Total 12 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 
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A tabela 2.150 apresenta o grau de dificuldade encontrado pelos dirigentes para recrutar 
profissionais qualificados para as funções a serem desempenhadas. 
 
De acordo com os dados, as funções para as quais é mais difícil encontrar mão de obra 
qualificada são as de nível operacional, com 5 indicações, seguidas pelas funções técnicas 
com 3. Foram também mencionadas funções de nível de supervisão/gerencial, como 
coordenador de produção, diretor de fotografia e produção executiva para filmes.  
 

Tabela 2.150 Funções com maior dificuldade de recrutamento de empregados com a 
qualificação pretendida, segundo os dirigentes dos serviços e equipamentos 
para eventos em Belo Horizonte – 2010 

FUNÇÕES INDICADAS 
NÚMERO DE INDICAÇÕES 

Abs. % 

Funções operacionais, montagem  5 41,7 

Funções técnicas, técnico de som, operador de vídeo 3 25,0 

Coordenador de produção  1 8,3 

Diretor de fotografia 1 8,3 

Produção executiva para filmes 1 8,3 

Atores 1 8,3 

Venda 1 8,3 

Nenhuma 1 8,3 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Os fatores que mais dificultam o recrutamento de pessoal com a qualificação pretendida são 
destacados na tabela 2.151. A falta de formação e qualificação dos profissionais foi 
apontada por 3 (25,0%) dirigentes como o principal fator, secundado pela falta de 
experiência na função, mencionada por 2 (16,7%), assim como a pequena oferta de 
profissionais muito requisitados no mercado. A reduzida oferta de mão de obra qualificada 
parece decorrer também da falta e/ou da qualidade da formação profissional em funções 
que exigem conhecimentos e habilidades bastante específicos, conforme apontado pelos 
entrevistados. 
 
Tabela 2.151 Fatores que dificultam o recrutamento de empregados com a qualificação 

pretendida, segundo os dirigentes dos serviços e equipamentos para eventos em 
Belo Horizonte – 2010 

FATORES 
FREQUÊNCIA DAS RESPOSTAS 

Abs. % 

Falta de formação / qualificação / treinamento 3 25,0 

Falta de experiência  2 16,7 

Oferta pequena / Profissionais requisitados 2 16,7 

Não há formação específica na área 2 16,7 

Escola de formação de artistas não dá base na profissão  1 8,3 

Disponibilidade de horário para o trabalho. 1 8,3 

Pessoal descuidado com manuseio do material  1 8,3 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos 
 
A formação e a capacitação dos profissionais para o setor de eventos, congressos e 
convenções são essenciais para assegurar a qualidade dos serviços prestados, consolidar e 
propiciar o crescimento constante do turismo de eventos e negócios em Belo Horizonte. 
Nessa perspectiva, a pesquisa procurou investigar as estratégias utilizadas pelo empregador 
para treinar e aprimorar a formação dos profissionais contratados. 
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O treinamento em serviço é a principal estratégia utilizada por 10 (83,3%) dirigentes. No 
entanto, essa é uma modalidade de formação ou capacitação da mão de obra que pode se 
revestir de informalidade e que será mais ou menos eficaz dependendo da forma e da 
qualidade da orientação passada ao treinando, já que, às vezes, o profissional recebe essa 
orientação de um colega mais antigo na função.   
 
Outras estratégias adotadas pelos estabelecimentos entrevistados são: promoção de cursos 
internos, para 7 (58,3%) dos dirigentes; e flexibilização do horário de trabalho dos 
empregados para que possam participar de cursos externos, para 8 (66,7%). Mesmo sendo 
a estratégia menos utilizada, o número de 5 (41,7%) equipamentos para eventos que 
fornecem ajuda financeira para o funcionário participar de cursos externos é bastante 
significativo (tab. 2.152). 
 
Deve-se registrar, considerando os diferentes tipos de serviços e equipamentos para 
eventos pesquisados, que enquanto dos cinco empreendimentos organizadores e 
promotores de eventos quatro declararam dar ajuda financeira para o funcionário realizar 
cursos externos em relação aos centros de convenções/congressos acontece o inverso: 
apenas um dos cinco empreendimentos declarou conceder ajuda financeira a seus 
funcionários para realizarem cursos externos. De modo geral, os organizadores/promotores 
são os empreendimentos que utilizam maior número das diversas estratégias pesquisadas.   
 

Tabela 2.152 Estratégias adotadas pelos serviços e equipamentos para eventos na 
formação ou capacitação dos empregados - Belo Horizonte - 2010 

ESTRATÉGIAS E INCENTIVOS  

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

Sim Não Total 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Dá treinamentos em serviço 10 83,3 2 16,7 12 100,0 

Promove cursos internos 7 58,3 5 41,7 12 100,0 

Flexibiliza horário para cursos fora da 
empresa 

8 66,7 4 33,3 12 100,0 

Dá ajuda financeira para cursos fora da 
empresa 

5 41,7 7 58,3 12 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
É importante ressaltar que os problemas identificados em relação à insuficiência da oferta 
de mão de obra qualificada só serão solucionados ou minorados caso o empregador se 
comprometa, efetivamente, com esse processo, a partir do incentivo ou, mesmo, do 
patrocínio à participação dos empregados em cursos e programas de treinamento e 
qualificação.  
 
Manutenção e remuneração de recursos humanos 
 
Vencidas as dificuldades iniciais para recrutar e formar um quadro de pessoal qualificado, as 
organizações se deparam com um novo desafio: manter os bons profissionais pelo maior 
tempo possível. É o que parece acontecer com os serviços e equipamentos para eventos do 
setor de turismo em Belo Horizonte, em que, diante da reduzida oferta de profissionais com 
conhecimentos e habilidades bastante específicos, os estabelecimentos competem pela 
mão de obra qualificada, o que pode gerar a elevação do índice de rotatividade dos 
empregados, cujo tempo médio de permanência nas organizações é de 1 a 5 anos, 
conforme declarado por 9 (75,0%) dirigentes, de acordo com os dados da tabela 2.153.    
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Tabela 2.153 Tempo médio de permanência dos empregados nos serviços e equipamentos para 

eventos em Belo Horizonte – 2010 

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NA EMPRESA 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Menos de 1 ano - - 

De 1 a 5 anos 9 75,0 

De 6 a 10 anos 2 16,7 

De 11 a 15 anos - - 

De 16 a 20 anos 1 8,3 

Total 12 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
A tabela 2.154 indica as funções nas quais os estabelecimentos selecionados enfrentam 
maior dificuldade para manter o empregado em seu quadro. As funções de produtor de 
eventos e de vendas foram apontadas duas vezes cada uma como aquelas em que é mais 
difícil manter os empregados. 
 

Tabela 2.154 Identificação de funções nas quais os serviços e equipamentos 
para eventos enfrentam maior dificuldade para manutenção do 
empregado – Belo Horizonte – 2010 

FUNÇÕES 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Produtor de eventos 2 16,7 

Vendas 2 16,7 

Funções operacionais 1 8,3 

Administrativo 1 8,3 

Analistas 1 8,3 

Área de vídeo 1 8,3 

Eletricista 1 8,3 

Atores 1 8,3 

Nenhuma 1 8,3 

NS 1 8,3 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
A tabela 2.155 mostra as razões apresentadas pelos dirigentes participantes da pesquisa 
para a alta rotatividade de mão de obra nos serviços e equipamentos para eventos. 
 
Na opinião de 5 (41,7%) dirigentes, diante da pequena oferta, os profissionais qualificados 
são muito disputados pelas empresas, o que pode elevar a rotatividade da mão de obra no 
setor. Além disso, razões decorrentes das condições de trabalho contribuem para a 
rotatividade, segundo os dirigentes: trabalho cansativo e que exige disponibilidade para 
trabalhar durante toda a noite/madrugada (2 ou 16,7%); trabalho temporário (1 ou 8,3%); 
instabilidade financeira pois não há piso salarial definido (1 ou 8,3%).    
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Tabela 2.155 Razões da alta rotatividade dos funcionários na opinião dos dirigentes 

dos serviços e equipamentos para eventos em Belo Horizonte – 2010 

RAZÕES DA ROTATIVIDADE 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Falta pessoal qualificado / Profissionais disputados 5 41,7 

Trabalho cansativo, horários de trabalho (noite, madrugada) 2 16,7 

Falta estabilidade financeira, não há piso definido 1 8,3 

Trabalho temporário 1 8,3 

Dificuldades do próprio mercado 1 8,3 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
A tabela 2.156 indica que 7 (58,3%) estabelecimentos adotam política salarial no nível 
mínimo (piso salarial definido em convenção coletiva da categoria) e 4 (33,3%) praticam 
remuneração até 20% acima do piso. Nenhum dos estabelecimentos selecionados declarou 
pagar a seus trabalhadores mais de 20% acima do piso salarial da categoria. 
 

Tabela 2.156 Política de remuneração dos serviços e equipamentos para eventos em 
Belo Horizonte - 2010  

REMUNERAÇÃO 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Piso da convenção coletiva da categoria 7 58,3 

Até 20% acima do piso 4 33,3 

Mais de 20% acima do piso - - 

Não respondeu 1 8,3 

Total 12 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
A tabela 2.157 destaca a política de remuneração e benefícios concedidos pelos 
equipamentos para eventos selecionados. 
 
Quanto à concessão de benefícios, surpreende observar que alguns estabelecimentos, não 
oferecem nem mesmo aqueles legalmente previstos, pois apenas 10 (83,3%) oferecem 
alimentação e 9 (75,0%) oferecem o transporte. De positivo, a pesquisa aponta elevado 
número de organizações - 7 (58,3%) -  que oferecem a assistência à saúde (seguro ou plano 
de saúde) e, em especial, a participação nos resultados, informada por 8 (66,7%).  
 
Todavia, considerando que a participação nos resultados foi declarada pelos cinco 
organizadores/promotores de eventos e três dos cinco centros de convenções/congressos, 
que podem oferecer serviços de A&B, é possível que alguns participantes tenham se 
referido à comissão sobre o faturamento (10%), e não à participação nos resultados. 
 

Tabela 2.157 Política de remuneração e benefícios concedidos pelos serviços e equipamentos 
para eventos em Belo Horizonte - 2010 

BENEFÍCIOS 
OFERECIDOS 

FREQUÊNCIA 

Sim Não NR Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Alimentação 10 83,3 2 16,7 - - 12 100 

Seguro/Plano de Saúde 7 58,3 5 41,7 - - 12 100 

Transporte 9 75,0 3 25,0 - - 12 100 

Participação nos resultados 8 66,7 4 33,3 - - 12 100 

Outro benefício 2 16,7 6 50,0 4 33,3 12 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 
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Associativismo e participação em entidades representativas 
 
A pesquisa procurou investigar o estágio atual de organização e a efetividade das ações das 
entidades representativas dos diversos serviços e equipamentos do setor de turismo na 
cidade, bem como o nível de participação dos empreendimentos da área nessas entidades.   
 
Conforme tabela 2.158, o nível de participação dos dirigentes dos serviços e equipamentos 
para eventos em suas entidades de representação/associação é significativo: 7 (58,3%) 
participam ativamente; 3 (25,0%) têm uma baixa participação e 2 (16,7%) não participam.  
 

Tabela 2.1.158 Participação em entidades de representação/associação 
empresarial, segundo os dirigentes dos serviços e 
equipamentos para eventos em Belo Horizonte - 2010 

NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO PARTICIPANTES 

Abs. % 

Ativa 7 58,3 

Baixa 3 25,0 

Inexistente 2 16,7 

Total 12 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Os principais fatores que dificultam a participação, descritos na tabela 2.1.159, foram: pouca 
efetividade da atuação da entidade no setor e a burocracia. A maioria dos estabelecimentos 
que apontaram tais dificultadores participa ativamente das entidades. Os dois 
estabelecimentos que declararam não participar apontaram como dificultadores o alto custo 
das mensalidades e a não identificação de ganhos e benefícios com a participação. 
 
Tabela 2.159 Fatores que dificultam a participação nas entidades representativas, segundo os 

dirigentes dos serviços e equipamentos para eventos em Belo Horizonte - 2010 

FATORES QUE DIFICULTAM A PARTICIPAÇÃO 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Pouca efetividade das entidades para o setor 2 16,7 
Burocracia 2 16,7 
Não há dificuldades  2 16,7 
Custo mensal alto 1 8,3 
Não identifica vantagens ou benefícios  1 8,3 
Falta de comunicação por parte das entidades  1 8,3 
Os interesses discutidos não são compatíveis 1 8,3 
Grupo seleto e fechado, o que não permite que outros 
associados participem 

1 8,3 

Por ser empresa pública, há intensa troca de direção 1 8,3 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
A tabela 2.160 indica que 9 (75,0%) dirigentes consideram que são poucos os benefícios 
gerados pela atuação das entidades/associações. Destes, seis declararam participar 
ativamente, o que pode ser considerado positivo no sentido de que uma participação atenta 
e crítica pode contribuir para o fortalecimento e maior efetividade das associações e 
entidades representativas e trazer os benefícios desejados para o setor.  
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Tabela 2.160 Percepção dos dirigentes dos serviços e equipamentos para eventos 

sobre a importância dos benefícios gerados pelas entidades 
representativas/associações – Belo Horizonte - 2010  

IMPORTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Pouco importante 9 75,0 
Muito importante 2 16,7 
Sem importância 1 8,3 
Total 12 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
O quadro 2.48 apresenta, de forma categorizada, os benefícios esperados pelos dirigentes 
dos serviços e equipamentos para eventos em decorrência de sua participação em 
entidades de representação/associação. 
 

Quadro 2.48 Benefícios esperados pelos dirigentes dos serviços e equipamentos 
para eventos em decorrência de sua participação em entidades 
representativas/associações – Belo Horizonte - 2010 

CATEGORIA DE BENEFÍCIO BENEFÍCIO ESPERADO 

Representatividade 
 Captação de negócios concretos 

 Relacionamento estratégico 

Integração setorial 

 Melhoria da produção local 

 Envolvimento de todos os setores do negócio 

 Maior união com prestadores de serviço 

Marketing e serviços de 
comunicação 

 Indicação e prospecção de clientes 

 Maior divulgação e maior força no mercado 

 Promoção de eventos 

 Trazer o turista de negócios e oferecer 
comodidade ao turista 

Apoio e assessoria na área 
administrativa e jurídica 

 Plano de saúde e aposentadoria corporativo 

 Assessoria jurídica 

 Serviços de cadastro 

 Profissionalização 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Considerações sobre a análise da capacitação dos serviços e equipamentos para 
eventos 
 
A análise dos dados da pesquisa sobre a capacitação empresarial e profissional nos 
serviços e equipamentos para eventos em Belo Horizonte indica como um dos principais 
problemas a oferta de mão de obra no mercado, considerada ―insuficiente‖ e ―pouco 
qualificada‖ para todos os níveis de ocupação: operacional, de supervisão e gerencial.  
 
A oferta de mão de obra qualificada para as funções operacionais é a que se apresenta 
mais deficiente, em termos tanto de quantidade quanto de qualidade.  Os principais fatores 
responsáveis por tais deficiências apontados pelos dirigentes são: falta de formação e 
qualificação do profissional, falta de experiência na função e concorrência das organizações 
diante da pequena oferta de profissionais muito requisitados no mercado. A pesquisa 
realizada mostra ainda que o setor conta com grande diversidade de funções técnicas, que 
exigem formação e aperfeiçoamento contínuo dos profissionais, os quais lidam com 
equipamentos cada vez mais sofisticados, e de quem se esperam soluções práticas, 
seguras e, ao mesmo tempo, criativas e inovadoras.  
 
Os dirigentes dos estabelecimentos apontaram a baixa qualidade ou, mesmo, a inexistência 
de cursos para a formação e capacitação de profissionais em funções que exigem 
conhecimentos e habilidades muito específicos. Confirmando a percepção dos dirigentes, os 
representantes das entidades representativas do setor manifestaram sua preocupação com 
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a necessidade e a importância de os cursos de formação e capacitação profissional 
oferecerem uma base teórica sólida e atualizada, complementada pela visão e experiência 
da prática do dia a dia da ocupação, sugerindo que tais cursos se destinem 
preferencialmente a profissionais que já atuam no setor.  
 
A pesquisa da oferta de capacitação profissional e empresarial para o setor de turismo em 
Belo Horizonte identificou dois cursos específicos para o setor de eventos, um oferecido 
pelo UNIBH e outro pela Estácio de Sá, ambos em nível de graduação tecnológica.  
 
Diante do reduzido número de profissionais bilíngues no setor (8,3% da mão de obra 
permanente) e tendo em vista o desejado incremento do turismo de negócios e eventos de 
nível internacional na cidade, os dados da pesquisa sugerem a necessidade de aprimorar 
esta competência nos quadros dos empreendimentos, de forma a estarem mais bem 
preparados para receber um fluxo crescente de turistas estrangeiros. 
 
No que se refere à gestão de recursos humanos, o setor de serviços e equipamentos para 
eventos apresenta um desempenho um pouco mais profissional e atualizado em relação a 
outros serviços e equipamentos turísticos pesquisados, ao adotar processos de 
recrutamento, desenvolvimento e manutenção do seu quadro funcional mais diversificados e 
adequados à captação e retenção dos bons profissionais. 
 
Tais processos, porém, da forma como vêm sendo utilizados, não conseguem reduzir os 
problemas existentes em um setor que oferece baixos salários para um trabalho 
desgastante e que exige grande disponibilidade do profissional, pois não há uma política 
que propicie o recrutamento e a manutenção dos profissionais, com programas regulares de 
formação, treinamento e desenvolvimento, nem uma política de remuneração salarial, de 
benefícios e de oportunidades de carreira que atraia e retenha talentos. Assim, outro 
problema identificado no setor é a elevada rotatividade da mão de obra, cujo tempo médio 
de permanência nas organizações varia entre 1 e 5 anos.   
 
Ainda que a gestão de recursos humanos nos serviços e equipamentos para eventos em 
Belo Horizonte apresente diversos problemas, como apontado pela pesquisa, um fator 
positivo, e que poderá contribuir para melhorar/reverter tal situação é o atual quadro de 
dirigentes do setor identificado na pesquisa.   
 
Os dados da pesquisa mostram um quadro de dirigentes na faixa etária de 21 a 40 anos, 
com elevado nível de escolaridade e com intenção declarada de investir, no curto prazo, em 
aperfeiçoamento profissional, muitos deles em nível de pós-graduação, principalmente nas 
áreas de Gestão, Comunicação e Marketing, o que poderá contribuir para a inovação dos 
modelos de gestão de pessoas, dos processos internos e da relação com o mercado, 
gerando resultados positivos para os empreendimentos e para o setor de eventos, a partir 
de maior qualidade dos serviços e produtos oferecidos aos seus clientes, moradores e 
visitantes de Belo Horizonte.   
 
Devem merecer também especial atenção nas ações de formação e capacitação 
empresarial a serem propostas os temas relativos a associativismo, pois, ainda que 7 
(58,3%) dos 12 dirigentes entrevistados tenham declarado que participam ativamente nas 
entidades representativas/associações, uma parcela ainda mais significativa, de 9 (75,0%) 
dirigentes, classificou como ―pouco importante‖ o resultado da atuação dessas 
entidades/associações para o setor.  
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2.1.4.7. O setor de serviços e equipamentos de lazer e entretenimento 
 
Perfil dos dirigentes 
 
A amostra de 29 equipamentos contempla 24 (82,8%) dirigentes com vínculo empregatício e 
5 (17,2%) proprietários. São do sexo feminino 12 (41,4%) dirigentes e do sexo masculino 17 
(58,6%). A tabela 2.161 apresenta também a distribuição por faixa etária e escolaridade. 
 
Os questionários referentes a sete equipamentos de natureza pública (seis praças e um 
mirante) foram todos respondidos pelo gerente de Jardins e Áreas Verdes do município de 
Belo Horizonte, mas para fins desta pesquisa, cada questionário foi tratado individualmente.   
 
Tabela 2.161 Faixa etária e escolaridade dos dirigentes dos serviços e equipamentos de lazer e 

entretenimento pesquisados em Belo Horizonte – 2010 

FAIXA ETÁRIA 
(anos) 

ESCOLARIDADE TOTAL 

Fundamental Médio Universitário Pós-graduação Abs. % 

Menos de 20  - - - - - - 

21 a 30  - - 4 1 5 17,2 

31 a 40 - 3 6 3 12 41,4 

41 a 50 - 1 3 - 4 13,8 

51 a 60  - - - 7 7 24,1 

61 a 70 - - 1 - 1 3,5 

Mais de 70  - - - - - - 

Total - 4 14 11 29 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Os dados mostram que 17 (58,6%) dirigentes encontram-se na faixa etária de 21 a 40 anos, 
portanto em idade e etapa de vida profissional em que o investimento em qualificação 
profissional pode ser muito produtivo, uma vez que a expectativa é de que permaneçam em 
atividade por mais de 20 anos, e também pelo dinamismo inerente a este período da 
carreira. O nível de escolaridade dos dirigentes é bastante elevado: 25 (86,2%), têm curso 
superior, 11 deles com pós-graduação, enquanto apenas 4 (13,8%) têm o nível médio.   
 
A pesquisa investigou também a participação dos entrevistados em cursos relacionados 
com a sua atividade, tais como: Turismo, Hotelaria, Gestão Administrativa, Gestão da 
Qualidade, Gastronomia ou outro, formais ou não. Todos os 29 dirigentes entrevistados 
declararam ter feito um ou mais cursos relacionados a sua área de atuação, o que é 
bastante positivo. Informaram ter participado de um curso específico 24 (82,8%) e 5 (17,2%) 
de dois cursos específicos.   
 
A tabela 2.162 apresenta o número de dirigentes dos serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento pesquisados por capacitação ou treinamento específico. 
 

Tabela 2.162 Capacitação ou treinamento em temas específicos dos dirigentes dos 
serviços e equipamentos de lazer e entretenimento em Belo 
Horizonte – 2010 

ÁREAS DE CAPACITAÇAO 
ESPECÍFICA 

NÚMERO DE DIRIGENTES PARTICIPANTES 
DE CADA CURSO ESPECÍFICO 

Abs. % 

Turismo/ hotelaria 2 6,9 

Gestão administrativa 11 37,9 

Gestão de qualidade 1 3,4 

Gastronomia 1 3,4 

Outro 20 69,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 
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A análise dos dados demonstra o interesse, pode-se dizer, natural no caso de dirigentes de 
empreendimentos por cursos na área de Gestão Administrativa, opção de 11 (37,9%). 
Apenas 2 (6,9%) têm formação específica na área de Turismo, e 1 (3,4%) em Gestão da 
Qualidade, tema considerado importante, por buscar garantir a satisfação do cliente e uma 
gestão com foco na adequada utilização dos diversos recursos materiais e humanos para 
obtenção de maior produtividade, competitividade e lucratividade. Na opção ―outros‖ dos 
temas específicos pesquisados, 20 (69,0%) dirigentes informaram a participação em cursos 
tais como: Comunicação Cultural, Publicidade e Propaganda; Marketing, Arquitetura e 
Engenharia. 
 
Tendo em vista a melhoria constante da oferta de produtos e serviços turísticos, de forma a 
incrementar o desempenho da atividade e consolidar a imagem da cidade como centro de 
turismo de eventos e negócios, faz-se essencial a adoção de modelos de gestão modernos 
e inovadores. Para isso, é muito importante a disposição dos dirigentes de participar de 
cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação.  
 
A tabela 2.163 indica o interesse e a programação dos dirigentes dos serviços e 
equipamentos de lazer e entretenimento pesquisados em participar de cursos de 
aperfeiçoamento ligados ao seu negócio/função. 
 
Manifestaram a intenção de buscar o aperfeiçoamento profissional mediante a participação 
em cursos imediatamente ou em até os próximos dois anos 19 (65,6%) dirigentes. O alto 
índice de intenção de realizar cursos no curto prazo manifestado é um dado bastante 
positivo, que, ao indicar o reconhecimento da necessidade/importância de ampliar 
conhecimentos e habilidades ligados ao seu negócio/função pelos dirigentes, aponta um 
público potencial para futuros programas de treinamento/capacitação gerencial. No entanto, 
é elevado o número de dirigentes - 10 (34,5%) - que declararam não pretender fazer cursos. 
Isso parece demonstrar baixa sensibilização para a importância do aperfeiçoamento 
profissional ou pouco interesse diante da oferta de cursos da espécie em Belo Horizonte.  
 

Tabela 2.163 Interesse e programação dos dirigentes dos serviços e equipamentos de 
lazer e entretenimento quanto à sua participação em cursos de 
aperfeiçoamento ligados ao seu negocio/função - Belo Horizonte – 2010 

QUANDO PRETENDE FAZER 
CURSO 

NÚMERO DE DIRIGENTES 

Abs. % 

O quanto antes 9 31,0 
Nos próximos dois anos 10 34,5 
Não pretende fazer cursos 10 34,5 
Total 29 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
A tabela 2.164 indica os cursos de aperfeiçoamento que os dirigentes dos estabelecimentos 
selecionados declararam que pretendem fazer.  
 
Com 18% das indicações, mais uma vez, fica claro o interesse dos dirigentes pelos diversos 
campos da área administrativa (Gestão de Pessoal, Financeira, da Qualidade, Logística e 
Gestão Cultural). Tal diversidade parece indicar o reconhecimento da importância de cada 
uma dessas diversas áreas na gestão dos serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento, quando, ao lado da área financeira, aparece o interesse nas áreas de 
Gestão de Recursos Humanos e de Gestão Cultural. Confirmando o alto nível de 
escolaridade dos dirigentes entrevistados, grande parte dos cursos pretendidos situa-se no 
nível de mestrado e pós-graduação.  
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Tabela 2.164 Indicação de cursos de aperfeiçoamento relacionados aos seus negócios ou 

função que os dirigentes dos estabelecimentos declararam pretender fazer - 
Belo Horizonte – 2010 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 
NÚMERO DE INDICAÇÕES 

Abs. % 

Gestão financeira  5 17,2 

Gestão de pessoas 4 13,8 

Gestão cultural 4 13,8 

 Logística 2 6,9 

Administração  2 6,9 

Pós-graduação em comunicação  2 6,9 

Gestão da qualidade  1 3,4 

Aperfeiçoamento em capacitação técnica 1 3,4 

Pós-graduação 1 3,4 

Mestrado em Ciência Política 1 3,4 

Tecnologia de informação  1 3,4 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
A tabela 2.165 apresenta a relação de instituições formadoras/capacitadoras citadas pelos 
participantes, em que a presença das faculdades, lembradas por 18 (62,1%) dirigentes, e de 
instituições como a FDC e FGV reflete o elevado nível de escolaridade dos dirigentes 
entrevistados.  
 

Tabela 2.165 Principais instituições formadoras ou capacitadoras de profissionais 
de nível gerencial, segundo os dirigentes dos estabelecimentos de 
lazer e entretenimento em Belo Horizonte – 2010 

INSTITUIÇÕES 
FORMADORAS/ 

CAPACITADORAS 

NÚMERO DE DIRIGENTES QUE CITARAM A 
INSTITUIÇAO 

Abs. % 

Newton Paiva 6 20,7 
UFMG 4 13,8 
Sebrae 3 10,3 
Fundação Dom Cabral  3 10,3 
Fundação Getúlio Vargas 3 10,3 
PUC 3 10,3 
Senac  2 6,9 
UEMG 1 3,4 
Fumec 1 3,4 
Trevisan 1 3,4 
Fead, 1 3,4 
IEC 1 3,4 
Uni-BH 1 3,4 
Una 1 3,4 
Universidade 1 3,1 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Com o objetivo de esclarecer os fatores restritivos aos programas e às políticas voltados 
para a formação profissional, foi também investigada a opinião dos entrevistados sobre as 
principais carências dos cursos de capacitação profissional destinados ao nível gerencial em 
Belo Horizonte. 
 
A análise das carências mencionadas pelos dirigentes dos serviços e equipamentos de lazer 
e entretenimento parece indicar a inexistência e a necessidade de oferta de cursos com 
conteúdos específicos que atendam às reais necessidades de gestores de espaços públicos 
e/ou abertos ao público em geral, essencialmente prestadores de serviços e empregadores 
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em funções operacionais e técnicas variadas. Mais uma vez, como em outros equipamentos 
investigados na pesquisa, aparece a cobrança de uma maior ênfase na visão/vivência 
prática da teoria aprendida durante os cursos.  
 

Tabela 2.166 Principais carências ou deficiências dos cursos de formação/capacitação 
para o nível gerencial, segundo os dirigentes dos serviços e equipamentos 
de lazer e entretenimento em Belo Horizonte – 2010 

PRINCIPAIS CARÊNCIAS/DEFICIÊNCIAS DOS CURSOS 

NÚMERO DE 
CITAÇÕES 

Abs. % 

Falta capacitação para lidar com funcionários e gestão de 
praças 

7 24,1 

Cursos com muita teoria e pouca prática 5 17,2 
O problema está no profissional (baixa maturidade, pouca 
experiência) 

2 6,9 

Falta formação de caráter gerencial ou foco em administração, 
negócios e planejamento 

2 6,9 

Não sabe responder por falta de conhecimento 2 6,9 
Cursos não formam, não capacitam para o mercado 1 3,4 
Cursos deveriam explorar mais campos 1 3,4 
Oferecer mais cursos de qualidade 1 3,4 
Pessoas não formadas tomam espaço das formadas 1 3,4 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Os dados da tabela 2.167 parecem confirmar a importância da visão/vivência prática dos 
novos conceitos e das novas formas de atuação propostas pela teoria apresentada nos 
cursos, pois 20 (69,0%) dos dirigentes declaram sua preferência por cursos na modalidade 
presencial, e 10 (34,5%) na modalidade mista (parte presencial e parte virtual), não 
aparecendo nenhuma menção a cursos exclusivamente via internet. Os 9 (31,0%) dirigentes 
que não responderam à questão são os mesmos que declaram que não pretendem fazer 
curso de aperfeiçoamento em sua área de atividade. 
 

Tabela 2.1.167 Preferência dos dirigentes dos serviços e equipamentos de 
lazer e entretenimento sobre modalidade de cursos de 
capacitação – Belo Horizonte – 2010 

MODALIDADE DE CURSO 
NÚMERO DE DIRIGENTES  

Abs. % 

Presencial 10 34,5 
Misto 10 34,5 
NR 9 31,0 
Total 29 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Considerada uma estratégia efetiva para alinhar a cultura e a performance empresarial do 
setor com os padrões de gestão, competitividade e qualidade de nível internacional, a 
promoção de visitas técnicas a empreendimentos ―modelos‖ foi objeto de investigação nesta 
pesquisa. Diferente da situação identificada pela pesquisa em outros tipos de equipamentos 
investigados, apenas 5 (17,2%) dirigentes de serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento nunca realizaram visitas técnicas. É bastante positivo que 22 (75,9%) dos 
dirigentes já tenham participado de visitas técnicas no País; 5 (17,2%) no exterior; 8 (27,6%) 
na cidade e 3 (10,3%) a estabelecimentos da mesma rede/cadeia. Isso pode indicar 
interesse e preocupação em buscar formas de aprimorar a gestão e ampliar e inovar as 
possibilidades de uso dos espaços de lazer, tornando-os cada vez mais atraentes e 
acolhedores para o público local e para os visitantes. 
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Tabela 2.168 Participação dos dirigentes dos serviços e equipamentos de lazer e entretenimento 

em visitas técnicas a estabelecimentos similares - Belo Horizonte – 2010 

REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS 
NÚMERO DE DIRIGENTES 

Abs. % 

Outros estabelecimentos no país 22 75,9 
Outros estabelecimentos na cidade 8 27,6 
Outros estabelecimentos no exterior 5 17,2 
Não participou 5 17,2 
Estabelecimentos da mesma rede/cadeia 3 10,3 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
 
O quadro dos recursos humanos nos serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento 
 
Os 29 estabelecimentos pesquisados empregam 1.203 profissionais. De acordo com a 
tabela 2.1.169, 16 (55,2%) equipamentos da amostra têm até 20 empregados. De outro 
lado, os 3 (10%) maiores empregadores contam juntos com 680 empregados, ou seja, 56% 
do total da mão de obra permanente informada.   
 
Diante da diversidade/especificidades das áreas de atuação dos serviços e equipamentos 
de lazer e entretenimento entrevistados (cinemas, teatros, praças e jardins, boates, ginásios 
e quadras esportivas), buscou-se, com base na análise dos dados coletados na pesquisa, 
identificar a existência de necessidades ou dificuldades próprias de cada uma dessas áreas 
em relação à mão de obra utilizada. Todavia, nem sempre isso foi possível, também pela 
diversidade e especificidades da oferta de serviços em um mesmo grupo de 
estabelecimentos. Como exemplo, o grupo de cinemas conta com estabelecimentos que, 
além da exibição de filmes, oferecem espaço para a realização de shows musicais, 
exposições e eventos culturais e serviços de alimentação.   
 
Como característica do setor como um todo aparece a oferta de atividades culturais – shows 
musicais, eventos culturais, esportivos e religiosos, seminários, cursos -, que demandam 
mão de obra operacional, especialmente para a montagem/preparação dos espaços, e 
grande variedade de técnicos para serviços mais especializados, como iluminação, som, 
cenografia, músicos.  
 
Outra demanda significativa de mão de obra operacional identificada no setor (garçom, 
barman e cozinheiro) decorre da oferta de serviços de alimentação em 13 (44,8%) serviços 
e equipamentos de lazer e entretenimento pesquisados. A presença de ambulantes em 8 
(27,6%) equipamentos, especialmente nas praças e jardins. Ou seja, a oferta de serviços de 
alimentação em espaços abertos à população se mostra também significativa. Embora não 
se trate de mão de obra empregada diretamente no setor, sua formação/qualificação parece 
merecer atenção dentro dos programas a serem propostos.   
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Tabela 2.169 Classificação dos serviços e equipamentos de lazer e 

entretenimento, por número total de empregados – Belo Horizonte 
– 2010 

CLASSES POR NÚMERO TOTAL DE 
EMPREGADOS NO 

ESTABELECIMENTO 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

Abs. % 

De 01 a 10  11 37,9 
De 11 a 20  5 17,2 
De 21 a 30  2 6,9 
De 31 a 40  1 3,4 
De 41 a 50  4 13,8 
De 51 a 60  2 6,9 
De 61 a 70  - - 
De 71 a 80  -  
Acima de 80  3 10,3 
Não respondeu 1 3,4 
Total  29 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 
 
A tabela 2.170 destaca a presença de empregados bilíngues nos serviços e equipamentos 
de lazer e entretenimento. A pesquisa mostrou que 12 (41,4%) equipamentos da amostra 
não possuem empregados bilíngues; sendo que destes 7 são praças e parques municipais. 
 
A existência de apenas 46 profissionais bilíngues no quadro de 1.203 empregados 
permanentes dos equipamentos surpreende e preocupa, pois os empreendimentos 
participantes da amostra foram selecionados, inicialmente, por apresentarem maior 
visibilidade e potencial de utilização turística em um destino que já registra 12,9% de turistas 
estrangeiros, com tendência crescente, segundo mostram os dados relativos à demanda 
turística levantados nesta pesquisa.  
 

Tabela 2.170 Classificação dos serviços e equipamentos de lazer e entretenimento por 
número de empregados bilíngues segundo os dirigentes - Belo Horizonte 
– 2010 

CLASSE POR NÚMERO DE 
EMPREGADOS BILÍNGUES 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

Abs. % 

Nenhum  12 41,4 
1  3 10,3 
2  6 20,7 
3  1 3,4 
4  2 6,9 
5  1 3,4 
Mais de 5  1 3,4 
Nao sabe responder 2 6,9 
Não respondeu 1 3,4 

Total 29 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
As tabelas 2.171 e 2.172 mostram, respectivamente, a avaliação quantitativa e a avaliação 
qualitativa da mão de obra, por grupo ocupacional, segundo os dirigentes dos 
estabelecimentos pesquisados. 
 
A avaliação que os entrevistados fazem da oferta de profissionais revela maiores 
dificuldades nas funções de supervisão que, para 15 (51,7%) foi considerada ―insuficiente‖ e 
para 16 (55,2%) ―pouco qualificada‖. Para o grupo operacional, a oferta de mão de obra 
também recebeu uma avaliação bastante ruim. Embora a oferta de profissionais tenha sido 
considerada ―suficiente‖ por 16 (55,2%) dirigentes, ela foi, na mesma proporção, 
considerada ―pouco qualificada‖ por 16 (55,2%). A oferta para o grupo gerencial se 
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apresenta em melhor situação, pois, mesmo sendo considerada ―insuficiente‖ por 14 
(48,3%) dirigentes, foi considerada ―qualificada‖ por 14 (48,3%).   
 
Tabela 2.171 Avaliação quantitativa da oferta de mão de obra, por grupo ocupacional, segundo os 

dirigentes dos estabelecimentos em Belo Horizonte - 2010 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

ASPECTO AVALIADO – QUANTIDADE 

Suficiente Insuficiente Não respondeu Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Operacional 16 55,2 9 31,0 4 13,8 29 100,0 

Supervisão 10 34,5 15 51,7 4 13,8 29 100,0 

Gerencial 11 37,9 14 48,3 4 13,8 29 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Tabela 2.172 Avaliação qualitativa da oferta de mão de obra, por grupo ocupacional, segundo os 

dirigentes dos estabelecimentos em Belo Horizonte - 2010 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

ASPECTO AVALIADO – QUALIDADE 

Qualificado 
Pouco 

Qualificado 
Não respondeu Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Operacional 9 31,0 16 55,2 4 13,8 29 100,0 

Supervisão 9 31,0 16 55,2 4 13,8 29 100,0 

Gerencial 14 48,3 11 37,9 4 13,8 29 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
 
Políticas e Mecanismos de Recrutamento de Recursos Humanos 
 
Os dirigentes das organizações pesquisadas, em sua maioria, apontam como problemas a 
qualidade da mão de obra e a dificuldade de contração de bons profissionais. Neste 
contexto, o processo de recrutamento torna-se fator estratégico para a captação de 
profissionais qualificados no mercado. 
 
A tabela 2.173 mostra que 10 (34,5%) equipamentos recrutam seus profissionais mediante a 
indicação dos empregados atuais, enquanto apenas 2 (6,9%) utilizam empresas de RH, 
forma mais profissional e especializada de recrutar funcionários com perfil e qualificação 
adequados e desejáveis para as diversas ocupações. Até mesmo a utilização de banco de 
currículo foi pouco citada como a forma principal de recrutamento, sendo mencionada por 5 
(17,2%) equipamentos. Dentre as outras formas de recrutamento utilizadas o recrutamento 
via concurso público é realizado por 4 (13,8%) equipamentos e 1 (3,4%) conta com o 
departamento de RH próprio. Não responderam à questão 7 (24,1%).  
 

Tabela 2.173 Principal forma de recrutamento utilizada pelos equipamentos, 
segundo seus dirigentes - Belo Horizonte – 2010 

FORMA DE RECRUTAMENTO 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Indicação de empregados da empresa 10 34,5 
Não respondeu 7 24,1 
Outra forma de recrutamento 5 17,2 
Banco de currículo 5 17,2 
Empresa de RH 2 6,9 
Total 29 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 
 
De acordo com os dados da tabela 2.1.174, as funções para as quais é mais difícil encontrar 
mão de obra qualificada para 9 (31,0%) dirigentes são de nível técnico e bastante 
diversificadas, o que parece indicar uma demanda de formação específica, de prática e de 
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aperfeiçoamento constante. Citaram funções de nível operacional 4 (13,8%) e as funções de 
nível gerencial foram mencionadas por 3 (10,3%) dirigentes. Não percebem dificuldades no 
recrutamento de seu pessoal 3 (10,3%). 
 

Tabela 2.174 Funções com maior dificuldade de recrutamento de empregados com a 
qualificação pretendida, segundo os dirigentes dos serviços e 
equipamentos de lazer e entretenimento em Belo Horizonte – 2010 

FUNÇÕES INDICADAS 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Funções da área técnica (iluminação, som, cenotécnico, 
técnico de palco, teatro, projeção de cinema) 

9 31,0 

Função operacional (serviços gerais, garçom, barman) 4 13,8 
Função gerencial 3 10,3 
Não percebe dificuldades 3 10,3 
Comunicação, produção cultural 2 6,9 
Músicos 1 3,4 
Atendimento ao público 1 3,4 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Os fatores que mais dificultam o recrutamento de pessoal com a qualificação pretendida são 
destacados na tabela 2.175. Os dois principais dificultadores apontados - falta de 
qualificação dos profissionais e escassez de mão de obra qualificada no mercado, citados 
por 6 (20,7%) dirigentes cada uma - de algum modo se somam e parecem ser, pelo menos 
em parte, explicados pela inexistência de cursos para formação profissional na área, 
dificultador citado por 4 (13,8%) dirigentes, e pelas especificidades da área cultural, 
mencionadas por 2 (6,9%) dirigentes, que exigem a formação de profissionais com 
conhecimentos e habilidades bastante específicos. As dificuldades decorrentes do horário 
de trabalho e salário pago no setor foram citadas por 2 (6,9%) e 1 (3,4%), respectivamente.  
 

Tabela 2.1.175 Fatores que dificultam o recrutamento de empregados com a 
qualificação pretendida, segundo os dirigentes dos estabelecimentos de 
serviços e equipamentos de lazer e entretenimento em Belo Horizonte – 
2010 

FATORES 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Falta de qualificação  6 20,1 

Escassez de mão de obra qualificada no mercado 6 20,1 

Não há cursos para formação profissional na área 4 13,8 

Especificidades da área cultural 2 6,9 

Não percebe dificuldades 2 6,9 

Pela dificuldade do horário do trabalho  2 6,9 

Salário  1 3,4 

Falta de honestidade 1 3,4 

Teatro público e depende do pessoal da prefeitura  1 3,4 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Desenvolvimento e capacitação 
 
Considerando a importância da formação e da capacitação profissional para melhorar e 
garantir a qualidade dos serviços prestados ao turista em Belo Horizonte, a pesquisa 
procurou investigar as estratégias utilizadas pelo empregador para treinar e aprimorar a 
formação dos profissionais contratados. 
 
Conforme dados da tabela 2.176, o treinamento em serviço é a principal estratégia utilizada 
por 19 (66,5%) estabelecimentos. Esta é uma modalidade de formação ou capacitação da 
mão de obra que pode se revestir de informalidade e será mais ou menos eficaz 
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dependendo da forma e da qualidade da orientação passada ao treinando, já que, às vezes, 
o profissional recebe essa orientação de um colega mais antigo na função.   
 
Bastante positivo verificar que 21 (72,4%) estabelecimentos selecionados utilizam mais de 
uma das estratégias pesquisadas para a formação e capacitação de seu pessoal, que 17 
(58,6%) deles promovem cursos internos e que 17 (58,6%) flexibilizam o horário de trabalho 
dos empregados para que possam participar de cursos externos. Mesmo sendo a estratégia 
menos utilizada, 11 (37,9%) dirigentes declararam que fornecem ajuda financeira para o 
funcionário participar de cursos externos, o que é significativo.  
 
Tabela 2.176 Estratégias adotadas pelos serviços e equipamentos de lazer e entretenimento para 

formação ou capacitação dos empregados – Belo Horizonte - 2010 

ESTRATÉGIAS E 
INCENTIVOS 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

Sim Não Não respondeu Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Dá treinamentos em serviço 19 65,5 4 13,8 6 20,7 29 100,0 
Promove cursos internos 17 58,6 6 20,7 6 20,7 29 100,0 
Flexibiliza horário para cursos 
fora da empresa 

17 58,6 6 20,7 6 20,7 29 100,0 

Fornece ajuda financeira para 
cursos fora da empresa 

11 37,9 12 41,4 6 20,7 29 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 

Manutenção e Remuneração de Recursos Humanos 
 
Vencidas as dificuldades iniciais para recrutar e formar um quadro de pessoal qualificado, as 
organizações se deparam com o novo desafio: manter os bons profissionais pelo maior 
tempo possível. É o que parece acontecer com os serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento do setor de turismo em Belo Horizonte, em que, diante da reduzida oferta de 
profissionais com os conhecimentos e habilidades bastante específicos exigidos, os 
estabelecimentos competem pela mão de obra qualificada. Isso pode gerar a elevação do 
índice de rotatividade dos empregados, cujo tempo médio de permanência nas 
organizações é de 1 a 5 anos, conforme declarado por 17 (58,6%) dirigentes entrevistados, 
de acordo com os dados da tabela 2.177. 
 

Tabela 2.177 Tempo médio de permanência dos empregados nos serviços e 
equipamentos de lazer e entretenimento em Belo Horizonte – 2010 

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NA 
EMPRESA (anos) 

FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Menos de 1 3 10,3 
De 1 a 5 17 58,6 
De 6 a 10 3 10,3 
De 16 a 20  1 3,4 
Mais de 21 5 17,2 
Total 29 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
A tabela 2.178 indica as funções nas quais os estabelecimentos selecionados enfrentam 
maior dificuldade para manter o empregado em seu quadro. Para 12 (41,4%) dirigentes, é 
mais difícil manter os empregados do nível operacional, especialmente nos serviços de 
alimentação oferecidos. As funções da área técnica, que apresentam maior dificuldade para 
o recrutamento de profissionais qualificados, também apresentam dificuldade para a 
manutenção do profissional na organização, de acordo com 4 (13,8%) dirigentes. As 
funções de nível gerencial foram citadas por 2 (6,9%) dirigentes. 
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Tabela 2.178 Identificação de funções nas quais os serviços e equipamentos de 

lazer e entretenimento enfrentam maior dificuldade para manutenção 
do empregado – Belo Horizonte - 2010  

FUNÇÕES 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 
Garçom, barman 5 17,2 
Funções operacionais, serviços gerais 4 13,8 
Área técnica 4 13,8 
Não percebe dificuldades 3 10,3 
Funções gerenciais 2 6,9 
Cozinha, copa 2 6,9 
Terceirizados 1 3,4 
Portaria 1 3,4 
Produção (estagiário) 1 3,4 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 

A tabela 2.179 mostra as razões apresentadas pelos dirigentes participantes da pesquisa 
para a alta rotatividade de mão de obra no setor de serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento. 
 

Na opinião de 5 (17%) dirigentes, diante da pequena oferta, os profissionais qualificados são 
muito disputados pelas empresas, o que pode elevar a rotatividade da mão de obra no setor. 
A falta de qualificação dos profissionais é apontada por 3 (10,3%) dirigentes. As condições 
de trabalho contribuem para a rotatividade por diversas razões: salário baixo, 3 (10,3%); 
trabalho excessivo, 2 (6,9%); horário e trabalho em final de semana, 1 (3,4%). Percebem 
como maior dificuldade para manutenção do empregado, a falta de comprometimento dos 
profissionais com a empresa 3 (10,3%). 
 

Tabela 2.179 Razões da alta rotatividade dos funcionários na opinião dos dirigentes dos 
serviços e equipamentos de lazer e entretenimento em Belo Horizonte – 
2010 

RAZÕES DA ROTATIVIDADE 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Procura de mão de obra qualificada no mercado é grande 5 17,4 
Falta de qualificação 3 10,3 
Salário baixo 3 10,3 
Falta de comprometimento com a empresa 3 10,3 
Trabalho excessivo 2 6,9 
Nenhuma dificuldade 2 6,9 
Horário, trabalho em final de semana 1 3,4 
Aprende cozinha internacional e vai para outra empresa 1 3,4 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo – 2010 

 
Confirmando uma realidade de baixos salários, já percebida em questões anteriores, a 
tabela 2.180 indica que 19 (65,5%) estabelecimentos pesquisados adotam política salarial 
no nível mínimo (piso salarial definido em convenção coletiva da categoria), enquanto 6 
(20,7%) praticam remuneração até 20% acima do piso e 3 (10,3%) declararam pagar a seus 
trabalhadores mais de 20% acima do piso salarial da categoria. 
 

Tabela 2.180 Política de remuneração dos serviços e equipamentos de lazer 
e entretenimento em Belo Horizonte - 2010  

REMUNERAÇÃO 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Piso da convenção coletiva da categoria 19 65,5 
Até 20% acima do piso 6 20,7 
Mais de 20% acima do piso 3 10,2 
NR 1 3,4 
Total 29 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 
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A tabela 2.181 destaca a política de remuneração e benefícios concedidos pelos serviços e 
equipamentos de lazer e entretenimento selecionados. 
 
Quanto à concessão de benefícios, 28 (96,6%) estabelecimentos oferecem os benefícios 
legalmente previstos, ou seja, alimentação e transporte. Ainda que bem menor é significativo 
o número de equipamentos que oferecem seguro/plano de saúde: 13 (44,8%). Apenas 3 
(10,3%) estabelecimentos oferecem participação nos resultados. Na opção ―outro benefício‖, 
os dirigentes mencionaram benefícios como descontos em empresas do grupo e associação 
recreativa para uso dos funcionários e seus familiares.  
 

Tabela 2.181 Política de remuneração e benefícios concedidos pelos serviços e 
equipamentos para lazer e entretenimento em Belo Horizonte – 2010 

BENEFÍCIOS OFERECIDOS 

FREQUÊNCIA 

Sim Não Total 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Alimentação 28 96,6 1 3,4 29 100,0 
Seguro/Plano de Saúde 13 44,8 16 55,2 29 100,0 
Transporte 28 96,6 1 3,4 29 100,0 
Participação nos resultados 3 10,3 26 89,7 29 100,0 
Outro benefício 4 13,8 25 86,2 29 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Associativismo e participação em entidades representativas 
 
Esta pesquisa procura investigar o estágio atual de organização e efetividade das ações das 
entidades representativas dos diversos serviços e equipamentos do setor de turismo em 
Belo Horizonte, bem como o nível de participação das empresas da área nessas entidades.   
 
Conforme tabela 2.182, o nível de participação dos dirigentes dos serviços e equipamentos 
de lazer e entretenimento pesquisados em suas entidades de representação/associação é 
muito baixo. Isso merece atenção especial no sentido de reverter tal situação: 15 (51,7%) 
estabelecimentos declararam que não participam; 6 (20,7%) que têm baixa participação; e 3 
(10,3%) que participam ativamente. 
 

Tabela 2.182 Participação em entidades de representação/associação empresarial, 
segundo os dirigentes dos serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento em Belo Horizonte – 2010 

NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Ativa 3 10,3 
Baixa 6 20,7 
Inexistente 15 51,7 
NR (Não respondeu) 4 13,8 
NS (Não sabe) 1 3,4 
Total 29 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A tabela 2.183 mostra os variados fatores que dificultam a participação dos 
estabelecimentos nas entidades de representação/associação declarados pelos dirigentes 
entrevistados. Enquanto 12 (41,4%) apontam os dificultadores como aqueles decorrentes do 
perfil/organização/forma de atuação das entidades de representação/associação - 
conservadorismo, centralização e burocracia, falta de união no setor, grande número de 
entidades, falta proximidade com a realidade do associado, falta de interesse da instituição, 
natureza e falta estratégia pública para promover diálogo no setor –, 10 (34,5%) dirigentes 
apontam os fatores como aqueles decorrentes do desconhecimento da atuação das 
diversas entidades, falta de interesse, falta de tempo, falta de oportunidade e problema 
financeiro da parte dos empreendimentos. A situação parece indicar grande necessidade de 
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sensibilização, conscientização e capacitação tanto das entidades (como lideranças) quanto 
dos empreendimentos (como associados) sobre a importância do associativismo para o 
desenvolvimento do setor. 
 

Tabela 2.183 Fatores que dificultam a participação nas entidades representativas/associações, 
segundo os dirigentes dos serviços e equipamentos de lazer e entretenimento 
pesquisados em Belo Horizonte – 2010 

FATORES QUE DIFICULTAM A PARTICIPAÇÃO 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Não tem opinião formada, não sabe responder 4 13,8 
Conservadorismo, centralização, burocracia 3 10,3 
Falta de união no setor 2 6,9 
Falta de tempo, horário 2 6,9 
Grande número de entidades  2 6,9 
Falta proximidade com a realidade do associado  2 6,9 
Falta de interesse 1 3,4 
Desconhecimento 1 3,4 
Falta de oportunidade 1 3,4 
Falta interesse das instituições  1 3,4 
Problema financeiro 1 3,4 
Natureza da instituição  1 3,4 
Falta estratégia pública para promover diálogo no setor  1 3,4 
Não há dificuldade 1 3,4 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Não responderam ou não souberam responder a questão sobre os benefícios gerados pelas 
entidades representativas/associações 12 (41,4%) dos dirigentes. Declararam que essas 
entidades beneficiam bastante as atividades dos estabelecimentos associados, avaliação 
que parece surpreendente diante do nível muito fraco de participação identificado 7 (24,1%) 
(tab. 2.184). 
 

Tabela 2.184 Percepção dos dirigentes dos serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento sobre a importância dos benefícios gerados pelas 
entidades representativas/associações – Belo Horizonte - 2010 

IMPORTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS 
FREQUÊNCIA 

Abs. % 

Bastante 7 24,1 
Pouco 6 20,7 
Nada 4 13,8 
NR 10 34,5 
NS 2 6,9 
Total 29 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
O quadro 2.49 apresenta, de forma categorizada, os benefícios esperados pelos dirigentes 
dos serviços e equipamentos de lazer e entretenimento em decorrência de sua participação 
em entidades de representação/associação. 
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Quadro 2.49 Benefícios esperados pelos dirigentes dos serviços e equipamentos de 

lazer e entretenimento, em decorrência de sua participação em entidades 
representativas/associações - Belo Horizonte – 2010 

CATEGORIA DE BENEFÍCIO BENEFÍCIO ESPERADO 

Representatividade 

 Fortalecer o setor turístico, trabalhar questões 

políticas, regularização do setor 

 Maior comprometimento 

 Ter um local de representatividade 

Integração setorial 

 Convergência de interesses individuais 

 Participação para desenvolver o turismo 

 Parceria seria o principal, união em prol do turismo 

de lazer e geração de novos negócios 

 Trocar experiências, debater melhorias  

Marketing e serviços de 

comunicação 

 Divulgação 

 Divulgar atividades de teatro, melhorar imagem e 

atrair mais visitantes, incrementar as ações do 

teatro 

 Aumento de público, aumento de renda 

 Viabilizar mais eventos para a cidade como um 

todo 

Apoio e assessoria na área 

administrativa e jurídica 

 Consultoria para questões jurídicas e legais, 

proteção jurídica 

 Esclarecimentos sobre o mercado 

 Cursos, treinamentos para funcionários de 

maneira geral 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Considerações sobre a análise da capacitação dos serviços e equipamentos de lazer 
e entretenimento  
 
A análise dos dados da pesquisa sobre a capacitação empresarial e profissional nos 
estabelecimentos de serviços e equipamentos para entretenimento e lazer em Belo 
Horizonte indica como um dos principais problemas a oferta de mão de obra no mercado, 
considerada ―insuficiente‖ e ―pouco qualificada‖ para todos os níveis de ocupação, 
principalmente para as funções técnicas.  
 
A pesquisa realizada aponta que o setor demanda grande diversidade e especificidade de 
funções técnicas que exigem formação e aperfeiçoamento contínuo dos profissionais que 
lidam com equipamentos cada vez mais sofisticados, e dos quais se esperam soluções 
práticas e seguras, e, ao mesmo tempo, criativas e inovadoras. Os dirigentes dos 
estabelecimentos, por sua vez, apontam a baixa qualidade ou mesmo a inexistência dos 
cursos para formação e capacitação de profissionais em funções que exigem 
conhecimentos e habilidades muito específicos. 
 
As dificuldades para captar e manter mão de obra para as funções operacionais (garçom, 
barman e serviços gerais), principalmente no caso dos serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento que oferecem alimentação aos seus clientes, parecem ser ainda maiores 
pela concorrência com o grande número de serviços e equipamentos do setor de turismo 
que atuam com alimentos e bebidas na cidade, especialmente bares e restaurantes e meios 
de hospedagem.  
 
Ainda em relação à oferta de alimentação à clientela, foi também identificado na pesquisa 
com os serviços e equipamentos de lazer e entretenimento um número significativo de 
estabelecimentos que aceitam o trabalho de ambulantes, em alguns casos sem nenhuma 
exigência. Isso, como já registrado, pode prejudicar a confiabilidade e o padrão de qualidade 
da cidade como destino turístico. Assim, essa é uma mão de obra que, embora atuando de 
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modo informal, também deverá merecer atenção em programas de formação e capacitação 
propostos para o setor.  
 
A pesquisa mostrou a existência de apenas 46 (4%) de funcionários bilíngues no quadro 
total de empregados permanentes dos equipamentos, sugerindo a necessidade de 
aprimorar esta competência nos quadros dos empreendimentos, de forma a estarem mais 
bem preparados para receber um fluxo crescente de turistas estrangeiros. 
 
Bastante positivo o elevado nível de escolaridade dos dirigentes entrevistados, assim como 
a intenção declarada de realizar, no curto prazo, cursos de aperfeiçoamento, atualização e 
ampliação dos conhecimentos e habilidades necessários à boa gestão dos seus 
estabelecimentos. Isso aponta a existência de um público potencial para futuros programas 
de capacitação gerencial, interessado especialmente em cursos voltados para a gestão de 
pessoas e gestão cultural.  No entanto, o setor apresenta também significativo número de 
dirigentes que declararam não pretender fazer cursos, o que parece demonstrar baixa 
sensibilização para a importância do aperfeiçoamento profissional ou pouco interesse diante 
da oferta de cursos da espécie em Belo Horizonte, cenário que, em qualquer das hipóteses, 
necessita ser revertido.  
 
Ressalte-se também a necessidade de dedicar especial atenção e cuidados ao baixo grau 
de associativismo identificado na pesquisa, com o objetivo de sensibilizar, conscientizar e 
capacitar os dirigentes/proprietários dos empreendimentos, de modo a promover o 
fortalecimento, a legitimidade e a efetividades das ações das entidades de 
representação/associação para o desenvolvimento do setor.    
 
No que se refere à gestão de recursos humanos, a grande maioria dos serviços e 
equipamentos de lazer e entretenimento recruta seus funcionários através da indicação dos 
funcionários atuais e utiliza o treinamento em serviço como a principal estratégia para 
formação da mão de obra. Ainda que os estabelecimentos selecionados tenham declarado 
que utilizam também as demais estratégias de formação e desenvolvimento da mão de obra 
pesquisadas, tais estratégias não se mostram suficientes para reduzir os problemas 
existentes para a captação e manutenção de bons profissionais em um setor em que as 
condições de trabalho contribuem para aumentar a rotatividade: baixos salários, trabalho 
excessivo, horário noturno e trabalho em final de semana.    
 
Além das dificuldades identificadas na pesquisa com os serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento, o desejado crescimento do setor de turismo como um todo deverá aumentar 
a demanda e a concorrência das empresas na busca de mão de obra qualificada, 
aumentando também o índice de rotatividade e exigindo das empresas uma revisão do 
modelo de gestão de pessoal utilizado, com a oferta de maiores salários, oportunidades de 
promoção e outras formas de reconhecimento da qualificação do trabalhador capazes de 
atrair e manter o profissional, de modo especial em atividades que demandam grande 
disponibilidade para trabalhos de natureza desgastante em dias e horários, muitas vezes 
 incomuns.  
 

2.1.4.8. Outros serviços e equipamentos: postos de informações turísticas 
 
Na análise dos dados da pesquisa, foi considerado o modelo/estratégias de gestão de 
recursos humanos da empresa Belotur, porém os dados sobre capacitação empresarial e 
profissional se referem apenas aos funcionários que atuam diretamente nos sete postos de 
informações turísticas. 
 
Perfil dos dirigentes 
 
O questionário de pesquisa foi respondido por um gestor com vínculo empregatício e cargo 
de chefia no Departamento de Informações Turísticas da Belotur, do sexo feminino, situado 
na faixa etária de 51 a 60 anos de idade. Graduada em Turismo e Hotelaria, declarou sua 



 

−  − 235 

pretensão de fazer cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação, nos próximos dois 
anos, voltados especialmente para a gestão de pessoas, comunicação, relacionamento 
interpessoal e negociação. Quanto à modalidade do curso, sua preferência é pelos cursos 
presenciais, a mesma preferência declarada pela maioria dos dirigentes dos diversos 
serviços e equipamentos entrevistados. 
 
Em sua avaliação, a UNA é uma das principais instituições formadoras ou capacitadoras de 
profissionais de nível gerencial para o setor de turismo em Belo Horizonte, merecendo 
também destaque a atuação da Belotur e do Ministério do Turismo como órgãos promotores 
de programas de formação e aperfeiçoamento e no desenvolvimento profissional e 
empresarial para o setor de turismo na cidade.  
 
Quanto às principais carências e deficiências dos cursos de formação e capacitação para o 
nível gerencial em Belo Horizonte, considera que os cursos são onerosos e que o 
profissional, por ser mal remunerado, teria de investir muito tempo e dinheiro na formação, 
sem retorno, pois os salários seriam insuficientes para cobrir o investimento realizado.  
 
Questionada sobre a participação em missão empresarial e visitas técnicas, declarou já ter 
participado de visitas técnicas a estabelecimentos similares, mas apenas no País. 
 
Quadro dos recursos humanos no setor outros serviços e equipamentos: postos de 
informações turísticas  
 
Em relação à oferta de mão de obra qualificada para o setor de turismo em Belo Horizonte, 
a gestora entrevistada considera que para todos os níveis – operacional, de supervisão e 
gerencial - a oferta de profissionais é suficiente, porém pouco qualificada.   
 
Os sete postos de informações turísticas contam com 25 funcionários, 15 técnicos de 
turismo e 10 estagiários de turismo. Dos 25 funcionários, apenas dez são bilíngues, índice 
que parece baixo, considerando tratar-se dos postos de atendimento aos turistas da Capital 
do estado, cidade que nos próximos anos deverá sediar eventos de porte internacional.    
 
Na opinião da entrevistada, as principais instituições formadoras e capacitadoras de 
profissionais de nível operacional para o setor são o Sebrae e as faculdades. Mais uma vez, 
destacou o relevante papel desempenhado por órgãos como a Belotur e a SETUR-MG na 
promoção da formação e qualificação da mão de obra para o setor de turismo em Belo 
Horizonte.  
 
Comentando sobre as principais carências e deficiências dos cursos de formação e 
capacitação para o nível operacional em Belo Horizonte, disse considerar que os cursos são 
bons e ressaltou, mais uma vez, seu entendimento de que a grande dificuldade no setor de 
turismo é a remuneração, pois o mercado remunera mal os profissionais.  
 
Políticas e mecanismos de recrutamento de recursos humanos 
 
A Belotur é uma empresa pública municipal, que adota como principal forma de 
recrutamento de mão de obra a realização de concurso público. No caso dos funcionários 
que atuam nos Postos de informações turísticas, como pré-requisito devem ter formação na 
área de Turismo. A dirigente entrevistada comentou a dificuldade para recrutar funcionários 
para os postos de informação em função da rotina de trabalho e da necessidade de fluência 
em outro idioma, uma vez que os cursos de turismo não exigem e não desenvolvem essa 
competência.  
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Desenvolvimento e capacitação 
 
Na formação e desenvolvimento de seus funcionários, a Belotur utiliza várias estratégias. 
Promove treinamento em serviço, cursos internos, flexibiliza horário e dá ajuda financeira 
para o profissional fazer curso fora da empresa. 
 
Manutenção e remuneração de recursos humanos 
 
O tempo médio de permanência dos funcionários na empresa é de 6 a 10 anos.  Na 
avaliação da dirigente entrevistada, é difícil recrutar e manter funcionários na função de 
atendimento, pois a ocupação demanda um profissional que conheça bem e goste muito da 
cidade e do trabalho de informar e orientar moradores e visitantes. Em sua opinião, a 
expectativa dos profissionais ao fazer o concurso é diferente da rotina do dia a dia do 
trabalho. Enquanto muitos funcionários antigos estão há mais de vinte anos na empresa, a 
rotatividade dos funcionários que entraram para a empresa nos últimos concursos tem sido 
maior.   
 
Sobre a política de remuneração, declarou que a política de remuneração da empresa está 
equiparada em relação ao serviço público municipal.   
 
Considerações finais  
 
Os dados da entrevista realizada com dirigente dos postos de informações turísticas 
parecem mostrar uma situação em muitos pontos semelhante àquela apontada por outros 
serviços e equipamentos do setor de turismo em Belo Horizonte: oferta de mão de obra 
pouco qualificada para um trabalho que oferece como remuneração salários baixos, o que, 
por sua vez, aumenta a rotatividade dessa mão de obra.  
 
Tratando-se de empresa pública, o recrutamento do pessoal é feito por concurso público. No 
caso dos funcionários dos postos de informação turística, há exigência de formação 
específica na área de turismo, o que pode propiciar a constituição de um quadro de pessoal 
com perfil e competências necessárias ao um bom desempenho desejado pela empresa.   
 
Todavia, o número de funcionários bilíngues lotados em pontos estratégicos de atendimento 
aos turistas parece insuficiente, especialmente diante do esperado aumento do fluxo de 
turistas estrangeiros na cidade. Essa poderia ser uma das competências exigidas para a 
função.  
 
Destacada pela dirigente entrevistada como uma das principais promotoras de programas 
de qualificação profissional para o setor de turismo em Belo Horizonte, A Belotur tem como 
diferencial em seu modelo de gestão de recursos humanos o investimento na formação e 
desenvolvimento profissional de seus funcionários.  
 
 

2.1.4.9. Análise da oferta de capacitação de gestores e profissionais de 
equipamentos e serviços turísticos em Belo Horizonte 

 
Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa realizada sobre a oferta de capacitação 
de gestores e profissionais para o setor de turismo em Belo Horizonte.     
 
A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas com os dirigentes das principais instituições 
formadoras e promotoras de capacitação na cidade e as entidades representativas dos 
diferentes setores turísticos, cujas informações foram complementadas por pesquisas nos 
sites dessas instituições e na mídia impressa - jornais e revistas locais.  
 
As informações sobre a oferta de capacitação na área de turismo são apresentadas em 
tópicos segundo o órgão ou entidade promotora. Em seguida, aparecem os cursos de 
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educação formal de nível médio, universitário e de pós-graduação existentes no município e, 
no último item, os comentários e avaliações da equipe técnica. 
 
As Ações de capacitação de gestores e profissionais de equipamentos e serviços 
turísticos promovidas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas  
 
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), entidade privada, 
de interesse público, atua nos setores de Comércio e Serviços, Indústria e Agronegócios, 
respeitando as peculiaridades, necessidades e diferenças regionais. Uma das 27 unidades 
estaduais, o Sebrae-MG está sediado em Belo Horizonte.   
 
Em suas ações, o Sebrae-MG busca orientar empreendedores e empresários para a 
abertura e a administração de pequenos negócios, com o desenvolvimento de competências 
em gestão, numa perspectiva de educação continuada, para aumentar os níveis de 
organização, qualidade, inovação, produtividade e lucratividade. Tal orientação é feita por 
meio de cursos (presencial e a distância), consultorias, atendimento coletivo, treinamentos, 
palestras, oficinas, seminários, publicações, eventos, premiações e diversos canais 
(Internet, TV, rádio) integrados a métodos convencionais e a novas tecnologias.  
 
Em suas ações direcionadas ao setor de turismo, a atuação do Sebrae-MG parte do 
princípio de que o turismo é um negócio, e mais que isso, um negócio coletivo que envolve e 
oferece oportunidades para diferentes segmentos econômicos do destino turístico.  
 
Sobre a oferta de programas de capacitação empresarial pelo Sebrae-MG em Belo 
Horizonte, verificou-se que a oferta de cursos e a disponibilidade de recursos para a 
capacitação são grandes - sempre existem recursos do MTur e do próprio Sebrae. Todavia, 
o Sebrae-MG tem grande dificuldade de viabilizar projetos de capacitação, diante da baixa 
procura e adesão dos empresários. Um exemplo recente foi a oferta do curso Menu 
Gourmet, projeto-piloto com possibilidades de envolver até 250 empresas, para o qual só 
houve adesão de nove empresas. Citam-se como razões da baixa adesão seria o fato de 
que hoje o pequeno empresário é polivalente, o quadro da empresa é muito enxuto e o 
empresário não consegue sair da empresa para participar do curso, especialmente na área 
de alimentação. Outra razão seria o fato do empresário estar ―saturado‖ diante da grande 
oferta de capacitação. Tal ―saturação‖ apareceu por mais de uma vez nas entrevistas 
realizadas com representantes das diferentes instituições, sendo, muitas vezes, seguida 
pela avaliação de que o curso ―precisa ser muito bom‖ para o empresário participar. As 
razões da baixa adesão apresentadas parecem indicar a necessidade de se rever a 
proposta e o conteúdo dos programas de capacitação oferecidos, de modo a conseguir a 
adesão e a efetiva participação do empresário. Cursos de curta duração e com conteúdo já 
muito explorado não se mostram capazes de atrair o empresário. É preciso inovar o 
conteúdo e o formato dos cursos, mas também adequar e diversificar os horários de 
realização de modo a viabilizar a participação do empresário. 
 
Com relação aos programas de capacitação empresarial com foco na Copa do Mundo de 
2014, em 2010 o Sebrae realizou o mapeamento das necessidades, cujas ações de 
capacitação estão previstas para 2011, com o cuidado de não gerar uma demanda que 
poderá ser frustrada, pois o evento acontece em um único mês, e estão previstos poucos 
jogos na cidade. O Sebrae deverá promover ações de capacitação para os diferentes 
serviços e equipamentos do setor de turismo: 
 Hotelaria – O Sebrae nacional em convênio com a ABIH Nacional, promoverá ações 

para fortalecer e capacitar os pequenos meios de hospedagem já existentes, dando a eles 
condições de melhor receber os turistas. 
 Bares e Restaurantes – O Sebrae nacional, em convênio com a Abrasel Nacional 

deverá, entre outras ações, estimular a formalização e capacitação dos ambulantes, 
empreendedores individuais. 
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 Agências – O Sebrae nacional em convênio com a ABAV Nacional desenvolverá 
ações para trabalhar o receptivo da Capital.  
 
Uma característica comum aos projetos dos quais o Sebrae participa é a integração e a 
conjugação de esforços de diferentes parceiros – empresários, entidades empresariais e 
governamentais - para que, de forma orientada e compromissada por todos, possam ser 
alcançados os resultados desejados para determinado destino ou segmento turístico.  
 
A seguir, apresentam-se informações de caráter geral sobre alguns dos principais projetos 
de capacitação desenvolvidos pelo Sebrae nacional em parceria com o Ministério do 
Turismo e entidades representativas dos diferentes serviços e equipamentos turísticos, dos 
quais o Sebrae-MG e empresas mineiras e de Belo Horizonte participam.  
 
Projeto Benchmarking em Turismo  
 
O projeto Benchmarking em Turismo – Aprendendo com as Melhores Experiências 
Nacionais e Internacionais, uma parceria da ABAV (executora geral do programa), Sebrae e 
Ministério do Turismo, e apoio da Embratur, busca qualificar empresários do setor, a partir 
da observação e vivência da operação de destinos que são referência no País e no mundo.  
O projeto está dividido em duas partes: 
Excelência em Turismo (internacional) - aprendendo com as melhores experiências 
internacionais. Os destinos são selecionados de acordo com os segmentos prioritários, 
definidos no Plano Nacional de Turismo. 
Vivências Brasil (nacional) - aprendendo com o Turismo Nacional. Da mesma forma, os 
destinos visitados são escolhidos a partir das boas práticas que desenvolvem, de acordo 
com os segmentos turísticos prioritários9 
 
No Excelência em Turismo, os empresários terão a oportunidade de conhecer modelos 
turísticos de sucesso na República Tcheca (operação em países emergentes), Itália, região 
de Toscana (Turismo de Bem Estar), México (Operação de Segmentação Turística) e Peru 
(Operação de Turismo de Fronteira e em Comunidades Tradicionais). 
 
Já no Programa Vivências Brasil, os destinos a serem observados são: Armação de Búzios 
(Turismo Sol e Praia), Olinda e Recife (Turismo Cultural), Pantanal (Ecoturismo) e São 
Paulo (Turismo de Negócios), Brotas e Socorro (Turismo de Aventura) e Gramado (Geração 
e organização de eventos criativos). 
 
O projeto Benchmarking em Turismo oferece, gratuitamente, aos empresários selecionados 
o custeio da parte terrestre, que inclui hospedagem, transporte local, refeições, visitas e 
demais atividades (palestras e reuniões de trabalho). Os participantes pagam apenas as 
passagens aéreas, seguro viagem e despesas pessoais (não incluídas no programa). 
 
Em contrapartida, na volta os participantes realizam duas ações de multiplicação do 
conhecimento. Para isso, recebem material de apoio contendo apresentações de suporte 
sobre o projeto e o destino visitado, manual de orientações para a realização das oficinas de 
multiplicação, relatório da viagem realizada e um DVD com as melhores práticas 
vivenciadas por ele.  
 
Em 2010, o Sebrae Nacional promoveu uma visita técnica de representantes de entidades 
representativas e de empresas à Feira de Negócios Expo Xangai, além de uma visita 
técnica à África, para que os participantes pudessem ver experiências e ações que deram 
certo e qual o legado da Copa do Mundo de 2010 para aquele país.  
 

                                                
9
Disponível em < www.revistaeecotur.com.br > e < www.turismo.gov.br> 

 

http://www.revistaeecotur.com.br/
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Programa de Desenvolvimento Setorial em Agenciamento e Operações Turísticas – 
PROAGÊNCIA 
 
Outro programa de capacitação desenvolvido pelo Sebrae nacional, desta vez em parceria 
com a ABAV nacional, é o Programa de Desenvolvimento Setorial em Agenciamento e 
Operações Turísticas (PROAGÊNCIA). O objetivo deste programa é ampliar a 
competitividade e a capacidade de geração de receitas das micro e pequenas agências de 
viagens, principalmente aquelas que se dedicam ao turismo receptivo. O Instituto de 
Capacitação da ABAV (ICCABAV) atua como parceiro técnico-operacional. 10 
 
A primeira fase do PROAGÊNCIA aconteceu no período de 2005 a 2008. A a segunda fase, 
iniciada em agosto de 2009, deverá se estender, em princípio, até maio de 2011. 
 
Os principais benefícios do programa para os empresários, gestores e trabalhadores do 
setor de Agenciamento Turístico, especialmente, aqueles que atuam mais diretamente nas 
atividades de agenciamento e operações de turismo receptivo, são:  

 Capacitação profissional segundo as competências necessárias para a correta 
gestão de sua empresa, bem como o apropriado atendimento aos seus clientes. 

 Valorização e ascensão profissional através da qualificação nas competências 
adquiridas. 

 Acesso a informações e dados para consultas, estudos e pesquisas sobre o 
segmento e os negócios turísticos em geral. 

 Fortalecimento da gestão dos empreendimentos turísticos baseada na 
sustentabilidade. 
 
Os cursos são gratuitos e têm duração de duas semanas, na modalidade de e-learning, em 
que o aluno aprende e se comunica com o professor via internet. Ao final do curso, os 
alunos recebem Certificado de Participação ou, se fizerem a avaliação, o Certificado de 
Aproveitamento. 
 
Até maio de 2011, a ABAV,  por intermédio do PROAGÊNCIA II, pretende oferecer turmas 
dos seis cursos que compõem o seu acervo de Educação à Distância (EaD), como: 

 Desenvolvendo o Turismo Receptivo 

 Gestão de Pessoas em Agenciamento e Operações Turísticas  

 De Agente a Consultor de Viagens 

 Gestão de Empresas de Agenciamento e Operações Turísticas  

 Negociando adequadamente a oferta turística  

 Vendendo produtos e serviços consolidados 
 
O Proagência II tem abrangência nacional, com atuação conjunta envolvendo as 27 ABAVs 
e os 27 Sebraes estaduais do País. 
 
Programa de Qualificação de Pequenos Meios de Hospedagem  
 
O Programa de Qualificação de Pequenos Meios de Hospedagem (PMH), um convênio 
entre o Sebrae nacional e a ABIH nacional objetiva investir na qualificação dos pequenos 
meios de hospedagem para fortalecer as ações de capacitação, gestão, disseminação de 
instrumentos de inovação, tecnologia e acesso a mercados durante o período de 2010 a 
2012. 11 
 
Os números do PMH são ambiciosos. A proposta é atuar em todas as 12 cidades-sede da 
Copa do Mundo de 2014 e outras 20 cidades turísticas no entorno desses municípios. O 
projeto pretende atingir aproximadamente mil profissionais diretamente lotados no setor, em 

                                                
10

 Disponível em <www.abav.com.br 

11
 Disponível em <www.abih.com.br> Acesso em 28.11.2010 

http://www.abav.com.br/
http://www.abih.com.br/
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quase mil empreendimentos, com a participação de 20 ABIHs estaduais e 27 Sebraes 
estaduais. 
 
As metas principais são: melhorar a qualidade da gestão e da competitividade no setor, 
oferecendo novas ferramentas de comercialização dos pequenos meios de hospedagem, 
como uma central de negócios e incentivos, previstos na Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas; promover treinamentos especializados, melhorando qualitativamente a oferta dos 
serviços; e mostrar as vantagens de formalização das empresas atuantes no mercado 
informal.  
 
No programa, gestores, coordenadores e colaboradores de empresas hoteleiras serão 
capacitados em marketing, competitividade, sustentabilidade e temas ligados à inovação da 
gestão, tais como: estratégias de atração e atendimento ao turista, atendimento ao turista 
nos meios de hospedagem, estratégias de comunicação e relacionamento com o turista, 
gestão de hotéis e pousadas e procedimentos para obtenção de linhas de crédito para o 
turismo.  
 
Para o Programa de Qualificação de Pequenos Meios de Hospedagem, a ABIH, o IBH e o 
Sebrae entendem que o formato de educação a distância mais adequado é, o e-learning, 
pois neste formato é oferecida aos alunos uma plataforma com ferramentas que possibilitam 
maior liberdade e customização ou ajuste da disponibilidade de tempo e dos horários, assim 
como dos assuntos mais interessantes para cada aluno. 
 
Rede do Turismo de Negócios e Eventos 
 
Outro projeto que conta com a parceria do Sebrae, cuja importância para Belo Horizonte foi 
muito enfatizada na entrevista realizada com representante da instituição, é a recente 
criação da Rede do Turismo de Negócios e Eventos de Belo Horizonte, no âmbito do Projeto 
Estruturador Minas Avança no Turismo de Negócios.  
 
A criação da Rede do Turismo de Negócios e Eventos, que envolve 14 entidades públicas e 
privadas, tem por objetivo fortalecer as entidades e empresas que compõem o trade 
turístico, com foco no desenvolvimento do turismo como oportunidade de bons negócios em 
diferentes áreas da economia. Para tanto, buscará garantir o funcionamento integrado e 
cooperado da cadeia produtiva do turismo de negócios e eventos da Grande Belo Horizonte, 
com vistas a gerar negócios atrativos para todo o segmento e melhorar a atuação da região 
na realização de eventos. 
 
As entidades de classe participantes da Rede são: ABAV-MG, ABEOC-MG, ABIH-MG, 
ABRASEL-MG, AC Minas, BHC&VB, CDL-BH, C&VB-MG e SINDIPROM-MG. Todas atuam 
em conjunto com a Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais, Belotur, Sebrae MG, 
IEL/Fiemg, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e 
Prominas. 
 
No processo de criação/implantação da Rede, tendo o Instituto Oswaldo Lodi (IEL) como 
gestor e executor do projeto e com a consultoria da Fundação Dom Cabral, foram realizadas 
oficinas quinzenais para criar um modelo que atenda às necessidades do destino Belo 
Horizonte e das empresas participantes, bem como para alinhar informações sobre a oferta 
de programas de capacitação oferecidos pelas diversas instituições parceiras, de modo a 
evitar sobreposição de ações. 
 
A implantação da Rede do Turismo de Negócios e Eventos prevê duas etapas: 
 
- Etapa de mudança comportamental - iniciada com o pessoal do nível de diretoria das 14 
instituições participantes, e que deverá chegar até o pessoal do nível operacional das 
entidades representativas e das empresas, mostrando a importância da ação coletiva, 
participação e cooperação de todos para o sucesso da captação e da realização do evento.  
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- Etapa de internalização do fluxo de captação de eventos - cujo objetivo é organizar o trade; 
ou seja, propiciar a participação das empresas dos diversos segmentos na captação e 
realização dos eventos. 
 
As Ações de capacitação de gestores e profissionais de equipamentos e serviços 
turísticos promovidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) é uma entidade nacional, 
autônoma, de direito privado, presente no Distrito Federal e em todos os estados. 
Considerado referência nacional em educação profissional, sua missão é educar para o 
trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo.12  
 
O Senac oferece vasta programação de cursos e atividades em 15 áreas de atuação: 

 Artes 
 Comunicação 
 Design 
 Idiomas 
 Informática 
 Meio Ambiente 
 Tecnologia Educacional 
 Turismo e Hospitalidade 
 Comércio  
 Conservação e Zeladoria 
 Gestão 
 Imagem Pessoal 
 Lazer e Desenvolvimento Social 
 Saúde 
 Telecomunicações 

 
Os cursos são oferecidos em três modalidades de ensino: 

 Presencial - o processo aprendizagem acontece em uma relação direta e dialógica 
entre professor e aluno, em laboratórios ou em salas de aula, utilizando materiais didáticos 
diversos (impresso, VHS, CD, DVD e outros). 

 Semipresencial - modalidade em que o processo ensino-aprendizagem acontece 
em duas fases distintas e complementares: numa há a relação direta do professor com o 
aluno e, na outra, o estudo é individualizado, orientado a distância, sem a presença física do 
professor.  

 A distância - são dois tipos de ações educativas em EaD: formal (cursos a 
distância); e aberta (teleconferências e programa radiofônico), abrangendo todas as 
modalidades, desde a formação inicial e continuada até a educação superior.  
 
No curso formal a distância, estudantes e professores desenvolvem atividades educacionais 
em lugares e tempos diversos. A relação didático-pedagógica se dá com base em meios e 
tecnologias de informação e comunicação.  O aluno conta com materiais didáticos de 
diferentes formatos (impresso, VHS, CD, DVD) e com o acompanhamento de 
coordenadores e instrutores especialmente capacitados para essa modalidade de educação. 
 
Senac Móvel - utilizando carretas totalmente adaptadas para servirem de verdadeira escola, 
uma vez que reproduz internamente o ambiente real de trabalho nas áreas de Hospitalidade, 
Turismo, Informática, Administração, Saúde e Imagem Pessoal. O Programa SENAC Móvel 
se desloca para o interior do estado levando a educação profissional com o mesmo padrão 
de qualidade oferecido pelas unidades fixas do Senac.  
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Para o setor de Turismo e Hospitalidade, uma de suas áreas de atuação, o Senac oferece 
programas de educação profissional nos seguintes segmentos: agenciamento de viagens e 
operações turísticas; guiamento de turistas; eventos; lazer e entretenimento; hospedagem e 
alimentos e bebidas.  
 
Listam-se alguns dos cursos em Turismo e Hospitalidade oferecidos pelo Senac nos 
diversos níveis: 
 
Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores 
 Aperfeiçoamento para Cozinheiro 
 Auxiliar de Cozinha 
 Barista 
 Camareira em Meios de Hospedagem 
 Camareira: Prática Profissional 
 Cerimonial e Protocolo em Eventos 
 Cozinheiro Básico 
 Etiqueta Social e Profissional 
 Garçom Básico 
 Gestão de Bares e Restaurantes 
 Gestão e Organização de Cozinhas 
 Organização de Eventos 
 Planejamento de Eventos Sociais 
 Planejamento e Organização do Serviço de Buffet 
 Recepcionista em Meios de Hospedagem 
 Serviço de Garçom e Garçonete 
 Serviços de Garçom – Garçonete Aplicados em Restaurante de Hotel 
 Sommelier 
 Técnicas de Serviços para Barman 
 Técnicas e Práticas em Confeitaria 
 Técnicas de Produções Culinárias Aplicadas em Cozinha de Hotel 
 Técnicas de Produções Culinárias Aplicadas em Cozinha de Restaurante Comercial 

 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
 Técnico em Agenciamento de Viagens 
 Técnico em Eventos 
 Técnico em Guia de Turismo 
 Técnico em Guia de Turismo – Certificação de Competências 

 
Educação Superior 
 Especialização em Gestão Gastronômica e Hoteleira  
 MBA em Gastronomia 
 MBA em Hotelaria 

 
 
Certificação de competências  
 
Em atendimento à portaria 71/06 da Secretaria de Estado da Educação, o Senac Minas 
oferece certificação de competência profissional nas áreas de Gestão, Saúde, 
Hospitalidade, Turismo, Informática e Imagem Pessoal.  
 
Para obter sua certificação profissional, o solicitante dever ter concluído o ensino médio e, 
no mínimo, dois anos de experiência profissional comprovada em carteira ou contrato de 
trabalho. Para obter a certificação, deverá submeter-se a uma avaliação no Senac Minas, na 
modalidade a que se habilitar. O Senac Minas oferece Certificação de Competência 
Profissional para a ocupação Técnico em Guia de Turismo.  
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O Senac Minas oferece ainda o Programa Soluções Corporativas com o objetivo é prestar 
ao empresário todo o apoio necessário ao desenvolvimento do seu negócio. O programa é 
flexível e apresenta a cada cliente uma solução exclusiva, de acordo com as características 
da empresa. A partir do diagnóstico e identificação da melhor solução, de acordo com o 
perfil, porte e necessidade da empresa, o Senac propõe atividades planejadas e 
disponibiliza assessorias, palestras, consultorias, workshops, treinamentos, teleconferências 
e cursos. Os cursos podem ser presenciais, semipresenciais ou a distância, São realizados 
no Senac, na própria empresa ou em outro ambiente proposto. 
 
Apresentam-se a seguir alguns dos programas voltados para a educação e capacitação 
profissional de jovens de famílias de baixa renda que contam com a participação do Senac 
Minas. O Senac Minas oferece aos jovens a oportunidade de participação gratuita em 
cursos de formação e qualificação profissional nas áreas de Turismo e Hospitalidade. Tais 
programas constituem-se em importante recurso de formação de mão de obra qualificada 
para o setor. Todavia, ainda que amplamente divulgados na rede pública de ensino, a 
demanda tem sido muito pequena, indicando baixa atratividade do emprego no setor de 
turismo. 
 

 Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Educação 
Comunitária (ProJovem) - seu público-alvo são jovens de 18 a 24 anos que não 
concluíram a oitava série do ensino fundamental e não têm vínculos formais de trabalho. O 
programa oferece aos participantes oportunidades de elevação da escolaridade, de 
qualificação profissional e de planejamento e execução de ações comunitárias de interesse 
público. 
 

 Programa Educando para a Cidadania (PEC) - o Senac oferece gratuitamente cursos 
profissionais a jovens de 16 a 24 anos em situação de risco social, de baixa renda e pouca 
escolaridade, propiciando a oportunidade de ter uma profissão e de ingressar no mercado 
de trabalho. O PEC tem estreita ligação com o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 
Emprego, do Governo Federal e é desenvolvido em parceria com escolas, instituições 
públicas e privadas, ONGs e outros.   
 

 Programa Senac de Gratuidade (PSG) – antigo Programa Concessão de Bolsa de 
Estudo Senac Minas, é resultado de um protocolo firmado entre o Senac e o Governo 
Federal e, por meio do qual pessoas de baixa renda (renda familiar per capita que não 
ultrapasse 1,5 salário mínimo federal) têm acesso a vagas gratuitas nos cursos do Senac 
em todo o País, da formação inicial ao nível técnico. É voltado para alunos que estejam 
cursando ou já tenham concluído a educação básica e trabalhadores empregados ou 
desempregados. Os candidatos que satisfizerem as duas condições (aluno e trabalhador) 
terão prioridade. As vagas gratuitas são oferecidas integralmente para cursos 
disponibilizados no sistema de cadastramento. A realização de cursos sempre irá depender 
do número de candidatos cadastrados em cada localidade e turnos disponibilizados pelo 
Senac Minas. 
 

 Banco de Oportunidades - espaço de interação do aluno e ex-aluno do Senac Minas 
com o mercado de trabalho, dando a ele a oportunidade de encontrar vagas de estágio e 
emprego, de acordo com sua área de formação. O Banco oferece também ao empresário o 
contato com profissionais qualificados para participar de seus processos seletivos.  
 
Nas entrevistas realizadas, foi constatado que em Belo Horizonte há pouca demanda para 
os diversos cursos de formação e qualificação profissional nas áreas de Turismo e 
Hospitalidade oferecidos pela instituição, por parte tanto dos empresários quanto do próprio 
trabalhador.   
 
Até mesmo para os cursos oferecidos gratuitamente pelo Senac, no âmbito dos diferentes 
convênios com o Poder Público federal, estadual ou municipal, amplamente divulgados nas 
diferentes mídias e também diretamente nas escolas públicas da Capital, a procura é tão 
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pequena que inviabiliza a abertura das turmas. Um exemplo é o curso Técnico em Hotelaria, 
oferecido no âmbito do Programa de Educação Profissional (PEP), do governo estadual, 
para o qual foi formada uma turma em 2009, mas deixou de ser oferecido em 2010 devido à 
baixa demanda. Também no âmbito do PEP não houve número suficiente de inscrições para 
o curso de Guia de Turismo, amplamente divulgado na rede pública de ensino. Uma razão 
parece ser a pouca atratividade do setor de turismo, que oferece baixos salários e poucos 
benefícios para um trabalho desgastante.  
 
Também os cursos oferecidos na modalidade a distância, como os cursos de Hospitalidade 
e Organização de Eventos, não apresentam uma demanda representativa.  
 
Como base para a formatação de cursos de formação e capacitação profissional no setor de 
Turismo, preparando-o para bem receber os turistas que virão para a Copa do Mundo de 
2014, o Senac Minas participou de viagem técnica à África do Sul para ver de perto e buscar 
identificar as melhores práticas ali utilizadas na Copa do Mundo 2010, em especial quanto a 
infraestrutura e qualidade da recepção aos turistas de todo o mundo nos serviços de 
hospedagem, alimentação e transporte. Foram observados também os pontos fracos, para 
os quais deverão ser buscadas e propostas soluções, evitando que aconteçam também 
durante a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. 
 
As ações de capacitação de gestores e profissionais de equipamentos e serviços 
turísticos promovidas pelo Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte  
 
O Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (SENAT) são entidades civis, com personalidade jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, criadas em 14 de setembro de 1993, pela Lei 8.706/93, e organizadas pela 
Confederação Nacional do Transporte (CNT)13. 
 
O SEST SENAT tem como missão desenvolver e disseminar a cultura do transporte e 
promover a melhoria da qualidade de vida e do desempenho profissional do trabalhador, 
bem como a formação/qualificação de novos profissionais para alcançar a eficiência e a 
eficácia dos serviços a serem prestados à sociedade. Para as atividades de sua área de 
desenvolvimento e aprimoramento profissional, o SEST SENAT dispõe de salas de aula, 
salas polivalentes, laboratórios de informática, oficinas pedagógicas e auditório.  
 
Considerando as necessidades de atualização profissional e educação permanente do 
trabalhador, o SEST SENAT oferece uma gama de cursos nas modalidades presencial ou à 
distância (on line). Na formato on line, são oferecidos cursos gratuitos, com oferta 
permanente, como: 

 Atendimento eficaz 

 Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 

 Noções de meio ambiente 

 Transporte para todos 
 
Atento às necessidades dos profissionais do setor de transporte e do mercado de trabalho, o 
SEST SENAT desenvolveu dois cursos de nível técnico: Curso Técnico em Logística e 
Curso Técnico em Transporte Rodoviário de Passageiros 
 
O SEST SENAT conta também com o Banco de Talentos, criado para aproximar 
empregadores e profissionais e oferecer a oportunidade de uma colocação no mercado de 
trabalho, principalmente àqueles capacitados pela instituição.   
 
De acordo com dados do Sindicato dos Condutores Autônomos e Taxistas de Minas Gerais 
(SINCAVIR-MG), os motoristas de táxi somam mais de 12 mil trabalhadores em Belo 
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Horizonte. O perfil desses profissionais está mudando: são pessoas cada vez mais jovens e 
com maior grau de escolaridade14. 
 
Todo motorista de táxi, para efetuar o seu cadastro na BHTrans, deve participar do Curso 
Operador de Transporte Público de Passageiros, obrigatório para o cadastro inicial e para a 
renovação da licença, o que acontece a cada cinco anos. O curso oferecido pelo SEST 
SENAT é presencial, com duração de 10 dias e carga horária total de 50 horas.  
 

Quadro 2.50 Conteúdo e carga horária do Curso Operador de Transporte 
Público de Passageiros – Belo Horizonte - 2010 

MÓDULO CONTEÚDO CARGA HORÁRIA 

Módulo I 
Relacionamento Interpessoal 10 horas 
Relacionamento Social 
Cultural/Turista 

5 horas 

Módulo II 
Noções de Primeiros Socorros 5 horas 
Respeito ao Meio Ambiente 3 horas 
Convívio Social 2 horas 

Módulo III Direção Defensiva 15 horas 

Módulo IV 
Legislação de Trânsito  4 horas 
Regulamento BHTrans 6 horas 

Total  50 horas 
Fonte: Sest Senat - 2010 

 
O custo é de R$110,00 para o primeiro curso realizado, sendo gratuito nas renovações 
qüinquenais. É gratuito para os motoristas vinculados a empresas de transporte que pagam 
contribuições ao SEST SENAT. As turmas têm de 35/40 participantes. Na unidade SEST 
SENAT Contagem são fechadas nove turmas por mês, em convênio com a TransCON e a 
BHTrans, que atende taxistas dos municípios de Contagem e Belo Horizonte. 
 
Nas mesmas condições de custos, o SEST SENAT oferece também aos taxistas cursos de 
inglês e espanhol, com carga horária de 50 horas e duração de 11 dias. Todavia, conforme 
informado, a procura tem sido muito pequena e as turmas não são fechadas.  
 
Considerando a dificuldade apontada por entidades formadoras e já identificada pelo próprio 
MTur de atrair e obter a adesão e participação dos motoristas de táxi nos cursos de 
qualificação profissional, a oferta de curso Operador de Transporte Público de Passageiros, 
obrigatório para a categoria e renovável a cada cinco anos, pode se apresentar como uma 
oportunidade de promover tal qualificação, a partir de uma parceria entre os setores de 
transporte e de turismo, e adequação de seu conteúdo.  
 
Programas de capacitação de gestores e profissionais de equipamentos e serviços 
turísticos promovidos pelo Ministério do Turismo 
 
A qualificação da mão de obra é um dos quatro eixos estratégicos do Ministério do Turismo, 
juntamente com a promoção e imagem, requalificação do parque hoteleiro e infraestrutura 
turística.  
 
Para a Copa do Mundo de 2014, o MTur mudou sua estratégia de alocação de recursos. 
Anteriormente, as Secretarias de Turismo estaduais buscavam recursos do Ministério para o 
financiamento de seus programas de formação e qualificação de mão de obra. Atualmente, 
o MTur pretende contar também com a parceria de todas as categorias de atividades 
representadas no Conselho Nacional de Turismo (CNT) para a implementação das ações de 
qualificação profissional. Além dessa parceria, o Ministério buscou também o suporte 
pedagógico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o suporte do Instituto Casa Brasil, 
responsável pelo acompanhamento operacional do Programa de Qualificação Profissional 
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Bem Receber - Copa 2014. Com tal estratégia, o MTur pretende uniformizar a metodologia e 
envolver o setor privado na execução dos programas de qualificação profissional. 
 
Para o MTur, a maior dificuldade hoje, comum a todas as entidades envolvidas, é obter a 
adesão ao programa; isto é, trazer e manter o empresário nos cursos. Por isso, definiu que o 
primeiro passo para o sucesso do programa de capacitação é buscar atingir e envolver o 
empresário por maio da sua entidade representativa em cada estado, para, então, atingir e 
envolver os profissionais. A dificuldade de adesão do empresário aos programas de 
capacitação profissional foi também apontada por diversos entrevistados, técnicos de 
entidades formadoras e dirigentes de instituições representativas. 
 
Se o empresariado, público-alvo dos programas, não se envolver, é difícil convencê-lo da 
necessidade de qualificar profissionalmente seus empregados. No entanto, na nova 
estratégia, como executores, por intermédio de suas entidades representativas, os 
empresários estão diretamente envolvidos e, espera-se, comprometidos em 
otimizar/alavancar a execução dos programas de qualificação. 
  
Com base na nova estratégia do MTur, com as secretarias estaduais de turismo, ficaram os 
programas de formação e capacitação dos profissionais dos setores sem entidades de 
representação no Conselho Federal de Turismo: forças de segurança pública, feirantes e 
taxistas. 
 
Em Belo Horizonte, as ações para estes três públicos são desenvolvidas pela administração 
municipal por intermédio da Belotur. Os projetos e cursos em desenvolvimento ou execução 
são apresentados a seguir. 
  

 Forças de segurança pública: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, 
Guarda Municipal, BHTrans. Muitas vezes, o pessoal das forças de segurança pública não 
consegue perceber o seu papel na cadeia produtiva do turismo e não conhece bem o setor 
de turismo, sua importância social e econômica. O turista tende a buscar informações com 
pessoal uniformizado, até por questão de segurança, mas a maioria dos agentes não está 
preparada. Por isso, é importante oferecer esta oportunidade e municiá-los de informações 
sobre o turismo, diversidade cultural e diferentes formas de agir de cada raça/povo (por 
exemplo, proibição a um homem dirigir a palavra a uma mulher árabe).  
 
Os projetos de capacitação para esse público estão em fase de elaboração e deverão 
abordar temas como: Introdução ao Turismo, Importância econômica, a Copa do Mundo de 
2014 e Atrativos e História de BH, entre outros. Uma vez que a própria polícia oferece 
cursos de idiomas com recursos do Ministério da Justiça, cursos de idiomas não serão foco, 
podendo ser oferecida apenas alguma complementação específica.  
 

 Feirantes: as ações dos programas de capacitação da Belotur direcionadas aos 
feirantes se encontram em fase final de execução pela FATEC/CDL, instituição formadora 
vencedora da licitação.  
 
Na primeira etapa, executada pelo Senac-MG, aconteceram os cursos sobre Boas Práticas 
na Manipulação de Alimentos. Na etapa final, a FATEC/CDL oferece, desde fevereiro de 
2010, o curso Qualificação Empreendedores Feirantes para qualificação dos artesãos das 
diversas feiras de artesanato da cidade, com temas como: Excelência em Atendimento, 
Turismo e Informações Turísticas e Gestão Empreendedora. A Belotur entende que o 
feirante, como empreendedor individual, precisa aprender a ampliar seus conhecimentos 
sobre temas como fluxo de caixa, estocagem e custos.  
 
O curso é oferecido na modalidade presencial, com carga horária total de 20 horas e 
duração de cinco dias, e, para facilitar/viabilizar a participação dos feirantes, nos turnos da 
manhã, tarde e noite. De fevereiro a outubro de 2010, o curso Qualificação Empreendedores 
Feirantes já capacitou cerca de 1.400 artesãos.  
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 Taxistas: o taxista, muitas vezes, é o primeiro a ser questionado pelos turistas sobre 
onde se hospedar, comer e se divertir. Todavia, em se tratando de cursos de qualificação 
profissional, os condutores de táxis são considerados um público difícil de mobilizar. Em 
programas de qualificação anteriores promovidos pela Belotur, não foi possível cumprir as 
metas estabelecidas, pois o taxista não vê a necessidade de capacitação. Esta é uma 
dificuldade a vencer para trazê-los para os cursos. Outra dificuldade decorre das 
expectativas frustradas em experiências anteriores, o que parece fazer com que esses 
profissionais não acreditem que a Copa do Mundo de 2014 irá trazer retorno para eles. De 
fato, durante eventos como Encontro das Américas e BID, os turistas quase não utilizaram 
serviços de táxi, e sim carro particular, vans e micro-ônibus. Assim, o taxista não acredita 
que no caso da Copa 2014, haverá retorno financeiro que compense o tempo e a receita 
que ele deixaria de realizar durante o tempo investido em cursos de qualificação. O MTur 
também entende que o taxista é um público mais difícil de ser atraído para os programas de 
qualificação profissional e está pensando novas estratégias de mobilização.  
 

 Programa Bem Receber Copa:  
 
Bem Receber Copa é um programa de qualificação profissional com investimento de R$ 440 
milhões para qualificar 306 mil profissionais da área que terão contato direto com os turistas 
durante o Mundial de 2014. Trata-se de um dos mais abrangentes programas de 
qualificação do País, que, além de atender as 12 cidades-sede do evento, visa atender aos 
65 destinos indutores definidos pelo Programa de Regionalização Roteiros do Brasil do 
Ministério do Turismo. 
 
Com o slogan ―O sucesso do Brasil na Copa está em nossas mãos‖, o programa objetiva 
promover a qualificação de padrão internacional para profissionais que atuam nas áreas de 
entretenimento, hospedagem, locação de automóveis, transporte aéreo regional e 
alimentação.  
 
Belo Horizonte, como uma das doze cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, tem a 
oportunidade de receber e bem aplicar os recursos financeiros e os programas de formação 
e qualificação empresarial e profissional disponibilizados pelo MTur, não apenas com vista a 
atender ao Mundial, mas também criar uma cultura de treinamento e de aprimoramento 
constante para melhorar o atendimento ao turista,  notadamente o estrangeiro.    
 
 

 Programa Bem Receber Copa - Convênio MTur e ABRASEL  
 
Parte integrante do programa Bem Receber Copa, programa de qualificação profissional do 
Ministério do Turismo, o Bem Receber Brasil Bares e Restaurante (inicialmente chamado 
―Copa na Mesa‖) conta com a parceria da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – 
(ABRASEL) e apoio da Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares.15  
 
O projeto prevê a qualificação de 15 mil profissionais de 1500 empresas do setor de 
alimentação fora do lar nas cidades-sede do mundial de 2014. O Bem Receber Brasil Bares 
e Restaurantes utilizará a estrutura de bares e restaurantes para atender e apoiar os 
visitantes, oferecendo uma culinária de boa qualidade e oferecendo também dicas e 
informações turísticas. 
 
Os bares e restaurantes são pontos estratégicos, pois o turista, tanto o estrangeiro quanto o 
brasileiro,  deverá utilizar esses serviços e equipamentos durante a Copa do Mundo. Por 
isso, esses locais devem estar preparados para, além de oferecer boa refeição e 
                                                
15 Informações obtidas no site MTUR, entrevista e material enviado pela ABRASEL-MG, disponível em 

<www.turismo.gov.br> Material do programa disponibilizado pela ABRASEL - MG 
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atendimento, atuar como ponto de apoio na promoção do turismo e poder informar sobre 
pontos turísticos, dar dicas e informações sobre onde/como ir, hospitais, postos policiais, 
entre outros. 
 
Para preparar esses empreendimentos, o projeto Bem Receber Brasil Bares e Restaurantes 
oferece quatro tipos de treinamento, no período de junho de 2010 a março de 2011: 
 
1. MIT (Multiplicador de Informações Turísticas) – Preparar a empresas qualificadas 
para prestar informações aos turistas, além do bom atendimento. O público-alvo são as 
lideranças (empresários/ gestores), presentes no dia a dia da empresa e em contato direto 
com seus clientes e funcionários. O curso é de 40 horas, entre parte teórica e Fun Tour, 
oportunidade para conhecer os atrativos turísticos mais importantes e vivenciar a 
experiência de ser turista na cidade.  Os MITs receberão material didático complementar 
(vídeo aulas e livro) contendo noções básicas de atendimento em inglês e espanhol. Esses 
kits de autoaprendizagem também serão utilizados para multiplicar o conhecimento entre os 
colaboradores da empresa. Número de vagas por empresa: 2. 
 
2. Atendimento – Qualificação de profissionais em hospitalidade e atendimento, 
orientando-o não só como bem receber, informar e orientar o turista, mas também a 
entender a diversidade cultural e tornar sua viagem mais rica e prazerosa. O público-alvo 
são o garçom, o maitre, o hostess. O curso é presencial e tem duração de 24 horas.  
Número de vagas por empresa: 6 
 
3. Segurança dos alimentos – Qualificar profissionais em manipulação higiênica e 
segura dos alimentos. O público-alvo são os cozinheiros e auxiliares de cozinha. O curso é 
presencial e tem 12 horas de duração. Número de vagas por empresa: 2. 
 
4. PIC (Profissional Individual Cadastrado) – Empreendedores individuais, como 
ambulantes, que possuem papel ativo e, muitas vezes, relevantes no contato com os 
turistas. Com o objetivo de aprimorar sua capacidade de atender o turista, serão qualificadas 
em melhoria do atendimento e segurança dos alimentos. Além disso, serão sensibilizadas 
para a importância de prestar apoio e fornecer informações ao turista. O profissional deve 
estar inscrito no Programa Brasil Formal e possuir ponto fixo. O curso é presencial e tem 
duração de 32 horas. Serão capacitados 30 profissionais por destino. 
 
Após os treinamentos, haverá seleção e preparação de cerca de 100 bares e restaurantes 
das 12 cidades-sede para atuar como TIP (Ponto de Informação ao Turista – Tourist 
Information Point). Os TIPs são empresas qualificadas como MIT, que se comprometerem e 
preencher requisitos específicos e que serão preparadas para ocupar uma posição de 
destaque como extensão dos pontos oficias de apoio ao turista. Nesses locais, além de 
atendimento qualificado, os turistas poderão encontrar informações básicas sobre o destino, 
guias, folhetos e acesso à internet, entre outros serviços.  
 
Em Belo Horizonte, o programa começou com 150 estabelecimentos espalhados pelo centro 
de Belo Horizonte e bairros, como Prado, Santa Tereza, Gutierrez, Lourdes, Funcionários, 
Sion, Santo Antônio, São Bento, regiões da Savassi e Pampulha, entre outros. Os cursos do 
Bem Receber Brasil Bares e Restaurantes são gratuitos e abordarão competências 
específicas relativas às funções de gestor, gerente, maitre, recepcionista, garçom, cumim, 
copeiro, cozinheiro e auxiliar de cozinha. As empresas, para participarem, não precisam 
estar associadas à Abrasel, mas devem ser formais e apresentar o CNPJ.  
 
Na primeira etapa, serão capacitados cerca de 1.500 profissionais em cursos que abordarão 
temas como: Qualidade no atendimento, Segurança dos alimentos e Tradução de cardápios 
para os idiomas inglês e espanhol. Cada estabelecimento poderá contar com cerca de dez 
profissionais qualificados, sendo dois multiplicadores de informações turísticas, seis de 
atendimento e dois da cozinha.  
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Os cursos são presenciais, ministrados por consultores treinados pela Abrasel Nacional, que 
utilizam como material didático vídeo-aulas e apresentam situações do dia a dia das 
empresas, demonstrando, assim, a prática das rotinas do setor. Belo Horizonte conta com 5 
consultores atuando simultaneamente em cinco áreas da cidade, de forma que os 
profissionais possam realizar o curso em local próximo ao seu trabalho. Em muitos casos, 
uma das empresas participantes cede o espaço para a realização do curso, no período da 
tarde.  
 
Ao final do curso, o participante que tiver frequência de 60% e obtiver 60% de 
aproveitamento na avaliação receberá um Certificado de Conclusão emitido pela Abrasel e 
pelo Ministério de Turismo. Será oferecido também um certificado de participação para os 
estabelecimentos cujos profissionais obtiverem pelo menos 75% de presença nos cursos de 
qualificação. Além de ter o conteúdo do cardápio traduzido para outro idioma, inglês/ 
espanhol, o estabelecimento será divulgado (com foto produzida pelo projeto) em guia 
eletrônico da Abrasel.  
 
As ações de qualificação dos empreendedores individuais que trabalham como ambulantes 
envolverão noções básicas de segurança dos alimentos, qualidade em atendimento e 
informações sobre o destino Belo Horizonte e deverão ser iniciadas em 2011. . 
 

 Programa Bem Receber Copa - Convênio MTur e ABIH 
 
As informações que compõem este item foram obtidas a partir de pesquisa no site do MTur, 
entrevista com a empresa Coordenadora do Programa em BH (Looping Consultoria) e 
entrevista ABIH-MG, além do jornal Estado de Minas, reportagem da edição de 22.09.2010, 
caderno Economia. 
 
No programa Bem Receber Copa, desenvolvido pelo Ministério do Turismo em parceria com 
a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), a expectativa é de investimento em 
torno dos R$ 36 milhões, com qualificação de até 20 mil profissionais da hotelaria até 2012.  
 
Os cursos serão realizados a distância, por meio da Escola Virtual dos Meios de 
Hospedagem. Os alunos participarão também de aulas presenciais para realização de 
quatro oficinas de trabalho. Ao final de cada módulo, haverá avaliação da aprendizagem. A 
carga horária é de 200 horas e deverá ser cumprida em seis meses. Os participantes terão 
acesso a material didático impresso, em vídeo e em CD-ROM, com aulas de ética, 
importância do turismo, diversidade cultural, apresentação e postura profissional, qualidade 
no atendimento, temas comuns a todas as ocupações, e aulas com temas específicos de 
cada função. Além disso, os profissionais contarão com tutoria via internet e plantões de 
dúvidas no local de trabalho. Cabe aos donos dos empreendimentos hoteleiros 
disponibilizarem espaço físico e computadores para os profissionais fazerem as aulas. Ao 
final dos cursos, os participantes que obtiverem certificações nos três módulos (transversal, 
básico e específico) receberão o Certificado de Qualificação Profissional, válido em todo o 
território nacional. Os hotéis que capacitarem 80% do quadro de profissionais receberão o 
Selo Bem Receber Copa. 
 
Em Belo Horizonte, os hotéis estão montando espaços com o equipamento necessário para 
os funcionários realizarem os cursos via internet. De acordo com informação da ABIH-MG, 
as inscrições para os cursos foram acima do esperado, pois, das 300 vagas inicialmente 
previstas para Belo Horizonte as inscrições chegaram a 500. Cerca de 400 profissionais que 
concluíram cursos de mensageiro, capitão-porteiro, recepcionista, governanta e gerência 
média em Belo Horizonte receberam seus certificados no dia 30.11.2010, durante o 
Congresso Mineiro de Hotelaria.  
 
Considerando que o público-alvo dos cursos do Programa Bem Receber Copa tem por 
objetivo a qualificação dos profissionais empregados no setor, é importante registrar que a 
formação e qualificação de mão de obra para os prestadores de serviços e equipamentos de 
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hospedagem em Belo Horizonte faz-se essencial também para atender à necessidade de 
pessoal qualificado para os empreendimentos em construção (segundo pesquisa realizada 
em julho/2010 pela ABIH-MG, há dez novos hotéis em construção na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte) ou com projetos em fase de aprovação na Prefeitura Municipal.   
 
A formação dessa mão de obra é importante, especialmente quando nos diferentes setores 
da atividade econômica – indústria, comércio e prestação de serviços - fala-se em ―apagão 
da mão de obra‖, qualificada ou não qualificada em Belo Horizonte. Assim, as empresas, 
cada vez mais, precisam assumir a responsabilidade de treinar e qualificar trabalhadores, 
além de oferecer melhores salários e mais benefícios, como forma de atrair e manter essa 
mão de obra. 
 

 Programa OLÁ! TURISTA 
 
Outra oportunidade de qualificação profissional oferecida pelo Ministério do Turismo é o 
Programa OLÁ! TURISTA, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. O programa 
oferece 80 mil vagas em cursos de inglês e espanhol on line a profissionais de todas as 
áreas do turismo, para que haja um atendimento de qualidade aos turistas estrangeiros que 
virão ao país durante a Copa do Mundo de 2014.16  
 
Iniciados em julho de 2010, na modalidade a distância, os cursos do Olá! Turista permitem 
ao aluno interagir com a escola e com os conteúdos sem limite de acesso. Este tipo de 
solução atende desde alunos que não apresentam nenhum conhecimento do idioma até 
alunos do nível avançado. 
 
Os alunos terão o prazo de até 12 meses para concluir o curso, a contar da data de 
confirmação da inscrição. Aqueles que não realizarem nenhuma atividade durante o período 
de trinta dias poderão ser substituídos. 
 
São três os módulos de formação do curso: Módulo Básico (56h), Módulo Profissional (12h) 
e Módulo Regional (12h). Ao final de cada um dos módulos, o aluno realiza um teste que 
medir seu aprendizado. No final do curso, aquele que cumprir a grade curricular obrigatória 
receberá um certificado.  
 
O projeto Olá! Turista também recebeu o selo de referência do turismo. Todos os 
empreendimentos e instituições que aderirem a essa capacitação em língua estrangeira 
receberão a marca do Ministério do Turismo como forma de identificar quais 
estabelecimentos formam a rede capacitada, visando à melhoria do atendimento ao turista. 
 
De acordo com as informações disponibilizadas pela Coordenação Regional do Projeto Olá! 
Turista em Minas Gerais, atualmente são 2.644 alunos matriculados residentes em Belo 
Horizonte e cerca de 980 alunos matriculados de diversas cidades do entorno. Sobre os 
números gerais do projeto, informa que são 78.488 alunos matriculas, sendo 6.461 em 
Minas Gerais (8,2%). Até o momento são zero concluintes, pois o projeto está previsto para 
12 meses. O perfil dos alunos matriculados é o seguinte: 58% são mulheres; 25% têm idade 
entre 21 e 25 anos; 58% concluíram ensino médio e superior completos e 49% auferem 
renda de 2 a 5 salários mínimos.   
 
Belo Horizonte sai à frente no quesito idioma estrangeiro na preparação das pessoas que 
irão atender os turistas, sendo a primeira cidade-sede a aplicar o Toitec Test, avaliação 
internacional sobre a habilidade de comunicação em língua inglesa, para seleção de sete mil 
voluntários que estarão presentes nos pontos turísticos, centros de compras, hospitais e 
outros locais onde poderão auxiliar e orientar os turistas estrangeiros.  
 

                                                
16

 Disponível em <www.turismo.gov.br> Acesso em 228.11.2010 / Material disponibilizado pela Unidade Regional 
do Projeto Olá! Turista em MG Revista Encontro (edição de 01.10.2010, Ano VIII, número 112 
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As escolas de línguas estrangeiras da cidade estão preparando e oferecendo cursos 
especiais para os profissionais que atenderão os turistas nos restaurantes, hotéis, 
aeroportos, transporte e comércio. Assim, a oferta de cursos é bastante diversificada (carga 
horária, nível de dificuldade, modalidade semipresencial ou a distância), e leva em 
consideração a área de atuação do profissional e sua necessidade de comunicação no 
contato com o turista. A procura maior é por cursos de inglês, seguido do espanhol, mas 
também são oferecidos cursos em outros idiomas como o francês e o italiano.  
 
 
Ações de capacitação da Secretara de Estado de Desenvolvimento Social 
 
Criado em 2008, o Projeto Usina do Trabalho, coordenado pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social (SEDESE), tem por objetivo melhorar a qualidade de vida de 
comunidades carentes e inserir pessoas desempregadas no mercado de trabalho. Os 
cursos do Usina do Trabalho são elaborados com base em demandas prévias das 
empresas, o que aumenta as chances de inserção das pessoas no mercado de trabalho.17 
 
Para o Mundial de 2014, o projeto Usina do Trabalho busca identificar as necessidades e 
formas de atender o mercado de Belo Horizonte. Como uma das primeiras ações, o Usina 
do Trabalho está oferecendo o curso de noções básicas de inglês e espanhol, com carga 
horária de 60 horas, para preparar taxistas da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH) para o Mundial. O curso será dividido em aulas presenciais e não presenciais. Além 
das aulas de inglês e espanhol, oferecerá módulos nas áreas de qualidade na prestação de 
serviços e informações turísticas locais. Ao final da capacitação, o taxista passará por uma 
avaliação e receberá o selo de qualificação para o táxi.  A meta é qualificar nove mil 
profissionais, de novembro 2010 até 2014.  
 
Além dos cursos para os taxistas, o Usina do Trabalho deve atender à necessidade de 
qualificação em outras áreas, como a área de bares e restaurantes, considerada, assim 
como os taxistas, porta de entrada para os turistas.  
 
Esta não é a primeira vez que a Sedese investe na qualificação profissional dos taxistas, 
pois já ofereceu cursos de outro idioma (inglês ou espanhol). A instituição formadora 
contratada para executar o treinamento foi o Senac-MG. A expectativa era trabalhar 20 
turmas. Todavia, embora as cooperativas de táxis tivessem se mostrado interessadas na 
realização dos cursos, devido à falta de interesse dos taxistas, foram formadas apenas três 
turmas. 
 
Programas de capacitação de gestores e profissionais de equipamentos e serviços 
turísticos promovidos pela Empresa Municipal de Turismo/Ministério do Turismo 
 
A Empresa Municipal de Turismo (BELOTUR) tem por finalidade promover o turismo em 
Belo Horizonte. É instituição responsável pelos principais programas de aprimoramento 
profissional no setor turístico de Belo Horizonte18. 
 
A Belotur, com recursos do Ministério do Turismo, promove, no âmbito do Programa 
Permanente Belotur de Capacitação para o Turismo (CAPACITUR), a formação e a 
qualificação profissional para o turismo em Belo Horizonte, oferecendo oportunidades para 
profissionais que atuam em diferentes serviços, equipamentos e atrativos do setor de 
Turismo da Capital. O programa caracteriza-se pela gratuidade dos cursos e pelo conteúdo 
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 Disponível em  <htpp://social.mg.gov.br>   Acesso em 28.11.2010; Disponível em < htpp://sedese.mg.gov.br> 
Acesso em 30.11.2010; Entrevista com representante do Usina do Trabalho 
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 Disponível em <www.pesquisabelotur.com.br> e Entrevistas com representantes da Belotur e de instituições 
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programático, abordando temas relacionados ao turismo sustentável, atendimento ao turista, 
história, cultura, atrativos e infraestrutura e equipamentos turísticos de Belo Horizonte. 
 
O quadro 2.51 lista os conteúdos programáticos dos cursos do Capacitur, abrangendo os 
seguintes campos: 
 
Quadro 2.51 Conteúdo programático dos cursos de qualificação do Capacitur – Belo Horizonte/MG 

- 2010  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CAPACITUR 

ATENDIMENTO 
IDIOMAS - INGLÊS OU 

ESPANHOL 
TEORIA DO TURISMO BELO HORIZONTE 

Atendimento 
Vocabulário básico pra 
profissionais do turismo 

O turismo Histórico da cidade 

Noções e técnicas Fundamentação teórica Segmentos turísticos 
Roteiros turísticos da 

capital 

Marketing pessoal Conversação Oferta turística 
Roteiros turísticos do 

entorno 

Postura profissional 
Textos adaptados ao 

turismo 
Econômica e turismo 

Equipamentos e 
infraestrutura 

Comunicação Exercícios Turismo sustentável Eventos 
Como lidar com 

reclamações 
 

Combate à exploração 
sexual no turismo 

Belo Horizonte e o 
turismo 

Segurança Turística  

Plano Horizonte: Plano 
Estratégico de 

Marketing de Belo 
Horizonte 

 

Fonte: Belotur – novembro de 2010 
 
Os cursos são oferecidos em diferentes horários, nos turnos da manhã, tarde e noite, por 
três instituições formadoras: Senac-MG, FATEC-CDL/BH e Faculdade Estácio de Sá.  
 
A carga horária total é de 40 horas, com duração de 10 dias (cursos diurnos: manhã ou 
tarde) e 13 dias (cursos noturnos). Ao final do curso, o participante com frequência mínima 
de 75% recebe o certificado de conclusão expedido pela instituição formadora.  
 

 CAPACITUR/ Qualificação Empresarial 
 
O curso de Qualificação Empresarial, componente do CAPACITUR, é oferecido pela 
FATEC/CDL. Direciona-se aos profissionais de hotéis, bares, restaurantes, agências de 
viagem e outros empreendimentos do turismo. Seu objetivo é formar e reciclar profissionais 
da área – empresários, líderes, gestores – para uma prestação de serviços de qualidade, 
visando a Copa do Mundo de 2014. É oferecido na modalidade semipresencial, com carga 
horária total de 50 horas, aula presencial duas vezes por semana e duração de 12 dias.Seu 
conteúdo abrange temas como: A comunicação e suas forças nas relações de trabalho; 
Liderança e gestão eficaz de equipes, Marketing aplicado ao turismo e Perspectivas para 
Copa do Mundo 2014. De setembro a novembro de 2010, foram capacitados cerca de 200 
profissionais.   
 
Segundo informações obtidas do setor de qualificação profissional da FATEC/CDL, a 
participação de profissionais desempregados é pequena e a maioria dos participantes chega 
por indicação da empresa empregadora. Destaca-se a participação das entidades 
representativas do setor de turismo, dentre elas a ABRASEL, na divulgação do curso para 
os profissionais do setor.  
 

 Outras Ações da Belotur: capacitação de agentes de transito e auxiliares de 
fiscalização da Regional Centro-Sul da PBH 

 
Outra ação desenvolvida pela Belotur, em parceria com a BHTrans e com a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, foi a capacitação de 300 agentes de trânsito e de 300 
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auxiliares de fiscalização da Regional Centro-Sul da PBH, profissionais que atuam nas ruas 
da cidade, devidamente uniformizados, os quais, muitas vezes, são abordados com pedidos 
de informações e orientações sobre os seus principais atrativos turísticos.  
 

2.1.4.10. Educação formal no setor de turismo 
 
Em Belo Horizonte, o CEFET-MG oferece o curso Técnico em Turismo e Lazer, nas 
modalidades integrado e concomitante, formando profissionais para atuar nas atividades de: 
concepção e articulação da operação turística, organização de produtos e serviços 
turísticos, promoção de eventos e de ações de lazer e comercialização de produtos e de 
serviços de turismo.  
 
Hoje, a formação dos alunos do curso do CEFET-MG atende principalmente os setores de 
agenciamento e de eventos. Todos os alunos fazem estágio obrigatório de 480 horas ou 6 
meses, que, atualmente acontecem principalmente nas agências de viagem que ligam 
oferecendo oportunidades de estágio.   
 
O curso Técnico em Turismo e Lazer é oferecido há 11 anos e está em fase de 
reestruturação, tendo em vista o novo formato e as linhas de formação estabelecidas pelo 
novo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC, que, no eixo Hospitalidade e Lazer, 
oferece sete linhas de atuação: 

 Técnico em Agenciamento de Viagem 

 Técnico em Cozinha 

 Técnico em Eventos 

 Técnico em Guia de Turismo 

 Técnico em Hospedagem 

 Técnico em Lazer 

 Técnico em Serviços de Restaurante e Bar 
 
As duas linhas mais favoráveis, para oferta de cursos pelo CEFET-MG, com base no perfil e 
vocação turística de Belo Horizonte, são: Técnico em Eventos e Técnico em Hospedagem.  
 
O curso Técnico em Hospedagem deverá ser oferecido pelo CEFET-MG a partir de 2010, 
com uma turma por ano para cada modalidade, concomitante ou integrado. Serão 36 alunos 
por turma, no total de 72 alunos/ano. Dessa forma, a expectativa é de que os alunos da 
primeira turma do curso Técnico em Hospedagem, modalidade concomitante estejam 
prontos para o mercado de trabalho a partir de 2014, enquanto os alunos do curso na 
modalidade integrado deverão entrar no mercado em 2015.  
 
O formato do curso Técnico em Hospedagem deverá ser mais operacional, permitindo ao 
aluno conhecer as diversas áreas e processos da hotelaria, de modo a identificar as 
possibilidades de carreira no setor. O CEFET-MG não deverá oferecer curso na área de 
alimentação.   
 
A oferta de novos cursos de nível técnico no setor de Turismo e Hospitalidade atende à 
demanda de uma formação profissional mais próxima às necessidades/realidade do 
mercado de trabalho, declarada por grande número de dirigentes dos prestadores de 
serviços e equipamentos entrevistados e também por representantes de diversas entidades 
representativas do setor de Turismo.   
 
A oferta de cursos na área de Turismo em Belo Horizonte sofreu grande mudança nos 
últimos anos. Depois de uma ―superoferta‖ de cursos de graduação e diante da 
incapacidade do mercado de absorver grande quantidade de profissionais, cuja formação, 
muitas vezes, não atendia às necessidades desse mercado, várias faculdades deixaram de 
oferecer ou mudaram o formato dos cursos nas áreas de Turismo e Hospitalidade 
oferecidos. De sua parte, os alunos dos cursos de graduação em turismo, quando 
chegavam ao mercado, também tinham suas expectativas frustradas e não aceitavam as 
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oportunidades de trabalho na área operacional, pois a profissão de turismólogo foi durante 
algum tempo apresentada como uma das ―profissões do futuro‖, aliada à imagem de 
glamour das viagens e da hotelaria.  
 
O Curso de Turismo da Fumec forma sua última turma em 2011. O esvaziamento do curso 
começou já em 2005, como  abandono do curso e a pouca procura por ocasião do 
vestibular. A instituição tentou ainda oferecer curso de graduação tecnológica, mas não 
houve demanda. Uma ação mais bem sucedida foi o curso de Concierge, no nível básico de 
atualização, que formou duas turmas em 2009. Foram cerca de 40 profissionais, muitos 
deles ex-alunos de graduação em Turismo da própria Fumec, da PUC e da UFMG, entre 
outras.     
 
A oferta de cursos na área de Turismo pelas instituições que oferecem cursos de nível 
técnico e superior em Belo Horizonte é apresentada no quadro 2.52. 
 

Quadro 2.52  Oferta de cursos na área de Turismo em Belo Horizonte – 2010 

Área Instituição Tipo/Grau 

Eventos UNIBH Graduação Tecnológica 
Eventos Estácio de Sá Graduação Tecnológica 
Gastronomia Estácio de Sá Graduação Tecnológica 
Gestão do Turismo Newton de Paiva Graduação Tecnológica 
Gestão Gastronômica e Hoteleira Faculdade Senac-MG Pós-graduação 

Técnico em Guia de Turismo Senac-MG 
Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio 

Técnico em Turismo e Lazer CEFET 
Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio 

Turismo (generalista) Estácio de Sá Bacharelato 
Turismo (generalista) PUC Minas Bacharelado 

Turismo (generalista) 
Faculdade 
Metropolitana de BH 

Bacharelado (Última turma / 
Vestibular 2009) 

Turismo (EAD) (generalista) FEAD Bacharelado 
Turismo (generalista) UFMG Bacharelado 

Turismo – Gestão em Hotelaria Fumec 
Graduação (Última turma / 
Vestibular 2009) 

Turismo e Hospitalidade FUMEC Extensão 
Turismo e Meio Ambiente UNA Mestrado 
Turismo Sustentável Estácio de Sá Pós graduação 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
A oferta de cursos, nos diversos níveis, que não formam profissionais de acordo com a 
demanda do mercado foi apontada pelos representantes de diversas instituições 
entrevistados. Segundo eles, há oferta de muitos cursos, mas são cursos genéricos, que 
não preparam o profissional para o dia a dia da profissão e os estagiários têm a teoria, mas 
a prática é diferente. Para eles, o que é preciso são programas de capacitação ―de verdade‖, 
que possam garantir o diferencial competitivo das empresas com produtos e serviços de 
qualidade.  
 
Foi ressaltado também que no caso dos empresários é ainda mais difícil, pois eles não 
saem da empresa para participar de cursos/reuniões. Para que isso aconteça, o curso 
oferecido tem que ser muito bom. Este é um problema para o desenvolvimento do turismo 
em Belo Horizonte.  
 
Sobre a modalidade dos cursos oferecidos, consideram que há dificuldade para o 
profissional acompanhar a nova oferta de cursos a distância, via internet, e que uma opção 
seriam os cursos semipresenciais. Foi lembrada ainda a dificuldade de participação nos 
cursos por problemas de adequação ao horário/dias de maior de atividades no setor (por 
exemplo, no setor de Eventos não promover cursos às segundas ou às sexta feiras).   
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2.2.  ANÁLISE DA DEMANDA TURÍSTICA DE BELO HORIZONTE 
 

2.2.1. Análise da demanda turística atual  
 

2.2.1.1. Metodologia 
 
Esta pesquisa de demanda turística de Belo Horizonte resulta de uma série de estudos 
anteriores sobre o tema, analisados no ―Relatório Preliminar de Pesquisa Secundária‖, que 
consta no apêndice a este relatório. Estes estudos anteriores, embora apresentem 
limitações para os propósitos do PDITS, em termos de sua composição amostral, 
significância estatística ou grau de aprofundamento, apresentam alguns dados e 
informações que foram relevantes para a especificação dos procedimentos metodológicos 
da pesquisa realizada. 
 
Uma fonte utilizada para o cálculo inicial da amostra foi o Plano de Marketing Turístico de 
Belo Horizonte (BELOTUR, 2007), resultado da parceria Belotur/Chias Marketing, que 
estimou o universo de 1,5 milhão de turistas/ano para Belo Horizonte em 2007. Para se 
chegar a esta estimativa, o estudo da Belotur considerou o volume de desembarques aéreos 
nos aeroportos de Belo Horizonte em 2005 e concluiu que aproximadamente 30% dos 
turistas que chegam à cidade utilizam o transporte aéreo. 
 
Primeiramente, com base no universo estimado, obteve-se uma média diária de 4.110 
turistas/dia. Como as entrevistas para esta pesquisa de demanda efetiva foram realizadas 
num período de quatorze dias seguidos (de 10 a 24/07/2010), o universo de turistas no 
período foi estimado em 57.541 turistas.  
 
A técnica de amostragem utilizada para o presente estudo de demanda efetiva foi a 
Amostragem Aleatória Simples e a amostra pode ser definida com base na seguinte formula: 
 
          N x n0                                     1 
   n  = ________            e             n0 = ______              

         N + n0                                                  E 
2   

                           

                                                                             
Em que: 
 

 = primeira aproximação da amostra; 

E  = erro amostral tolerável; 

N = tamanho da população; 
n = tamanho da amostra. 
 
Aplicando-se os valores determinados com erro amostral de 5%, tem-se: 
        
           1 

n0  = 
________ 

= 400 
           

0,05
2 

 
 
       57.541 x 400 

n = 
___________________ 

 = 400 
        

57.541 + 400 

 
Esses cálculos são feitos com base na distribuição de frequência da curva normal, 
estimando-se o desvio padrão. 
 
A partir deste universo, o cálculo da amostra, admitindo-se um erro padrão de 5%, indicava 
um total de 400 turistas a serem entrevistados, abrangendo tanto os de meio de semana e 
quanto os de fins de semana, durante os 14 dias de pesquisa. 



 

−  − 256 

 
Na prática, foi possível aplicar 393 questionários no fim de semana e 406 durante a semana, 
totalizando 799 questionários aplicados, sendo 762 em português e 37 em inglês. Dessa 
forma, a quota amostral prevista inicialmente foi superada e o erro padrão atingiu o valor de 
apenas 3,5%.  
 
Pode-se considerar que o universo obtido inicialmente, a partir das estimativas da Belotur 
para 2005, poderia estar subestimado, em função do crescimento do fluxo turístico desde 
então. Dessa forma, dois métodos para atualização desta estimativa de fluxo foram 
utilizados. 
 
Pelo primeiro método, atualizaram-se as estimativas anteriores da Belotur, utilizando a 
variação no movimento nos aeroportos de Belo Horizonte entre julho de 2005 e julho de 
2010. Isso resultou em uma nova estimativa do fluxo turístico para Belo Horizonte de 
2.818.235 turistas/ano e 7.721 turistas/dia.  
 
Pelo segundo método, o fluxo turístico de Belo Horizonte foi estimado a partir do número de 
UHs e de leitos do Inventário Hoteleiro de Belo Horizonte (IPEAD, BELOTUR 2010), dos 
parâmetros relativos a taxa de ocupação hoteleira e número médio de turistas por UHs e da 
proporção de turistas hospedados em hotéis em relação ao universo de turistas em Belo 
Horizonte, obtidos a partir desta pesquisa de demanda e da pesquisa de oferta, dentre 
outras fontes. Com base neste segundo método, calculou-se o fluxo de turistas em Belo 
Horizonte em 2.257.489 turistas/ano e 6.184 turistas/dia. 
 
Em qualquer desses métodos e estimativas do universo do fluxo turístico, o erro padrão da 
amostra desta pesquisa se manteve em apenas 3,5%.  
 
Salienta-se, entretanto, que, como o período da pesquisa abrangeu um período específico 
no tempo - 10 a 24 de julho de 2010 –, uma de suas limitações é não captar as variações do 
fluxo e do perfil do turista que possam ocorrer em diferentes períodos do ano. 
 
Os principais sujeitos desta pesquisa de demanda turística foram os turistas efetivos em 
Belo Horizonte, identificados nos principais atrativos, postos de informação e espaços de 
eventos da cidade. Complementarmente, os gestores de importantes operadoras que 
trabalham o receptivo em Belo Horizonte foram entrevistados, visando captar suas 
percepções qualitativas sobre a demanda turística de Belo Horizonte.  
 
Foram utilizados dois instrumentos de pesquisa: o questionário estruturado e a entrevista. 
Os questionários estruturados foram dirigidos aos turistas efetivos, abordando perfil sócio-
econômico, motivações, perfil da viagem, grau de satisfação e sugestões, além de outras 
variáveis, como consta no Termo de Referência do PDITS. 
 
As principais operadoras que operam o receptivo em Belo Horizonte foram entrevistadas, 
com base em um roteiro de perguntas semiestruturado, para captar suas percepções. As 
principais variáveis de análise abordadas nesta pesquisa com as operadoras referem-se a 
suas áreas de atuação, origem da demanda, destinos comercializados e formas de 
comercialização, perfil dos clientes, motivações da sua visita a Belo Horizonte, pontos 
positivos e negativos percebidos em relação ao destino Belo Horizonte e sugestões relativas 
a este produto turístico. 
 
Os locais das entrevistas com turistas efetivos abrangeram os principais pontos turísticos de 
Belo Horizonte, postos de informação turística da Belotur, incluindo os localizados em 
pontos de entrada e saída de turistas, e centros de exposições e convenções onde estavam 
acontecendo eventos turísticos. A aplicação dos questionários da pesquisa nos postos de 
informação turística foi realizada por funcionários da Belotur, a partir de treinamento 
específico. 
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A Tabela 2.185 descreve a quota de entrevistados por locais de aplicação dos questionários.   
 
 

Tabela 2.185 Locais das entrevistas da pesquisa de demanda turística efetiva em Belo 
Horizonte, por categoria e tipo de atrativos, serviços e equipamentos turísticos 
- 2010. 

Categoria de atrativo, 
serviço e 

equipamento turístico 

Tipo de atrativo, 
serviço e equipamento 

turístico 
Local 

Entrevistas 

Abs. % 

Atrativo cultural  Edificações Igreja São Francisco 149 18.6 

Atrativo cultural   
Feiras e Mercados Mercado Central 3 0.4 

Mercado das Flores 1 0.1 

Atrativo cultural  

 
 
Instit. culturais 

Museu Abílio Barreto 29 3.6 

Museu de Arte da 
Pampulha 

58 7.3 

Museu de Artes e Ofícios 15 1.9 

Eventos permanentes  Feiras Feira Hippie 41 5.1 

Outros Serviços e 
Equipamentos Turísticos 

 
 
Informações turísticas – 
Centro de atendimento 
ao turista 

Aeroporto de Confins 7 0.9 

Posto Alô Turismo 3 0.4 

Posto Mercado Central 15 1.9 

Posto Mercado das 
Flores 

19 2.5 

Posto Rodoviária 8 1.0 

Posto Veveco 7 0.9 

Serviços e 
equipamentos de lazer e 
entretenimento 

Parques/Jardins/Praças Praça da Liberdade 147 18.4 

Praça do Mirante 5 0.6 

Praça do Papa 90 11.3 

Parque Municipal 29 3.6 

Casa de espetáculos Palácio das Artes 52 6.5 

Serviços e 
equipamentos para 
eventos  

Centros de convenções-
congressos 

Expominas 38 4.8 

Minascentro 57 7.1 

Serviços e 
equipamentos para 
eventos  

Parques/Pavilhões de 
exposições 

Parque de Exposições 
da Gameleira 

5 0.6 

Serviços e 
equipamentos para 
eventos 

Auditórios/salões de 
convenções Sesc Venda Nova 21 2.6 

Total  22 799 100.0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
Dentre os locais onde se deu a pesquisa destacam-se a Igreja de São Francisco, na 
Pampulha, com 18,6% dos entrevistados, e a Praça da Liberdade, com 18,4%.  
 
Os eventos que ocorreram nos espaços de eventos durante a pesquisa foram: 
 
Minascentro:  

 International Workshop on Addressing the Livelihood Crisis of Farmers: Weather and 
Climate Services / Congresso Internacional de Agrometeorologia 

 Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas 
 
SESC Venda Nova:  

 Congresso Nacional da Aliança Bíblica Universitária do Brasil 
 
Expominas: 

 29º Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica de Minas Gerais 
 
Parque de Exposições da Gameleira: 

 29ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador 
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Para a confecção desta pesquisa, os dados quantitativos levantados foram digitados e 
tabulados com uso do SPSS. As freqüências simples e relativas foram calculadas para 
todas as variáveis, bem como para os cruzamentos solicitados no Termo de Referência do 
PDITS e outros que se mostraram significativos do ponto de vista da análise estatística e 
mercadológica.  
 
Posteriormente, os dados oriundos dos questionários e das entrevistas foram devidamente 
sistematizados e analisados tanto de uma perspectiva tanto quantitativa quanto qualitativa, 
por meio de estatística descritiva. 
 
Acredita-se que em função dos procedimentos amostrais adotados, do grau de confiança 
estatística e do aprofundamento analítico alcançado esta pesquisa de demanda turística 
efetiva pode ser caracterizada como sendo a de maior de abrangência, robustez estatística 
e profundidade de análise já realizada em Belo Horizonte, até o momento. 
 
 

2.2.1.2.  Perfil sócioeconômico dos turistas em Belo Horizonte 
 
Do total de 799 turistas, foram entrevistados 52,8% do sexo masculino e 47,2% do sexo 
feminino. Todos os entrevistados tinham que ter mais de 18 anos, em função do filtro do 
questionário utilizado. Apurou-se que a maior parte dos turistas entrevistados tem entre 24 e 
47 anos (56,8%), sendo também relevante a percentagem de jovens entre 18 a 23 anos 
(14,1%) (tab. 2.186). 
 

Tabela 2.186 Faixa etária dos turistas em Belo Horizonte – 2010 

Faixa Etária (anos) 
Frequência 

Abs. % 

18 a 20 48 6.0 
21 a 23 65 8.1 
24 a 29  145 18.1 
30 a 35  123 15.4 
36 a 41  90 11.3 
42 a 47  96 12.0 
48 a 53  68 8.5 
54 a 59  53 6.6 
60 a 65 32 4.0 
66 ou mais 26 3.3 
Não respondeu  53 6.6 
Total 799 100.0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
O nível de escolaridade dos turistas em Belo Horizonte apresentado na tabela 2.187 pode 
ser considerado alto para o padrão brasileiro, uma vez que 97,5% dos entrevistados têm 
pelo menos o ensino fundamental completo e 59,1% têm curso superior ou pós-graduação 
completos. Apenas 1,6% não tem ensino fundamental completo. 
 

Tabela 2.187 Nível de escolaridade dos turistas em Belo Horizonte – 
2010 

Escolaridade 
Frequência 

Abs. % 

Ensino Fundamental incompleto 13 1,6 
Ensino Fundamental completo 27 3,4 
Ensino Médio completo 104 13,0 
Ensino Superior incompleto 176 22,0 
Ensino Superior completo 289 36,2 
Pós-graduação completa 183 22,9 
Não respondeu 7 0,9 
Total 799 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 
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O padrão de renda dos turistas também é relativamente alto. A renda bruta individual 
mensal, apresentada na tabela 2.188, está concentrada na faixa de R$1.000,00 até 
R$3.000,00, o que corresponde a 28,7% dos entrevistados. Por outro lado, 37,8% 
apresentam renda individual mensal acima de R$3.000,00. Com renda bruta individual 
acima de R$6.000,00 mensais encontram-se 16,1% dos turistas.  
 

Tabela 2.188 Renda bruta individual mensal dos turistas em Belo Horizonte –
2010 

Classe de Renda Bruta Individual 
Frequência 

Abs. % 

Até R$1.000,00 151 18,9 
Acima de R$1.000,00 até R$3.000,00 229 28,7 
Acima de R$3.000,00 até R$6.000,00 173 21,7 
Acima de R$6.000,00 129 16,1 
Não respondeu 117 14,6 
Total 799 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
No que se refere à renda familiar, a tabela 2.189 mostra que os níveis aumentam 
substancialmente, revelando a importância da contribuição da geração de renda pelos 
diversos membros da família. 
 

Tabela 2.189 Renda bruta familiar mensal dos turistas em Belo Horizonte –2010 

Classe de renda bruta familiar 
Frequência 

Abs. % 

Até R$2.000,00 69 8,6 
Acima de R$2.000,00 até R$5.000,00 225 28,2 
Acima de R$5.000,00 até R$8.000,00 185 23,2 
Acima de R$8.000,00 até R$10.000,00 73 9,1 
Acima de R$10.000,00 121 15,1 
Não respondeu 126 15,8 
Total 799 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
A tabela 2.2.5 mostra que predomina a faixa de renda familiar mensal de R$2.000,00 a 
R$5.000,00, na qual se encontram 28,2% dos turistas. Além disso, 47,4% apresentam renda 
familiar superior a R$5.000,00 e 15,1% acima de R$ 10.000,00. O resultado revela a 
existência e a potencialidade de um mercado turístico com alto poder aquisitivo. 
 
Quanto à nacionalidade, conforme visualizado na tabela 2.190, 696 (87,1%) turistas 
entrevistados são brasileiros e 103 (12,9%) são estrangeiros. Este resultado revela um perfil 
de demanda turística crescentemente internacionalizada e muito mais cosmopolita da 
Capital mineira do que o identificado em pesquisas anteriores.  
 

Tabela 2.190 Origem dos turistas em Belo Horizonte – 2010 

Origem dos turistas  
Frequência 

Abs. % 

Brasil 696 87,1 
Outros países 103 12,9 
Total  799 100,0 
*Nota: Se refere ao total dos turistas da America do Sul entrevistados, excluindo brasileiros 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
Os 103 turistas estrangeiros entrevistados vieram de 35 diferentes países, dos cinco 
continentes, sendo 42,7% oriundos da Europa, 22,3% da América do Norte e 18,4% de 
países da América do Sul (exceto Brasil), conforme tabela 2.191. Dentre os 103 turistas 
estrangeiros entrevistados, 2,5% são procedentes dos Estados Unidos e 1,3% da Argentina, 
os maiores países emissores.  
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Tabela 2.191 Continente de origem de turistas estrangeiros em Belo Horizonte – 2010 

Continentes Frequência 

Percentagem 

Sobre o total da 
amostra 

Sobre o total de turistas 
estrangeiros 

África 5 0,6 4.9 

América Central 1 0,1 1.0 

América do Norte 23 2,9 22.3 

América do Sul * 19 2,4 18.4 

Ásia 8 1,0 7.8 

Europa 44 5,5 42.7 

Oceania 3 0,4 2.9 

Não se aplica 696 87,1 - 

Total 799 100,0 100.0 

*Nota: Se refere ao total dos turistas da America do Sul entrevistados, excluindo brasileiros 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
Com relação aos 696 turistas entrevistados oriundos do Brasil, há também diversificação de 
mercados emissivos, sendo que a grande maioria (62,2%) é procedente da região Sudeste, 
16,5% da Nordeste, 10,8% da Sul, 6,8% da Centro-Oeste e 3,7% da Norte (tab. 2.192). 
 

Tabela 2.192 Regiões de origem dos turistas brasileiros em Belo Horizonte – 2010. 

Região Frequência 

Percentagem 

Sobre o total da 
amostra 

Sobre o total de turistas 
brasileiros 

Sudeste 433 54,2 62.2 

Nordeste 115 14,4 16.5 

Sul 75 9,4 10.8 

Centro-Oeste 47 5,9 6.8 

Norte 26 3,3 3.7 

Não se aplica 103 12,9 - 

Total 799 100 100.0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
Em relação a todos os estados brasileiros, o de procedência de origem é São Paulo, com 
23,0%, seguido de Minas Gerais, com 21,2%  e Rio de Janeiro com 6,5%, todos da região 
Sudeste (tab. 2.193). 
 

Tabela 2.193 Estados de origem dos turistas da região Sudeste do Brasil em Belo 
Horizonte – 2010 

Estado Frequência 

Percentagem 

Sobre o total da 
amostra 

Sobre o total de turistas 
da região Sudeste 

Minas Gerais 169 21,2 39.0 

Rio de Janeiro 52 6,5 12.0 

Espírito Santo 28 3.5 6.5 

São Paulo 184 23,0 42.5 

Não se aplica 103 12,9 - 

Total 799 100,0 100.0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
As cidades de residência permanente mais citadas pelos turistas entrevistados foram São 
Paulo, com 10,3%, Rio de Janeiro, com 4,0%, Brasília, com 3,0%, Curitiba, com 2,6%, 
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Fortaleza, com 2,4%, Porto Alegre, com 2,3% e Salvador, com 2,1%. A demanda da cidade 
de São Paulo corresponde a 44,8% da demanda oriunda do estado de São Paulo, enquanto 
que a demanda da cidade do Rio de Janeiro corresponde a 61,5% da demanda proveniente 
do estado do Rio de Janeiro.  
 
Como o principal componente da demanda turística global de Belo Horizonte provém da 
região Sudeste do Brasil, é interessante especificar sua composição específica por sexo, 
faixa etária, escolaridade e faixa de renda individual e familiar.  
 
Em relação ao sexo, a tabela 2.194 mostra que a maioria dos turistas oriundos da região 
Sudeste que visitam Belo Horizonte é constituída de homens (53,6%), refletindo o peso da 
maioria de turistas homens provenientes de São Paulo (58,1%) e de Minas Gerais (53,8%), 
que são os principais estados emissores da região. Já a maior parcela dos turistas oriundos 
do Rio de Janeiro (53,8%) e, sobretudo, do Espírito Santo (64,3%) é constituída de 
mulheres. 
 

Tabela 2.195 Gênero dos turistas em Belo Horizonte segundo o estado de origem da 
região Sudeste - 2010 

Estado de origem 
Masculino Feminino Total 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Minas Gerais 91 53,8 78 46,2 169 100,0 

Rio de Janeiro 24 46,2 28 53,8 52 100,0 

Espírito Santo 10 35,7 18 64,3 28 100,0 

São Paulo 107 58,1 77 41,2 184 100,0 

Total 232 53,6 201 46,4 433 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
A faixa etária predominante dos turistas oriundos dos estados emissores de turistas da 
região Sudeste, conforme visualizada na tabela 2.196, está entre 24 e 29 anos para todos 
os estados, com exceção de São Paulo, cuja faixa predominante situa-se entre 30 a 35 
anos. Proporcionalmente, os jovens de 18 a 23 anos têm maior peso (25% e 18,7%) entre 
os turistas procedentes do Espírito Santo e de Minas Gerais, respectivamente. Já a faixa de 
turistas com ―66 anos ou mais‖ é relativamente pouco importante na composição quantitativa 
da demanda, sendo proporcionalmente mais relevante entre turistas procedentes do Rio de 
Janeiro (4,1%), Minas Gerais (3,9%) e São Paulo (2,4%).  
 

Tabela 2.196 Faixa etária dos turistas em Belo Horizonte segundo o estado de origem da 
região Sudeste, em percentual - julho de 2010 

Faixa etária 
(em anos) 

Minas Gerais Rio de Janeiro Espírito Santo São Paulo Total 

18 a 20 10,3 2,0 7,1 6,5 7,5 
21 a 23 8,4 4,1 17,9 5,3 7,2 
24 a 29 16,8 24,5 21,4 18,2 18,7 
30 a 35 14,2 18,4 3,6 21,2 16,9 
36 a 41 11,0 8,2 17,9 15,3 12,9 
42 a 47 10,3 12,2 14,3 11,2 11,2 
48 a 53 11,6 14,3 3,6 10,6 10,9 
54 a 59 9,0 8,2 14,3 4,1 7,2 
60 a 65 4,5 4,1 0,0 5,3 4,5 

66 ou mais 3,9 4,1 0,0 2,4 3,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
A escolaridade dos turistas oriundos da região Sudeste está descrita na tabela 2.197. A 
maioria dos turistas de todos os estados do Sudeste tem escolaridade relativamente 
elevada, predominando os que têm no mínimo curso superior incompleto, que perfazem 
76,3% do total da região. Destaca-se a percentagem dos turistas que possuem curso 
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superior completo ou pós-graduação oriundos de São Paulo e Rio de Janeiro, que são 
68,5% e 68,0%, respectivamente, seguidos do Espírito Santo (42,8%) e de Minas (36,3%).  
 
Tabela 2.197 Grau de escolaridade dos turistas em Belo Horizonte segundoo o estado de origem 

da região Sudeste, em percentual  - 2010 

Grau de Escolaridade Minas Gerais Rio de Janeiro Espírito Santo São Paulo Total 

Fundamental incompleto 4,2 0 3,6 0,5 2,1 
Fundamental completo 9,5 0 0 3,3 5,1 
Médio completo 25,6 14,0 14,3 9,2 16,5 
Superior incompleto 24,4 18.0 39.3 18,5 22,1 
Superior completo 22,6 36,0 32,1 44,0 34,0 
Pós-graduação completo 13,7 32,0 10,7 24,5 20,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
A renda bruta individual mensal dos turistas oriundos da região Sudeste, apresentada na 
Tabela 2.198, está concentrada na faixa de R$1.000,00 até R$3.000,00, o que corresponde 
a 34,9% dos entrevistados provenientes da região. De outro lado, 41,0% apresentam renda 
individual mensal acima de R$ 3.000,00, sendo que destes turistas 15,0% possuemrenda 
bruta individual acima de R$6.000,00. 
 
O padrão de renda bruta individual dos turistas é maior entre os fluminenses, já que 54,5% 
deles informam que têm renda bruta individual acima de R$ 3.000,00, sendo que destes 
turistas 25,0% possuem acima de R$6.000,00. Entre os paulistas, 51.5% têm renda bruta 
individual acima de R$ 3.000,00 e 16,1% acima de R$ 6.000,00. O perfil do poder aquisitivo 
dos mineiros apresenta-se como o menos favorável entre os estados no cômputo geral. 
Apenas 26,9% deles contra 30,4% dos capixabas, têm renda bruta individual acima de R$ 
3.000,00, embora na faixa de renda acima de R$ 6000,00, encontram-se 11,7% dos 
mineiros, pouco acima dos 8,7% dos turistas capixabas encontrados nesta faixa.  
 

Tabela 2.198 Faixa de renda bruta individual mensal dos turistas em Belo Horizonte segundo o 
estado de origem da região Sudeste, em percentual – 2010 

Estado de origem 
Até 

R$1.000,00 

Acima de 
R$1.000,00 até 

R$3.000,00 

Acima de 
R$3.000,00 até 

R$6.000,00 

Acima de 
R$6.000,00 

Minas Gerais 37,9 35,2 15,2 11,7 

Rio de Janeiro 9,1 36,4 29,5 25,0 

Espírito Santo 21,7 47,8 21,7 8,7 

São Paulo 16,1 32,3 35,4 16,1 

Total 24,1 34,9 26,0 15,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
No que tange a renda familiar mensal, conforme a tabela 2.199, predomina a faixa de 
R$2.000,00 a R$5.000,00, na qual se encontram 35,3% dos turistas provenientes da região 
Sudeste. No caso dos turistas oriundos do Rio de Janeiro predominam os de faixa de renda 
acima de R$10.000,00 (26,1%) e entre R$5.000,00 até R$8.000,00. Além disso, 50,5% dos 
turistas da região Sudeste apresentam renda familiar superior a R$5.000,00 e 15,0% acima 
de R$ 10.000,00. É interessante notar que 41,3% dos turistas entrevistados do estado do 
Rio de Janeiro e 31,3% do estado de São Paulo, respectivamente, tinham renda familiar 
bruta acima de R$ 8.000,00 reais, contra 20,8% dos provenientes do Espírito Santo e 16% 
de Minas Gerais. O perfil do turista mineiro em Belo Horizonte no que tange a renda bruta 
familiar é o mais desfavorável entre todos os estados do Sudeste.  
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Tabela 2.199 Faixa de renda bruta familiar mensal dos turistas em Belo Horizonte, segundo o 

estado de origem da região Sudeste, em percentual – 2010 

Estado de 
origem 

Faixas de renda (%) 

Até R$2.000,00 
Acima de 

R$2.000,00 até 
R$5.000,00 

Acima de 
R$5.000,00 até 

R$8.000,00 

Acima de 
R$8.000,00 até 

R$10.000,00 

Acima de 
R$10.000,00 

Minas Gerais 22,0 40,0 22,0 8,0 8,0 

Rio de Janeiro 10,9 21,7 26,1 15,2 26,1 

Espírito Santo 12,5 41,7 25 12,5 8,3 

São Paulo 8,1 33,8 26,9 11,9 19,4 

Total 14,2 35,3 24,7 10,8 15 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
 

2.2.1.3. Características das viagens dos turistas em Belo Horizonte 
 
Do 799 turistas entrevistados, 43,1% estavam visitando Belo Horizonte pela primeira vez, o 
que indica vitalidade e capacidade do destino para atrair novos turistas. Dentre os turistas 
entrevistados que já estiveram em Belo Horizonte, 33,5% informaram ter visitado a cidade 
com grande frequência (acima de 12 vezes), o que evidencia que a Capital mineira 
apresenta, simultaneamente, significativo fluxo de turistas relativamente ―fiéis‖, que retornam 
à capital constantemente, por diversos motivos. 
 
A tabela 2.200 apresenta as motivações que levaram os turistas entrevistados a viajar para 
Belo Horizonte. 
 

Tabela 2.200 Motivações das viagens turísticas a Belo Horizonte dos turistas em Belo 
Horizonte – 2010 

Motivação 
Frequência 

Abs. % 

Viagem a lazer 265 33.2 

Visitar parentes ou amigos 213 26.7 

Eventos, congresso, convenções 121 15.2 
Compras, negócios 99 12.4 

Estudo, intercâmbio, pesquisa 45 5.6 

Base para conhecer outras cidades ou atrativos. 20 2.5 
Tratamento de saúde 19 2.4 

Religião, peregrinação 10 1.3 

Outros motivos 7 0.9 

Total 799 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
De acordo com 33,2% dos entrevistados, a principal motivação da sua vinda a Belo 
Horizonte é a viagem a lazer, seguida pela visita a parentes ou amigos, que motivou 26,7% 
da amostra pesquisada. Destaca-se ainda a motivação para participação em eventos 
(15,2%), compras e outros negócios (12,4%), que podem ser vistos como subsegmentos do 
Turismo de Negócios, motivando 27,6% do fluxo turístico da Capital. No conjunto, as 
referidas motivações abrangem 86,6% dos entrevistados.  
 
O fato de lazer, isoladamente, aparecer como a principal motivação de visitas turísticas da 
cidade é uma informação importante, em face da conhecida importância do turismo de 
negócios na cidade. Todavia, este fato deve ser visto com certa cautela, já que pode estar 
refletindo uma proporção maior de turistas de lazer na Capital no mês de julho, quando foi 
realizada a pesquisa, relativamente aos meses que não são tradicionalmente de férias 
escolares. 
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Dentre as outras principais motivações citadas, ―estudo, intercâmbio e pesquisa‖ obteve 
5,6% das respostas e tratamento de saúde, 2,4%, evidenciando que o potencial da cidade 
como polo no campo educacional e no turismo de saúde existe, mas não chega a ser ainda 
significativo em termos de fluxo turístico.  
 
Cabe citar ainda que aqueles que alegaram como motivação principal para sua viagem a 
Belo Horizonte a utilização do município como ―base para conhecer outras cidades ou 
atrativos‖, representaram apenas 2,5% da amostra, que buscam a Ouro Preto e outras 
cidades históricas (1,5%), Inhotim (0,3)% e outras destinos (0,7%). Religião ou peregrinação 
é a principal motivação para 1,3% dos turistas, enquanto as demais motivações somam 
juntas, 0,9% das respostas.  
 
Para explicitar melhor o perfil dos turistas associados a cada motivação, pode-se cruzar esta 
variável com as características mais salientes do perfil sócioeconômico dos turistas, em 
termos de sexo, idade, escolaridade e renda.  
 

A Tabela 2.201 mostra que predominam turistas homens em todos os tipos de motivação, 
com exceção de visita a parentes e amigos e ―outras motivações‖. 
 

Tabela 2.201  Motivações de viagem segundo sexo dos turistas em Belo Horizonte –  2010 

Motivação 
Masculino Feminino 

Total 
Abs. % Abs. % 

Visitar parentes e amigos 98 46,0 115 54,0 213 
Eventos, congressos, convenções 66 54,5 55 45,5 121 
Compras, negócios 56 56,6 43 43,4 99 
Viagens para lazer 153 57,7 112 42,3 265 
Outros 48 48,0 53 14,0 100 
Total 421 52,8 378 47,2 799 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 

No que tange a faixa etária, predominam turistas de 24 a 47 anos em todos os quatro 
principais tipos de motivação turística apresentados na tabela 2.202. Nestes, 
proporcionalmente, os jovens de 18 a 23 anos tem maior peso entre os turistas que viajam 
para eventos (15,6%), para visitar parentes e amigos (15,5%) e para compras e negócios 
(13,8%). Já a faixa de turistas com ―66 anos ou mais‖ é relativamente pouco importante na 
composição quantitativa da demanda, sendo proporcionalmente mais relevante entre 
turistas que viajam a lazer (4,5%).  
 

Tabela 2.202  Motivações de viagem segundo faixa etária dos turistas em Belo Horizonte, em 
percentual – 2010 

Faixa de Idade 
(anos) 

Motivações (%) 

Visitar 
parentes e 

amigos 

Eventos, 
congressos, 
convenções 

Compras, 
negócios 

Viagem a 
lazer 

Outros 

18 a 20  6.8 5.2 2,3 6.5 11,1 

21 a 23  8.7 10.4 11,5 5.7 12,2 

24 a 29  15.5 20.0 21,8 18.7 26,7 

30 a 35  17.4 15.7 25,3 15.4 10,0 

36 a 41  12.5 13.0 12,6 11.8 10,0 

42 a 47  11.5 15.7 11,5 15.9 5,6 

48 a 53  9.7 7.0 8,0 8.9 12,2 

54 a 59  8.2 7.8 4,6 8.1 3,3 

60 a 65  6.3 2.6 2,4 4.5 3,3 

66 ou mais 3.4 2.6 0 4.5 5,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 
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Em relação a escolaridade, cujos dados estão apresentados na tabela 2.203, destaca-se 
que a percentagem dos turistas que possuem curso superior completo ou pós-graduação é 
maior entre os turistas de lazer (66,6%), seguida por turistas de eventos (58,9%) e de 
compras e negócios (42,3%). 
 

Tabela 2.203  Motivações de viagem segundo escolaridade dos turistas em Belo Horizonte, em 
percentual – 2010 

Motivação 

Escolaridade (%) 

Fundamental 
incompleto 

Fundamental 
completo 

Médio 
completo 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Pós-
graduação 
completo 

 
Total 

Visitar 
parentes e 
amigos 

1,9 4,7 16,6 22,3 35,5 19,0 100,0 

Eventos, 
congressos, 
convenções 

2,5 0,8 10,9 26,9 26,1 32,8 100,0 

Compras, 
negócios 

1 7,2 20,6 18,6 22,7 19,6 100,0 

Viagem para 
lazer 

1,5 1,9 9,5 20,5 42,4 24,2 100,0 

Outros 0,9 2,7 10 22,7 44,5 19,1 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo - 2010 

 
Os dados relativos a renda bruta individual dos turistas, apresentados na tabela 2.204, 
revelam que a maioria dos turistas está na faixa de renda bruta acima de R$1.000,00 até 
R$3.000,00, quaisquer que sejam as suas motivações de viagem. A percentagem dos 
turistas que possuem renda acima de R$3.000,00 é maior entre turistas de lazer (47,4%), 
seguida por turistas de eventos (43,6%) e de compras e negócios (43,0%). Já a 
percentagem entre os turistas que dizem possuir renda acima de R$6.000,00, é maior entre 
turistas de eventos (22,8%). 
 
Tabela 2.204 Motivações de viagem segundo renda bruta individual dos turistas em Belo Horizonte 

em percentual –  2010 

Motivações 

Faixa de renda (em Reais) 

Até 1.000,00 
Acima de 

1.000,00 até 
3.000,00 

Acima de 
3.000,00 

até 
6.000,00 

Acima de 
6.000,00 

 
Total 

Visitar parentes e amigos 23,0 32,6 25,3 19,1 100,0 

Eventos, congressos, 
convenções 

24,8 31,7 20,8 22,8 100,0 

Compras, negócios 22,1 34,9 26,7 16,3 100,0 

Viagens para lazer 16,2 36,4 29,4 18,0 100,0 

Outros 33,0 29,5 18,2 19,3 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Em relação a renda bruta familiar mensal, conforme dados apresentados na tabela 2.205, a 
maioria dos turistas está na faixa de renda acima de R$2.000,00 até R$5.000,00, quaisquer 
que sejam suas motivações. A proporção dos turistas que possui renda bruta familiar acima 
de R$8.000,00 é maior entre turistas de eventos (32,0%), seguida por turistas em visita a 
parentes e amigos (31,1%), turistas de lazer (29,3%) e de compras e negócios (25,9%). Já 
entre os que dizem possuir renda bruta familiar acima de R$10.000,00, a proporção é maior 
entre turistas que visitam parentes e amigos (21,7%), seguido de turistas em lazer (18,8), 
turistas de eventos (18.6%) e de compras e negócios (13,6%). 
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Tabela 2.205 Motivações de viagem segundo renda bruta familiar mensal dos turistas em Belo 
Horizonte, em percentual –  2010 

Motivação 

Faixas de renda (em R$) 

Até 
2.000,00 

Acima de 
2.000,00 até 

5.000,00 

Acima de 
5.000,00 até 

8.000,00 

Acima de 
8.000,00 até 

10.000,00 

Acima de 
10.000,00 

 
Total 

Visitar parentes e 
amigos 

9,4 31,7 27,8 9,4 21,7 100,0 

Eventos, congressos, 
convenções 

12,4 27,8 27,8 13,4 18,6 100,0 

Compras, negócios 7,4 40,7 25,9 12,3 13,6 100,0 

Viagens para lazer 8,3 33,2 29,3 10,5 18,8 100,0 

Outros 17,6 37,6 22,4 10,6 11,8 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Quando a motivação dos turistas estrangeiros em Belo Horizonte é cruzada com a origem 
dos mesmos, tal com apresentado na Tabela 2.206, alguns dados relevantes se salientam. 
 
Tabela 2.206  Motivações de viagem segundo continentes de origem dos turistas estrangeiros em 

Belo Horizonte, em percentual –  2010 

Motivação 

Origem  

África 
América 
Central 

América 
do Norte 

América 
do Sul* 

Ásia Europa Oceania Total 

Visitar parentes e 
amigos 

20,0 0 39,1 21,1 0 25,0 66,7 26,5 

Eventos, 
congressos, 
convenções 

60,0 100,0 8,7 10,5 71,4 18,2 0 20,6 

Compras, 
negócios 

0 0 0 5,3 28,6 9,1 0 6,9 

Viagens para lazer 0 0 21,7 42,1 0  20,5 33,3 22,5 

Outros 20,0 0 30,5 21,0 0 27,2 0 23,5 

* Nota: Se refere ao total dos turistas da America do Sul entrevistados, excluindo brasileiros 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
As principais motivações para vir a Belo Horizonte por parte dos turistas estrangeiros 
entrevistados são: visita a parentes e amigos, para 26,5% casos e ―Turismo de Negócios‖ 
para 27% dos casos, abrangendo os subsegmentos do turismo de eventos (20,6%) e 
compras e negócios (6,9%). Isso revela uma faceta ainda pouco conhecida da dimensão 
demográfica e da realidade crescentemente globalizada da metrópole mineira.  
 
Da amostra pesquisada, vinham a Belo Horizonte com o fim de visitação a parentes e 
amigos 66,7% dos turistas oriundos da Oceania, 39,1% dos americanos, 25% dos europeus, 
21,1 % dos sul americanos e 20% dos africanos.  
 
No campo do turismo de negócios, ir a eventos, congressos e convenções era a principal 
motivação para 100% dos oriundos da America Central, 71,4% dos asiáticos, 60% dos 
africanos, 18,2% dos europeus, 10,5 dos sul americanos e 8,7% dos americanos. Já os sub-
segmento de ―compras e negócios‖ stricto sensu, ainda que sendo a principal motivação de 
28,6% % dos asiáticos, de 9,1 % dos europeus e de 5,1% dos sul americanos, era a 
motivação de menor incidência entre os turistas estrangeiros pesquisados. 
 
De outro lado os turistas cuja principal motivação era o lazer em Belo Horizonte 
representavam 42,1% dos sul americanos, 33,3% dos oriundos da Oceania, 21,7% dos 
americanos e 20,5 % dos europeus. 
 
O fato de lazer ser uma motivação bem mais importante para turistas brasileiros do que para 
estrangeiros em Belo Horizonte não chega a surpreender tanto quanto o fato de a motivação 
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para visitar parentes e amigos na Capital mineira ser mais importante para turistas 
estrangeiros do que para brasileiros, conforme revelado na comparação dos dados da 
tabela 2.206 com a tabela 2.207, relativa ao cruzamento das motivações de viagem segundo 
regiões de origem do Brasil dos turistas de Belo Horizonte. 
 
Tabela 2.207 Motivações de viagem segundo regiões de origem do Brasil dos turistas em Belo 

Horizonte, em percentual – 2010 

Motivação 

Regiões de origem (%) 

Centro-
Oeste 

Nordeste Norte Sudeste Sul Total 

Visitar parentes e amigos 42,6 13,9 26,9 28,4 26,7 26,7 

Eventos, congressos, 
convenções 

19,1 23,5 3,8 12,0 14,7 14,4 

Compras, negócios 8,5 7,8 3,8 15,7 13,3 13,2 

Viagens para lazer 23,4 45,2 34,6 33,0 36,0 34,8 

Outros 6,4 9,6 30,9 10,9 9,3 10,9 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
A tabela 2.208 mostra as principais motivações para vir a Belo Horizonte por parte dos 
turistas brasileiros entrevistados são: lazer (34,8%), ―Turismo de Negócios‖ com 27,6% dos 
casos - abrangendo os sub-segmentos do turismo de eventos (14,4%), compras e negócios 
(13,2%) – e visita a parentes e amigos (26,7%). 
 
Proporcionalmente, a motivação para visitar parentes e amigos em Belo Horizonte é maior 
entre os turistas oriundos da região Centro-Oeste (42,6%), seguidos das regiões Sudeste 
(28,4%), Norte (26,9%), Sul (26,7%) e Nordeste (13,9%).  
 
O turismo de negócios - participar de eventos, congressos e convenções - atrai 23,5% dos 
turistas oriundos da região Nordeste (23,5%), 19,1% da região Centro-Oeste, 14,7% da 
região Sul, 12,0% da região Sudeste e apenas 3,8% da região Norte. Já a motivação de 
―compras e negócios‖ atrai proporcionalmente mais turistas de regiões de economia mais 
pujante e próximas: 15,7% dos turistas procedentes da região Sudeste, 13,3% da região 
Sul, 8,5% dos turistas da região Centro-Oeste, 7,8% da região Nordeste e apenas 3,8% da 
região Norte.   
 
Os 242 turistas brasileiros cuja principal motivação era o lazer em Belo Horizonte 
representavam 45,2% dos turistas oriundos da região Nordeste, 36,0% da Sul, 34,6% da 
Norte, 33% da Sudeste e 23,4% da Centro-Oeste. 
 
O foco nos turistas oriundos da região Sudeste do Brasil e suas motivações para viajar a 
Belo Horizonte fornecem uma aproximação mais detalhada deste importante mercado, 
conforme revelado na tabela 2.208. 
 
Tabela 2.208 Motivações de viagem segundo estados de origem dos turistas da região Sudeste em 

Belo Horizonte, em percentual -  2010 

Motivação 

Origem (%) 

Minas 
Gerais 

São 
Paulo 

Rio de 
Janeiro 

Espírito 
Santo 

Total da 
região 

Sudeste 

Visitar parentes e amigos 26,0 32,1 21,2 32,1 28,4 

Eventos, congressos, 
convenções 

11,8 12,0 13,5 10,7 12,0 

Compras, negócios 24,9 10,3 9,6 7,1 15,7 

Viagens para lazer 23,7 36,4 42,3 50,0 33,0 

Outros 13,6 9,2 13,5 0,0 10,9 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 
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As principais motivações para vir a Belo Horizonte por parte dos turistas da região Sudeste 
entrevistados são: viagens a lazer, com 33,0%, visita a parentes e amigos, com 28,4%, e o 
turismo de negócios, com 27.7%, abrangendo as motivações do turismo de eventos (12,0%) 
e compras e negócios (15,7%).   
 
Curiosamente, a motivação para visitar parentes e amigos em Belo Horizonte é 
proporcionalmente maior entre os turistas oriundos de São Paulo (32,1%) e Espírito Santo 
(32,1%) do que de Minas Gerais (26,0%). No que tange ao turismo de negócios, ir a 
eventos, congressos e convenções atraía 13,5% dos turistas fluminenses, 12,0% dos 
paulistas, 11,8% dos mineiros e 10,7% dos capixabas. Já o subsegmento de ―compras e 
negócios‖ atraía 24,9% dos mineiros e apenas 10,3% dos paulistas, 9,6% dos cariocas e 
7,1% dos capixabas. De outro lado, os 143 turistas da região Sudeste cuja principal 
motivação era o lazer em Belo Horizonte representavam 50,0% dos turistas capixabas, 
42,3% dos cariocas, 36,4% dos paulistas e de relativamente poucos mineiros (23,7% dos 
turistas provenientes do próprio estado). 
 
A tabela 2.209 mostra que os turistas se hospedam principalmente em casas próprias ou de 
parentes e amigos (45,3%), seguido de hotéis (39,3%). Juntos, esses meios de 
hospedagem são responsáveis por 84,6% das preferências dos entrevistados.  
 
Tabela 2.209 Meios de hospedagem utilizados por turistas em Belo Horizonte –  2010 

Meios de hospedagem 
Frequência 

Abs. % 

Casa própria, de parentes ou amigos 362 45.3 

Hotel 314 39.3 

Motel, hospedaria, alojamento ou pensão 36 4.5 

Casa ou apartamento alugado 24 3.0 

Apart-Hotel 23 2.9 

Albergue 13 1.6 

Pousada 8 1.0 

Colônia de férias 6 0.8 

Instituições ou casas religiosas 6 0.8 

Outro 7 0.9 

Total 799 100.0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Quando se cruzam os dados de motivação de viagem com meios de hospedagem utilizados, 
várias observações de interesse podem ser feitas a partir da leitura da tabela 2.210.  
 
Dentre aqueles visitam parentes e amigos, 89,7% se hospedam em casa própria, de 
parentes ou amigos, 7,5% em hotel, 1,0% em ―outros meios de hospedagem‖, 0,9% em 
apart-hotel e 0,9% em casa ou apartamento alugado.  
 
Os que vêm para eventos e congressos se hospedam majoritariamente em hotel (52,1%), 
seguidos de ―outros meios de hospedagem‖ (24,0%), casa própria, de parentes ou amigos 
(18,2%), apart-hotel (2,5%), pousada (2,5%), casa ou apartamento alugado (0,8%).  
 
Dentre aqueles que viajam motivados por compras e negócios, 61,6 % se hospedam em 
hotel, 15,2% em casa própria, de parentes ou amigos, 9,1% em casa ou apartamento 
alugado, 8,1% em apart-hotel, 1,0 em pousada, 1,0% em albergue e 4,0% em ―outros meios 
de hospedagem‖.  
 
Por último, constata-se que aqueles que vêm para lazer se hospedam majoritariamente em 
hotel (51,3%), seguidos de casa própria, de parentes ou amigos (37,4%), apart-hotel (3,0%), 
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casa ou apartamento alugado (2,6 %), ―outros meios de hospedagem‖ (1,9%), pousada 
(1,1%).  
 
Tabela 2.210  Meios de hospedagem utilizados segundo motivação de viagem turística para Belo 

Horizonte dos turistas, em percentual - 2010  

Motivação 

Tipo de Hospedagem (%) 

Hotel 
Apart-
Hotel 

Aluguel Pousada 

Casa 
própria, de 
parentes ou 

amigos 

Albergue Outros Total 

Visitas  a parentes, 
amigos 

7,5 0,9 0,9 0,0 89,7 0,0 1,0 26,7 

Eventos, 
congressos, 
convenções 

52,1 2,5 0,8 2,5 18,2 0,0 24,0 15,1 

Compras, negócios 61,6 8,1 9,1 1,0 15,2 1,0 4,0 12,4 

Lazer 51,3 3,0 2,6 1,1 37,4 2,6 1,9 33,2 

Outro 38,0 2,0 5,0 1,0 34,0 5,0 15,0 12,5 

Total 39,3 2,9 3,0 1,0 45,2 1,6 7,0 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Dentre aqueles que ficam em hotéis, a maioria está em viagem de lazer, seguido de 
eventos, compras e congressos: o chamado ―turismo de negócios‖. Casa própria, de 
parentes e amigos é um meio de hospedagem importante não só para os que vêm em visita 
a parentes e amigos, mas também para aqueles que viajam também com outras motivações 
para Belo Horizonte.  
 
Outros dados interessantes emergem quando se cruzam os meios de hospedagem 
utilizados com a origem dos turistas, de acordo com os estados emissores da região 
Sudeste, tal como mostrado na tabela 2.211. A grande maioria dos turistas da região se 
hospeda em casa própria, de parentes e amigos (48,5%) ou em hotéis (37,6%). 
Proporcionalmente, os maiores frequentadores de hotéis em Belo Horizonte são os paulistas 
e capixabas (46,2% cada), seguidos dos mineiros (27,8%). Curiosamente, os fluminenses 
são os que apresentam menor frequência em hotéis da cidade (25,0%) e maior propensão a 
ficar em casa de parentes e amigos (60,7%), em que pese serem a serem os turistas de 
maior média de renda individual (tabela 2.211). 
 
Tabela 2.211 Meios de hospedagem utilizados pelos turistas em Belo Horizonte, segundo o estado 

de origem da região Sudeste, em percentual –  2010 

Tipos de 
Hospedagem 

Estados de Origem da Região Sudeste 

Minas Gerais Espírito Santo 
Rio de 
Janeiro 

São Paulo 
Total da 
região 

Hotel 27,8 46,2 25,0 46,2 37,6 

Apart-hotel 4,1 1,9 3,6 2,7 3,2 

Aluguel  3,0 1,9 3,6 2,7 2,8 

Pousada 0,6 0 0 0 0,2 

Casa própria, de 
parentes ou amigos 

56,2 44,2 60,7 40,8 48,5 

Albergue 0,6 1,9 3,6 1,6 1,4 

Outros 7,7 3,9 3,5 6,0 6,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Em relação ao número de pernoites dos turistas entrevistados, calculou-se inicialmente a 
média. Mas, como forma identificados valores extremos (outliers), que distorciam essa 
média, calculou-se também a mediana, que é muito menos sensível a estes valores 



 

−  − 270 

extremos. O fato de a média ser maior do que a mediana significa que os outliers estão 
puxando os valores médios para cima. Quando ela é menor, estão puxando para baixo.   
 
O número médio de pernoites por turista foi calculado considerando o total da amostra e, 
também, num segundo momento, extraindo-se da amostra os casos extremos (outliers). 
Num primeiro momento, simulou-se a média com a retirada de 25% dos casos amostrais 
mais extremos, para demonstrar o seu peso na média geral. Posteriormente, trabalhou-se 
com extração de 2% dos casos extremos da amostra (outliers), o que é um procedimento 
padrão recomendável do ponto de vista estatístico.  
 
Quando se considera o total da amostra, o turista permanece em média 11,5 pernoites em 
Belo Horizonte, o que é considerado uma média alta. A mediana neste caso é de cinco 
pernoites, indicando que os outliers estão nitidamente puxando os valores médios para 
cima.  
 
Quando se desagregam esses números por tipo de hospedagem, vê-se que a média 
exclusivamente de turistas hospedados em hotéis no mês da pesquisa foi de 6,4 dias, sendo 
a mediana de 3,5, enquanto a média de permanência de turistas hospedados em pousadas 
foi de 4 dias e a mediana de 4,5.  
 
Todos os outros meios de hospedagem indicados puxaram essa média para cima: casa ou 
apartamento alugado (média de 72,6 dias e mediana de 12,5), albergues (média de 33,7 
dias e mediana de 4), apart-hotéis (média de 23,5 dias e mediana de 6), outros (média de 
13,1 dias e mediana de 6,5) e casa própria, de parentes ou amigos (média de 10,9 dias e 
mediana de 6,5).  
 
Quando se cruza o número de pernoites por tipo de motivação turística, constata-se que, em 
média, aqueles que viajam motivados para compras e negócios destacam-se, ficando 25,4 
noites por viagem (mediana de 6,5), aqueles que visitam parentes e amigos ficam 10,1 
noites (mediana de 5), aqueles que viajam a lazer ficam 6,4 noites (mediana de 4), aqueles 
que vêm para eventos e congressos ficam 5,7 noites (mediana de 4,5) e aqueles que viajam 
por outros motivos ficam 21,1 noites (mediana de 5).  
 
Também do cruzamento do número de pernoites por principais estados de origem da região 
Sudeste extraem-se observações relevantes. A média de pernoites total de turistas da 
região é de apenas 6,9 e a mediana de 3,5. Estes números são bem menores do que o 
número médio de 11,5 pernoites e a mediana de 5 encontrados quando se consideram 
todos os turistas. Dentre os estados, o do Rio de Janeiro tem a maior média de permanência 
por viagem (10,6 pernoites e mediana de 3,5). Isso está alinhado ao fato de que se 
hospedam predominantemente em casas próprias, de parentes ou amigos, seguindo-se 
Minas Gerais (média de 6,9 e mediana de 5), São Paulo (média de 6,3 e mediana de 3,5) e 
Espírito Santo (média de 4,0 e mediana de 2,5).  
 
Extraindo-se da amostra total os casos extremos (outliers) na proporção de 25%, o número 
médio geral de pernoites por turista cai para 4,2 pernoites, demonstrando que uma parcela 
de até 25% dos turistas tem uma média de permanência muito maior do que a da maioria 
(75%) dos turistas da amostra. Salienta-se que essa média de 4,2 é próxima à taxa média 
de permanência de turistas hospedados apenas em hotéis e apart-hotéis em Belo Horizonte, 
tal como identificado pelos empresários do setor nos estudos de oferta turística efetuados 
durante o mesmo período, para este diagnóstico do mercado turístico de Belo Horizonte. 
 
Todavia, extraindo-se da amostra os casos extremos (outliers) na proporção de até 2% da 
amostra, tal como recomendado no procedimento estatístico mais habitual, a taxa média de 
permanência calculada é de 7,4 pernoites, que fica mais próxima da mediana, que se 
mantém em 5 pernoites. Essa média é ainda relativamente alta e pode estar refletindo o fato 
de que o levantamento se deu em julho, mês de férias escolares e de médias de estadas 
mais longas, tradicionalmente.  
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Quando se desagregam esses números obtidos com exclusão de outliers na proporção de 
2%, por tipo de hospedagem, vê-se que a média exclusivamente de turistas hospedados em 
hotéis no mês da pesquisa foi de 5,0 dias (mediana de 4) e que a permanência de turistas 
hospedados em pousadas foi de 4 dias (mediana de 5). Os outros meios de hospedagem 
indicados puxaram essa média para cima: casa ou apartamento alugado, média de 57,2 e 
mediana de 10; outros meios de hospedagem, média de 9,7 e mediana de 5,5; casa própria, 
de parentes ou amigos, média de 8,3 e mediana de 3; albergues, média de 6,1 e mediana 
de 3,5; e apart-hotéis, média de 5,7 e mediana de 4.  
 
Quando se cruza o número de pernoites por tipo de motivação turística, vê-se que, em 
média, os que viajam motivados para compras e negócios destacam-se, ficando 18,2 noites 
por viagem (mediana de 7), aqueles que viajam por outros motivos (média de 13,6 e 
mediana de 4,5), aqueles que visitam parentes e amigos (média de 8,2 e mediana de 5), 
aqueles que vêm para eventos e congressos (média de 5,4 e mediana de 4,5) e aqueles que 
viajam a lazer (média de 5,3 e mediana de 3,5). Já a média de pernoites total de turistas da 
região Sudeste passa a ser de 5,4 e a mediana de 4. Nesse caso, dentre os estados da 
região a maior média de permanência passa a ser Minas Gerais (6,3 pernoites por viagem e 
mediana de 5), o que se justifica pelo fato de que viajam a Belo Horizonte motivados 
principalmente para visitar a parentes e amigos, predominando o hábito de se hospedarem 
entre estes ou em casa própria. Seguem-se São Paulo (média de 5 e mediana de 3,5), Rio 
de Janeiro (média de 4,3 e mediana de 3,5) e Espírito Santo (média de 3,2 e mediana de 
2,5).  
 
O meio de transporte mais utilizado para viagens a Belo Horizonte, segundo os turistas é o 
avião (tab. 2.212), preferido por 46,7% dos entrevistados, seguido do automóvel (28,8%). 
Como terceira preferência vem o ônibus de linha com 17,9%. A participação de ônibus de 
excursão é relativamente baixa (4,9%), enquanto a de outros meios de transporte 
corresponde a apenas 1,8% das preferências.  
 

Tabela 2.212 Meios de transporte de acesso a Belo Horizonte 
utilizados pelos turistas –  2010 

Meios de transporte 
Frequência 

Abs. % 

Avião 373 46.7 
Automóvel 230 28.8 
Ônibus de linha 143 17.9 
Ônibus de excursão 39 4.9 
Trem 8 1.0 
Outros 6 0.8 
Total 799 100.0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
A pesquisa revelou que a maioria dos turistas entrevistados viaja acompanhada. Assim, 
enquanto 32,9% viaja sozinhos, 41,9% viaja em família, sendo que dentre esses últimos a 
família em viagem é composta de casal sem filhos, em 48,2% dos casos. A parcela dos que 
viajam em grupo corresponde a 25,2% dos entrevistados. Destes, 29,9 % compõem-se de 2 
pessoas, 35,8% de 3 a 5 pessoas e em 34,3% de 6 ou mais pessoas.   
 
No que tange a motivação, conforme a tabela 2.213, aqueles que viajam a compras e 
negócios são os que proporcionalmente mais viajam sozinhos (42,0%), seguidos pelos que 
viajam por outros motivos (39,0%) e os que viajam a eventos (34,7%).  
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Tabela 2.213 Formas de viagem segundo as motivações de viagem dos turistas em Belo 

Horizonte –  2010   

Motivação 

Formas de viajar 

Sozinho Em grupo Com família Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Visitar parentes e amigos 70 32,9 16 7,5 127 59,6 213 26,7 

Eventos, congressos, 
convenções 

42 34,7 60 49,6 19 15,7 121 15,1 

Compras, negócios 42 42,0 31 31,0 27 27,0 100 12,5 

Viagens a lazer 70 26,4 62 23,4 133 50,2 265 33,2 

Outros 39 39,0 32 32,0 29 29,0 100 12,5 

Total 263 32,9 201 25,2 335 41,9 799 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Conforme a tabela 2.214, a maior proporção dos turistas que viajam sozinhos para Belo 
Horizonte em relação ao total de turistas por estado de origem da região Sudeste é 
constituída de turistas paulistas (37,0%), seguidos de mineiros (30,2%), cariocas (21,4%) e 
capixabas (19,2%). Os turistas mineiros em Belo Horizonte são os que viajam mais em 
grupo (29,0%), seguido de fluminenses e capixabas (25,0% cada) e dos paulistas (20,1%). 
Dos que viajam com família, a maior proporção relativamente ao total de turistas de cada 
estado é de capixabas (55,8%), seguido de fluminenses (53,6%), paulistas (42,9%) e 
mineiros (40,8%). 
 

Tabela 2.214  Forma de viagem segundo estados de origem da região Sudeste dos turistas em 
Belo Horizonte –  2010 

Estados de 
origem 

Formas de viajar 

Sozinho Em grupo Com família Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Minas Gerais 51 30,2 49 29,0 69 40,8 169 100,0 

Espírito Santo 10 19,2 13 25,0 29 55,8 52 100,0 

Rio de Janeiro 6 21,4 7 25,0 15 53,6 28 100,0 

São Paulo 68 37,0 37 20,1 79 42,9 184 100,0 

Total 135 31,2 106 24,5 192 44,3 433 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Na consideração do destino a ser visitado, 77,1% revelaram que têm o destino Belo 
Horizonte como única opção de viagem na ocasião. Dentre os 22,9% que reconheceram 
outra opção de destino ―concorrente‖, 33,8% consideraram as cidades históricas de Minas 
Gerais, 12,7% consideraram o Rio de Janeiro, 10,7% São Paulo, 2,9% Florianópolis, 2,4% 
―outras cidades e áreas turísticas vizinhas em Minas Gerais‖ e 37,2% uma variedade de 
outros destinos. Essa informação é interessante, sobretudo, por ratificar a concorrência 
(além da complementaridade) de Belo Horizonte com as cidades históricas, além de 
destacar a concorrência com o Rio, que pode se dar em vários campos, como o do turismo 
de negócios e lazer associado à cultura, em que pese a conhecida importância da capital 
fluminense nesses campos, em nível nacional.  
 
A fim de determinar o peso do grau de influência dos principais fatores que poderiam ter 
influenciado a decisão da escolha de Belo Horizonte como destino turístico, foram 
apresentados 14 fatores para os entrevistados, cada um deles numa escala progressiva de 
0 a 10. O valor 0 corresponde à influência nula na decisão - ou seja, mudanças nesses 
fatores não irão influenciar a decisão de escolha do destino. O grau de influência igual a 10 
representa alto grau de influência do fator na decisão de escolha do destino. 
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O grau de influência associa-se ao conceito de elasticidade, embora não signifique a mesma 
coisa. A elasticidade é representada por um número absoluto, que representa variações 
relativas entre duas variáveis. No caso desta pesquisa, não se computaram essas 
variações, mas somente o grau de sensibilidade ou de influência de cada fator em relação à 
escolha do destino Belo Horizonte.  
 
A tabela 2.215 mostra a participação relativa de cada fator por grau de influência. Destaca-
se o fator ―disponibilidade de bons pacotes de viagem‖, que teve a participação de 16,42% 
dos entrevistados, a maior dentre os fatores considerados, cujo grau de influência foi nulo. 
Simultaneamente, este fator teve a menor participação - apenas 1,96% - na coluna referente 
ao grau de influência dez. Este resultado indica que este fator é o que menos influencia a 
decisão de escolha do destino.  
 
Segue como fator que menos influenciou ―material promocional‖, com 11,94% de 
participação dos turistas na coluna correspondente ao grau zero, e 3,7% na coluna de grau 
10. O destaque destes dois fatores como aqueles que menos influenciaram pode ser devido 
à própria escassez de bons pacotes de viagem e de material promocional na divulgação do 
destino Belo Horizonte. De outro lado, com grau de influência no valor 10, destacam-se 
―hospedagem‖, com participação de 13,2%, atrativos turísticos, com 10,5% e ―eventos‖, com 
10,4%. Estes foram os fatores que tiveram maior influência na decisão de visitar o destino 
Belo Horizonte. ―Bares e restaurantes‖ vem a seguir, citado por 9,54% dos entrevistados 
como o fator que mais influenciou na decisão de vir a Belo Horizonte. Quanto aos outros 
fatores, obtiveram um grau médio, concentrado nos valores de 3 a 8.  
 
Tabela 2.215  Distribuição percentual dos fatores por seu grau de influência na seleção do destino 

pelos turistas em Belo Horizonte –  2010 

Fatores de Influência 
Grau de Influência (%) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Proximidade e facilidade 
de acesso 

5,8 7,5 12,2 12,5 9,0 9,8 6,9 9,1 8,8 5,8 7,9 

Atrativos turísticos 4,4 5,6 8,0 8,5 8,4 6,9 7,6 10,2 10,2 9,8 10,6 

Eventos 8,0 12,4 13,2 8,1 7,0 8,4 6,5 3,9 4,6 5,2 10,5 

Hospedagem 6,3 6,8 3,5 7,0 8,0 6,9 5,2 5,6 7,5 8,0 13,2 

Restaurantes e bares 6,4 5,0 6,6 8,1 7,4 6,5 7,1 6,7 8,1 12,4 9,5 

Equipamentos de 
entretenimento 

8,7 13,0 10,4 6,6 5,4 7,4 5,6 7,0 6,9 6,0 6,4 

Disponibilidade de pacotes  
de viagem 

16,4 9,9 5,6 4,0 3,0 4,3 3,2 2,8 2,5 2,5 2,0 

Qualidade dos serviços em 
geral 

5,7 3,7 6,6 4,8 7,4 8,7 11,1 10,3 10,4 9,2 6,7 

Preços 5,5 3,1 8,7 6,6 9,7 11,1 13,5 10,7 10,4 7,6 4,1 

Infraestrutura de água, luz 
e esgoto 

7,8 6,8 4,9 8,5 8,0 6,3 8,2 7,2 7,0 9,5 7,9 

Segurança 5,9 4,4 4,9 8,5 9,4 9,0 8,7 9,4 9,6 10,5 6,4 

Limpeza pública 6,9 10,6 9,0 10,7 12,0 8,0 10,2 9,5 8,0 7,6 5,2 

Material promocional 11,9 10,6 6,3 6,3 4,4 6,5 5,8 7,4 5,7 4,4 3,7 

Outros 0,3 0,6 0,4 0,0 1,0 0,2 0,6 0,2 0,3 1,8 6,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
As tabelas 2.2.31 e 2.2.32 apresentam a distribuição do grau de influência de cada fator, em 
valores absolutos e percentuais, respectivamente. Com base nestas tabelas e 
considerando-se que o grau de influência no valor de 7 ou superior equivaleria a um alto 
nível de influência, o fator ―Outros‖ apresenta-se como o de maior concentração nesta faixa 
de influência, com 86,0% das preferências. Entretanto, conforme mostrado na tabela 2.2.30, 
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a participação do fator ―Outros‖ no total é muito baixa. Vale salientar que na opção ―Outros‖ 
o item referente à visita a parentes e amigos é o mais citado com 32,3% das respostas. 
 
Seguindo-se em ordem decrescente do grau de influência, conforme disposto nas tabelas 
2.216 e 2.217, apresentam-se os seguintes principais fatores, considerando-se o grau 7 ou 
superior: atrativos turísticos, com 57,2% das respostas; hospedagem, com 52,4%; 
restaurantes e bares, com 50,7%; e qualidade dos serviços com 49,3%. Estes foram os 
fatores que apresentaram níveis mais altos de grau de influência. 
 
O fator que menos influenciou na decisão de vir a Belo Horizonte foi a ―Disponibilidade de 
bons pacotes de viagem‖, em que se verifica que 71,2% deram o conceito zero e apenas 
4,2% deram o conceito 10. Em seguida aparece o item ―Material promocional‖ em que 
50,3% optaram pelo conceito zero e apenas 7,8% pelo conceito 10.  
 
Os elementos que registraram o mais alto grau de influência, igual a 10, foram em ordem 
decrescente: hospedagem, com 27,5%; atrativos turísticos, com 21,8%; eventos, com 
21,7%; e restaurantes, com 19,8%. Seguem-se: infraestrutura de água, luz e esgoto 
(16,5%); proximidade e facilidade de acesso, (16,2%); qualidade dos serviços em geral, 
(13,8%); equipamentos de entretenimento, (13,5%); e segurança (13,3%). Este resultado 
sugere em quais elementos a qualidade dos serviços prestados têm maior influência na 
avaliação dos turistas. 
 

 

Tabela 2.216 Frequência absoluta dos graus de influência de cada fator na seleção do destino 
Belo Horizonte pelos turistas –  2010 

Fatores de Influência 
Frequência Absoluta do Grau de Influência 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Proximidade e facilidade de 
acesso 

191 12 35 34 27 105 37 78 109 40 129 797 

Atrativos turísticos 145 9 23 23 25 74 41 88 126 67 173 794 

Eventos 263 20 38 22 21 90 35 34 57 36 171 787 

Hospedagem 208 11 10 19 24 74 28 48 93 55 216 786 

Restaurantes e bares 211 8 19 22 22 70 38 58 100 85 156 789 

Equipamentos de 
entretenimento 

288 21 30 18 16 79 30 60 85 41 104 772 

Disponibilidade de pacotes de 
viagem 

542 16 16 11 9 46 17 24 31 17 32 761 

Qualidade dos serviços em 
geral 

188 6 19 13 22 93 60 89 128 63 109 790 

Preços 182 5 25 18 29 119 73 92 128 52 67 790 

Infraestrutura de água, luz e 
esgoto 

258 11 14 23 24 67 44 62 87 65 129 784 

Segurança 195 7 14 23 28 96 47 81 119 72 105 787 

Limpeza pública 227 17 26 29 36 86 55 82 99 52 85 794 

Material promocional 394 17 18 17 13 69 31 64 70 30 61 784 

Outros 9 1 1 0 3 2 3 2 4 12 99 136 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 
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Tabela 2.217 Frequência relativa dos graus de influência de cada fator na seleção do destino Belo 

Horizonte pelos turistas – 2010  

Fatores de Influência 
 Grau de Influência (%) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Proximidade e facilidade 
de acesso 

24,0 1,5 4,4 4,3 3,4 13,2 4,6 9,8 13,7 5,0 16,2 100,0 

Atrativos turísticos 18,3 1,1 2,9 2,9 3,1 9,3 5,2 11,1 15,9 8,4 21,8 100,0 

Eventos 33,4 2,5 4,8 2,8 2,7 11,4 4,4 4,3 7,2 4,6 21,7 100,0 

Hospedagem 26,5 1,4 1,3 2,4 3,1 9,4 3,6 6,1 11,8 7,0 27,5 100,0 

Restaurantes e bares 26,7 1,0 2,4 2,8 2,8 8,9 4,8 7,4 12,7 10,8 19,8 100,0 

Equipamentos de 
entretenimento 

37,3 2,7 3,9 2,3 2,1 10,2 3,9 7,8 11,0 5,3 13,5 100,0 

Disponibilidade de bons 
pacotes de viagem 

71,2 2,1 2,1 1,4 1,2 6,0 2,2 3,2 4,1 2,2 4,2 100,0 

Qualidade dos serviços 
em geral   

23,8 0,8 2,4 1,6 2,8 11,8 7,6 11,3 16,2 8,0 13,8 100,0 

Preços 23,0 0,6 3,2 2,3 3,7 15,1 9,2 11,6 16,2 6,6 8,5 100,0 

Infraestrutura de água, 
luz e esgoto 

32,9 1,4 1,8 2,9 3,1 8,5 5,6 7,9 11,1 8,3 16,5 100,0 

Segurança 24,8 0,9 1,8 2,9 3,6 12,2 6,0 10,3 15,1 9,1 13,3 100,0 

Limpeza pública 28,6 12,1 13,3 3,7 4,5 10,8 6,9 10,3 12,5 6,5 10,7 100,0 

Material promocional 50,3 2,2 2,3 2,2 1,7 8,8 4,0 8,2 8,9 3,8 7,8 100,0 

Outros 6,6 0,7 0,7 0 2,2 1,5 2,2 1,5 2,9 8,8 72,8 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
No que se refere à organização da viagem, a pesquisa revelou que a utilização de 
programas de incentivo ao turismo foi uma alternativa utilizada somente por 2,1% dos 
turistas, enquanto apenas 4,5% dos entrevistados utilizaram algum pacote turístico. Além de 
estar relacionado com a alta percentagem de turistas que se hospedavam em casa própria, 
de parentes e amigos, o baixo uso de pacotes turísticos, provavelmente, reflete o fato de 
que, atualmente, as facilidades crescentes dos meios de comunicação e de informação 
tendem a facilitar o planejamento pessoal da viagem. De outro lado, é fato também que Belo 
Horizonte é pouco trabalhada por operadores emissivos, como revelado na pesquisa 
qualitativa realizada em São Paulo e comentado na segunda parte do relatório da pesquisa, 
referente à demanda potencial. 
 
Dos 799 entrevistados, apenas 36 (4,5%) utilizam pacote turístico e 759 (95,0%) não 
utilizam. Não responderam à questão 4 (0,5%). Dentre os respondentes que viajam por meio 
de pacotes turísticos, a maior frequência (50,0%) é dos que viajam a lazer, seguida dos que 
viajam por outros motivos e dos que viajam a fim de participar em eventos (16,6%) (tab. 
2.218). 
 

Tabela 2.218 Forma de organização de viagem, segundo as principais motivações de 
turistas para Belo Horizonte – julho de 2010 

Motivação 

Utilização de Pacote Turístico Freqüência 
Total Sim Não 

Abs. % Abs. % Abs. 

Visitar parentes e amigos 3 8,3 210 27,7 213 

Ir a eventos, congressos, convenções 6 16,7 115 15,2 121 

Compras/negócios 3 8,3 95 12,5 98 

Viagens a lazer 18 50,0 245 32,3 263 

Outros 6 16,7 94 12,3 100 

Total 36 100,0 759 100,0 795 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 
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A forma de organização da viagem foi também cruzada com a origem dos turistas segundo 
os principais estados da região Sudeste (tab. 2.219). 
 

Tabela 2.219 Forma de organização de viagem, segundo estados de origem da 
região Sudeste de turistas para Belo Horizonte – 2010 

Estados de 
Origem 

Utilização de Pacote Turístico 

Sim Não Total 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Minas Gerais 2 22,2 167 39,7 169 39,3 

Espírito Santo 3 33,3 49 11,6 52 12,1 

Rio de Janeiro 0 0 27 6,4 27 6,3 

São Paulo 4 44,4 178 42,3 182 42,3 

Total 9 100,0 421 100,0 430 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Dentre os 430 respondentes, a maioria dos que utilizam pacote turístico para Belo Horizonte 
é paulista (44,4%), seguindo-se os capixabas (33,3%) e os mineiros (22,2%). Sobressai o 
fato de que 100% da amostra de fluminenses não utiliza pacote turístico para Belo 
Horizonte. 
 
Ainda no aspecto da organização da viagem, 52,7% dos turistas entrevistados afirmaram 
que despenderam até 5 dias na preparação da viagem (tab. 2.220). Demandaram de 6 a 30 
dias 36,3% e demandaram mais de 30 dias na preparação da viagem, 10,0%, sendo que 8 
(1,0%) não responderam a questão. 
 

Tabela 2.220 Tempo despendido na preparação da viagem por 
turistas de Belo Horizonte – 2010 

Tempo despendido (dias) 
Frequência 

Abs. % 

Até 5  421 52.7 

6 a 10  128 16.0 

11 a 20  65 8.2 

21 a 30  97 12.1 

Acima de 30  80 10.0 

Não respondeu 8 1,0 

Total 799 100.0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
A tabela 2.221 revela que os gastos informados para preparação da viagem concentram-se 
na faixa mais baixa, de até R$200,00 (29,5%), ou são, até mesmo, nulos (28,4% das 
respostas). Estas duas alternativas representam 57,9% das respostas. Os valores referentes 
aos gastos incluem, em média, duas pessoas. 
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Tabela 2.221 Gastos na preparação da viagem por turistas de Belo 

Horizonte – 2010 

Classes de valores 
Freqüência 

Abs. % 

Até R$200,00 236 29.5 

De R$201,00 a R$500,00 138 17.3 

De R$501,00 a R$1.000,00 88 11.0 

Mais de R$1.000,00 92 11.5 

Não gastou 227 28.4 

Não respondeu 18 2,3 

Total 799 100.0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
O gasto total diário durante a viagem foi, em média, de R$182,81. Quando se desagrega 
essa média por tipo de hospedagem, encontra-se que as médias exclusivamente de turistas 
hospedados em imóveis alugados (R$266,52), hotéis (R$250,71) e apart-hotéis (R$248,81) 
são mais elevadas, enquanto as médias mais baixas estão entre os que se hospedam em 
albergues (R$86,67), outros meios de hospedagem (R$100,51), casa própria, de parentes 
ou amigos (R$130,03) e pousadas (R$161,25). O fato de a casa própria e de parentes e 
amigos aparecerem como o principal meio de hospedagem utilizado por turistas em Belo 
Horizonte contribui, em particular, para baixar a média de gastos turísticos em Belo 
Horizonte, uma vez que nessas condições os gastos de manutenção são relativamente mais 
baixos. 
 
A média de gastos diários pode ser também analisada em relação a motivações de viagem 
e origem de viajantes. A média dos gastos totais diários é maior entre aqueles que viajam 
motivados por compras e negócios (R$242,32), seguido pelos que viajam a lazer 
(R$215,90), ―outros motivos‖ (R$167,66) motivados por eventos (R$164,25), e em visita a 
parentes e amigos (R$131,67).  
 
Em relação aos estados de origem da região Sudeste, a média dos gastos totais diários é 
maior entre os turistas paulistas (R$176,71) e fluminenses (R$176,30) em Belo Horizonte, 
seguido pelos mineiros (R$163,32) e capixabas (R$145,42). No total, a região Sudeste 
apresenta uma média de gastos de R$169,27, inferior à média geral de todas as regiões do 
Brasil (R188,07) e à media total de R$182,81. Isso se explica pelo fato de os gastos médios 
totais de todas as outras regiões do Brasil, sobretudo em função de gastos com meios de 
transporte e hospedagens, serem maiores que os gastos da região Sudeste: A região 
Nordeste tem a maior média (R$251,83), seguida da Sul (R$206,15), da Norte (R$200,88) e 
Centro-Oeste (R$173,03). No total, os gastos médios para o Brasil (R$188,07) são 
superiores ao total médio da região Sudeste (R$169,27) e ao gasto médio total geral, de 
R$182,81. Os gastos médios para o Brasil (R$188,07) são também superiores ao gasto total 
médio dos turistas estrangeiros em Belo Horizonte (R$144,21). Isso pode ser explicado pelo 
fato de boa parte dos estrangeiros se hospedar com parentes e amigos aos quais vêm 
visitar. 
 
Considerando que o gasto total diário médio de R$182,81 inclui em média duas pessoas, 
conclui-se que os gastos turísticos médios por pessoa estão em torno de R$ 91,40. Como 
esperado, as maiores médias de gasto individual são aquelas dos turistas motivados por 
compras e negócios (R$121,16) seguindo-se aquelas dos turistas motivados por eventos 
(R$117,32), lazer (R$98,14), outros motivos (R$83,33) e visita a parentes e amigos 
(R$57,25).  
 
Entre os estados da região Sudeste, os gastos turísticos médios por pessoa são maiores 
entre os fluminenses (R$88,15), apesar da grande percentagem deles se hospedar em casa 
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de parentes e amigos. Isso implica que seus gastos são mais voltados para entretenimento 
e gastronomia, dentre outros. Seguem-se, em ordem de importância relativa aos gastos 
turísticos médios: os paulistas (R$84,15), mineiros (R$77,77) e capixabas (R$72,71). 
 
A Tabela 2.222 apresenta a distribuição percentual dos gastos durante a viagem com 
alimentação, hospedagem, compras, entretenimento e transporte. 
 
Tabela 2.222 Distribuição percentual dos gastos por itens de despesa durante a viagem a Belo 

Horizonte pelos turistas – 2010 

Faixa de gastos 
Itens de despesa (em %) 

Alimentação Hospedagem Compras Entretenimento Transporte 

Não houveram 
gastos 

8.1 47.5 27.9 32.8 24.8 

Até R$ 50,00 52.1 11.0 31.4 39.9 52.8 

De R$51,00 a 
R$100,00 

26.2 11.0 19.2 14.1 11.4 

De R$101,00 a 
R$150,00 

6.5 11.0 6.8 6.6 4.7 

Mais de R$150,00 7.1 19.5 14.7 6.6 6.3 

Total 100 100 100 100 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Em todas as alternativas de gastos consideradas, mais de 50% dos turistas afirmou que 
gastou apenas até R$50,00. Nesta faixa, destaca-se o gasto com transporte, no qual se 
incluem 52,8% dos turistas, seguidos de alimentação (52,1%) além dos gastos com 
entretenimento (39,9%), compras (31,4%) e hospedagem (11,0%).  
 
Nas faixas intermediárias de gastos, de R$50,00 a R$150,00 a frequência de turistas é 
decrescente, à medida que aumenta o nível das despesas. As despesas com alimentação e 
compras são as principais, nesta ordem. Entretanto, a partir de R$150,00 a frequência de 
turistas volta a crescer, principalmente nas despesas relacionadas a hospedagem, que 
passa a ser o componente principal de gastos, seguido de compras. Este resultado sugere a 
existência de um mercado turístico de maior poder aquisitivo, que se hospeda em hotéis e 
com boa propensão a gastos com compras e consumo de serviços de mais qualidade. Este 
fato corrobora informação anterior apresentada (vide tabelas 2.2.30, 2.2.31 e 2.2.32), em 
que o setor de hospedagem foi considerado o elemento de maior influência na decisão da 
escolha do destino Belo Horizonte. 
 
Sobre os meios de divulgação que mais influenciaram em sua decisão da visita a Belo 
Horizonte, podendo cada entrevistado indicar até três meios de divulgação como respostas, 
foram apuradas 1016 respostas pelos 799 entrevistados, cuja distribuição está apresentada 
no gráfico 2.66. 
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Gráfico 2.66 Distribuição percentual dos principais meios de divulgação que 

influenciaram na escolha do destino Belo Horizonte, na percepção de 
turistas - 2010 

 
Nota: Os valores percentuais se referem à distribuição das 1016 respostas dadas pelos 799 
respondentes  
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
O meio de divulgação que mais teve influência, indicado por 56,9% dos turistas, foi a 
recomendação de amigos e parentes, seguido da internet, com 31,7%.  
 
Em Belo Horizonte, destaca-se as três campanhas promocionais mais importantes lançadas 
nos últimos 5 anos. Elas configuram-se como as principais peças utilizadas no 
fortalecimento da imagem de Belo Horizonte e somam o investimento de R$1.500.000,00. A 
campanha ―Eu amo BH radicalmente‖ (2007) contava com dois focos: incentivar e promover 
o sentimento de pertencimento e amor à cidade e o fortalecimento das atividades ligadas 
aos esportes radicais e turismo de aventura. Os aspectos ambientais e os locais para prática 
de esportes como a Praça do Papa, Parque das Mangabeiras, Parque Municipal foram os 
produtos trabalhados. O ―BH + 1 dia‖ (2008, 2009) é fruto de uma campanha para despertar 
nos turistas de negócios e eventos o desejo de permanecer na cidade por mais um dia para 
conhecer o lado cultural da cidade. Neste caso, as manifestações artístico culturais e os 
museus foram os produtos prioritários: Museu de Artes e Ofícios, Campanha de 
Popularização do Teatro e da Dança, Praça da Liberdade, Museu Abílio Barreto. Já o 
Lançamento da marca turística de Belo Horizonte (2010) foi uma campanha mais expressiva 
que tinha como objetivo fixar uma imagem para os turistas e população local que 
expressasse o significado de Belo Horizonte como destino turístico e que essa marca fosse 
utilizada em todos os materiais e ações desenvolvidas pela cidade. Depreende-se que as 
campanhas foram destinadas principalmente para os segmentos de turismo cultural, turismo 
de negócios e eventos e turismo de aventura. Entretanto os valores investidos não 
conseguiram abranger grande número de ações e ficou restrita ao estado de Minas Gerais.  
 
Ressalta-se a baixa influência percebida pela campanha promocional oficial e por outdoors, 
que aparecem com apenas 1,8% e 1,4%, respectivamente. Este fato fica ainda mais 
evidenciado em função de apenas 0,9% dos entrevistados ter-se lembrando da campanha 
promocional para este ano e 3,1% de campanhas dos anos anteriores.  
 
Dos turistas entrevistados, 12,5% afirmaram que não visitaram atrativo algum, o que é um 
número relativamente alto. Como apresentado na tabela 2.223, os atrativos mais visitados 
foram a Praça da Liberdade e o Mercado Central, os quais também foram muito bem 
avaliados pelos turistas. A Praça da Liberdade foi avaliada como ―excelente‖ por 62,2% dos 
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visitantes e como ―bom‖ por 33,4%, enquanto o Mercado Central foi avaliado como 
―excelente‖ por 54,4% dos visitantes e como ―bom‖ por 38,8%.  
 
Os outros atrativos mais visitados em ordem de importância foram: Igreja de São Francisco, 
Feira de Artesanato e o Museu de Arte da Pampulha (MAP), com avaliação de ―bom‖ e 
―excelente‖ por 92,8%%, 89,4% e 89,3% dos visitantes entrevistados, respectivamente. Os 
outros atrativos citados na tabela foram visitados por menos de 20% dos turistas. Menos de 
1% dos turistas avaliou qualquer atrativo como ―ruim‖ ou ―péssimo‖. 
 
Outros atrativos visitados que não constam da tabela incluíram o Parque Municipal, citado 
por 35 pessoas e o Palácio das Artes, por 30. Para estes atrativos a avaliação foi, em geral 
―excelente‖ ou ―bom‖. Vários outros atrativos foram visitados, mas com freqüência bem mais 
baixa e pulverizada. Vários atrativos contíguos muito visitados, como Igreja de São 
Francisco, MAP, Casa do Baile, Zoo e Aquário, Lagoa da Pampulha, Mineirão e Mineirinho, 
estão concentrados na região da Pampulha.  
 
Tabela 2.223 Avaliação dos atrativos turísticos visitados pelos turistas entrevistados em Belo 

Horizonte – 2010 

Atrativo 
Avaliação (%) Número 

de 
visitantes 

Percentagem 
sobre total de 
entrevistados Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

Praça da Liberdade 62,2 33,4 4,4 0,0 0,0 452 56,6 

Mercado Central 54,4 38,8 6,6 0,0 0,2 410 51,3 

Igreja de São 
Francisco  

55,4 37,4 6,9 0,3 0,0 361 45,2 

Feira de Artesanato 60,2 29,2 8,8 0,6 1,2 339 42,4 

MAP – Pampulha 46,6 42,7 8,7 1,5 0,5 206 25,8 

Zoo/Aquário da 
Prefeitura 

57,0 28,5 11,3 3,3 0,0 151 18,9 

Casa do Baile 40,6 37,6 17,3 3,0 1,5 133 16,6 

Praça do Papa 62,9 33,3 2,9 1,0 0,0 105 13,1 

Museu Histórico 
Abílio Barreto 

53,5 32,3 13,1 1,0 0,0 99 12,4 

Museu de Artes e 
Ofícios 

62,1 31,6 5,3 1,1 0,0 95 11,9 

Participação em 
roteiros turísticos 

61,5 38,5 0,0 0,0 0,0 13 1,6 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   

 
Quando indagados se participaram de algum roteiro turístico organizado em Belo Horizonte, 
os roteiros turísticos oficiais não foram lembrados pelo seu nome, mas pelos atrativos mais 
marcantes, mesmo assim por apenas 13 entrevistados (1,6%). Todos foram mencionados, 
especialmente: Praça da Estação/Centro (0,5%) e Horizontes da Cidade/Serra do 
Curral/Mangabeiras (0.4%) e os demais com apenas 0,1% cada um. Embora pouco 
visitados, os roteiros foram avaliados como ―bom‖ ou ―excelente‖. 
 
Os turistas também foram indagados sobre seu grau de satisfação em relação a 
determinados equipamentos, serviços e outros aspectos relacionados ao turismo em Belo 
Horizonte (tab. 2.224).  
 
De modo geral, os serviços foram bem avaliados, nos níveis ―bom‖ ou ―ótimo‖, variando de 
um mínimo de 64,2%, para o preço da hospedagem, ao máximo de 90,5% para qualidade 
da comida. A avaliação dos grupos de Hospedagem, Alimentação e ―Outros Aspectos‖ foi 
semelhante.  
 
O grupo ―Informação Turística‖ obteve a pior avaliação, o que já havia sido evidenciado em 
análise anterior nesta pesquisa, em relação à sua eficácia. Os ―Serviços gerais‖ foram 
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avaliados, predominantemente, como ―bons‖ ou ―regulares‖, mas transporte urbano e 
limpeza pública receberam significativas frequências de avaliação como ―ruins‖ e 
―péssimos‖, relativamente a outros itens. Nos grupos Hospedagem e Alimentação, o preço 
obteve a pior avaliação. Apesar de reconhecerem a qualidade destes serviços, os turistas 
avaliam o preço como ―muito alto‖.  
 
No item ―Outros aspectos citados‖, a ―acolhida da população‖ e as ―áreas verdes‖ obtiveram 
os maiores índices no grau de excelente, por 55,0% e 48,5% dos turistas, respectivamente, 
além de a imagem urbana ter recebido também expressiva avaliação como ―bom‖ (39,6%) e 
―excelente‖ (38,9%). 
 
Tabela 2.224 Grau de satisfação dos turistas em relação a equipamentos, serviços e outros 

aspectos relacionados ao turismo em Belo Horizonte, em percentual – 2010 

Equipamentos, serviços e outros 
aspectos relacionados ao turismo 

Grau de satisfação ( em %) 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1. Serviços gerais  

- limpeza pública 15,6 47,8 25,6 7,4 3,6 

- segurança pública  13,4 57,0 23,7 4,6 1,3 

- transporte urbano 14,4 48,8 21,2 11,0 4,6 

2. Alimentação      

- higiene/limpeza 25,7 61,4 9,8 2,0 1,1 

- atendimento 29,8 55,6 11,8 2,3 0,5 

- preço 13,1 50,1 29,3 6,0 1,5 

- qualidade da comida 37,3 53,2 8,4 0,8 0,3 

- infraestrutura/ instalações 23,5 59,1 14,7 1,9 0,9 

3. Informação turística e serviço de guias 

- disponibilidade de informação 25,1 37,4 19,3 9,7 8,4 

- qualidade  do serviço 24,4 43,0 18,4 7,5 6,6 

4. Hospedagem  

 - higiene/limpeza 43,3 43,3 10,9 2,0 0,4 

- atendimento 40,9 44,4 11,3 2,3 1,0 

- preço 23,6 40,6 27,7 4,8 3,3 

- infra-estrutura/ instalações 34,6 43,9 17,2 2,6 1,6 

5. Outros aspectos citados  

- acolhida da população 55,0 37,5 6,7 0,3 0,5 

- imagem urbana (edificações) 38,9 39,6 16,3 4,2 1,0 

- meio ambiente (áreas verdes) 48,5 35,7 11,2 3,4 1,2 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Em relação à expectativa que tinham quanto à oferta de atrativos, equipamentos e serviços 
turísticos antes de chegar a Belo Horizonte, 19,8% avaliaram como ―excelente‖, 58,9%, 
como ―boa‖ e 11,6% como ―regular‖. Apenas 1,7% avaliou como ―ruim‖ ou ―péssima‖. Após 
conhecerem a oferta turística, 32,2% avaliaram como ―excelente‖, 50,8% como ―boa‖, 12,0% 
como ―regular‖ e apenas 1,5% como ―ruim‖ ou ―péssima‖. A pesquisa mostrou que a 
qualidade da oferta turística de Belo Horizonte superou a expectativa do turista.  
 
Nessa perspectiva, verifica-se que 95,8% dos turistas recomendariam a amigos ou parentes 
a viagem a Belo Horizonte. Proporcionalmente, esta frequência é maior entre aqueles que 
viajam a lazer (tab. 2.227).  
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Tabela 2.227 Recomendação do destino a amigos ou parentes, por turistas em 

Belo Horizonte, segundo sua motivação de viagem, em 
percentual – 2010 

Motivação de viagem 
Recomendação a amigos (em %) 

Sim Não 

Visitar parentes e amigos 95,3 4,7 

Ir a eventos/ congressos/ convenções 94,1 5,9 

Compras/ negócios 93,9 6,1 

Viagens a lazer 98,5 1,5 

Outros 93,9 6,1 

Total 95,8 4,2 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
Entre os estados da região Sudeste, proporcionalmente, a percentagem dos turistas que 
recomendariam a cidade é maior entre paulistas, seguido dos capixabas, mineiros e 
fluminenses (tab. 2.228).  
 

Tabela 2.228 Recomendação do destino a amigos ou parentes, por turistas 
em Belo Horizonte, segundo seu estado de origem da região 
Sudeste, em percentual – 2010  

Estados da região Sudeste 
Recomendação a amigos (em %) 

Sim Não 

Minas Gerais 95,3 4,7 

Rio de Janeiro 90,2 9,8 

Espírito Santo 96,4 3,6 

São Paulo 98,3 1,7 

Total 96,0 4,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
As razões mais citadas pelos entrevistados para a recomendação foram: ―atrativos 
turísticos‖, 31,0%; ―cidade bonita‖, 22,9%; ―pessoas acolhedoras‖, 18,8%, ―cidade agradável 
e acolhedora‖, 18,0%; ―cultura e lazer‖, 15,5%.  
 
Dentre os 4,2% que não recomendariam, os principais motivos citados foram: ―há lugares 
melhores‖, 36,4%; ―falta de atrativos‖, 33,3%; ―limpeza‖, 18,2%; ―sem estrutura‖ e ―trânsito‖, 
cada um citado por 12,1%. 
 
O perfil das respostas se associa, de certo modo, às informações contidas na tabela 2.2.39, 
que mostra o grau de satisfação em relação a equipamentos, serviços e outros aspectos 
relacionados ao turismo. 
 
 

2.2.1.4. Análise das entrevistas qualitativas realizadas com agências de 
turismo receptivo de Belo Horizonte 

 
A fim de complementar os dados da pesquisa de demanda realizada diretamente junto aos 
turistas, promoveram-se entrevistas qualitativas com gestores de duas agências de 
receptivo de Belo Horizonte, para captar suas percepções sobre alguns aspectos 
qualitativos do mercado turístico que comercializa o receptivo do município e de seus 
clientes. Em particular, priorizaram-se: imagem do destino, roteiros turísticos e pontos que 
mais agradam e desagradam o turista, dificuldades e sugestões relativas à comercialização 
de Belo Horizonte como produto turístico. 
 



 

−  − 283 

A seleção dos entrevistados foi intencional. Dentre as 19 agências que operam o receptivo 
de Belo Horizonte levantadas no Cadastur e no programa da Secretaria de Estado do 
Turismo de Minas Gerais ―BH espera por você‖, foram selecionadas duas das mais 
importantes e que se colocaram disponíveis para a entrevista: a Master Turismo e a 
Pampulha Turismo. 
 
Criada em 1987, a Master Turismo foi considerada pela revista Exame PME a sexta maior 
agência do País. Possui mais de 250 profissionais, distribuídos em dez cidades, nas suas 
quinze unidades de negócios. O Grupo Master é formado por: Master Turismo, agência de 
viagens de lazer; Master Corporativo, de viagens corporativas; Master Eventos, de viagens 
de incentivo e para eventos específicos; Master Receptivo, captação e recepção de turistas 
estrangeiros e business para Minas Gerais;, Master Exchange, de cursos especializados e 
intercâmbios no exterior; e Master Operadora, operadora turística nacional e internacional. 
 
A Pampulha Turismo é uma das mais tradicionais do setor, recebendo os turistas que vêm a 
negócios, lazer ou outros motivos a Belo Horizonte, cidades históricas e outros destinos 
mineiros desde 1958, data da sua fundação. Oferece seus serviços de forma personalizada 
e corporativa, atendendo com frota própria.  
 
As entrevistas com as duas agências foram realizadas com base em questionários do tipo 
qualitativo, com perguntas abertas, em 2 de setembro de 2010.  
 
Análise dos resultados 
 
Sobre a imagem de Belo Horizonte em relação a outros destinos competidores, os 
entrevistados concordam que a cidade não é vista como um destino de turismo de lazer. Um 
afirmou que as pessoas ―enxergam apenas business‖; ou seja, ―é uma capital comercial com 
movimento só nos dias de semana‖ e que para o turismo de lazer ainda é utilizada como 
cidade dormitório. O outro completou que Belo Horizonte é só um destino de eventos. 
 
Em relação aos roteiros turísticos apresentados pela Belotur em seu Guia Turístico, ambos 
disseram que os desconhecem. Sobre a demanda por esses roteiros em suas empresas, 
foram unânimes em afirmar que a maior procura é pelo ―city tour‖, que inclui uma visita à 
Pampulha, à praça do Papa e à praça da Liberdade. Um afirmou que ao turista que fica em 
Belo Horizonte o dia todo oferece um passeio ao Mercado Central e outro com opções de 
compras. O outro afirmou que, se solicitado pelo cliente, oferece uma visita a um museu, 
que, geralmente, é o Museu Histórico Abílio Barreto. 
 
O que mais atrai e agrada o turista em Belo Horizonte, conforme um entrevistado, é a 
―hospitalidade das pessoas e o astral da cidade‖, além de apreciarem a culinária e a 
hotelaria. Para o outro entrevistado, é a ―noite de Belo Horizonte, com seus bares e 
restaurantes‖ e a vida agitada.   
 
Quanto ao que mais desagrada, um entrevistado afirmou que recebe poucas reclamações e 
que, geralmente, os turistas ficam satisfeitos. O outro disse que é a falta de atrativos 
diurnos. Justificou que são poucos os atrativos visitados no ―city tour‖ e que eles acabam 
conhecendo muito pouco da cidade. 
 
Sobre as principais dificuldades encontradas para vender melhor o produto BH e atender 
melhor seu cliente, um entrevistados declarou que ―Belo Horizonte e Minas Gerais são 
destinos caros, com hotelaria muito onerosa, tanto para os brasileiros quanto para os 
estrangeiros‖. Reforçou que quando o cliente compara o valor da viagem para Belo 
Horizonte e Minas Gerais com outros destinos do Brasil, ―o mesmo período fica duas ou até 
três vezes mais caro‖. O segundo entrevistado respondeu que, apesar de a imagem de Belo 
Horizonte não ser favorável, tenta incluir o ―city tour‖ em todos os pacotes que comercializa. 
Disse que ―os turistas não querem conhecer Belo Horizonte, querem ir direto às cidades 
históricas‖, que Belo Horizonte é conhecida como uma cidade só de eventos. 
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Quanto ao motivo que levaria ou leva uma agência a comercializar Belo Horizonte, um 
entrevistado disse que sempre oferece o ―city tour‖ de Belo Horizonte, mas que ―a imagem 
não é favorável e não desperta interesse no turista‖. Para ele é necessário divulgar mais e 
oferecer ―mais apelo para que o turista queira conhecer Belo Horizonte‖. Na opinião do outro 
entrevistado, ―não há conhecimento sobre a variada oferta que existe em Belo Horizonte‖. 
 
As entrevistas realizadas com as agências de turismo receptivo revelam que a imagem da 
cidade está sempre associada ao turismo de negócios e eventos. Apesar da menção à 
oferta de entretenimento da cidade e ao esforço da Belotur de reforçar a imagem de Belo 
Horizonte também na sua dimensão de destino de turismo cultural, a incorporação mais 
evidenciada da imagem de turismo de eventos e negócios pelos dois agentes emissivos 
reflete o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Belo Horizonte Convention & Visitors 
Bureau, desde sua criação, em 1997, juntamente com o ―trade‖ turístico e os órgãos oficiais 
de turismo, no âmbito tanto municipal quanto estadual.  
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2.2.2. Análise da demanda turística potencial de Belo Horizonte 
 

2.2.2.1. Metodologia 
 
O PDITS, conforme indicado em seu Termo de Referência, deve priorizar a análise e os 
investimentos naqueles produtos e mercados que tenham maior impacto no turismo que se 
deseja desenvolver, o qual, no caso de Belo Horizonte, está associado principalmente aos 
turistas de negócios - que podem ser subdivididos em turistas de eventos/congressos e 
turistas de compras e outros negócios - e aos turistas culturais, que apresentam padrão 
mais alto de gastos turísticos. Conforme revelado pela pesquisa de demanda turística 
efetiva de Belo Horizonte, o meio de transporte mais utilizado para viagens à Capital mineira 
é o avião, por 46,7% dos entrevistados, incluindo os turistas de negócios, lazer e cultura. 
 
A pesquisa que visa definir o perfil do turista potencial teve seu foco de trabalho nos portões 
de saída de transporte aéreo e abrangeu somente turistas que não estavam em viagem para 
Belo Horizonte, mas que podiam ou não já ter visitado o município anteriormente. 
Considerando São Paulo o principal pólo emissor, tem-se em seus dois principais 
aeroportos, Congonhas e Guarulhos, os locais de maior fluxo de turistas para Belo 
Horizonte. 
 
Os dados da Infraero para 2009 apontam o aeroporto de Guarulhos como o de maior fluxo 
de passageiros no Brasil. O número de passageiros em vôos domésticos totalizou 
13.268.129, sendo superado apenas pelo aeroporto de Congonhas, com 13.699.657. 
Entretanto, ao se considerar os vôos internacionais, o aeroporto de Guarulhos lidera, com 
um total de passageiros de 21.727.649.  
 
Devido a restrições de ordem institucional, não foi autorizada a pesquisa no aeroporto de 
Guarulhos. Assim, a pesquisa restringiu-se ao aeroporto de Congonhas, tendo a Infraero 
autorizado o trabalho de dois pesquisadores, por um período de até sete dias. Iniciou-se na 
tarde de 13/07/2010 e encerrou-se na manhã de 20/07/2010, captando as informações dos 
viajantes que estavam embarcando para qualquer destino que não fosse Belo Horizonte ao 
longo de todos os dias da semana.   
 
A técnica de amostragem utilizada foi a aleatória simples, em que o cálculo se deu por meio 
de alguns parâmetros conhecidos. Os dados da Infraero de fluxo de passageiros no 
aeroporto de Congonhas em 2009 apresentam uma média mensal de 1.141.638 
passageiros, considerando embarque, desembarque e conexões. Isso equivale a uma 
média diária de 38.055 passageiros. Se considerarmos uma proporção de 30% de 
desembarque - ou seja, que se destinam à cidade de São Paulo -, obtém-se um valor médio 
diário de 26.639 para as outras duas categorias. Considerando-se os sete dias em que 
foram aplicados, obtém-se o universo de 186.473 turistas. 
 
A amostra pode ser definida com base na seguinte fórmula: 
 

 
 
Em que:  
 

         e:  

 

 = primeira aproximação da amostra; 
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  = erro amostral tolerável; 

N = tamanho da população; 
N = tamanho da amostra. 
 
Aplicando-se os valores determinados com erro amostral de 5%, tem-se: 
        
           1 

n0  = 
________ 

= 400 
           

0,05
2 

 
 
       186.473 x 400 

n = 
___________________ 

 = 399 
        

186.473 + 400 

 
No período, foi possível aplicar uma média de 52 questionários por dia, totalizando 371 
questionários, o que equivale a um erro de padrão de 5,1%, valor dentro dos critérios 
estatísticos aceitáveis. 
 
A pesquisa abrangeu uma série de variáveis solicitadas para o PDITS. Os questionários 
para a pesquisa de caráter quantitativo foram estruturados de forma a se caracterizar o 
turista e definir seu perfil de renda, gastos, hábitos, motivações e indução.  
 
A abordagem dos entrevistados ocorreu, geralmente, entre as nove horas da manhã e as 
cinco horas da tarde, de forma sistemática, buscando-se seguir o princípio da aleatoriedade. 
 
Os locais de abordagem dos potenciais entrevistados foram o salão principal do aeroporto 
de Congonhas e o salão que antecede a entrada dos passageiros na área restrita de 
embarque. As pessoas abordadas pela equipe eram aquelas que se encontravam sentadas 
em bancos selecionados, que possuíam mais de 18 anos de idade e que estavam 
esperando pelo momento de embarque com destino diferente da cidade de Belo Horizonte.  
 
Paralelamente à pesquisa quantitativa, procedeu-se a uma pesquisa de caráter qualitativo 
com os principais operadores e agentes emissivos de São Paulo, indicados pela ABAV-SP. 
A pesquisa qualitativa com operadores e agências representativas abrangeu tanto as que 
comercializavam quanto aquelas que não comercializavam Belo Horizonte como produto 
turístico, objetivando conhecer melhor a percepção de seus gestores sobre este mercado e 
de seus clientes. 
 
Na pesquisa qualitativa, foram realizadas cinco entrevistas em agências e cinco em 
operadoras de turismo indicadas entre as maiores e mais antigas empresas do ramo pela 
ABAV/SP e que se disponibilizaram para a realização da entrevista. Realizou-se ainda uma 
entrevista com a gestora do Espaço Minas Gerais, gerido pelo governo do estado de Minas 
Gerais, mais conhecida como ―Casa de Minas‖. Este Espaço tem como uma de suas 
funções promover o turismo e a cultura de Minas Gerais em São Paulo. O objetivo da 
entrevista foi conhecer sua percepção sobre a imagem que os freqüentadores têm do 
destino Belo Horizonte e como a Casa de Minas vê o destino BH. 
 
Nas entrevistas com os gestores das agências e operadoras, foram aplicados questionários 
semi-estruturados, contendo perguntas abertas e fechadas. Na Casa de Minas, foi realizada 
entrevista com perguntas abertas.  
 
Para a confecção deste relatório, os dados quantitativos levantados foram digitados e 
tabulados com uso do SPSS. As freqüências simples e as relativas foram calculadas para 
todas as variáveis, bem como para os cruzamentos solicitados no Termo de Referência do 
PDITS e outros que se mostraram significativos do ponto de vista da análise estatística e 
mercadológica.  



 

−  − 287 

 
Posteriormente, os dados oriundos dos questionários e entrevistas foram devidamente 
sistematizados e analisados de uma perspectiva tanto quantitativa quanto qualitativa, por 
meio de estatística descritiva. 
 
Tendo em vista seu escopo de demanda turística potencial, esta pesquisa pode ser 
caracterizada com o principal levantamento desta natureza disponível para Belo Horizonte. 
Não obstante, reconhecem-se suas limitações, associadas ao fato de ser pontual, limitada a 
um período específico de coleta de dados e que reflete a dinâmica dos voos e conexões 
aéreas então existentes naquele terminal aeroportuário. 
 
 

2.2.2.2. Perfil socioeconômico dos turistas potenciais entrevistados 
 
A pesquisa com turistas potenciais no aeroporto de Congonhas abrangendo tanto os que já 
visitaram quanto os que ainda visitarão Belo Horizonte, conseguiu captar bem o tipo de perfil 
socioeconômico do turista que interessa a Belo Horizonte e que é muito similar ao 
encontrado na pesquisa de demanda efetiva apresentada neste volume. Com exceção da 
variável gênero, há muitas semelhanças entre o perfil socioeconômico dos turistas nessas 
duas pesquisas no que tange a faixa etária, nível de escolaridade e renda.  
 
Em termos do gênero, há uma ligeira predominância de homens na amostra de turistas 
efetivos analisada, ao passo que os turistas entrevistados no Aeroporto de Congonhas estão 
praticamente representados em partes iguais: 50,9% do sexo masculino e 49,1 % do 
feminino.  
 
A tabela 2.229 mostra que os turistas entrevistados em Congonhas situam-se, em sua 
maioria, na faixa etária de 24 a 29 anos, com 18,1% das respostas, seguindo-se: a de 30 a 
35 anos, com 17,0; de 36 a 41 anos, com 12,9%; e de 42 a 47 anos, com 12,4%. No 
conjunto, a faixa etária de 24 a 47 anos corresponde a 60,4% dos entrevistados. Foram 
entrevistados os turistas acima de 18 anos. 
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Tabela 2.229 Faixa etária dos turistas potenciais para Belo Horizonte  

- 2010 

Faixa etária (anos) Abs. % 

De 18 a 20  17 4.6 

De 21 a 23  36 9.7 

De 24 a 29  67 18.1 

De 30 a 35  63 17.0 

De 36 a 41  48 12.9 

De 42 a 47  46 12.4 

De 48 a 53  35 9.4 

De 54 a 59  27 7.3 

De 60 a 65  19 5.1 

66 ou mais 12 3.2 

Não respondeu 1 0.3 

Total 371 100.0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
O nível de escolaridade dos turistas revela-se alto para os padrões nacionais. A tabela 2.230 
mostra que 61,7% têm ensino superior completo ou pós-graduação completa.  
 

Tabela 2.230 Nível de escolaridade dos turistas potenciais para Belo 
Horizonte - 2010 

Escolaridade Abs. % 

Ensino fundamental completo 21 5,7 

Ensino médio completo 119 32,1 

Ensino superior completo 154 41,5 

Pós-graduação completa 75 20,2 

Não respondeu 2 0,5 

Total 371 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
A tabela 2.231 mostra que a renda bruta individual mensal concentra-se na faixa de 
R$1.000,00 até R$3.000,00, correspondendo a 32,3% dos entrevistados, que 45,8% 
apresentam renda individual mensal acima de R$3.000,00 e que 19,9% tem renda acima de 
R$6.000,00 mensais.  
 

Tabela 2.231 Renda bruta individual mensal dos turistas potenciais para Belo 
Horizonte – 2010 

Renda Bruta Individual Abs. % 

Até R$1.000,00 47 12.7 
Acima de R$1.000,00 até R$3.000,00 120 32.3 
Acima de R$3.000,00 até R$6.000,00 96 25.9 
Acima de R$6.000,00 74 19.9 
Não respondeu 34 9,2 
Total 371 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
A renda bruta familiar mensal (tab. 2.232) reflete o fato de os diversos membros da família 
juntos poderem até dobrar a capacidade de gastos do grupo familiar em suas viagens. 
Neste caso, 55,3% têm renda familiar acima de R$5.000,00 e 22,4% acima de R$10.000,00. 
Apenas 5,4% têm renda familiar abaixo de R$2.000,00. 
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Tabela 2.232 Renda bruta familiar mensal dos turistas potenciais para Belo Horizonte  – 2010 

Renda Bruta Familiar Abs. % 

Até R$2.000,00 20 5.4 
Acima de R$2.000,00 até R$5.000,00 110 29.6 

Acima de R$5.000,00 até R$8.000,00 86 23.2 
Acima de R$8.000,00 até R$10.000,00 36 9.7 
Acima de R$10.000,00 83 22.4 
Não respondeu 36 9,7 
Total 371 100.0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
A tabela 2.233 mostra que quase a totalidade dos turistas entrevistados tem residência 
permanente no Brasil. Apenas 0,9% declararam que são estrangeiros. Embora esta parcela 
de estrangeiros seja muito pequena, não se pode concluir apenas com base neste resultado 
que a demanda potencial de turistas estrangeiros pelo destino Belo Horizonte seja 
insignificante. Isso porque está sendo enfocado apenas o aeroporto de Congonhas, em São 
Paulo, como centro emissor de turistas. Dessa forma, esse número baixo reflete as 
particularidades do fluxo de turistas no embarque e em conexões neste aeroporto no 
período de pesquisa. Caso a realização da pesquisa tivesse sido autorizada também no 
aeroporto Internacional de Guarulhos, por exemplo, certamente haveria um número maior 
de estrangeiros na amostra analisada. 
 

Tabela 2.233 País de residência permanente dos turistas potenciais 
para Belo Horizonte – 2010 

Países Abs. % 

Brasil 366 98,7 

Itália 1 0,3 

México 1 0,3 

Paraguai 1 0,3 

Não respondeu 2 0,5 

Total 371 100.0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo  - 2010 

 
De forma similar ao resultado encontrado na pesquisa de demanda efetiva, a análise da 
amostra de turistas potenciais revela que o estado de São Paulo se destaca como local de 
residência permanente 37,2% (a maioria) dos entrevistados, seguindo-se Goiás, Rio Grande 
de Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro, sendo que as diferenças entre eles são menores de 
1%. No conjunto, os estados da região Sudeste, que é potencialmente a maior fonte 
emissora de turistas para Belo Horizonte, representam 50,5% das respostas. 
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Tabela 2.234 Local de residência permanente dos turistas brasileiros potenciais para Belo 

Horizonte (MG) entrevistados – julho de 2010 

Local de residência 
permanente 

Abs. 

% 

Sobre total da 
amostra 

Sobre total de turistas 
brasileiros 

São Paulo  138 37,2 37,5 
Goiás  26 7,0 7,1 
Rio Grande do Sul  23 6,2 6,2 
Santa Catarina 22 5,9 6,0 
Rio de Janeiro 20 5,4 5,4 
Minas Gerais 18 4,9 4,9 
Distrito Federal 18 4,9 4,9 
Paraná 16 4,3 4,3 
Mato Grosso 13 3,5 3,5 
Espírito Santo 11 3,0 3,0 
Bahia 11 3,0 3,0 
Outros * 50 13,5 13,6 
Não respondeu 2 0,5 0,5 
Não se aplica 3 0,8        - 
Total 371 100.0 100,0 
*Outros estados de residência: Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, 
Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe, Tocantins. 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Como o principal componente da demanda turística potencial de Belo Horizonte, conforme a 
amostra objeto de análise, provém de São Paulo, é interessante descrever sua composição 
específica por sexo, faixa etária, escolaridade e faixa de renda individual e familiar.  
 
A tabela 2.235 revela uma pequena superioridade de turistas do sexo feminino (52%) nos 
casos dos entrevistados com residência permanente em São Paulo, em discordância com o 
observado para o total da amostra de turistas potenciais analisada.  
 

Tabela 2.235 Gênero dos turistas potenciais com residência permanente 
em São Paulo – 2010 

Gênero Abs. % 

Masculino 66 47,8 

Feminino 72 52,2 

Total 138 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 
 
A faixa etária predominante dos 138 turistas potenciais paulistas captados na amostra é a 
de 24 a 29 anos, com uma participação de 20,3% dos entrevistados de residência 
permanente em São Paulo, seguindo-se: a de 30 a 35 anos, com 14,5%; e a de 36 a 41 
anos, com 13,0%. Considerando-se a faixa etária mais ampla de 30 a 53 anos, incluem-se 
47,7% dos turistas potenciais de São Paulo (tab. 2.236).  
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Tabela 2.236 Faixa etária dos turistas potenciais com residência 

permanente em São Paulo – 2010 

Faixa Etária 
(em anos) 

Abs. % 

De 18 a 20 5 3,6 
De 21 a 23 14 10,1 
De 24 a 29 28 20,3 
De 30 a 35 20 14,5 
De 36 a 41 18 13,0 
De 42 a 47 14 10,1 
De 48 a 53 14 10,1 
De 54 a 59 10 7,2 
De 60 a 65 12 8,7 
66 ou mais 3 2,2 
Total 138 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
O nível de escolaridade analisado dos turistas potenciais paulistas também é alto, com 
43,5% apresentando nível superior completo e 20,3% pós-graduação completa. No 
conjunto, 63,8% apresentam nível superior ou acima completo e 36,2% apresentam nível 
médio ou fundamental completos (tab. 2.237).  
 

Tabela 2.237 Nível de escolaridade dos turistas potenciais com 
residência permanente em São Paulo – 2010 

Nível de escolaridade Abs. % 

Ensino fundamental completo 8 5,8 
Ensino médio completo 42 30,4 
Ensino superior completo 60 43,5 

Pós-graduação completa 28 20,3 
Total 138 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
A renda bruta individual mensal dos turistas paulistas concentra-se na faixa de R$1.000,00 
até R$3.000,00, correspondendo a 34,1% dos entrevistados. A faixa de R$3.000,00 a 
R$6.000,00 vem a seguir, com 26,1%. Na faixa de renda mais alta, acima de R$6.000,00 
mensais, situam-se 18,1% dos turistas que têm residência permanente em São Paulo 
(tab.2.238).  
 
Tabela 2.238 Faixa de renda bruta individual mensal dos turistas potenciais com residência 

permanente em São Paulo – 2010 

Faixas de renda Abs. % 

Até R$1.000,00 17 12,3 
Acima de R$1.000,00 até R$3.000,00 47 34,1 
Acima de R$3.000,00 até R$6.000,00 36 26,1 

Acima de R$6.000,00 25 18,1 

Não respondeu/Não sabe 13 9,4 
Total 138 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
A tabela 2.239 revela que 50,7% dos turistas têm renda bruta familiar mensal acima de 
R$5.000,00. Abaixo deste valor apresentam-se 38,4% dos entrevistados. Com renda bruta 
familiar acima de R$10.000,00 mensais encontram-se 22,5% dos turistas paulistas. 
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Tabela 2.239 Faixa de renda bruta familiar mensal dos turistas potenciais com 

residência permanente em São Paulo – 2010 

Faixas de renda Abs. % 

Até R$2.000,00 6 4,3 

Acima de R$2.000,00 até R$5.000,00 47 34,1 

Acima de R$5.000,00 até R$8.000,00 26 18,8 

Acima de R$8.000,00 até R$10.000,00 13 9,4 

Acima de R$10.000,00 31 22,5 

Não respondeu 15 10,9 

Total 138 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
 

2.2.2.3. Hábitos de viagem dos turistas  
 
O gráfico 2.68 apresenta a distribuição percentual das 864 respostas formuladas pelos 371 
entrevistados sobre o tipo de turismo que preferem em suas viagens a lazer, em que 
puderam marcar até três opções, inclusive indicando outros tipos não colocados como 
opção de resposta inicialmente.  
 
O turismo de ―sol e praia‖ é o preferido, sendo citado por 70,6%. Seguem-se: o ―histórico-
cultural‖, com 42,0%, que é mais afim ao perfil da oferta turística de Belo Horizonte, e os 
―atrativos naturais/ecoturismo‖ com 37,2%, que têm um potencial muito elevado no entorno 
de Belo Horizonte, podendo a cidade ser usada como base. 
 
Estes dados podem justificar ações de divulgação mais agressivas para esse público 
potencial. Outros tipos de turismo com frequência mais baixa de preferências, mas que 
também podem ser atraídos para a Capital, tendo em vista seu perfil de oferta e de seu 
entorno, foram: ―eventos‖, citado por 19,1%; ―turismo de montanha‖, com 15,6%; ―rural‖, com 
12,7%; ―esportes‖, com 12,4%; e ―aventura‖ com 9,2%. Os demais tipos foram citados por 
8,2% dos entrevistados no total. 
 

Gráfico 2.68 Tipos de turismo em viagens a lazer preferidos pelos turistas 
potenciais para Belo Horizonte - 2010 

 
*Frequência de respostas por tipo de turismo, dadas por 371 entrevistados. 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 
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Para se compreender melhor o perfil dos 156 turistas associados à motivação ―histórico-
cultural‖ e dos 71 turistas motivados por ―eventos‖, que são mais afins ao público-alvo do 
turista pretendido para Belo Horizonte, podem-se cruzar essas motivações com as 
características mais salientes do perfil socioeconômico dos turistas, em termos de sexo, 
idade, escolaridade e renda.  
 
Os turistas com motivação histórico-cultural apresentam superioridade mais expressiva no 
número de pessoas do sexo feminino, com 59% dos casos da amostra analisada. No 
turismo de eventos, a proporção é praticamente equivalente, com ligeira predominância de 
mulheres (tab. 2.240). 
 

Tabela 2.240 Distribuição do gênero, por tipo de motivação turística dos turistas 
potenciais para Belo Horizonte – 2010 

Gênero Turismo Histórico-Cultural Turismo de Eventos 

Abs. % Abs. % 

Masculino 64 41,0 35 49,3 
Feminino 92 59,0 36 50,7 
Total 156 100,0 71 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Tanto no turismo histórico-cultural quanto no de eventos predomina a faixa etária de 24 a 29 
anos. O turismo de eventos atrai mais as faixas etárias dos mais jovens em comparação 
com o turismo histórico-cultural. Considerando a faixa etária de 18 a 29 anos, o turismo 
histórico-cultural abrange 37,0% dos entrevistados, enquanto o turismo de eventos abrange 
47,7%. Na faixa etária de 30 a 53 anos, incluem-se 48,4% dos turistas com motivação  
histórico-cultural e 35,0% dos turistas de eventos (tab. 2.2241). 
 

Tabela 2.241 Distribuição da faixa etária por tipo de motivação turística dos turistas 
potenciais para Belo Horizonte – 2010 

Faixa etária 
(em anos) 

Turismo histórico-cultural Turismo de eventos 

Abs. % Abs. % 

De 18 a 20 9 5,7 9 12,6 
De 21 a 23 20 12,8 9 12,6 
De 24 a 29 29 18,5 16 22,5 
De 30 a 35 24 15,3 9 12,6 
De 36 a 41 21 13,4 6 8,4 
De 42 a 47 17 10,8 4 5,6 
De 48 a 53 14 8,9 6 8,4 
De 54 a 59 11 7,0 7 9,8 
De 60 a 65 5 3,2 1 1,4 
66 ou mais 5 3,2 3 4,2 

Não respondeu 1 0,6 1 1,4 
Total 156 100.0 71 100.0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
O nível de escolaridade dos turistas com motivação histórico-cultural proporcionalmente, 
revelou-se mais alto do que o do turista de eventos. O percentual de turistas com nível 
superior ou pós-graduação completos foi de 70,5% no primeiro caso e de 56,3% no 
segundo. Considerando os ensinos fundamental e médio, o turismo histórico-cultural 
apresentou percentagem acumulada de 29,5% enquanto que no de eventos este valor foi de 
43,6% (tab. 2.242). 
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Tabela 2.242 Nível de escolaridade por tipo de motivação turística dos turistas potenciais para Belo 

Horizonte (MG) entrevistados – julho de 2010 

Nível de Escolaridade Turismo histórico-cultural Turismo de eventos 

Abs. % Abs. % 

Ensino fundamental completo 5 3,2 4 5,6 

Ensino médio completo 41 26,3 27 38,0 

Ensino superior completo 69 44,2 27 38,0 

Pós-graduação completa 41 26,3 13 18,3 

Total 156 100,0 71 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
A renda bruta individual mensal concentra-se na faixa de R$1.000,00 até R$3.000,00, 
correspondendo a 34,6% dos turistas histórico-culturais e 35,2% dos turistas de eventos. O 
resultado revela que 44,8% dos turistas histórico-culturais apresentam renda individual 
mensal acima de R$3.000,00 e 50,6% dos turistas de eventos. A faixa de renda mais alta, 
acima de R$6.000,00 mensais, revela superioridade dos turistas de eventos, 
compreendendo 19,8% e 28,1% dos turistas histórico-culturais e de eventos, 
respectivamente (tab. 2.243).   
 

Tabela 2.243 Faixa de renda bruta individual mensal, por tipo de motivação turística dos 
turistas potenciais para Belo Horizonte – 2010 

Faixa de Renda Bruta Turismo Histórico-
Cultural 

Turismo de Eventos 

Frequência % Frequência % 

Até R$1.000,00 16 10,2 9 12,6 
Acima de R$1.000,00 até R$3.000,00 54 34,6 25 35,2 
Acima de R$3.000,00 até R$6.000,00 39 25,0 16 22,5 
Acima de R$6.000,00 31 19,8 20 28,1 
Não respondeu 16 10,2 1 1,4 
Total 156 100,0 71 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Quanto à renda bruta familiar mensal, 54,4% dos turistas histórico-culturais e 71,6% dos 
turistas de eventos ganham acima de R$5.000,00. Isso confirma o maior poder aquisitivo 
dos turistas de eventos. Acima de R$10.000,00 revelaram-se 25,6% dos turistas histórico-
culturais e 29,5% dos de eventos (tab. 2.244). 
 

Tabela 2.244 Faixa de renda bruta familiar mensal, por tipo de motivação turística dos turistas 
potenciais para Belo Horizonte – 2010 

Faixa de rendab bruta 

Turismo histórico-
cultural 

Turismo de eventos 

Abs. % Abs. % 

Até R$2.000,00 7 4,4 2 2,8 
Acima de R$2.000,00 até R$5.000,00 46 29,4 15 21,1 
Acima de R$5.000,00 até R$8.000,00 32 20,5 19 26,7 
Acima de R$8.000,00 até R$10.000,00 13 8,3 11 15,4 
Acima de R$10.000,00 40 25,6 21 29,5 
Não respondeu  18 11,5 3 4,2 
Total 156 100,0 71 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Mais de 32% dos turistas histórico-culturais e de eventos entrevistados têm residência 
permanente em São Paulo, seguido do Distrito Federal. Em relação às outras cidades, há 
uma dissonância das origens dos turistas  histórico-culturais  e os de eventos. No primeiro 
caso, os outros estados mais representativos são: Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Goiás e outros com menos de 3,8% de representatividade. No caso do 
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turismo de eventos, os estados mais importantes, alem de São Paulo e Distrito Federal são: 
Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul (tab. 2.245).   
 

Tabela 2.245 Estados de residência permanente, por tipo de motivação turística dos turistas 
potenciais para Belo Horizonte – 2010 

Estado Turismo histórico-cultural Turismo de eventos 

Abs. % Abs. % 

São Paulo 54 34,6 23 32,4 
Distrito Federal 12 7,7 8 11,3 
Paraná 10 6,4 1 1,4 
Rio de Janeiro 10 6,4 4 5,6 
Rio Grande do Sul 10 6,4 2 2,8 
Santa Catarina 9 5,8 3 4,2 

Goiás 9 5,8 4 5,6 
Bahia 6 3,8 4 5,6 
Minas Gerais 5 3,2 2 2,8 
Espírito Santo 5 3,2 4 5,6 
Mato Grosso 5 3,2 3 4,2 
Mato Grosso do Sul 5 3,2 4 5,6 
Pará 4 2,6 2 2,8 
Rio Grande do Norte 3 1,9 0 0 
Outros 9 5,8 7 9,9 
Total 156 100,0 71 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
O meio de transporte mais utilizado pelos 371 turistas é o avião, com 73,9%, seguindo-se o 
automóvel, com 16,2%, o ônibus com 8,4%, e outros meios de transporte, com apenas 
1,5%. A participação de ônibus de excursão é muito baixa, apenas 0,8% (tab. 2.246). 
 

Tabela 2.246 Meios de transporte mais utilizados pelos turistas potenciais 
para Belo Horizonte – 2010 

Meios de transporte Abs. % 

Avião 274 73,9 
Automóvel 60 16,2 
Ônibus de linha 31 8,4 
Ônibus de excursão 3 0,8 
Taxi 1 0,3 
Outros 2 0,6 

Total 371 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Viajam mais frequentemente desacompanhados 46,6% dos turistas, enquanto 38,5% viajam 
com família e 14,8% em grupo. Este resultado indica o potencial do turismo organizado em 
grupos, ainda pouco explorado em Belo Horizonte (tab. 2.247). 
 

Tabela 2.247 Forma de viagem mais usual dos turistas potenciais para Belo 
Horizonte – 2010 

Forma de viagem Abs. % 

Sozinho 173 46.6 
Em grupo 55 14.8 
Com família 143 38.5 
Total 371 100.0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
As viagens a negócio são muito frequentes entre os turistas potenciais, embora 35,6% 
tenham declarado que não realizam sequer uma viagem por ano. Afirmaram que viajam até 
15 dias por ano 27,0%; de 16 a 30 dias por ano 13,5%; de 30 a 90 dias por ano, 14,3%; e 
mais de 90 dias por ano 9,4% (tab. 2.248). 
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Tabela 2.248 Média anual de dias de viagens a negócio dos turistas 

potenciais para  Belo Horizonte – 2010 

Número de dias por ano de 
viagem a negócio 

Frequência % 

Nunca viaja 132 35.6 
1 a 15 100 27.0 
16 a 30 50 13.5 
31 a 60 35 9.4 
61 a 90 18 4.9 
Mais de 90 35 9.4 
Não respondeu 1 0.3 
Total 371 100.0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
O número médio de dias de viagens a lazer dos turistas é em geral bem superior ao de 
viagem a negócios, exceto para o extrato ―acima de 90 dias de viagem/ano‖. Concentra-se 
na faixa de 1 a 15 por ano, para 45,0% dos entrevistados, sendo que apenas 3,2% 
informaram que nunca viajam a lazer. Afirmaram que viajam de 16 a 30 dias por ano 36,4%. 
Em conjunto, estes dois grupos representam 81,4% de turistas que viajam de 1 a 30 dias 
por ano. Trata-se de uma parcela de viajantes habituais bem representativa, que 
potencialmente pode ser atraída para o destino Belo Horizonte (tab. 2.249). 
 

Tabela 2.249 Média anual de dias de viagens a lazer dos turistas 
potenciais para Belo Horizonte – 2010 

Número de dias por ano de 
viagem a lazer 

Abs. % 

Nunca viaja 12 3.2 
1 a 15 167 45.0 
16 a 30 135 36.4 
31 a 60 36 9.7 
61 a 90 10 2.7 
Mais de 90 11 3.0 
Total 371 100.0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Hospedam preferencialmente em hotéis 69,0% dos turistas. Este resultado é superior ao 
encontrado na pesquisa de demanda efetiva (39,2%), indicando um público maior 
potencialmente maior em termos de gastos turísticos na rede hoteleira. Na segunda 
preferência, com 22,6% das respostas, aparece a casa de parentes ou amigos. Os outros 
8,4 % utilizam meios de hospedagem diversos (tab. 2.250). 
 

Tabela 2.250 Meios de hospedagem mais utilizados pelos turistas 
potenciais para Belo Horizonte – 2010 

Meios de hospedagem Abs. % 

Hotel 256 69,0 
Apart-hotel 9 2,4 
Imóvel próprio ou alugado 7 1,9 
Pousada 4 1,1 
Casa de parentes ou amigos 84 22,6 
Motel, hospedaria, alojamento ou pensão 5 1,3 
Albergue 3 0,8 
Outros 1 0,3 
Não respondeu 2 0,5 
Total 371 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Quando se cruzam os dados sobre os meios de hospedagem considerando as motivações 
de viagem para turismo histórico-cultural e de eventos e o principal estado de residência 
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permanente de turistas entrevistados (São Paulo), várias observações de interesse podem 
ser feitas, a partir da leitura das tabelas 2.251 e 2.252.  
 
Em ambos os tipos de turismo, os meios de hospedagem predominantes são: hotel, para  
70,4% da preferência dos turistas de eventos e 68,5% dos turistas histórico-culturais; e casa 
de parentes e amigos, para 26,8% dos turistas de eventos e 22,4% dos turistas histórico-
culturais. Os outros meios de hospedagem são utilizados por menos de 3,5% dos turistas 
desses dois segmentos. 
 
Tabela 2.251 Meios de hospedagem mais utilizados por tipo de motivação turística dos turistas 

potenciais para Belo Horizonte (MG) entrevistados –julho de 2010 

Hospedagem 
Turismo histórico-cultural Turismo de eventos 

Abs. % Abs. % 

Hotel 107 68,5 50 70,4 

Apart-hotel 5 3,2 1 1,4 

Imóvel próprio ou alugado 3 1,9 0 0 

Pousada 1 0,6 0 0 

Casa de parentes ou amigos 35 22,4 19 26,8 
Motel, hospedaria, alojamento ou pensão 2 1,2 1 1,4 
Albergue 2 1,2 0 0 

Não respondeu  1 0,6 0 0 

Total 156 100,0 71 100 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 
 

Para 63,0% dos 138 turistas potenciais paulistas o meio de hospedagem é o hotel, 
seguindo-se a casa de parentes ou amigos com 31,2%. Os outros meios de hospedagem 
são utilizados por menos de 2% dos turistas paulistas (tab. 2.2.65). 
 

Tabela 2.252 Meios de hospedagem dos turistas potenciais para Belo 
Horizonte com residência permanente em São Paulo – 2010 

Hospedagem Abs. % 

Hotel 87 63,0 
Apart-hotel 1 0,7 
Imóvel próprio ou alugado 2 1,4 
Pousada 2 1,4 
Casa de parentes ou amigos 43 31,2 
Albergue 2 1,4 
Não respondeu 1 0,7 
Total 138 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
 

2.2.2.4. Percepções dos turistas potenciais sobre Belo Horizonte 
 

 Turistas que já visitaram Belo Horizonte 
 
Afirmaram que já visitaram Belo Horizonte 148 (39,9%) dos 371 turistas entrevistados. 
Destes, 70,9% de 1 a 5 vezes, 5,4% de 6 a 10 vezes e 20,9% acima de 15 vezes.  
 
As tabelas 2.253 e 2.254 apresentam os cruzamentos das variáveis relacionadas ao número 
de turistas potenciais que já visitaram Belo Horizonte e ao número de visitas realizadas, 
segundo os principais tipos de motivação turística e o estado de residência permanente, 
conforme identificados na pesquisa de acordo com o contexto de Belo Horizonte. 
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Tabela 2.253 Número de turistas que já visitaram Belo Horizonte, por tipo de 

motivação turística dos turistas potenciais para Belo Horizonte – 2010 

Visita anterior a 
Belo Horizonte 

Turismo Histórico-Cultural Turismo de Eventos 

Abs. % Abs. % 

Sim 63 40,4 26 36,6 
Não 93 59,6 45 63,4 
Total 156 100,0 71 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Dos turistas que já estiveram em Belo Horizonte a lazer, 63 têm como motivação principal o 
turismo histórico-cultural e 26 o turismo de eventos (tab. 2.253). 
 
Os turistas com essas duas motivações, em torno de 77%, já vieram de 1 a 5 vezes. 
Chamam a atenção a baixa frequência quando se considera o intervalo de 6 a 15 vezes e o 
aumento da frequência de turistas que já estiveram em Belo Horizonte acima de 15 vezes 
para ambos os tipos de turismo, mas principalmente para o turismo histórico-cultural. Este 
resultado sugere certo potencial de fidelização às atividades culturais e de eventos em Belo 
Horizonte (tab.2.254).  
 

Tabela 2.254 Número de vezes que esteve em Belo Horizonte, por tipo de motivação 
turística dos turistas potenciais para Belo Horizonte - 2010 

Número de vezes Turismo histórico-cultural Turismo de eventos 

Abs. % Abs. % 

De 1 a 5 vezes 49 77,7 20 76.9 
De 6 a 10 vezes 1 1,6 2 7.7 
De 11 a 15 vezes 0 0 1 3.8 
Acima de 15 vezes 12 19,0 3 11.5 
Não respondeu  1 1,6 0 0 
Total 63 100,0 26 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
No que tange aos turistas de São Paulo, que é o principal estado de residência permanente 
dos turistas potenciais entrevistados, 60,1% nunca estiveram em Belo Horizonte. Este 
resultado sugere o potencial que a divulgação dos atrativos de Belo Horizonte ainda tem 
pela frente para fomentar a vinda de novos turistas (tab. 2.255). 
 

Tabela 2.255 Número de turistas potenciais com residência permanente em 
São Paulo que já visitaram Belo Horizonte– julho de 2010 

Visita anterior a Belo Horizonte  Frequência % 

Sim 55 39,9 

Não 83 60,1 

Total 138 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
De forma similar à análise por motivações, entre os turistas entrevistados com residência em 
São Paulo que já estiveram em Belo Horizonte, 72,7% já vieram de 1 a 5 vezes. O que 
chama a atenção é a baixa frequência quando se considera o intervalo de 6 a 15 vezes, 
apenas 7,3%, e o seu aumento considerável acima de 15 vezes, atingindo 20% dos 
entrevistados, o que também sugere potencial de fidelização (tab. 2.256). 
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Tabela 2.256 Número de vezes que os turistas potenciais com residência 

permanente em São Paulo estiveram em Belo Horizonte– 2010 

Número de Vezes Frequência % 

De 1 a 5 vezes 40 72,7 
De 6 a 10 vezes 3 5,5 
De 11 a 15 vezes 1 1,8 
Acima de 15 vezes 11 20,0 
Total 55 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Ainda considerando o total de 148 turistas que já visitaram Belo Horizonte, 22,3% estiveram 
na cidade pela última vez em 2010, 42,6% entre 2005 e 2009 e 20,3 % antes de 2000. Este 
resultado revela um fluxo expressivo de turistas que viajam a Belo Horizonte com frequência 
nos últimos anos (tab. 2.257). 
 

Tabela 2.257 Período da última visita a Belo Horizonte pelos turistas 
potenciais, em percentagem – 2010 

Período da Última Visita a Belo Horizonte Percentagem 

Em 2010 22,3 
De 2005 a 2009 42,6 
De 2000 a 2004 14,2 
Antes de 2000 20,3 
Não respondeu 0,7 
Total 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
O principal motivo informado relativo à última viagem realizada a Belo Horizonte foi 
―negócios‖, com 34,5% das respostas do total dos 148 entrevistados que já visitaram a 
cidade anteriormente. Somando-se este percentual, com o daqueles que responderam 
―eventos‖ (9,5%) e compras (0,7%), resulta que o chamado ―turismo de negócios‖ 
representou a motivação principal da última viagem a Belo Horizonte para 44,7% do total de 
entrevistados. Segue em ordem de preferência o turismo de lazer, com 19,6% das 
respostas, e a visita a parentes ou amigos, com 17,6%. As outras motivações citadas 
equivalem no conjunto a 18,1%. Apenas 3,4% afirmaram ter visitado algum município ou 
atrativo no entorno de Belo Horizonte. Com relação à opção ―outros motivos‖ como principal 
motivação da última viagem a Belo Horizonte, destaca-se a visita às cidades históricas Tab. 
2.258). 
 

Tabela 2.258 Motivação principal da última viagem a Belo Horizonte  pelos 
turistas potenciais, em percentagem – 2010. 

Motivação Percentagem 

Visitar parentes ou amigos 17,6 

Estudos / intercâmbios / pesquisas 4,7 

Ir a eventos / congresso / convenções 9,5 
Fazer compras 0,7 

Negócios 34,5 

Tratamento de saúde 2,7 

Participar de competições esportivas 2,0 

Religião / peregrinação 0,7 

Viagem a lazer 19,6 

Visitar atrativo ou município do entorno 3,4 

Outros motivos 3,4 

Não respondeu 1,4 

Total 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 
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Na avaliação da última viagem realizada a Belo Horizonte 61,5% dos 148 entrevistados que 
se enquadram neste caso afirmaram que a viagem atendeu plenamente a suas 
expectativas, e 18,9% que superou suas expectativas. Para 15,5% dos turistas, as 
expectativas foram atendidas em parte e 3,4% ficaram decepcionados. No conjunto pode-se 
considerar que a avaliação foi satisfatória para 80,4% dos visitantes (tab. 2.259).  
 

Tabela 2.259 Avaliação da última viagem a Belo Horizonte pelos 
turistas potenciais, em percentagem – 2010 

Avaliação Percentagem 

Superou 18,9 

Atendeu plenamente 61,5 

Atendeu em parte 15,5 

Decepcionou 3,4 

Não respondeu 0,7 

Total 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
A maioria dos entrevistados avaliou como ―bom‖ e, em menor escala, como ―excelente‖, os 
atrativos, serviços e outros aspectos turísticos em Belo Horizonte em sua última viagem à 
Capital mineira. Considerando simultaneamente os graus de satisfação ―excelente‖ e ―bom‖, 
o percentual variou de um mínimo de 28,4% para transporte urbano até 93,3% para a 
acolhida da população. O item mais bem avaliado com grau de satisfação equivalente a 
―bom‖ foi a infraestrutura de alimentação, com 65,5% das opções, seguido pelos atrativos, 
com 64,2% e preço da alimentação com 60,8%.  
 
Como ―excelentes‖ destacaram-se, em ordem de preferência: acolhida da população com 
45,3%, qualidade da comida, com 43,9%, e qualidade da hospedagem, com 25,7%. O 
serviço que obteve a pior avaliação foi transporte urbano, considerado como ―excelente‖ por 
apenas 2,0% dos turistas e como ―ruim‖ ou ―péssimo‖ por 4,8 % (tab. 2.260). 
 

Tabela 2.260 Grau de satisfação com atrativos, equipamentos e serviços turísticos relativos à 
última viagem a Belo Horizonte – 2010 

Atrativos, equipamentos 
e serviços turísticos 

Grau de Satisfação 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não Resp. 
Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Atrativos 24 16,2 95 64,2 10 6,8 2 1,4 1 0,7 16 10,8 148 

Limpeza 15 10,1 77 52,0 40 27,0 6 4,1 2 1,4 8 5,4 148 

Transporte urbano 3 2,0 39 26,4 13 8,8 6 4,1 1 0,7 86 58,1 148 

Segurança pública 9 6,1 72 48,6 25 16,9 4 2,7 2 1,4 36 24,3 148 

Informações turisticas 12 8,1 73 49,3 15 10,1 5 3,4 0 0,0 43 29,1 148 

Acolhida da população 67 45,3 71 48,0 5 3,4 0 0,0 0 0,0 5 3,4 148 

Imagem urbana 
(edificações) 

24 16,2 84 56,8 27 18,2 5 3,4 1 0,7 7 4,7 148 

Meio-ambiente-verdes 29 19,6 80 54,1 18 12,2 4 2,7 2 1,4 15 10,1 148 

Alimentação              

- qualidade 65 43,9 73 49,3 5 3,4 1 0,7 0 0,0 4 2,7 148 

-infraestrutura 35 23,6 97 65,5 8 5,4 1 0,7 0 0,0 7 4,7 148 

- preço 11 7,4 90 60,8 25 16,9 2 1,4 0 0,0 20 13,5  

Hospedagem              

- qualidade 38 25,7 79 53,4 3 2,0 1 0,7 2 1,4 24 16,2 148 

- infraestrutura 33 22,3 79 53,4 8 5,4 0 0,0 4 2,7 24 16,2 148 

- preço 8 5,4 67 45,3 22 14,9 5 3,4 1 0,7 42 28,4 148 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Quanto aos meios de divulgação que mais influenciaram sua decisão sobre a última viagem 
à Capital mineira, os 148 entrevistados que já visitaram Belo Horizonte, os quais puderam 
citar até três opções, afirmaram que a influência dos principais meios de divulgação nessa 
decisão foi pequena (gráf. 2.69). 
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Gráfico 2.69 Percepção do total de entrevistados sobre os meios de divulgação 

que mais influenciaram sua decisão de visitar Belo Horizonte em 
sua última viagem ao destino –  2010 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Indicaram que nenhum meio de divulgação teve influência 48,6%, remetem à influência de 
amigos e parentes 39,9%, mencionaram outros meios não relacionados na tabela 18,2%; e 
citaram a internet 15,5%. 
 
A agência de viagem foi o canal de comercialização mais utilizado pelos entrevistados em 
sua última viagem a Belo Horizonte, com 33,1%, proporção bem mais alta que a verificada 
na demanda efetiva, indicando que há mercado potencial para este tipo de intermediação. 
Com a popularização crescente da divulgação de informações por meio virtual, a 
participação da internet como meio de comercialização e aquisição da viagem tende a 
aumentar.  
 
A internet foi o segundo meio mais utilizado pelos entrevistados em sua última viagem a 
Belo Horizonte, com 17,6%, enquanto 13,5% fizeram contato direto com transportadora e/ou 
rede hoteleira. Juntos, essas iniciativas próprias para aquisição de passagem e/ou 
hospedagem totalizam 31,1% das respostas. É também bastante significativo que 25,7% 
dos entrevistados informaram que não utilizaram nenhum canal de comercialização (tab 
2.261). 
 

Tabela 2.261 Canais de comercialização mais utilizados na última viagem realizada 
a Belo Horizonte pelos turistas potenciais, em percentagem – 2010 

Canais de comercialização Abs. % 

Internet 26 17,6 
Agência de viagem 49 33,1 
Operadora de turismo 7 4,7 

Contato direto com transportadora e rede hoteleira 20 13,5 
Outros 6 4,0 
Nenhum 38 25,7 
Não respondeu 2 1,4 
Total 148 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
A escolha de Belo Horizonte como destino foi influenciada por diversos fatores cujo grau 
varia amplamente. Os fatores considerados representam serviços, equipamentos e infra-
estrutura pública. Inicialmente pode-se afirmar que os fatores que tiveram pouca influência 
foram: disponibilidade de pacotes de viagem, material promocional e equipamentos de 
entretenimento. Isso ocorre porque esses elementos, numa escala de grau de influência de 
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0 a 10, apresentam simultaneamente alta percentagem de grau zero e baixa percentagem 
de grau 10 (tab. 2.262). 
 
Tabela 2.262 Fatores e seu grau de influência na escolha de Belo Horizonte como destino de 

viagem na percepção dos entrevistados –  2010 

Fator 
Grau de Influência (%) 

Total 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não 
Resp. 

Proximidade e acesso 37,2 0,0 0,0 0,7 1,4 18,2 2,7 7,4 17,6 2,7 9,5 2,7 148 

Atrativos turísticos 35,8 0,0 2,0 0,7 2,0 11,5 4,1 5,4 16,9 5,4 12,8 3,4 148 

Eventos 43,9 0,0 0,7 0,0 1,4 6,8 1,4 6,8 14,2 6,1 16,9 2,0 148 

Hospedagem 38,5 0,0 0,7 1,4 2,0 11,5 0,7 4,1 14,2 8,1 15,5 3,4 148 

Restaurantes e bares 37,2 0,0 0,7 0,7 2,7 6,8 2,7 7,4 11,5 6,1 22,3 2,0 148 

Equipamentos delazer 48,6 0,0 1,4 2,0 2,0 6,8 3,4 6,8 11,5 2,7 10,1 4,1 148 

Disp. pacotes/viagem 54,1 0,7 2,0 1,4 1,4 4,1 2,7 6,8 8,1 6,1 9,5 3,4 148 

Qualidade do serviço  33,8 0,0 0,7 1,4 0,0 8,1 6,1 9,5 16,9 9,5 12,2 2,0 148 

Preços 33,1 0,0 0,7 0,7 1,4 14,2 5,4 11,5 12,8 8,8 8,8 2,7 148 

Infraest água;luz,esgoto 45,3 0,0 0,7 1,4 0,7 9,5 4,7 5,4 11,5 3,4 10,1 7,4 148 

Segurança 39,9 0,0 2,0 2,7 1,4 6,1 2,0 11,5 16,2 2,7 12,8 2,7 148 

Limpeza pública 39,2 0,0 0,7 0,7 2,7 12,2 6,1 8,8 14,2 2,7 9,5 3,4 148 

Material promocional 53,4 0,0 1,4 1,4 1,4 6,1 5,4 4,7 12,8 6,1 4,1 3,4 148 

Atrativos do entorno 40,5 0,0 0,0 0,0 2,0 6,1 2,0 10,1 10,1 7,4 18,9 2,7 148 

Negócios/trabalho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0 82,8 0,0 29 

Tratamento de saúde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 5 

Estudo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 3 

Visitar amigo /parente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 15 

Outros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 7,4 7,4 0,0 81,5 0,0 27 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Restaurantes, hospedagem e eventos apresentam alta proporção de frequências no grau 
zero. Suas freqüências de grau máximo também não são baixas. 
 
Outro aspecto importante refere-se aos elementos relacionados a saúde, estudo e visitas a 
parentes e amigos. Essas motivações isoladamente são decisivas para a realização da 
viagem. Ou seja, os outros elementos não são levados em consideração. Em consequência, 
o resultado mostrado na tabela 2.263 revela a concentração das respostas em torno de 
100% com o grau máximo. A realização de negócios também tem alto grau de influência, 
sendo 82,8 % das respostas situadas no grau máximo de influência e 17,2% no grau 8. 
 

Tabela 2.263 Recomendação da viagem a Belo Horizonte na percepção dos 
entrevistados que já visitaram o destino – 2010 

Recomendação de Belo Horizonte Frequência % 

Sim 137 92,6 
Não 10 6,8 
Não respondeu 1 0,7 
Total 148 100,00 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Os elementos relacionados à infra-estrutura de serviços públicos mostraram-se de pouca 
influência na decisão de visitar a cidade de Belo Horizonte. Nessa perspectiva, verifica-se 
que 92,6% dos 148 turistas que estiveram em Belo Horizonte recomendariam a viagem a 
amigos ou parentes. Essa percentagem é similar à encontrada quando se consideram 
apenas os turistas paulistas que já estiveram em Belo Horizonte (tab. 2.264).  
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Tabela 2.264 Recomendação da viagem a Belo Horizonte pelos turistas potenciais com 

residência permanente em São Paulo que já visitaram o destino – 2010 

Recomendação de Belo Horizonte Abs. % 

Sim 51 92,7 
Não 3 5,5 
Não respondeu 1 1,8 
Total 55 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
A percentagem dos turistas que recomendam Belo Horizonte é ainda maior quando se 
consideram apenas os 63 turistas entrevistados que já visitaram Belo Horizonte, de 
motivação histórico-cultural (95,2%) e, sobretudo, os 26 turistas de eventos (100%) (tab. 
2.265). 
 

Tabela 2.265 Recomendação da viagem a Belo Horizonte pelos turistas potenciais 
que já visitaram o destino, por tipo de motivação turística – 2010 

Recomendação de 
Belo Horizonte 

Turismo histórico-cultural Turismo de eventos 

Frequência % Frequência % 

Sim 60 95,2 26 100,0 

Não  3 4,8 0 0 

Total 63 100,0 26 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Os 137 entrevistados que já visitaram Belo Horizonte deram 139 respostas sobre as 
principais razões que justificam a recomendação do destino (gráf. 2.70). A principal razão 
dada foi ―população muito acolhedora‖ por 33,6%, seguida de: ―atrativos‖, por 29,9%, 
―restaurantes e bares‖, por 16,8% e ―cidade em geral‖, com 6,6%. Este perfil de respostas se 
associa, de certo modo, às informações contidas na tabela que mostra o grau de satisfação 
em relação aos serviços turísticos. 
 

Gráfico 2.70 Principais motivos para recomendar o destino Belo Horizonte 
segundo os turistas potenciais que já conheciam o destino – 
2010 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Quando se filtram apenas os 51 turistas que têm residência permanente em São Paulo, já 
visitaram Belo Horizonte e recomendariam o destino, o resultado é similar ao apresentado 
no gráfico 2.2.4. A principal razão alegada para a recomendação é também o acolhimento 
da população, citado por 33.3% deles, seguido-se os atrativos (29,4%) e bares e 



 

−  − 304 

restaurantes (21,6%). Os outros motivos tiveram cada participação abaixo de 7% (gráf. 
2.71). 
 

Gráfico 2.71 Principais motivos para recomendar o destino Belo Horizonte 
segundo os turistas potenciais que já conheciam o destino, 
com residência permanente em São Paulo – 2010 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Quando se filtram apenas os 153 turistas de motivação histórico-cultural que recomendariam 
o destino Belo Horizonte, a ordem de importância se inverte, conforme apresentado na 
tabela 2.266 e no gráfico 2.72. Aqueles que recomendariam destacaram mais os atrativos 
(35,6%) e a população acolhedora (28,8%). Bares e restaurantes foram considerados por 
18,6% dos turistas como o terceiro motivo mais importante para recomendar um amigo ou 
parente.  
 
Quanto ao turismo de eventos, a motivação principal para recomendar o destino Belo 
Horizonte é a população acolhedora, com 32,0%, seguida dos atrativos, com 24,0%, e bares 
e restaurantes com 16,0%. 
 

Tabela 2.266 Principal motivo para recomendar o destino Belo Horizonte pelos 
turistas potenciais que já conheciam o destino, por tipo de motivação 
turística– 2010 

Principais motivos Turismo histórico-cultural Turismo de eventos 

Abs. % Abs. % 

Gostou dos atrativos 21 35,6 6 24,0 

População  acolhedora 17 28,8 8 32,0 

Bares e restaurantes 11 18,6 4 16,0 

Hospedagem 1 1,7 1 4,0 

Estradas e vias públicas  1 1,7 2 8,0 

Serviços públicos 1 1,7 0 0 

Outros 7 11,9 4 16,0 

Total 153 100,0 71 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 
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Gráfico 2.72 Principal motivo para recomendar o destino Belo Horizonte pelo 

total de turistas potenciais que já conheciam o destino, por 
tipo de motivação turística - 2010 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   

 
A Tabela 2.267 indica os motivos citados pelos 10 entrevistados que já conhecem Belo 
Horizonte para não a recomendar como destino. O principal é a falta de conhecimento da 
cidade, o que sugere a necessidade de maior divulgação para persuadir este público a 
desfrutar mais dos atrativos e equipamentos turísticos da Capital mineira. Nenhum outro 
fator negativo teve destaque nas respostas dos entrevistados. 
 

Tabela 2.267 Principais motivos para não recomendar o destino Belo Horizonte pelos 
turistas potenciais que já conheciam o destino – 2010 

Motivos Frequência* %* 

Serviços públicos ruins 1 10,0 
Não gostou das estradas e vias públicas 1 10,0 
Faltam informações turísticas 1 10,0 
Insegurança 1 10,0 
Não conheceu a cidade propriamente 3 30,0 
Poucos atrativos 1 10,0 
Trânsito e sujeira 1 10,0 
Outros 1 10,0 
Total de motivos  10 100.0 

*Total de motivos dados por 10 entrevistados que já conheciam e não recomendariam a cidade 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Dos turistas de motivação histórico-cultural que conhecem Belo Horizonte e não 
recomendam o destino, 66% também alegam como razão o fato de não terem conhecido a 
cidade propriamente e 33% apontam o trânsito e a sujeira. Dentre aqueles que têm 
residência permanente em São Paulo que conhecem Belo Horizonte e não a recomendam, 
as razões são quatro: não conhecem a cidade, serviços públicos ruins, estradas e vias 
públicas ruins e outros motivos, cada uma citada por 25%. Nota-se que as respostas dos 
paulistas refletem o seu maior grau de exigência em relação a esses atributos, 
provavelmente em função da realidade da Capital paulista nestes quesitos.  
 

 Turistas que não visitaram Belo Horizonte 
 
Quanto ao principal motivo por não terem visitado Belo Horizonte, dentre os 223 turistas 
potenciais apenas 3,6% alegaram falta de interesse. As principais respostas foram ―possuir 
outras prioridades de viagem‖ (48,4%), ―falta de oportunidade‖ (19,3%), ―desconhecer os 
atrativos‖ (13,9%) e ―falta de informações turísticas sobre a região‖ (11,7%). Todas essas 



 

−  − 306 

razões estão, direta e indiretamente, relacionadas à falta de divulgação dos atrativos, o que 
induz ao interesse e à definição de prioridades na escolha do destino turístico (tab. 2.268).  
 

Tabela 2.28 Percepções dos turistas potenciais sobre os motivos para não terem 
ainda viajado a Belo Horizonte  – 2010 

Motivo Abs. % 

Desconhece os atrativos 31 13,9 

Faltam informações turísticas sobre a região 26 11,7 
Possui outras prioridades de viagem 108 48,4 
Outros motives 6 2,7 
Falta de oportunidade 43 19,3 

Falta de interesse 8 3,6 
Não respondeu 1 0,4 
Total 223 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 

Quando se considera apenas o total de 93 turistas cuja motivação principal de viagem é 
histórico-cultural e que ainda não visitaram Belo Horizonte, 47,3% apontaram a existência 
de outras prioridades de viagem; 18,3%, desconhecimento de atrativos; 16,1, falta de 
informações turísticas; e 15,1 falta de oportunidade. Quanto aos 45 turistas de eventos que 
nunca estiveram em Belo Horizonte, 46,7% citaram como principal motivo ―outras 
prioridades de viagem‖; 20,0% o desconhecimento dos atrativos; e 17,8%, falta de 
informações (tab 2.269). 
 

Tabela 2.269 Motivos percebidos pelos turistas potenciais para nunca ter viajado a Belo 
Horizonte, por tipo de motivação turística – 2010 

Motivo 
Turismo histórico-cultural Turismo de eventos 

Abs. % Abs. % 

Desconhece os atrativos 17 18,3 9 20,0 

Faltam informações turísticas da região 15 16,1 8 17,8 

Falta de oportunidade 14 15,1 4 8,9 

Falta de interesse 2 2,2 2 4,4 

Possui outras prioridades de viagem 44 47,3 21 46,7 

Outro 1 1,1 1 2,2 

Total 93 100,0 45 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Quanto aos 83 turistas potenciais entrevistados de residência permanente em São Paulo e 
que nunca estiveram em Belo Horizonte, 44,6% também apontaram como principal a 
existência de outras prioridades de viagem. Outros motivos importantes citados: falta de 
oportunidade, com 20,5% das respostas; falta de informação com 15,7%; e 
desconhecimento dos atrativos com 12,0% (tab. 2.270).  
 

Tabela 2.270 Motivos percebidos para os turistas potenciais com residência permanente 
em São Paulo para nunca terem ido a Belo Horizonte – 2010 

Motivo Frequência % 

Desconhece os atrativos 10 12,0 

Faltam informações turísticas da região 13 15,7 

Falta de oportunidade 17 20,5 
Falta de interesse 2 2,4 
Possui outras prioridades de viagem 37 44,6 
Outro 4 4,8 

Total 83 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Apesar de o desconhecimento dos atrativos ser menor entre os paulistas do que entre os 
demais segmentos da amostra, os dados, em seu conjunto, sugerem, mais uma vez, a 
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deficiência na divulgação dos atrativos turísticos e outras informações sobre as opções de 
lazer em Belo Horizonte. 
 
Quanto aos fatores que levariam os 223 turistas potenciais que nunca esteviveram em Belo 
Horizonte a visitar a cidade, de acordo com uma escala de grau de influência de 0 a 10, 
apurou-se que hospitalidade, gastronomia e atrativos culturais, de modo geral, foram os que 
mais influenciariam a sua decisão. Os atrativos culturais mais citados estão associados ao 
desejo de conhecer a história e a cultura da cidade, conhecer as cidades históricas, 
conhecer a programação cultural e a culinária. São estes também os fatores mais bem 
avaliados por aqueles que já visitaram Belo Horizonte. Estes fatores desfrutam de boa 
imagem entre estes turistas potenciais e se mostram como de interesse cuja influência pode 
ser mais decisiva à medida que receberem uma melhor divulgação.  
 
Os eventos e os serviços e equipamentos de lazer apresentaram grau de influência médio. 
A dispersão dos eventos citados foi muito alta, merecendo algum destaque apenas para 
shows, de modo geral. Os negócios e os serviços de lazer e entretenimento foram os que 
menos influenciaram a decisão de visitar Belo Horizonte, de acordo com os entrevistados 
(tab.2.271). 
 
Tabela 2.271 Fatores que levariam a visitar Belo Horizonte e seu grau de influência na percepção 

dos turistas potenciais – 2010 

Fator 

Grau de influência (%) 

Tot. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não 
Resp 

Atrativos culturais 9,0 0,0 1,3 4,0 1,3 17,5 9,0 13,0 19,3 6,7 18,4 0,4 223 

Negócios 56,1 0,4 2,7 3,1 1,8 10,3 2,7 3,1 8,5 2,2 8,1 0,4 223 

Eventos 31,4 0,0 1,3 2,7 2,2 17,5 5,4 13,5 7,6 3,1 14,8 0,4 223 

Gastronomia 26,5 0,9 0,4 2,2 2,7 11,2 5,8 7,6 13,9 4,9 22,9 0,9 223 

Montanha 28,7 0,4 2,2 1,3 2,2 12,6 6,7 11,7 14,3 4,5 14,8 0,4 223 

Hospitalidade/pessoas 13,5 0,0 2,2 1,3 1,8 13,5 5,4 9,0 19,3 8,1 25,1 0,9 223 
Serviços e 
equipamentos de lazer e 
entretenimento 

34,1 0,4 3,1 4,9 1,8 18,4 2,7 9,9 9,9 2,7 9,9 2,2 223 

Base para visitar outros 
municípios  

12,6 0,0 0,4 2,2 1,8 13,5 6,3 14,8 21,1 9,0 17,5 0,9 223 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Embora Belo Horizonte seja intensamente utilizada como base para visitar as cidades 
históricas, este aspecto não foi considerado decisivo para receber a visita. Apenas 17,5% 
dos entrevistados colocaram este elemento no grau máximo, contra 12,6% no grau mínimo. 
Isso contradiz a percepção das agências emissivas e receptivas analisadas em outras 
seções deste trabalho de que o interesse por Belo Horizonte é, basicamente, em função de 
negócios, de eventos e de servir de base para conhecer cidades históricas, mostrando que 
há demanda potencial para o turismo histórico-cultural em particular.  
 
Quando se filtram os 93 turistas que não viajaram a Belo Horizonte e cuja principal 
motivação de viagem a lazer é histórico-cultural, a hospitalidade das pessoas foi também o 
elemento que mais influenciou, recebendo a escala máxima por 26,9% dos entrevistados. 
Os atrativos culturais vêm a seguir, tendo 25,8% dos entrevistados atribuído nota 10. 
Gastronomia e eventos seguem em ordem de importância, com 22,6% e 19,4% de opções 
com a escala máxima, respectivamente. Outros elementos não especificados têm influência 
muito forte (54,6%) na decisão de visitar Belo Horizonte, os quais incluem, entre outros: 
visita a parentes e amigos, tratamento de saúde e estudos. O elemento que menos 
influenciou foram os negócios, com apenas 7,6% da escala máxima e com 60,9% da escala 
zero. Os equipamentos de entretenimento vêm a seguir, com 34,8% como o elemento que 
menos influenciou a decisão de visitar Belo Horizonte. Gastronomia apresenta um resultado 
singular, uma vez que a nota máxima e a nota mínima apresentam o mesmo valor de 22,6% 
(tab. 2.279). 
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Tabela 2.279 Fatores que levariam a visitar Belo Horizonte e seu grau de influência na 
percepção dos turistas potenciais de motivação histórico-cultural – 2010 

Fator 
Grau de influência (%) 

Total  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atrativos culturais 6,5 0 1,1 1,1 1,1 10,8 5,4 21,5 18,3 5,6 25,8 93 

Negócios 60,9 1,1 2,2 4,3 2,2 9,8 2,2 0 6,5 7,3 7,6 93 

Eventos 25,8 0 2,2 1,1 2,2 23,7 4,3 11,8 6,5 3,2 19,4 93 

Gastronomia 22,6 2,2 1,1 1,1 2,2 12,9 5,4 10,8 17,2 2,2 22,6 93 

Montanha 30,1 1,1 2,2 1,1 2,2 10,8 5,4 10,8 14,0 8,6 14,0 93 

Hospitalidade/pessoas 17,2 0 1,1 0 2,2 15,1 8,6 7,5 18,3 3,2 26,9 93 

Serviços e 
equipamentos de lazer e 
entretenimento 

34,8 0 2,2 6,5 0 21,7 4,3 10,9 7,6 1,1 10,9 93 

Base para visitar outros 
municípios 

12,9 0 1,1 2,2 2,2 12,9 6,5 17,2 21,5 8,6 15,1 93 

Outros 4,5 0 0 0 0 0 4,5 13,6 22,7 0 54,6 22 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 

A escala de influência dos elementos que levariam os 45 turistas motivados por eventos 
entrevistados a visitar Belo Horizonte é semelhante à do turista histórico-cultural, com 
pequenas diferenças dos percentuais relacionados aos graus da escala. Neste caso, o 
elemento que mais influenciou foram os atrativos culturais, em que 22,2% dos entrevistados 
optaram pela nota máxima, seguido pela receptividade das pessoas, com 20,5% e eventos 
com 20,0%.  
 

Os demais elementos, tal como no caso do turismo histórico-cultural, embora com 
frequência baixa de ocorrência, têm influência muito forte na decisão de vir a Belo Horizonte 
e independem das  motivações discriminadas na tabela. O que menos influenciou foram os 
negócios, com 11,1% da escala máxima e com 55,6% da escala zero. Os equipamentos de 
entretenimento vêm a seguir como elemento que menos influenciou, com 9,3% de escala 
máxima como 34,9% de escala mínima (tab. 2.280). 
 

Tabela 2.280 Fatores que levariam a visitar Belo Horizonte e seu grau de influência na 
percepção dos turistas potenciais motivados por eventos – 2010 

Fator 
Grau de influência (%) 

Total 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atrativos culturais 2,2 0 0 4,4 0 15,6 8,9 13,3 24,4 8,9 22,2 45 

Negócios 55,6 0 0 2,2 2,2 15,6 0 2,2 11,1 0 11,1 45 

Eventos 15,6 0 0 0 2,2 24,4 2,2 20,0 3,3 2,2 20,0 45 

Gastronomia 17,8 0 0 4,4 2,2 15,6 6,7 11,1 20,0 4,4 17,8 45 

Montanha 28,9 2,2 4,4 2,2 2,2 15,6 2,2 15,6 8,9 4,4 13,3 45 

Hospitalidade/pessoas 9,1 0 2,3 2,3 2,3 22,7 2,3 9,1 22,7 6,8 20,5 45 

Serviços e 
equipamentos de lazer 
e entretenimento 

34,9 2,3 2,3 2,3 2,3 25,6 0 11,6 7,0 2,3 9,3 45 

Base para visitar outros 
municípios 

20,0    0 0 2,2 2,2 8,9 11,1 26,7 11,1 2,2 15,6 45 

Outros 0 0 0 0 0 7,1 0 7,1 28,6 7,1 50,0 14 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
A tabela 2.281 apresenta os principais fatores que levariam os 83 turistas paulistas que 
nunca estiveram em Belo Horizonte a visitar a cidade. Receptividade das pessoas e 
atrativos culturais foram os que mais influenciaram, uma vez que obtiveram a maior 
frequência de nota 10, com o valor de 24,1% e, simultaneamente, os menores percentuais 
com a escala mínima (10,8% e 7,2%). Gastronomia e montanha seguem em ordem de 
importância, com 20,5% e 21,7% de opções com a escala máxima e 26,5% e 21,7% na 
escala mínima, respectivamente. Outros fatores, embora tenham sido pouco citados, têm 
influência é muito forte. Isso se verifica porque envolvem características como sentimento, 
parentesco e, até mesmo necessidade, como o tratamento de saúde com especialistas. O 
que menos influenciou foram negócios, com apenas 9,6% da escala máxima e com 57,8% 
da escala zero. O resultado sugere que a expectativa dos paulistas em relação a Belo 
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Horizonte como destino para negócios é muito baixa. Os equipamentos de entretenimento 
também têm pouca influência como fator de atração, tendo em vista que 33,7% dos turistas 
consideraram como um fator que não exerce qualquer influência e apenas 10,8% 
consideram que sua influência é muito forte na decisão de visitar Belo Horizonte. 
 

Tabela 2.281 Fatores que levariam a visitar Belo Horizonte e seu grau de influência na percepção 
dos turistas potenciais com residência permanente em São Paulo –  2010 

Fator 
Grau de influência (%) 

Total  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atrativos culturais 7,2 0 3,6 6,0 2,4 15,7 7,2 10,8 20,5 2,4 24,1 83 

Negócios 57,8 1,2 1,2 1,2 0 13,3 3,6 2,4 9,6 0 9,6 83 

Eventos 34,9 0 2,4 2,4 2,4 16,9 3,6 14,5 8,4 1,2 13,3 83 

Gastronomia 26,5 1,2 1,2 2,4 4,8 10,8 3,6 8,4 15,7 4,8 20,5 83 

Montanha 21,7 0 2,4 1,2 4,8 9,6 6,0 10,8 20,5 1,2 21,7 83 

Hospitalidade/pessoas 10,8 0 4,8 2,4 2,4 9,6 6,0 9,6 20,5 9,6 24,1 83 

Serviços e 
equipamentos de lazer e 
entretenimento 

33,7 0 3,6 6,0 0 20,5 1,2 10,8 8,4 4,8 10,8 83 

Base para visitar outros 
municípios 

11,0 0 0 1,2 2,4 13,4 13,4 14,6 26,8 4,9 12,2 83 

Outros 3,7 0 0 0 0 7,4 7,4 11,1 29,6 11,1 29,6 27 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
De modo geral, as expectativas dos 223 turistas potenciais que ainda não visitaram Belo 
Horizonte em relação aos serviços turísticos é, predominantemente, boa. A qualidade dos 
atrativos, os restaurantes, e bares; e o lazer foram os serviços mais bem avaliados pelos 
turistas, sendo que mais de 80% os avaliaram como ―excelente‖ ou ―bom‖, cabendo 
destaque aos atrativos, com 89,7%.  
 
Com relação à infraestrutura, predominou o conceito ―bom‖, para 50% a 60% dos turistas, 
exceto trânsito, para apenas  35,4% dos turistas. Este item recebeu a pior avaliação, sendo 
considerado ―excelente‖ ou ―bom‖ por 45,7%, menor percentual registrado, e ―péssimo‖ ou 
―ruim‖ por 9,9%, maior percentual registrado nesta categoria. 
 
Receberam conceito ―excelente‖ restaurantes, bares e lazer. Apesar destes destaques, o 
conceito ―bom‖ prevaleceu para todos os itens, o que é um fato muito positivo para a 
indução de novos fluxos turísticos para a Capital mineira (tab. 2.282). 
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Tabela 2.282 Expectativa dos turistas potenciais entrevistados que ainda não visitaram Belo 

Horizonte em relação aos seus atrativos, infra-estrutura, preços, equipamentos e 
serviços turísticos – 2010  

Serviços Turísticos 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 
Não Resp. 
Não Sabe 

Total 
Fre
q 

% Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % 

Qualidade-atrativos 47 21,1 153 68,6 13 5,8 0 0 0 0 10 4,5 223 

Infraestrutura              

- aeroporto 31 13,9 146 65,5 27 12,1 1 0,4 0 0 18 8,1 223 

- rodoviária 16 7,2 101 45,3 59 26,5 8 3,6 2 
0,
9 

37 
16,
6 

223 

- trânsito 23 10,3 79 35,4 64 28,7 18 8,1 4 
1,
8 

35 
15,
7 

223 

- limpeza 34 15,2 122 54,7 42 18,8 3 1,3 0 0 22 9,9 223 

- segurança 27 12,1 104 46,6 58 26,0 8 3,6 0 0 26 
11,
7 

223 

- transporte 22 9,9 117 52,5 49 22,0 3 1,3 1 
0,
4 

31 
13,
9 

223 

- sinalização 
turística 

34 15,2 117 52,5 31 13,9 1 0,4 0 0 40 
17,
9 

223 

- comunicações 36 16,1 115 51,6 15 6,7 2 0,9 1 
0,
4 

23 
10,
3 

223 

- táxi 30 13,5 140 62,8 20 9,0 1 0,4 0 0 32 
14,
3 

223 

Equipamentos              

- hotéis 43 19,3 130 58,3 16 7,2 4 1,8 0 0 30 
13,
5 

223 

- informação 
turística 

46 20,6 125 56,1 20 9,0 2 0,9 1 
0,
4 

30 
13,
5 

223 

- restaurantes 76 34,1 118 52,9 6 2,7 0 0 0 0 23 
10,
3 

223 

- bares 65 29,1 118 52,9 14 6,3 0 0 1 
0,
4 

25 
11,
2 

223 

- diversão/ lazer 64 28,7 129 57,8 9 4,0 1 0,4 0 0 20 9,0 223 

Mão-de-obra 27 12,1 127 57,0 26 11,7 4 1,8 0 0 39 
17,
5 

223 

Custos 20 9,0 103 46,2 64 28,7 6 2,7 2 
0,
9 

28 
12,
6 

223 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
De modo geral, a expectativa dos 93 turistas potenciais com motivação histórico-cultural que 
ainda não visitaram Belo Horizonte em relação a atrativos, infraestrutura, custos, 
equipamentos e serviços turísticos neste destino é boa. O percentual daqueles que 
afirmaram que têm expectativa boa dos serviços prestados varia de um mínimo de 36,5% 
para a rodoviária até o máximo de 66,6% para a qualidade dos atrativos. O nível de 
expectativa ―bom‖ para bares e restaurantes foi bem semelhante, em torno de 50,0% dos 
entrevistados. Bares foi classificado como ―ótimo‖ por 35,4% e restaurantes, por 33,3%. 
Apesar de Belo Horizonte ter uma gastronomia bem conceituada em termos não somente de 
bares como também de restaurantes, este resultado sugere que a divulgação das opções de 
restaurantes de qualidade já comprovada ainda tem potencial de crescimento. De todos os 
serviços apresentados aos turistas, os equipamentos foram os que obtiveram melhor 
avaliação. Com exceção da informação turística, todos os outros foram considerados com 
bons ou ótimos por mais de 80,0% dos entrevistados. Os hotéis foram considerados nesta 
faixa de expectativa por 81,7% dos turistas. No conjunto, os serviços de infraestrutura foram 
os que obtiveram a pior avaliação. O conceito ―bom‖ e ―ótimo‖ variaram no conjunto de um 
mínimo 44,0% para a rodoviária a um máximo de 76,3% para o aeroporto. A expectativa de 
regular ou acima abrangeu mais de 80% das avaliações de todos os serviços (tab. 2.283).  
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Tabela 2.283 Expectativa dos turistas histórico-culturais potenciais que ainda não visitaram 

Belo Horizonte em relação aos seus atrativos, infraestrutura, preços, 
equipamentos e serviços turísticos – 2010 

Serviços 
Turísticos 

Excelente Bom Regular Ruim Péssima 
Não resp. 
Não sabe

 

Total 

Freq % Freq % Freq % Freq % 
Fr
eq 

% Freq % 

Atrativos 22 23,6 62 66,6 5 5,3 0 0 0 0 4 4,3 93 

Infraestrutura              

Aeroporto 16 17,2 55 59,1 14 15,0 1 1,0 0 0 7 7,5 93 

Rodoviária 7 7,5 34 36,5 29 31,1 6 6,4 1 
1,
0 

16 17,2 93 

Trânsito 8 8,6 36 38,7 26 27,9 9 9,6 1 
1,
0 

13 13,9 93 

Limpeza 15 16,1 54 58,0 14 15,0 1 1,0 0 0 9 9,6 93 

Segurança 13 13,9 48 51,6 19 20,4 2 2,1 0 0 11 11,8 93 

Transporte 8 8,6 48 51,6 23 24,7 0 0 0 0 14 15,0 93 

Sinaliz..turístic
a 

12 12,9 49 52,6 15 16,1 1 1,0 0 0 16 17,2 93 

Comunicaçõe
s 

16 17,2 47 50,5 5 5,3 0 0 1 
1,
0 

24 25,8 93 

Táxi 14 15,0 56 60,2 8 8,6 0 0 0 0 15 16,1 93 

Equipamentos              

Hotéis 20 21,5 56 60,2 2 2,1 0 0 0 0 15 16,1 93 

Infor. turística 22 23,6 47 50,5 10 10,7 0 0 0 0 14 15,0 93 

Restaurantes 33 35,4 46 49,4 3 3,2 0 0 0 0 11 11,8 93 

Bares 31 33,3 47 50,5 5 5,3 0 0 0 0 10 10,7 93 

Diversão/ 
Lazer  

28 30,1 53 56,9 5 5,3 0 0 0 0 7 7,5 93 

Mão-de-obra 15 16,1 46 49,4 11 11,8 1 1,0 0 0 20 21,5 93 

Custos 12 12,9 44 47,3 23 24,7 2 2,1 0 0 12 12,9 93 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
O perfil da expectativa dos 45 turistas de eventos que não visitaram Belo Horizonte é 
semelhante ao do turista com motivação histórico-cultural. Nos dois casos, 33,3% têm 
expectativa ótima em relação a beras. Quanto a restaurantes, 31,1% dos turistas de eventos 
têm expectativa ótima, índice pouco inferior ao apresentado pelos turistas culturais.  Com 
relação aos outros equipamentos, as expectativas são semelhantes. Apenas para 
diversão/lazer a expectativa do turista de eventos foi um pouco inferior à do turista 
cultural.Em relação a hotéis, avaliaram como ―bom‖ e ―ótimo‖ 80,0%, percentual bem 
próximo ao dos turistas culturais. As expectativas ―boa‖ e ―excelente‖ variaram de um 
mínimo de 44,3% para o trânsito ao máximo de 93,2% para a qualidade dos atrativos. Na 
faixa de ―boa‖ e ―excelente‖ obtiveram a aprovação de mais de 80% dos entrevistados os 
seguintes serviços além dos atrativos: aeroporto, com 86,5%; hotéis  com 80,0%; 
restaurantes e bares, com 84,4%; e diversão/lazer, com 88,8%. De modo geral, o item 
infraestrutura, é o que apresenta a maior frequência de expectativa regular, variando de 
6,6% para o aeroporto a 35,5% para o trânsito. Não ocorreu nenhuma conceituação dos 
serviços como ―péssimos‖. Os serviços rodoviária, trânsito e mão de obra tiveram uma 
expectativa ruim por menos de 7,0% dos turistas (tab. 2.284). 
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Tabela 2.284 Expectativa dos turistas potenciais de eventos que ainda não visitaram Belo 

Horizonte em relação aos seus atrativos, infraestrutura, preços, equipamentos e 
serviços turísticos – 2010 

Serviços 
Turísticos 

Excelente Boa Regular Ruim Péssima 
Não resp. 
Não sabe Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Atrativos 8 17,7 34 75,5 2 4,4 0 0 0 0 1 2,2 45 

Infraestrutura              

Aeroporto 8 17,7 31 68,8 3 6,6 0 0 0 0 3 6,6 45 

Rodoviária 4 8,8 22 48,8 11 24,4 2 4,4 0 0 6 13,3 45 

Trânsito 3 6,6 17 37,7 16 35,5 3 6,6 0 0 6 13,3 45 

Limpeza 6 13,3 29 64,4 7 15,5 0 0 0 0 3 6,6 45 

Segurança 4 8,8 24 53,3 12 26,6 0 0 0 0 5 11,1 45 

Transporte 2 4,4 21 46,6 14 31,1 0 0 0 0 8 17,7 45 

Sinaliz. 
Turística 

6 13,3 25 55,5 7 15,5 0 0 0 0 7 15,5 45 

Comunicações 7 15,5 22 48,8 2 4,4 0 0 0 0 14 31,1 45 

Táxi 8 17,7 28 62,2 2 4,4 0 0 0 0 7 15,5 45 

Equipamentos              

Hotéis 9 20,0 27 60,0 3 6,6 0 0 0 0 6 13,3 45 

Inform. Turística 9 20,0 25 55,5 6 13,3 0 0 0 0 5 11,1 45 

Restaurantes 14 31,1 24 53,3 2 4,4 0 0 0 0 5 11,1 45 

Bares 15 33,3 23 51,1 3 6,6 0 0 0 0 4 8,8 45 

Diversão/ Lazer  12 26,6 28 62,2 2 4,4 0 0 0 0 3 6,6 45 

Mão de obra 6 13,3 24 53,3 5 11,1 1 2,2 0 0 9 20,0 45 

Custos 3 6,6 25 55,5 12 26,6 0 0 0 0 5 11,1 45 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
A expectativa dos turistas potenciais de residência permanente em São Paulo que não 
estiveram em Belo Horizonte em relação a atrativos, infraestrutura, custos, equipamentos e 
serviços turísticos neste destino é, de modo geral, boa. Em relação a todos os serviços 
mostrados, o percentual daqueles que afirmaram que têm uma expectativa boa varia de um 
mínimo de 37,3% para trânsito até o máximo de 73,5% para qualidade dos atrativos. 
Considerando as expectativas de ―excelente‖ e ‖boa‖, o percentual de entrevistados variou 
de 90,4% para qualidade dos atrativos ao mínimo de 48,1% para trânsito. Além da qualidade 
dos atrativos, os itens que apresentaram expectativa ―boa‖ ou ―excelente‖ para mais de 80% 
dos entrevistados foram: restaurantes, com 87,9%; bares, com 85,5%; e diversão/lazer, com 
90,3%. Outros itens foram considerados ―bons‖ ou ―excelentes‖, com algum destaque para: 
hotéis, com 75,9%; informação turística, com 79,5%; e táxi, com 78,4%. Com exceção de 
trânsito, todos os itens foram avaliados como ―regular‖ ou acima por mais de 95% dos 
entrevistados (tab. 2.285). 
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Tabela 2.285 Expectativa dos turistas potenciais com residência permanente em São Paulo que 

ainda não visitaram Belo Horizonte em relação aos seus atrativos, infraestrutura, 
preços, equipamentos e serviços turísticos –  2010   

Serviços Turísticos 
Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

Não resp. 
Não sabe Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs % 

Atrativos 14 16,9 61 73,5 5 6,0 0 0 0 0 3 3,6 83 

Infraestrutura              

Aeroporto 11 13,3 54 65,1 11 13,3 0 0 0 0 7 8,4 83 

Rodoviária 8 9,6 39 47,0 25 30,1 2 2,4 1 1,2 8 9,6 83 

Trânsito 9 10,8 31 37,3 27 32,5 7 8,4 1 1,2 8 9,6 83 

Limpeza 9 10,8 51 61,4 14 16,9 1 1,2 0 0 8 9,6 83 

Segurança 10 12,0 40 48,2 22 26,5 3 3,6 0 0 8 9,6 83 

Transporte 10 12,0 39 47,0 23 27,7 1 1,2 0 0 10 12,0 83 

Sinaliz. Turística 13 15,7 44 53,0 13 15,7 0 0 0 0 13 15,7 83 

Comunicações 14 16,9 45 54,2 5 6,0 1 1,2 1 1,2 17 20,5 83 

Táxi 12 14,5 53 63,9 6 7,2 0 0 0 0 12 14,5 83 

Equipamentos              

Hotéis 19 22,9 44 53,0 7 8,4 2 2,4 0 0 11 13,3 83 

Inform. Turística 18 21,7 48 57,8 6 7,2 2 2,4 1 1,2 8 9,6 83 

Restaurantes 30 36,1 43 51,8 3 3,6 0 0 0 0 7 8,4 83 

Bares 25 30,1 46 55,4 4 4,8 0 0 0 0 8 9,6 83 

Diversão/ Lazer  24 28,9 51 61,4 2 2,4 0 0 0 0 6 7,2 83 

Mão de obra 12 14,5 48 57,8 11 13,3 0 0 0 0 12 14,5 83 

Custos 8 9,6 38 45,8 23 27,7 3 3,6 1 1,2 10 12,0 83 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
 

 Avaliação geral dos turistas que já visitaram e que não visitaram Belo 
Horizonte 

 
Sobre o grau de conhecimento de Belo Horizonte, para 55,3% dos 371 entrevistados esse 
conhecimento é baixo; para 29,4% é médio; e para 13,2%, nenhum. Apenas 1,3% afirmou 
que tem alto grau de conhecimento. Este resultado confirma a falta de divulgação dos 
atrativos da cidade em outras regiões do País. 
 
Entre os 156 turistas com motivação histórico-cultural e os 71 turistas de eventos 
entrevistados esse conhecimento é ainda menor, já que 64,0% e 70,4%, respectivamente, 
afirmaram que o seu conhecimento é baixo ou nenhum (tab. 2.286). 
 

Tabela 2.286 Grau de conhecimento de Belo Horizonte, por tipo de motivação 
turística dos turistas potenciais – 2010 

Grau de conhecimento Turismo histórico-cultural Turismo de eventos 

Abs. % Abs. % 

Alto 2 1,2 0 0 

Médio 52 33,3 21 29,6 

Baixo 83 53,2 41 57,7 

Nenhum 17 10,8 9 12,7 

Não respondeu 2 1,2 0 0 

Total 156 100,0 71 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
De forma similar, o grau de conhecimento dos 138 turistas de residência permanente em 
São Paulo em relação a Belo Horizonte também é muito baixo: 71% afirmaram que é baixo 
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ou nenhum. Apenas 2,2% afirmaram que o seu grau de conhecimento é alto e 26,8% 
afirmaram possuir conhecimento médio (tab. 2.287). 
 

Tabela 2.287 Grau de conhecimento de Belo Horizonte dos turistas potenciais 
com residência permanente em São Paulo entrevistados – 2010 

Grau de conhecimento Abs. % 

Alto 3 2,2 

Médio 37 26,8 

Baixo 78 56,5 

Nenhum 20 14,5 

Total 138 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Estes resultados sugerem a falta de divulgação dos atrativos da cidade entre os turistas 
potenciais de Belo Horizonte. Este tem sido um elemento recorrente manifestado por todos 
os turistas entrevistados. 
 
A imagem mais frequentemente associada à cidade é de ―acolhedora, arborizada e bela‖, 
citada por 25,1%, seguida de ―cidade grande, centro cultural e comercial‖ (13,7%) e sua 
associação com ―Minas em geral‖, com destaque para sua história e culinária (9,4%). A 
Lagoa da Pampulha foi o único atrativo lembrado pelo nome, sendo citado por apenas 3,0%. 
Ainda se verifica alguma associação da cidade com tranquilidade e características de 
interior (6,5%), além de verde e ecológica (4,3%). Outras imagens diversas não 
especificadas foram citadas por 24,5% dos entrevistados (tab. 2.288). 
 

Tabela 2.288 Imagens associadas à cidade de Belo Horizonte pelos turistas 
potenciais – 2010 

Imagens associadas a Belo Horizonte Abs. % 

Acolhedora, agradável, arborizada, bela 93 25,1 

Cidade grande, centro cultural e comercial 51 13,7 

Minas em geral (história, culinária) 35 9,4 

Cidade grande, mas tranquila e com "ar de interior" 24 6,5 
Verde, ecológica 16 4,3 

Lagoa da Pampulha 11 3,0 

Esporte, futebol 7 1,9 

Bares 5 1,3 
Cidades históricas 4 1,1 

Alta qualidade de vida 2 0,5 

Trânsito complicado 2 0,5 

Referência no tratamento de saúde/visão 1 0,3 

Outros 91 24,5 

Não respondeu 29 7,8 

Total 371 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
A mesma sequência de importância das imagens associadas a Belo Horizonte é válida para 
os turistas potenciais entrevistados com motivação tanto histórico-cultural e de eventos, 
quanto para aqueles que têm residência permanente em São Paulo, variando apenas as 
proporções em cada caso. As três principais imagens associadas a Belo Horizonte 
correspondem, juntas, a 46,6% no caso do turismo histórico-cultural e 39,2% de turismo de 
eventos, sendo essa diferença atribuída, sobretudo, ao maior número de turistas histórico-
culturais que destacam a imagem ―acolhedora, agradável, bela e arborizada‖ (21,7%). 
Outras imagens diversas não especificadas foram citadas por 29,5% (tab. 2.289). 
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Tabela 2.289 Imagens associadas à cidade de Belo Horizonte, por tipo de motivação turística 
dos turistas potenciais – 2010 

Imagens associadas a  
Belo Horizonte 

Turismo histórico-cultural Turismo de eventos 

Abs. % Abs. % 

Acolhedora, agradável, arborizada, bela 34 21,7 11 15,4 

Cidade grande, centro cultural e comercial 21 13,4 9 12,6 

Cidade grande, mas tranquila e com "ar de 
interior" 

12 7,6 5 7,0 

Minas em geral (história, culinária) 18 11,5 8 11,2 

Verde, ecológica 8 5,1 4 5,6 

Esporte, futebol 4 2,5 3 4,2 

Lagoa da Pampulha 5 3,2 2 2,8 

Alta qualidade de vida 1 0,6 1 1,4 

Bares 1 0,6 1 1,4 

Cidades históricas 1 0,6 1 1,4 

Transito complicado 1 0,6 0 0 

Outros 37 23,7 21 29,5 

Não respondeu 12 7,6 5 7,0 

Total 156 100,0 71 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 

Entre os turistas de residência permanente em São Paulo, a imagem de uma cidade 
acolhedora e agradável foi também a mais citada, tendo sido referenciada por 23,9%. 
Seguem em ordem de importância: imagem da cidade como ―cidade grande, centro cultural 
e comercial‖, para 17,4%; a associação com ―Minas em geral‖ e com a culinária e a história 
de Minas Gerais em particular, para 11,6%. As três principais imagens associadas a Belo 
Horizonte correspondem a 52,9%. Embora a cidade tenha uma boa divulgação dos bares, 
esta imagem foi associada por apenas 0,6% dos turistas culturais, 1,4% dos turistas de 
eventos e 0,7% dos turistas de residência permanente em São Paulo. A lagoa da Pampulha, 
considerada como o conjunto arquitetônico mais representativo de Belo Horizonte, teve sua 
imagem associada à cidade mais por turistas paulistas, embora também em baixa proporção 
(5,8%). Outras imagens diversas não especificadas foram citadas por 20,3% dos 
entrevistados (tab. 2.290). 
 

Tabela 2.290 Imagens associadas à cidade de Belo Horizonte pelos turistas 
potenciais com residência permanente em São Paulo – 2010 

Imagem associada a Belo Horizonte Abs. % 

Acolhedora, agradável, arborizada, bela 33 23,9 

Cidade grande, centro cultural e comercial 24 17,4 

Cidade grande, mas tranquila e com "ar de interior" 12 8,7 

Minas em geral (história, culinária) 16 11,6 

Lagoa da Pampulha 8 5,8 

Verde, ecológica 7 5,1 

Esporte, futebol 2 1,4 

Cidades históricas 2 1,4 

Bares 1 0,7 

Outros 28 20,3 

Não sabe 5 3,6 

Total 138 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Para incrementar a imagem da cidade, 52,6% dos turistas potenciais apontaram ―melhorar a 
divulgação e informações turísticas‖, item já foi referido como uma deficiência. Embora a 
imagem da cidade fora do estado tenha se revelado como ―boa‖, ainda se verifica certa 
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depreciação em relação à qualidade e diversidade da infraestrutura e da oferta turística. 
Assim, 15,4% dos turistas sugerem melhorar estradas de acesso; 11,1% os serviços 
públicos e 8.9% os atrativos (tab. 2.291). 
 

Tabela 2.291 Ações sugeridas pelos turistas potenciais para melhorar a 
imagem de Belo Horizonte – 2010 

Ações sugeridas Abs. % 

Melhorar/criar atrativos 33 8.9 

Melhorar serviços públicos 41 11.1 

Melhorar estradas 57 15.4 

Melhorar condições de alimentação 5 1.3 

Melhorar condições de hospedagem 5 1.3 

Melhorar divulgação e informações turísticas  195 52.6 

Outros 11 3,0 

Não respondeu 24 6,5 

Total 371 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
A ação mais importante sugerida para incrementar a imagem da cidade pelos turistas de 
motivação histórico-cultural e de eventos também foi ―melhorar a divulgação de informações 
turísticas‖ (55,7%, 70,4%, respectivamente). Este resultado reflete o interesse dos turistas 
potenciais em conhecer a cidade, mas na condição de obter mais informações sobre os 
seus atrativos, sobretudo pelos mais atraídos por eventos. Outras ações citadas com menos 
destaque foram: melhorar as estradas, melhorar os serviços públicos e melhorar/criar 
atrativos (tab. 2.292). 
 

Tabela 2.292 Ações sugeridas pelos turistas potenciais para melhorar a imagem de Belo 
Horizonte, por tipo de motivação turística – 2010 

Ação sugerida 
Turismo histórico-cultural Turismo de eventos 

Abs. % Abs. % 

Melhorar/criar atrativos 13 8,3 5 7,0 

Melhorar serviços públicos 12 7,6 5 7,0 

Melhorar estradas 21 13,4 7 9,8 

Melhorar condições de alimentação 2 1,2 0 0 

Melhorar condições de hospedagem 2 1,2 1 1,4 

Melhorar divulgação de informações 
turísticas  

87 55,7 50 70,4 

Outras 7 4,4 0 0 

Não respondeu 12 7,6 3 4,2 

Total 156 100,0 71 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
A ação mais recomendada (51,4%) pelos turistas residentes em São Paulo para melhorar a 
imagem da cidade foi ―melhorar a divulgação de informações turísticas‖. Outras ações, 
citadas com menos destaque, foram: melhorar as estradas (15,9%); melhorar os serviços 
públicos (12,3%); e melhorar/criar atrativos (12,3%) (tab. 2.293). 
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Tabela 2.293 Ações sugeridas pelos turistas potenciais entrevistados com 

residência permanente em São Paulo para melhorar a imagem de 
Belo Horizonte – 2010 

Ações sugeridas Frequência % 

Melhorar/criar atrativos 17 12,3 

Melhorar serviços públicos 17 12,3 

Melhorar estradas 22 15,9 

Melhorar condições de alimentação 1 0,7 

Melhorar condições de hospedagem 2 1,4 

Melhorar divulgação de informações turísticas  71 51,4 

Outro 3 2,2 

Não respondeu 5 3,6 

Total 138 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
De acordo com os entrevistados, os principais destinos considerados competidores de Belo 
Horizonte para fins de turismo cultural foram: São Paulo (42,0%), Curitiba (20,2%), Rio de 
Janeiro (17,3%) e Brasília (4,9%) (tab. 2.294). 
 

Tabela 2.294 Principais destinos competidores de Belo Horizonte para 
fins de turismo cultural  na percepção dos turistas 
potenciais – 2010 

Destinos competidores Abs. % 

São Paulo 156 42,0 

Curitiba 75 20,2 

Rio de Janeiro 64 17,3 

Brasília 18 4,9 

Salvador  6 1,6 

Bahia 5 1,3 

Outros 46 12,4 

Não respondeu 1 0,3 
Total 371 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 

 
Os principais destinos competidores para fins de turismo cultural para os turistas de 
motivação histórico-cultural e de eventos são também, por ordem de importância: São 
Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, em proporção próxima à encontrada para o total da 
amostra (tab. 2.295). 
 

Tabela 2.295 Principais destinos turísticos competidores de Belo Horizonte para 
fins culturais, na percepção de turistas potenciais de motivação 
histórico-cultural e de eventos – 2010 

Destinos 
Competidores 

Turismo Histórico-Cultural Turismo de Eventos 

Frequência % Frequência % 

São Paulo 72 46,1 33 46,4 
Curitiba 30 19,2 15 21,1 
Rio de Janeiro 28 17,9 14 19,7 
Brasília 6 3,8 1 1,4 
Salvador 2 1,2 1 1,4 
Bahia 1 0,6 1 1,4 
Outra cidade 15 9,6 5 7,0 
Não respondeu 2 1,2 1 1,4 
Total 156 100,0 71 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   - 2010 
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No caso dos turistas de residência permanente em São Paulo, os principais destinos 
competidores para fins de turismo cultural se mantêm na mesma ordem de importância dada 
aos destinos competidores, mas as frequências dadas já diferem de forma mais substantiva 
do total da amostra: São Paulo é o primeiro destino competidor, com 43,5%, seguido de 
Curitiba, com 27,5%, e Rio de Janeiro e Brasília com 8,0% cada um. Os três destinos 
correspondem a 87% das opções de resposta. Os outros destinos foram citados por menos 
de 4% dos turistas cada um. Este resultado revela uma visão peculiar dos turistas paulistas 
ao colocar o Rio de Janeiro e Brasília (em função da percepção das suas particularidades) 
no mesmo nível de competitividade em relação a Belo Horizonte e bem abaixo de Curitiba, 
que apresenta características mais próximas à capital mineira (tab. 2.296). 
 

Tabela 2.296 Principais destinos turísticos competidores de Belo 
Horizonte para fins de turismo cultural de acordo com os 
turistas potenciais com residência permanente em São 
Paulo – 2010 

Destino turístico Abs. % 

São Paulo 60 43,5 
Curitiba 38 27,5 
Rio de Janeiro 11 8,0 
Brasília 11 8,0 
Salvador 2 1,4 
Bahia 4 2,9 
Outra cidade 5 3,6 
Não respondeu 7 5,1 
Total 138 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo    - 2010 

 
Os produtos turísticos que mais se destacam em relação a Belo Horizonte para fins de 
turismo cultural foram, no caso de São Paulo: diversidade de eventos, opções de compras, 
gastronomia, teatros, museus e equipamentos de entretenimento e lazer. Em segundo 
plano, foram feitas referências à infraestrutura (transporte, centro de convenções) e a 
negócios em geral. 
 
Em Curitiba, também os eventos, atrativos artísticos e cultura foram os mais citados, 
seguidos por infraestrutura, serviços públicos e transporte. 
 
No Rio de Janeiro, os atrativos, como praia e natureza, foram os mais lembrados, seguido 
pela diversidade de eventos e opções culturais. Alguns atrativos únicos também foram 
citados, como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. 
 
Em Brasília, foi citado como grandes diferenciais o fato de ser sede do governo e a sua 
arquitetura. 
 
Já para fins de negócios e eventos, São Paulo destaca-se amplamente como principal 
destino competidor de Belo Horizonte, na percepção de 75,7% dos entrevistados (tab. 2.97). 
 

Tabela 2.297 Principais destinos competidores de Belo Horizonte para fins de 
negócios e eventos na percepção de turistas potenciais–2010 

Destino Abs. % 

São Paulo 281 75,7 
Rio de Janeiro 21 5,7 
Curitiba 18 4,9 
Brasília 14 3,8 
Outros 33 8,9 
Não respondeu 4 1,1 
Total 371 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo    - 2010 
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Os principais destinos competidores para fins de negócios e de eventos, de acordo com os 
turistas de motivação histórico-cultural e de eventos analisados, são: São Paulo, Rio de 
Janeiro, Curitiba e Brasília. Neste caso, São Paulo, isoladamente, responde por 79,4% das 
citações dos turistas histórico-culturais e 77,4% dos de eventos. Os outros três destinos, em 
conjunto, respondem por 12,1% da preferência dos turistas culturais e 16,8% dos turistas de 
eventos. Os outros destinos foram citados por menos de 4% dos turistas (tab. 2.298).  
 

Tabela 2.298 Principais destinos turísticos competidores de Belo Horizonte para 
fins de negócios e eventos, por tipo de motivação dos turistas 
potenciais – 2010 

Destinos turísticos  
Turismo histórico-cultural Turismo de eventos 

Frequência % Frequência % 

São Paulo 124 79,4 55 77,4 
Curitiba 5 3,2 6 8,4 

Rio de Janeiro 9 5,7 4 5,6 
Brasília 5 3,2 2 2,8 
Outra cidade 6 3,8 2 2,8 
Não respondeu 7 4,4 2 2,8 
Total 156 100,0 71 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo   

 
Comparando-se os resultados das tabelas 2.297 e 2.298 verifica-se que, na percepção dos 
entrevistados, São Paulo se destaca como principal destino competidor de Belo Horizonte, 
sobretudo para fins de eventos. Apesar de ser também visto como principal competidor para 
fins culturais, a concorrência com outros destinos, sobretudo Rio de Janeiro e Curitiba, é 
maior. 
 
Também na percepção dos turistas potenciais de residência permanente em São Paulo, o 
principal destino competidor para fins de negócios e eventos é, destacadamente, com 78,3% 
das respostas, a própria cidade de São Paulo. Rio de Janeiro e Curitiba vêm muito abaixo, 
com 7,2% e 6,5% respectivamente. Brasília foi citada por apenas 3,6%. Basicamente, os 
turistas paulistas reconhecem esses três destinos como uma opção para lazer e cultura (tab. 
2.299). 
 

Tabela 2.299 Principais destinos turísticos competidores de Belo Horizonte 
para fins de negócios e eventos de acordo com os turistas 
potenciais com residência permanente em São Paulo – 2010 

Destino turístico Abs. % 

São Paulo 108 78,3 

Rio de Janeiro 10 7,2 

Curitiba 9 6,5 

Brasília 5 3,6 

Não sabe 6 4,3 

Total 138 100,0 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Pesquisa de campo    - 2010 

  
Em geral, na percepção dos turistas potenciais entrevistados e dos segmentos analisados 
para fins de turismo de negócios e eventos, São Paulo se destaca por apresentar: a maior 
população, volume e variedade de atividade econômica e empregos, maior centro de 
negócios, diversidade de eventos, opções de compras, gastronomia, teatros, museus e 
equipamentos de entretenimento e lazer. Cabe ainda a infraestrutura em geral, como 
transporte e centro de convenções. Em relação ao Rio de Janeiro, a natureza e praias ao 
lado da infra-estrutura, diversidade de eventos e promoção dos meios de comunicação 
foram os produtos e elementos que mais se destacaram. Em Curitiba, destacaram-se a 
organização da cidade e a infraestrutura, além da informação turística (em São Paulo, 
principalmente). Em Brasília, os elementos mais mencionados foram a qualificação 
profissional, o fato de ser a sede do governo federal e a arquitetura.  
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2.2.2.5. Percepções das agências de turismo emissivo e das operadoras de 
turismo de São Paulo em relação ao destino turístico de Belo 
Horizonte e a sua comercialização 

 
Em função da existência de vários tipos de comercialização do destino Belo Horizonte - ou 
seja, empresas de turismo que só vendem a passagem aérea e reservam hotel, outras que 
só atuam no segmento de turismo de negócios ou corporativo e, ainda, aquelas que vendem 
pacotes turísticos para o segmento de lazer -, decidiu-se considerar para fins desta pesquisa 
somente as empresas que vendem pacotes turísticos, próprios ou de terceiros, para o 
segmento de lazer como as que comercializam Belo Horizonte.  
 
A pesquisa qualitativa com operadoras e agências de turismo emissivo da cidade de São 
Paulo que comercializam e que não comercializam pacotes de turismo com destino a Belo 
Horizonte/MG teve por objetivo principal conhecer a percepção dessas empresas sobre este 
mercado turístico. 
 
A partir de indicação da Associação Brasileira de Agentes de Viagem de São Paulo 
(ABAV/SP) das maiores e mais antigas operadoras e agências da cidade de São Paulo que 
operam e que não operam com pacotes turísticos para Belo Horizonte, foi possível realizar a 
pesquisa em cinco agências de turismo (das quais duas vendem pacotes para BH) e em 
cinco operadoras de turismo (das quais duas operam BH). 
 
As empresas entrevistadas que operam Belo Horizonte foram: 
 
- Agências: Solfesta Turismo Ltda. 

Grupo ALC Viagens e Turismo 
 
- Operadoras: Sanchat Tour Viagens e Turismo Ltda. 

Pomptur 
 
As empresas entrevistadas que não operam Belo Horizonte foram: 
 
- Agências: Mundo Viagens 

TTC Travel Turismo e Câmbio 
Odyssey South America 

 
- Operadoras: Luxtravel Turismo 

Odyssey South America 
Marsans Operadora de Viagens 

 
Realizou-se, ainda, uma entrevista com a gestora do Espaço Minas Gerais (mais conhecido 
como ―Casa de Minas‖) que se dedica à promoção do estado em São Paulo, com o objetivo 
de conhecer sua percepção sobre as potencialidades e dificuldades na sua missão e na 
perspectiva do promoção de Belo Horizonte como destino turístico em particular. 
 
Nas entrevistas, realizadas no período de 14 a 20 de julho de 2010, aplicaram-se aos 
gestores das agências e operadoras questionários semiestruturados, contendo perguntas 
abertas e fechadas. Na Casa de Minas, foi realizada uma entrevista com perguntas abertas. 
 
 

 Análise dos resultados 
 
a) Perfil das empresas entrevistadas e de seus clientes 
 
Das empresas entrevistadas 90,0% têm sua matriz em São Paulo e 10% no Rio de Janeiro; 
90% têm sua atuação principal nas áreas internacional e nacional, sendo que quatro atuam 
também em nível estadual.  
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Têm o turismo de lazer como principal segmento de atuação 80%, enquanto 20% atuam no 
segmento de turismo de negócios ou corporativo. Das quatro que operam Belo Horizonte, 
três atuam no segmento de turismo de lazer e somente uma atua no segmento de turismo 
de negócios ou corporativo. Das seis que não operam Belo Horizonte, cinco atuam no 
segmento de turismo de lazer e somente uma atua no segmento de turismo de negócios ou 
corporativo.  
 
Apenas 30% atendem a clientes de todo Brasil, sendo que uma atende também o cliente 
internacional. As demais têm seus clientes no âmbito local ou estadual. 
 
Para 90% a maior parte dos clientes atendidos se enquadra na faixa etária de 26 a 52 anos. 
Destas, três citaram também a faixa de idade de mais de 65 anos. Somente uma (10%) 
mencionou a faixa de 53 a 65 anos. 
 
Para cinco empresas entrevistadas, as classes econômicas predominantes de seus clientes, 
conforme tabela de classes sociais no Brasil (IBGE/2007), estão entre a A (renda domiciliar 
mensal superior a R$7.600,00) e a B (renda domiciliar mensal de R$3.800,00 a 
R$7.600,00). Em seguida, aparecem a B e a C (esta última definida como a de renda 
domiciliar mensal de R$1.900,00 e R$3.800,00) de clientes, conforme informado por dois 
entrevistados. Em outra empresa predominam somente clientes da classe A. Já outro 
entrevistado disse predominar clientes da classe B. Na última, os clientes são, em sua 
maioria, da classe C. 
 
Quanto ao perfil dos clientes das agências e operadoras que vendem pacotes turísticos de 
Belo Horizonte, a maioria deles é de âmbito local e estadual, a faixa etária predominante 
está entre 26 a 52 anos e a maior parte situa-se entre as classes econômicas A e B. Um dos 
entrevistados destacou a preferência da classe B para destinos nacionais e da classe A para 
destinos internacionais. 
 
Das duas operadoras que comercializam Belo Horizonte, uma tem como clientes até 5.000 
agências em todo o Brasil e no exterior (Cuba, Colômbia, Bolívia, Panamá). Porém, a 
demanda pelo destino Belo Horizonte é baixa. Já a outra operadora tem como clientes mais 
de 5.000 agências, mas no estado de São Paulo, e a demanda pelo destino Belo Horizonte 
é inexistente em termos de clientela mais ampla. 
 
Com relação às três operadoras que não comercializam Belo Horizonte, duas têm até 5.000 
clientes em todo o Brasil. Uma declarou que a demanda pelo destino Belo Horizonte é baixa 
e a outra afirmou ser inexistente. A operadora que não comercializa o destino respondeu 
que tem mais de 5.000 agências como clientes em todo o Brasil e uma demanda baixa pelo 
destino Belo Horizonte em termos de clientela mais ampla. 
 
b) Grau de conhecimento e percepções dos entrevistados sobre a imagem e a 
comercialização turística de Belo Horizonte 
 
Quanto ao grau de conhecimento da oferta turística de Belo Horizonte pelos entrevistados, 
70% declararam que é médio e 30%, que é baixo. Das agências e operadoras que vendem 
o destino Belo Horizonte, somente uma afirmou que tem baixo conhecimento da oferta 
turística da cidade e três, que têm médio conhecimento. Dos agentes e operadores que não 
vendem Belo Horizonte quatro disseram que têm conhecimento médio da oferta turística e 
dois, que têm baixo conhecimento dos atrativos e equipamentos locais. Um dos que 
afirmaram que têm baixo conhecimento especificou que se referia ao segmento de lazer, 
mas que no segmento de negócios ele tem alto conhecimento da oferta turística de Belo 
Horizonte. 
 
Sobre sua participação em um Fam Tour em Belo Horizonte, dos quatro entrevistados que 
comercializam Belo Horizonte dois responderam que sim e que ficaram satisfeitos, tendo um 
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deles afirmado que foi junto com as cidades históricas, e dois responderam que não, sendo 
que um.afirmou que gostaria de participar e o outro que não teve tempo. Todos os quatro 
entrevistados consideram que a realização do Fam Tour é muito importante. 
 
A imagem que os entrevistados têm de Belo Horizonte é positiva, tendo um deles afirmado 
que ―é uma Capital com potencial turístico‖. Outros associam a imagem de Belo Horizonte 
ao esporte, ao futebol, aos negócios e à arquitetura de Niemayer. Na opinião de dois, a 
percepção que seu cliente tem em relação a Belo Horizonte é relativa a negócio, e não a 
lazer. Para um terceiro, geralmente, os clientes se surpreendem com a cidade no geral. 
Outro declarou que não ter ideia, mas que o cliente está em Belo Horizonte para ir às 
cidades históricas.  
 
Quando ao grau de interesse de seu cliente na compra do destino Belo Horizonte, para duas 
agências é baixo, para uma que é médio e para a última não tem nenhum interesse. Quanto 
às seis agências e operadoras que não operam Belo Horizonte, para quatro é baixo e para 
duas é médio. No total, 60% responderam ―baixo interesse‖, 30% ―médio interesse‖ e 10%, 
não têm nenhum interesse. 
 
A maioria das empresas atribuiu o baixo interesse mais por conta da rota de passagem e/ou 
base de hospedagem para as viagens às cidades históricas ou para negócios, e não como 
um destino turístico isolado que atraia pelo lazer que oferece. Um dos que responderam 
―médio interesse‖ justificou que Belo Horizonte é pouco divulgada. 
 
Todos os agentes e operadores que comercializam Belo Horizonte declararam que o fazem 
conjuntamente com outros destinos. Citaram as cidades históricas próximas de Ouro Preto, 
Mariana, Sabará, Congonhas, São João del Rei e Tiradentes. 
 
Quanto ao volume de vendas do destino Belo Horizonte em relação aos outros produtos 
oferecidos por sua empresa, os quatro agentes e operadores de turismo apontaram entre 
1% a 5% de suas vendas, sendo a região do Nordeste do Brasil o principal mercado. 
 
Das quatro empresas que comercializam pacotes turísticos para Belo Horizonte, para três o 
segmento cultural/histórico é o primeiro mais procurado por seus clientes quando o destino é 
a Capital mineira e para um o turismo de negócios. Para duas empresas, o segundo 
segmento mais procurado é o cultural e para uma é o de lazer. Pode-se concluir que as 
empresas que comercializam Belo Horizonte normalmente o fazem de forma agregada ao 
roteiro das cidades históricas, associado ao segmento histórico-cultural, e não como um 
destino isolado.  
 
Em relação aos cinco atrativos mais procurados de Belo Horizonte, os entrevistados tiveram 
dificuldade para listá-los e, principalmente, para informar como seus clientes avaliam esse 
destino. Um dos entrevistados recorreu à internet para citá-los enquanto outros fizeram 
referências gerais, como o City tour, caminho das cidades históricas e, até mesmo, nomes 
de algumas cidades, como Ouro Preto, Congonhas, Mariana e Tiradentes. Essas 
referências não foram avaliadas, por isso não aparecem no quadro 2.54 que relaciona os 
atrativos mais procurados com a avaliação dos clientes sobre eles, na percepção dos 
entrevistados. 
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Quadro 2.54 Atrativos mais procurados em Belo Horizonte na percepção dos agentes emissivos 

entrevistados em São Paulo – 2010 

Avaliação 1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar 5º lugar 

Excelente .City tour   
.Mercado Municipal 
.Gastronomia 

.Praça do 
Papa 

Bom 

.City tour 

.Rua do 
Amendoim 
.Pampulha 

.Estádios 
Mineirão e 
Mineirinho 
.Museu de 
Mineralogia 
.Museu de 
Artes da 
Pampulha 

.Igreja São Francisco 

.Estádios 

.Feira de Artesanato  
da Av. Afonso Pena 
 

  

Regular    .Mercado Municipal  
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Os entrevistados informaram que o City tour é o produto mais procurado em Belo Horizonte, 
considerado ―excelente‖ pelos seus clientes. Seguem-se a região da Pampulha e a rua do 
Amendoim, considerados ―bons‖. Depois, aparecem o Mineirão, o Museu de Mineralogia e o 
Museu ―Niemayer‖ (referindo-se ao Museu de Arte da Pampulha), avaliados como ―bons‖, a 
igreja de São Francisco, na Pampulha, a Feira de Artesanato da Avenida Afonso Pena e os 
estádios Mineirão e Mineirinho, também avaliados como ―bons‖.. O Mercado Municipal e a 
gastronomia aparecem na sequência, tendo sido avaliados como ―excelentes‖. Na 
percepção de um entrevistado, contudo, o Mercado Municipal é avaliado com ―regular‖. 
Mereceu destaque também a Praça do Papa, avaliada como ―excelente‖. 
 
Para quem vende Belo Horizonte, os principais pontos positivos do destino citados foram a 
gastronomia, e os atrativos, com destaque para as atrações culturais. A infraestrutura e os 
hotéis também foram considerados ―bons‖. Como pontos negativos, apontou-se que os 
hotéis são velhos e precisam melhorar em matéria de serviços e qualidade, cobram caro e 
que têm pouca visibilidade para o cliente, precisando de mais promoção. Citou-se, ainda, 
que a segurança pode melhorar. 
 
Para os agentes e operadores que não comercializam Belo Horizonte, os pontos positivos 
citados foram: a cidade é agradável, tem uma boa vida noturna e boa infraestrutura para 
negócios, principalmente na parte de hotelaria e do aeroporto de Confins, que o povo é 
receptivo e que há boa oferta gastronômica e cultural. O ponto negativo citado foi que Belo 
Horizonte tem pouca atração cultural ou não divulga as que têm. Houve referência à longa 
distância de Confins até o centro da cidade e à necessidade de criar uma melhor sinalização 
turística. Também foi citado que Belo Horizonte precisa ampliar a parte de atrativos e hotéis, 
principalmente em época de congresso, quando é difícil fazer reservas. 
 
Quanto às fontes de informação utilizadas pelos quatro agentes e operadores que 
comercializam Belo Horizonte, a internet foi citada por três entrevistados; o guia turístico, por 
dois; o Guia 4 Rodas, por um; as operadoras de turismo, principalmente a CVC, por um. 
Para todos os entrevistados que vendem o destino Belo Horizonte, as fontes de informação 
utilizadas atendem a suas necessidades de informação. 
 
Quanto às dificuldades para a comercialização do destino Belo Horizonte, três empresas 
responderam que elas não existem, enfatizando que em relação à parte aérea e à 
hospedagem o receptivo é bom. Um entrevistado observou que ―os parceiros são bastante 
fiéis, acabam facilitando para poder atender. Atendem muito bem e não têm dificuldade. São 
bons de negócios‖. Um entrevistado, porém, fez a seguinte observação: ―Quando precisa 
não encontra dificuldades; a CVC atende. As outras operadoras devem encontrar 
dificuldades, porque a CVC domina o mercado, como a Agaxtur, Visual, TAM Viagens, etc.‖ 
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O entrevistado que apontou dificuldades para comercializar Belo Horizonte reclamou que o 
custo é muito alto e que ―a relação comercial com os meios de hospedagem é complicada. 
Estão acostumados a lidar com o corporativo. É o único lugar do Brasil que cobra diária para 
guia e motorista. Falta promoção também.‖ 
 
Sobre a existência de problemas entre as agências e operadoras e os fornecedores de 
serviços em Belo Horizonte, os entrevistados citaram que os agentes receptivos oferecem 
poucas boas opções e que estas são muito caras. Em especial, comentaram que a hotelaria 
poderia disponibilizar as tarifas on line, para facilitar a consulta ou via de e-mail periódico, 
assim como procurar trabalhar com preços valores mais baixos e não cobrar diárias de 
guias e motorista. Também comentaram que os restaurantes não estão acostumados a 
fazer grupos, que há problemas em relação à cortesia de guia e motorista e à não oferta de 
preços especiais. 
 
Para as agências e operadoras de viagens, os três principais destinos concorrentes de Belo 
Horizonte são: Curitiba, citada cinco vezes; Brasília, citada quatro vezes; e as cidades de 
São Paulo e Porto Alegre, citadas três vezes cada uma. Com duas citações cada uma, 
aparecem as cidades de Foz do Iguaçu e Vitória. Salienta-se que destes destinos 
competidores a região do Sul do Brasil é apontada como o terceiro mercado em importância 
para os entrevistados e a região Centro Oeste como o quinto, ambos avaliados como ―bons‖ 
ou ―excelentes‖. 
 
Para incrementar a comercialização da cidade como destino turístico, três empresas que 
comercializam Belo Horizonte citaram a necessidade de promover Fam Tour (viagem de 
familiarização no destino) e maior divulgação do destino. Duas consideram que é importante 
realizar de workshop. Uma explicou que ―após o Fam Tour, deve-se carregar o site com o 
máximo de informações sobre horários de ônibus para as cidades históricas e opções 
rodoviárias para o corporativo. E só depois de realizado isso, fazer o workshop‖. Foi 
sugerido que a divulgação deveria ser feita para os operadores, pois são eles que 
organizam os roteiros, e que deveria ter mais informações dos roteiros e pacotes de 
visitação. Outro sugeriu que ―ninguém sai daqui pra ver BH. A divulgação de BH teria que 
ser junto com as cidades históricas‖. Várias outras sugestões foram ainda mencionadas: 
visitar as operadoras e ―forçá-las‖ a incluir mais noites livres em Belo Horizonte; a criação de 
tour regulares e produtos que sejam comercializados, como os passeios de três horas a 
R$35,00 existentes em São Paulo. Um entrevistado afirmou ainda que ―Minas tem muita 
riqueza de personagens históricos para interagir com os visitantes‖, exemplificando que ―na 
Espanha usam os personagens como atrativos em teatros de rua‖. Lembrou também que a 
terceira idade não deveria ser esquecida, já que é mais fácil de comercializar, a preços 
baratos. Outro gestor fez a seguinte observação: ―Os fornecedores locais têm que comprar a 
ideia de transformar BH em destino turístico e se aliarem à Secretaria e à Prefeitura nestas 
ações.(...) Sem isso, não adianta nada.‖ Outras sugestões feitas abrangeram a reforma de 
hotéis, treinamento da mão de obra e qualidade nos serviços. 
 
Para as agências e operadoras que não comercializam Belo Horizonte como destino de 
lazer, a pergunta sobre o que as levaria a incluir a Capital mineira teve quatro respostas que 
citaram maior divulgação dos atrativos da cidade e lazer. 
 
Um entrevistado afirmou que não há procura para Belo Horizonte isoladamente, e por isso 
não comercializa o destino. Sugeriu divulgar mais Belo Horizonte como cidade de lazer, 
sobretudo para os que não conhecem a cidade e não a vêem como destino turístico. Para 
um entrevistado, ―não se ouve falar de atrativos de lazer em BH. Acho que está faltando isso 
para chamar a atenção do público‖. Outro entrevistado comentou que ―não comercializa 
Belo Horizonte porque o segmento que trabalha é o lazer, e Belo Horizonte é uma cidade 
mais procurada para negócios‖, enfatizando que deveria haver mais divulgação para buscar 
o turismo de lazer, como fazem as cidades de Buenos Aires e Nova York‖. 
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Sugeriu-se a divulgação de pacotes de fins de semana, de ―sightseeing‖ (visita a lugares 
turísticos, excursão), como em São Paulo, Paris, Nova York, Londres e Roma. Foi também 
mencionado que ―a Secretaria de Turismo deveria divulgar mais BH pelos meios de 
comunicação que achar mais viável, (...) fazer eventos para divulgar a cidade, usar todo o 
tipo de mídia‖. Conforme outro entrevistado, é necessário motivar o turista a viajar; ou seja, 
incrementar a divulgação para o consumidor final: ―Ele força as agências/operadoras a se 
informarem. Tem que ser os dois: propaganda e a parte operacional técnica; ou seja, o Fam 
Tour para os agentes junto com a divulgação para o consumidor. Dessa forma, a ideia seria 
a de oferecer pacotes de fins de semana, sightseeing e workshop‖. 
 
Outra sugestão das agências e operadoras que não comercializam o destino Belo Horizonte: 
trabalhar mais seu lado cultural, já que é uma cidade que tem bons restaurantes e boa 
infraestrutura.  
 
Um entrevistado sugeriu vender o destino com as cidades históricas ou com as estâncias 
hidrominerais e que o preço do pacote aéreo teria de ser com um valor aproximado do 
rodoviário. Em relação a preços, houve outras sugestões: ―fazer parceria com as 
companhias aéreas, hotéis e vender mais barato, com outras cidades‖; e realizar 
―promoções a preços baixos, para que as pessoas possam viajar‖, especialmente nos fins 
de semana, quando a demanda turística é menor.  
 
Inaugurado em setembro de 2009, na cidade de São Paulo, o Espaço Minas Gerais, ou 
Casa de Minas, é um projeto da Secretaria Estadual de Turismo, em parceria com o BID, 
com diretrizes definidas para o trabalho de promoção e captação de eventos e negócios 
para Belo Horizonte. Sua gestão responde a três secretarias estaduais: Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Cultura, Tem a função de apoiar as diversas ações promovidas pelas 
secretarias nesse espaço. Quanto aos eventos realizados pela Secretaria Estadual de 
Turismo, a gestora percebe a presença bem expressiva e o interesse muito grande do trade 
turístico de São Paulo, que a cada evento que os agentes e operadores participam a 
secretaria sempre leva algo novo às áreas de Ecoturismo, Gastronomia, dentre outras, além 
de um material muito bom e rico, e que a imagem que a Casa de Minas passa é a da 
hospitalidade. Ela percebe que o paulista tem essa referência do estado. Em sua opinião, 
Belo Horizonte é uma cidade de passagem para visitação aos lugares com atrativos 
turísticos, como as cidades históricas e os atrativos do entorno, mas lembra que, 
atualmente, eventos como o Comida di Buteco e o Forró de Belô (que pode vir a ser um 
atrativo) já despertam a intenção de conhecer Belo Horizonte. Entretanto, para a 
entrevistada ―Belo Horizonte tem vocação para turismo de negócios. É isso que BH tem que 
se especializar, ser o melhor‖. Para ela, a grande preocupação então é ―melhorar BH como 
destino de negócios e investir na infraestrutura para a realização de grandes eventos. Deixar 
a promoção dos atrativos para os arredores‖. Expressou ainda que ―a proposta da Casa de 
Minas é um diferencial e que São Paulo percebe isso. A Casa proporciona a geração de 
negócios. Isso é muito bom para o estado e, além disso, estão abrindo mercado‖. 
 
As entrevistas qualitativas com os gestores de agências e operadoras emissivas de São 
Paulo revelaram que o fato de Belo Horizonte ser mais divulgada como um destino de 
negócios e, consequentemente, ter vários de seus atrativos pouco divulgados é um dos 
motivos do baixo interesse de clientes e turistas potenciais e das agências e operadoras de 
turismo em comercializar a cidade como um destino de turismo de lazer. A falta de 
conhecimento dos atrativos de Belo Horizonte está claramente evidenciada nas respostas. 
 
Mesmo para as agências e operadoras que comercializam o destino Belo Horizonte é difícil 
definir um segmento para a cidade, pois dificilmente o comercializam isoladamente. Como 
muitas das cidades históricas de Minas encontram-se próximas de Belo Horizonte, a 
passagem pela cidade torna-se quase que obrigatória para os roteiros rodoviários e, 
principalmente, para os roteiros aéreos, em função da localização dos aeroportos de Confins 
e da Pampulha, principais portões de entrada de Minas Gerais. Dessa forma, a Capital do 
estado está inserida nos roteiros mais comercializados das cidades históricas, ao qual sua 



 

−  − 326 

imagem está sempre associada. Fora disso, Belo Horizonte é, segundo eles e também a 
Casa de Minas, mais conhecida como uma cidade de negócios. 
 
O baixo interesse dos clientes percebido pelas empresas entrevistadas, principalmente 
aquelas que vendem Belo Horizonte inserida no roteiro das cidades históricas, parece 
relacionar-se à pouca divulgação de seus atrativos e da cidade como opção de turismo de 
lazer. Nota-se claramente que nos roteiros a ênfase é dada somente às cidades históricas, 
enquanto que Belo Horizonte é associada à Capital do estado, dotada de boa infraestrutura 
para ―uma parada no caminho‖ em direção às cidades históricas. 
 
Os entrevistados, com base em seu baixo a médio grau de conhecimento sobre Belo 
Horizonte, avaliam que a cidade tem como principais pontos positivos a hospitalidade e a 
gastronomia, e não uma imagem específica dela. Apesar de ser um ponto positivo e de 
essas características serem encontradas na cidade, não foi destacado nenhum de seus 
atrativos mais importantes. 
 
Quanto aos pontos negativos de Belo Horizonte, os entrevistados reconhecem a pouca 
divulgação de seus atrativos e recomendam que seja trabalhado o turismo de lazer. Há que 
se ressaltar as observações sobre a melhoria da infraestrutura hoteleira, a qualidade de 
seus serviços e os altos preços cobrados. 
 
Se, de um lado, os hotéis de Belo Horizonte têm alta ocupação durante a semana por causa 
do segmento de turismo de negócios, a taxa de ocupação no final de semana poderia ser 
incrementada trabalhando-se o turismo de lazer. Para tanto, é importante ―negociar‖ com o 
mercado emissor para Minas. Os altos custos, a cobrança de diárias para guias e motorista 
(que não costumam ser cobradas em boa parte dos destinos brasileiros) e a falta de 
negociação de preços, de cortesias e de promoções foram pontos importantes levantados 
pelos emissores que precisam ser atendidos pelo segmento hoteleiro, na medida em que 
estão mais acostumados a lidar com o corporativo. A reclamação sobre a negociação de 
preços e cortesia estendeu-se também aos restaurantes da cidade. 
 

2.2.3.  Conclusões 
 
A pesquisa da demanda turística efetiva em Belo Horizonte foi realizada entre 10 e 24 de 
julho de 2010, com erro padrão de 3,5%. Simultaneamente, foi realizada pesquisa qualitativa 
com gestores de agências do receptivo de Belo Horizonte, a fim de verificar suas 
percepções sobre o mercado turístico da cidade. 
 
A amostra de turistas analisada apresenta um número um pouco maior de entrevistados do 
sexo masculino. Predominam turistas entre 18 e 47 anos, com curso superior, renda bruta 
individual entre R$3.000,00 e R$6.000,00 e renda bruta familiar acima de R$5.000,00.  
 
O mercado emissivo para Belo Horizonte é diversificado, revelando a dimensão cosmopolita 
alcançada pelo destino. Conforme a amostra analisada, surpreendentes 12,9% são de 
estrangeiros de todos os continentes, que têm como motivação principal de viagem a Belo 
Horizonte a visita a parentes e amigos, seguida do turismo de negócios. Os turistas 
estrangeiros são majoritariamente do continente europeu, seguidos da América do Norte e 
da América do Sul. Em termos de países de origem, a maioria vem dos Estados Unidos e da 
Argentina, nesta ordem.  
 
Os 87,1% de turistas brasileiros em Belo Horizonte que compõem a amostra são oriundos 
de todas as regiões do Brasil, principalmente da Sudeste (62,2%), seguida da Nordeste 
(16,8%). Os principais estados emissivos para Belo Horizonte são: São Paulo (23%), Minas 
(21,2%) e Rio de Janeiro (6,5%). Em termos de municípios de origem dos turistas de Belo 
Horizonte, destacam-se São Paulo, com 44,8% da demanda oriunda do estado de São 
Paulo, e Rio de Janeiro, que representa 61,5% da demanda proveniente do estado do Rio 
de Janeiro.  
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Dentre os turistas dos estados do Sudeste, salienta-se que o padrão de renda é maior entre 
fluminenses e paulistas. Em termos de segmentação por motivação, os turistas de lazer, 
eventos e negócios são os que apresentam melhor condições de renda.  
 
Estes dados consubstanciam a existência e a potencialidade de um mercado turístico com 
alto poder aquisitivo nos estados mais próximos à capital mineira, sobretudo no eixo Rio-
São Paulo.  
 
Nos últimos anos, muita ênfase tem sido dada pelo Poder Público e por diversos setores do 
trade turístico na concepção de Belo Horizonte predominantemente como destino de turismo 
de negócios. No entanto, os dados revelam que, isoladamente, a principal motivação dos 
turistas para visitar Belo Horizonte é o ―turismo de lazer‖, seguido do ―turismo de negócios‖, 
abrangendo eventos, compras e outros negócios. Ainda que essa proporção possa estar 
refletindo o fato de a pesquisa ter ocorrido no mês de julho, os dados indicam a importância 
inequívoca do turismo de lazer para a Capital e remete à necessidade de promover 
estratégias para se trabalhar ambas as dimensões simultaneamente. Nota-se que o turismo 
de lazer em Belo Horizonte tem um peso menor entre turistas estrangeiros do que entre 
brasileiros e é também o de maior peso na demanda de todas as regiões e estados do 
Brasil, com exceção de Minas Gerais, onde prevalece a demanda por turismo de compras e 
negócios.  
 
Outras motivações, como ―estudo, intercâmbio e pesquisa‖, ―tratamento de saúde‖ e a 
―utilização de Belo Horizonte com base para conhecer outras cidades e atrativos‖, tem 
importância muito pequena no cômputo da demanda atual do turismo de Belo Horizonte, 
embora constituam segmentos com bom potencial de crescimento em face das condições 
favoráveis da oferta pelo município.  
 
Os turistas em Belo Horizonte se hospedam principalmente em casa própria, de parentes e 
de amigos (45,3%), seguido de hotéis (39,3%), sendo este último o meio de hospedagem 
preferido dos turistas de negócios e em lazer. Proporcionalmente, os maiores 
frequentadores de hotéis em Belo Horizonte oriundos da região Sudeste são os paulistas e 
capixabas (46,2% cada um), seguido dos mineiros (27,8%). Os fluminenses são os que 
apresentam menor frequência em hotéis da cidade (25,0%) e maior propensão a ficar em 
casa de parentes e amigos (60,7%), em que pese ao fato de serem os turistas de maior 
média de renda individual e de terem a maior média individual de gastos turísticos na cidade 
e a segunda média em termos de gastos totais, atrás apenas dos paulistas, o que implica 
que gastam mais com gastronomia, cultura e entretenimento, de modo geral. 
 
Extraindo-se da amostra os casos extremos (outliers) na proporção de até 2%, tal como 
recomendado no procedimento estatístico mais habitual, a taxa média de permanência 
calculada é de 7,4 pernoites e a mediana é de 7 pernoites. Comparativamente, a média de 
pernoites total de turistas da região Sudeste é menor (5,4), sendo que entre os estados 
desta região a maior média de permanência é a dos mineiros (6,3), seguida dos paulistas 
(5,4), fluminenses (4,3) e capixabas (3,2). Aqueles que viajam motivados para compras e 
negócios têm maior taxa média de permanência. De qualquer modo, a taxa média geral de 
7,4% de permanência encontrada é relativamente alta, refletindo o fato de que o 
levantamento se deu em julho, mês de férias e de médias de estadias mais longas. A média 
de pernoites de turistas hospedados em hotéis foi de 5,0 dias, número que pode ser elevado 
em face dos outros meses do ano, mas é coerente com a média pouco menor de 4,0 
pernoites informada por gestores de hotéis e apart-hoteis que constaram da amostra dos 
estudos de oferta no mesmo período.  
 
Na amostra de turistas entrevistados, o avião é o meio de transporte mais utilizado para 
viagens a Belo Horizonte, seguido do automóvel e do ônibus de linha.  
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A maioria dos turistas viaja em companhia de cônjuges ou em grupos de até cinco pessoas. 
Dos turistas oriundos da região Sudeste, os mineiros são os que viajam mais em grupo 
(29,0%), seguidos de fluminenses e capixabas (25,0% cada um) e dos paulistas (20,1%). 
Dos que viajam com família, a maior proporção relativamente ao total de turistas de cada 
estado é de capixabas (55,8%), seguido de fluminenses (53,6%), paulistas (42,9%) e 
mineiros (40,8%). O segmento de turista de negócios é o que proporcionalmente apresenta 
a maior incidência dos que viajam sozinhos (41,4%).  
 
Os fatores que tiveram maior influência na decisão de visitar o destino Belo Horizonte foram, 
em ordem decrescente: hospedagem, atrativos turísticos, eventos e restaurantes, seguido 
de infraestrutura, proximidade e facilidade de acesso, qualidade dos serviços em geral, 
equipamentos de entretenimento e segurança pública.   
 
A utilização de programas de incentivo ao turismo ou de algum pacote turístico para a 
viagem a Belo Horizonte é muito baixa. Este dado está associado ao fato de que boa parte 
dos turistas tem por motivação visitar parentes ou amigos, a uma tendência geral de maior 
planejamento pessoal da viagem por internet e ao fato de Belo Horizonte ser ainda pouco 
trabalhada por operadores emissivos. Dentre os que viajam por meio de pacotes turísticos, a 
maior incidência é de paulistas e dos que viajam a lazer. 
 
Os gastos sobre a preparação da viagem são baixos e concentram-se na faixa de até 
R$200,00, sendo que esta estimativa inclui, em média, duas pessoas. Já o gasto total diário 
durante a viagem foi, em média, de R$182,81, sendo a média maior entre aqueles que se 
hospedam em imóveis alugados (R$266,52), hotéis (R$250,71) e apart-hotéis (R$248,81); 
entre os que viajam motivados por compras e negócios (R$242,32) e lazer (R$215,90); entre 
turistas brasileiros (R$ 188,07), oriundos do Nordeste (R$251,83) e Sul (R$206,15), que tem 
gastos relativamente mais altos com transporte e hospedagem. Apesar de a região Sudeste 
apresentar média de gastos turísticos inferior à média de todas as outras regiões do País, 
ela é importante no cômputo do gasto turístico total em função do volume de fluxo dela 
originado. Nesta região, a maior média de gastos está entre turistas paulistas (R$176,71) e 
fluminenses (R$176,30). 
 
Na faixa de despesas totais com a viagem a Belo Horizonte acima de R$150,00, os gastos 
maiores são com hospedagem e compras. 
 
Considerando que o gasto total diário médio de R$182,81 inclui, em média, duas pessoas, 
conclui-se que os gastos turísticos médios por pessoa estão em torno de R$91,40, sendo  
as maiores médias encontradas entre os turistas motivados por compras e negócios 
(R$121,16), seguido dos motivados por eventos (R$117,32) e lazer (R$98,14). Já entre os 
estados da região Sudeste, os gastos turísticos médios por pessoa são maiores entre 
fluminenses (R$88,15), seguidos dos paulistas (R$84,15) e mineiros (R$77,77). 
 
Os principais meios de divulgação utilizados na decisão de escolha do destino Belo 
Horizonte são: recomendação de amigos e parentes e internet. Um número insignificante de 
turistas mencionou a influência advinda de campanha promocional oficial, não havendo 
lembrança das campanhas na quase totalidade dos casos.  
 
Os atrativos mais visitados foram: Praça da Liberdade, Mercado Central, Igreja de São 
Francisco e Feira de Artesanato da Afonso Pena, todos muito bem avaliados pelos turistas. 
Os outros atrativos foram visitados por menos de 20%. Menos de 1% avaliou qualquer 
atrativo como ‗ruim‖ ou ―péssimo‖. 
 
Boa parte dos atrativos que apresentam frequência de visitação turística relativamente 
maior, como Igreja de São Francisco, MAP, Casa do Baile e Zoo-Aquário, mais Lagoa da 
Pampulha propriamente dita, Mineirão e Mineirinho, é praticamente contígua e localizada na 
região da Pampulha. Isso implica que, na perspectiva da demanda efetiva, esta região está 
associada a um complexo turístico que, em seu conjunto, representa a principal força de 
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atração de turística da cidade, até o momento e, nesse sentido, grande potencial de 
desenvolvimento a ser explorado. 
 
Embora bem avaliados, os roteiros são muito pouco visitados e precisam ser repensados, já 
que não tem saída comercial, como revelam as entrevistas qualitativas realizadas no 
receptivo em Belo Horizonte e no emissivo em São Paulo, conforme apurado nos estudos 
de demanda potencial. 
 
De modo geral, os serviços foram também bem avaliados. ―Informação Turística‖ obteve a 
pior avaliação dos turistas, sendo sua pouca eficácia também evidenciada. Transporte 
urbano e limpeza pública também receberam significativas frequências como ―ruim‖ e 
―péssimo‖, relativamente a outros itens. Apesar de reconhecerem a qualidade dos serviços 
de hospedagem e de alimentação, os turistas avaliam o preço praticado como ―muito alto‖. 
―Acolhida da população‖ e ―áreas verdes‖ foram também citadas e avaliadas como ―outros 
aspectos‖ e obtiveram os maiores índices no grau de ―excelente‖, por 55,0% e 48,5% dos 
turistas, respectivamente, além de imagem urbana ter recebido também expressiva 
avaliação como ―bom‖ (39,6%) e ―excelente‖ (38,9%). 
 
A pesquisa mostrou que a qualidade da oferta turística de Belo Horizonte superou a 
expectativa do turista, tendo sido avaliada como ―boa‖ ou ―excelente‖ por 83% dos turistas, 
como ―regular‖ por 12,0% e como ―ruim‖ ou ―péssima‖ por apenas 1,5%. As agências do 
receptivo entrevistadas também confirmam que, geralmente, os turistas ficam satisfeitos. 
 
Os dados indicam que Belo Horizonte apresenta capacidade para atrair novos turistas (43%) 
e de fidelizar esta demanda, já que 33,5% informaram que visitam a cidade com grande 
frequência.  
 
Recomendariam a viagem a Belo Horizonte a amigos ou parentes 95,8%. 
Proporcionalmente, esta frequência é maior entre aqueles que viajam a lazer e, na região 
Sudeste, entre paulistas, seguido dos capixabas, mineiros e fluminenses.   
 
As razões mais citadas para a recomendação pelos turistas foram: ―atrativos turísticos‖ 
(31,0%), ―cidade bonita‖ (22,9%), ―pessoas acolhedoras‖ (18,8%), ―cidade agradável e 
acolhedora‖ (18,0%), ―cultura e lazer‖ (15,5%). Na perspectiva da demanda efetiva e da 
fidelização de turistas, esses itens, também lembrados pelos entrevistados do receptivo de 
Belo Horizonte, juntamente com os bares e restaurantes da cidade, deveriam merecer 
destaque em campanhas promocionais. 
 
Os poucos turistas que não recomendariam a visita a Belo Horizonte (4,2%), citaram como 
principais motivos: ―que há lugares melhores‖ (36,4%), ―falta de atrativos‖ (33,3%), ―limpeza‖ 
(18,2%), ―sem estrutura‖ (12,1%) e ―trânsito‖ (12,1%). Já os entrevistados do receptivo 
apontaram a falta de atrativos diurnos e os altos preços da hotelaria e alimentação, o que 
torna e cidade cara em relação a destinos concorrentes.  
 
Conjugando-se as razões de não recomendação com outras observações aqui 
evidenciadas, pode-se concluir que os pontos fracos mais expressivos da oferta turística de 
Belo Horizonte na perspectiva de sua demanda efetiva e que devem merecer atenção 
especial por parte dos gestores estão relacionados à baixa comercialização de pacotes e 
roteiros relativos à Capital. Isso também se relaciona com a pouca divulgação e a baixa 
capacidade de penetração das ―informações turísticas‖ disponibilizadas. Além disso, o 
transporte urbano, a limpeza pública e os preços da alimentação e da hospedagem na 
cidade são considerados pontos desfavoráveis, que devem ser trabalhados.  
 
Os principais destinos ―concorrentes‖ de Belo Horizonte apontados pelos entrevistados 
foram: cidades históricas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, em função da 
diversidade de seus atrativos e opções culturais. No plano da concorrência, isso aponta para 
a necessidade de Belo Horizonte reforçar sua imagem perante os principais mercados 
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emissores como cidade com boa estrutura e opções para a realização de eventos e viagens 
a lazer, além de base ideal para visitar cidades históricas.  
 
Os destinos mais importantes para a divulgação desta imagem incluem os mercados de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são os principais emissores. Em Minas, Belo 
Horizonte ainda é pensada muito como turismo de negócios. Apesar de os turistas oriundos 
do estado do Rio de Janeiro apresentarem a média de gasto turístico individual mais alta 
entre os estados do Sudeste, o fluxo emissivo proveniente deste estado para Belo Horizonte 
é ainda pequeno, em face de sua proximidade e importância econômica. Dessa forma, a 
demanda turística potencial deste estado para Belo Horizonte é enorme e relativamente sub-
explorada em relação a outros mercados emissores. Além disso, a região Nordeste e a Sul 
do Brasil, por apresentarem as médias mais elevadas de gastos turísticos em Belo 
Horizonte e terem fluxos turísticos ainda pouco expressivos para a Capital mineira, também 
são mercados potenciais a explorar.  
 
Os dados da pesquisa de demanda efetiva, por si só, não estimulam o investimento no 
mercado emissivo internacional, já que, ao contrário do que se poderia esperar, as 
motivações de viagem e os meios de hospedagem utilizados por turistas estrangeiros em 
Belo Horizonte são, na maior parte dos casos, associados à visita a parentes e amigos na 
cidade, e por isto, esses turistas apresentam menor média de gastos do que brasileiros.  
 
Como a base de oferta turística de atrativos de Belo Horizonte, tal como avaliada no item 2.1 
deste relatório, tem capacidade de atrair fluxos turísticos majoritariamente regionais e 
nacionais, uma política para atrair fluxos de turistas estrangeiros mais expressivos tenderia 
a ser pouco eficaz e de baixo custo-benefício. Assim, o recomendável, a partir tão somente 
dos dados de demanda efetiva apresentados, seria focar no mercado nacional e, tal como 
argumentado, mais particularmente nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais, além das regiões Nordeste e Sul do País, enfatizando-se os pontos positivos e 
apreciados pelos turistas, por meio de mídias e estratégias de marketing com maior 
capacidade de penetração. 
 
A pesquisa de demanda potencial foi realizada no aeroporto de Congonhas, considerado o 
de maior fluxo de passageiros domésticos no País. As entrevistas foram realizadas durante 
sete dias corridos, iniciada na tarde de 13.07.2010 e encerrada na manhã de 20.07.2010, 
captando as informações dos viajantes que estavam embarcando para qualquer destino que 
não fosse Belo Horizonte ao longo de todos os dias da semana, mas que podiam ou não já 
ter visitado o município. A pesquisa tem um erro padrão de 5,1%, valor aceito pelos critérios 
estatísticos aceitáveis. 
 
Simultaneamente realizou-se uma pesquisa de caráter qualitativo com os principais 
operadores e agentes emissivos de São Paulo, indicados pela ABAV-SP, abrangendo tanto 
os que comercializavam quanto os que não comercializavam Belo Horizonte como produto 
turístico, visando captar suas percepções sobre o mercado da Capital mineira. 
 
A pesquisa com turistas potenciais logrou captar bem o tipo de perfil socioeconômico do 
turista que interessa a Belo Horizonte e que é muito similar ao encontrado na pesquisa de 
demanda efetiva realizada, apresentada neste volume.  
 
Para esclarecer melhor o perfil dos turistas potenciais entrevistados cuja origem era São 
Paulo e cuja motivação de viagem principal era ―Histórico-cultural‖ ou ―Eventos‖, que são 
características mais afins ao público-alvo do turista pretendido para Belo Horizonte, optou-se 
por cruzar essas variáveis com algumas variáveis relativas a perfil socioeconômico, hábitos 
de viagem, preferências e avaliações relevantes.  
 
Com exceção da variável gênero, há muitas semelhanças entre o perfil socioeconômico dos 
turistas efetivos e potenciais nas duas pesquisas realizadas no que tange a faixa etária, 
nível de renda e de escolaridade.  
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No caso da demanda potencial, o perfil da amostra de turistas potenciais quanto ao gênero 
apresenta praticamente a mesma proporção entre ambos os sexos. Predominam turistas 
entre 24 e 47 anos, com renda bruta individual entre R$1.000,00 e  R$6.000,00, renda bruta 
familiar entre R$2.000,00 e  R$8.000,00 e curso superior. Destaca-se que o nível de 
escolaridade dos turistas com motivação histórico-cultural é mais alto do que os que têm 
motivação para eventos. 
 
Apenas 0,9% dos entrevistados afirmou que tem residência permanente fora do País, o que 
pode ter sido influenciado pelo fato de Congonhas concentrar exclusivamente voos 
nacionais. Quanto aos estados de residência permanente dos turistas nacionais, 37,5% 
citaram São Paulo; Goiás, 7,1%; Rio Grande do Sul, 6,2%; Santa Catarina, 6,0%; Rio de 
Janeiro, 5,4%; Minas Gerais, 4,9%; e Distrito Federal, 4,9%. Os outros estados situam-se 
abaixo de 4,5%. 
 
Nas viagens a lazer, o tipo de turismo preferido é o turismo de sol e praia, de acordo com 
70,6% dos turistas. Seguem em ordem de preferência o turismo histórico-cultural, com 
42,0%, que é mais afim ao perfil da oferta turística de Belo Horizonte, e o segmento de 
atrativos naturais/ecoturismo com 37,2%, que têm um potencial muito grande no entorno de 
Belo Horizonte. 
 
O avião é o meio de transporte preferido por 73,9% dos turistas potenciais pesquisados, 
seguidos do automóvel, por 16,2% e o ônibus de linha, por 8,4%. Costumam viajar sozinhos 
46,6%, enquanto que 38,5% viajam com a família e 14,8% em grupo. Os dados mostram 
que mais da metade dos turistas viaja em alguma forma de grupo, fato que pode ser 
explorado pelos receptivos na forma de roteiros ou outros tipos de turismo de grupos. 
 
Para os turistas potenciais, as viagens a lazer são mais freqüentes do que as de negócios. 
Para fins de lazer, 45,0% viajam de 1 a 15 dias por ano e 36,4% viajam de 16 a 30 dias por 
ano. Informaram que nunca viajam 3,2%. De outro lado, 35,6% afirmaram que nunca viajam 
a negócios, 27,0% viajam de 1 a 15 dias por ano com este fim e 13,5%, de 16 a 30 dias por 
ano. Este resultado revela que, de maneira geral, a demanda potencial para turismo de lazer 
é maior que a de turismo de negócios, na perspectiva do mercado emissor.  
 
Entre os turistas potenciais, 69,0% se hospedam prioritariamente em hotéis e 22,6% em 
casa de amigos e parentes. No caso dos turistas paulistas, esta distribuição é menos 
vantajosa para o destino: 63,0% se hospedam em hotéis e 31,2% em casa de parentes e 
amigos.  
 
Afirmaram já terem visitado Belo Horizonte 39,9%, sendo que a maioria destes já esteve 
neste município de 1 a 5 vezes. Este dado corrobora o resultado da demanda efetiva que 
indicava a capacidade de fidelização do turista de Belo Horizonte. 
 
Dos turistas que afirmaram já ter visitado Belo Horizonte em sua última viagem, 34,5% 
vieram a negócios. Estes, em conjunto com os que vieram para eventos e compras totalizam 
44,7%. O turismo a lazer representou 19,6% e a visita a parentes e amigos, 17,6%. Embora 
o turismo de lazer apresente menor participação do que o de negócios na última viagem a 
Belo Horizonte, o número de dias por ano despendidos no primeiro é, em média, 
relativamente maior do que o de negócios. Estes resultados, juntamente com o encontrado 
na demanda efetiva, que aponta uma proporção mais expressiva de turistas motivados por 
lazer em Belo Horizonte, indica o potencial de turismo emissivo de lazer para Belo Horizonte 
ainda subexplorado. 
 
De modo geral, a avaliação da última viagem a Belo Horizonte pelos turistas é muito boa: 
para 61,5% atendeu plenamente às expectativas e para 18,9% superou as expectativas. 
 



 

−  − 332 

Na viagem, os turistas, em sua maioria, avaliaram como ―bom‖ e, em menor escala, como 
―excelente‖ os atrativos, serviços e outros aspectos turísticos em Belo Horizonte. Apesar de 
os preços dos serviços de alimentação terem sido considerados altos pelos turistas efetivos, 
a oferta gastronômica da cidade, que também aparece bem avaliada na demanda efetiva, 
proporciona uma experiência positiva marcante na viagem turística a Belo Horizonte que 
pode ser mais bem explorada. O transporte urbano marca essa experiência turística 
negativamente e deve ser objeto de maior atenção pelo Poder Público. Assim, o item com 
maior grau de satisfação equivalente a ―bom‖ foi a infraestrutura de alimentação, com 65,5% 
das opções, seguido pelos atrativos, com 64,2%, e preço da alimentação, com 60,8%. Com 
o grau de ―excelente‖ destacaram-se em ordem de preferência: acolhida da população com 
45,3%; qualidade da comida, com 43,9%; e qualidade da hospedagem, com 25,7%. No 
outro extremo, o serviço que obteve a pior avaliação foi transporte urbano, avaliado como 
―excelente‖ por apenas 2,0% dos turistas e como ―ruim‖ ou ―péssimo‖ por 4,8%.  
 
Na percepção de 48,6% dos turistas que já estiveram em Belo Horizonte, nenhum dos 
meios de divulgação influenciou nessa sua decisão de viagem, enquanto 39,9% citaram a 
influência de amigos e parentes, 18,2% a utilização de outros meios não relacionados na 
tabela e 15,5% a internet. 
 
A agência de viagem, com 33,1%, foi o canal de comercialização mais utilizado em sua 
última viagem a Belo Horizonte. Juntamente com as operadoras turísticas, com 4,7%, 
respondem por 38,4%. Este dado contrasta com a pequena proporção de turistas efetivos 
que utilizam pacotes para Belo Horizonte, indicando que há mercado potencial ainda 
subexplorado para utilização deste canal de comercialização. 
 
Alguns elementos foram apresentados aos turistas potenciais para que avaliassem o grau 
de influência na escolha do destino Belo Horizonte. Os elementos que tiveram menor 
influência foram: disponibilidade de pacotes de viagem, material promocional e 
equipamentos de entretenimento, além de elementos relacionados à infraestrutura de 
serviços públicos. Apesar de pouco importantes, estes elementos foram avaliados como 
pontos negativos da oferta turística de Belo Horizonte na perspectiva da demanda efetiva. 
Por isso, merecem cuidado para efeito de imagem e fidelização do destino. Os resultados da 
pesquisa da demanda efetiva mostram que as motivações relacionadas a saúde, estudo e 
visitas a parentes e amigos, isoladamente, são decisivas para a realização da viagem a Belo 
Horizonte. A realização de negócios também tem alto grau de influência. 
 
Recomendariam a viagem a amigos e parentes 92,6% dos turistas que visitaram Belo 
Horizonte. No caso dos turistas de eventos, 100% recomendariam o destino Belo Horizonte. 
 
As principais razões para a recomendação foram ―população muito acolhedora‖ (33,6%) 
―atrativos‖ (29,9%), ―restaurantes e bares‖ (16,8%) e ―cidade em geral‖ (6,6%). Estes fatores 
são similares aos encontrados na pesquisa de demanda efetiva e corroboram a indicação 
dos elementos que devem ser enfatizados em campanhas promocionais de Belo Horizonte, 
juntamente com a qualidade dos serviços de gastronomia, hospedagem, entretenimento e 
lazer, de modo geral. 
 
Considerando a pequena parcela dos que não recomendariam, a principal razão dada foi 
não conhecer bem a cidade (30%), o que em si não sugere explicitamente algum aspecto 
negativo, mas salienta a falta de divulgação dos atrativos da cidade.  
 
Dos turistas potenciais que nunca estiveram em Belo Horizonte, 3,6% alegaram falta de 
interesse; 48,4% ―possuir outras prioridades de viagem‖; 19,3%, ―falta de oportunidade‖; 
13,9% ―desconhecer os atrativos‖; e 11,7% não dispor de informações turísticas sobre a 
região. Os motivos citados relacionam-se à falta de divulgação dos atrativos, o que pode 
induzir o interesse dos turistas em conhecer o destino Belo Horizonte. Este mesmo cenário 
se apresenta, com pequenas diferenças, quando se destaca o turismo por motivação 
cultural e de eventos e os turistas com residência permanente em São Paulo. 
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Os fatores que mais influenciariam a visita a Belo Horizonte, apurados com base em uma 
escala crescente de 0 a 10 foram: hospitalidade, gastronomia e atrativos culturais. Os 
atrativos culturais estão associados ao desejo de conhecer a história e a cultura da cidade 
como um todo, as cidades históricas, a programação cultural, os eventos e a culinária. Estes 
aspectos, de modo geral, foram bem avaliados por estes turistas potenciais e se revelam 
como elementos cuja influência pode ser decisiva à medida que tiverem melhor divulgação. 
Para os turistas, negócios pouco influenciaram a decisão de visitar Belo Horizonte. A 
receptividade das pessoas e os atrativos culturais foram os elementos que mais 
influenciaram. O elemento que menos influenciou foi ―negócios‖. Ao contrário do que 
normalmente se pensa, este resultado sugere que a expectativa dos paulistas em relação a 
Belo Horizonte como destino de negócios é baixa. Se o lazer e a cultura foram os atrativos 
que mais atrairiam os paulistas para Belo Horizonte, na pesquisa de demanda efetiva foram 
os mineiros os principais turistas a negócios em Belo Horizonte. Este dado rompe com 
estereótipos e indicam novas diretrizes de comunicação e marketing para a comercialização 
turística de Belo Horizonte. 
 
A expectativa dos turistas que ainda não visitaram Belo Horizonte em relação aos serviços 
turísticos é predominantemente boa, sobretudo para a qualidade dos atrativos, restaurantes, 
bares e lazer. O trânsito surge mais uma vez como o item com a pior expectativa.  
 
Para os turistas paulistas, os itens que se destacaram com expectativa boa ou excelente 
para mais de 80% foram: qualidade dos atrativos com 90,4%; restaurantes, com 87,9%; 
bares, com 85,5%; e diversão/lazer com 90,3%.  
 
Para 55,3% dos turistas o grau de conhecimento de Belo Horizonte é baixo, para 29,4% é 
médio e para 13,2% nenhum. Apenas 1,3% afirmou que tem alto grau de conhecimento. 
Este resultado reflete a deficiência dos meios de divulgação dos atrativos da cidade em 
outros estados e a grande demanda potencial a ser trabalhada a partir de mais iniciativas de 
divulgação. Ao analisar-se o grau de conhecimento por tipo de motivação, o nível de 
conhecimento revela-se ainda menor, já que 64,0% dos turistas histórico-culturais e 70,4% 
dos turistas de eventos  afirmaram que seu conhecimento é baixo ou nenhum. Esta mesma 
perspectiva verifica-se com os turistas paulistas, visto que 71% afirmaram que seu 
conhecimento é baixo ou nenhum e apenas 2,2% que seu grau de conhecimento é alto. 
 
Quanto à imagem associada à cidade por 25,1% dos turistas potenciais citaram ―acolhedora, 
arborizada e bela‖; 13,7% de ―cidade grande, centro cultural e comercial‖; e 9,4%, de ―Minas 
em geral‖, com destaque para sua história e culinária. A Lagoa da Pampulha foi o único 
atrativo lembrado pelo nome, citado por 3,0%. Ainda se verifica alguma associação da 
cidade com tranquilidade e características de interior. Todas essas imagens têm conotação 
positiva e devem ser reforçadas na divulgação de Belo Horizonte. 
 
Entre as ações sugeridas para melhorar a imagem de Belo Horizonte, 52,6% apontaram a 
divulgação da cidade; 15,4% as estradas de acesso; 11,1% os serviços públicos; e 8,9%, os 
atrativos. Este resultado também se verifica ao se destacar a opinião dos turistas com 
motivação histórico-cultural e de eventos e os turistas com residência permanente em São 
Paulo. 
 
Os principais destinos considerados competidores de Belo Horizonte para fins de turismo 
cultural foram: São Paulo, com 42,0%; Curitiba, com 20,2%; Rio de Janeiro, com 17,3%; e 
Brasília, com 4,9%. Este mesma sequência de importância dos destinos competidores foi 
citada pelos turistas paulistas, embora dando menos importância ao Rio de Janeiro (8%) e 
igual destaque ao Distrito Federal (8%). 
 
Os produtos turísticos que mais se destacam em relação a Belo Horizonte para fins de 
turismo cultural foram: no caso de São Paulo, diversidade de eventos, opções de compras, 
gastronomia, teatros, museus, equipamentos de entretenimento e lazer; de Curitiba, 
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eventos, atrativos artísticos e cultura;e do Rio de Janeiro, os atrativos como praia e 
natureza. Alguns atrativos únicos também foram citados, como o Pão de Açúcar e o Cristo 
Redentor. Em Brasília, foram citados como grandes diferenciais o fato de ser sede do 
governo e a sua arquitetura. 
 
São Paulo tem amplo destaque como principal destino competidor de Belo Horizonte para 
fins de negócios e eventos, conforme 75,7% dos entrevistados. 
 
De acordo com os turistas com motivação histórico-cultural e de eventos, neste caso os 
principais destinos competidores são: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília. São 
Paulo destaca-se com 79,4% das citações dos turistas histórico-culturais e 77,4% dos de 
eventos. Os outros três destinos juntos correspondem a 12,1% da preferência dos turistas 
culturais e 16,8% dos turistas de eventos.  Para 78,3% dos turistas paulistas, São Paulo e o 
maior destino competidor de Belo Horizonte para fins de negócios e eventos. 
 
No caso de São Paulo, o maior competidor, os produtos turísticos que mais se destacaram 
foram: maior população, volume e variedade de atividade econômica e empregos e o fato de 
ser o maior centro de negócios e de oferecer diversidade de eventos, opções de compras, 
gastronomia, teatros, museus e equipamentos de entretenimento e lazer. Foi mencionada 
também a infraestrutura em geral,  como transporte e centro de convenções, itens que 
devem ser mais trabalhados em Belo Horizonte.  
 
No geral, tanto a pesquisa de demanda efetiva quanto a potencial indicam grande potencial 
turístico para Belo Horizonte, associado ao turismo de lazer e cultural, além de eventos e 
negócios em geral, sobretudo nos mercados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Para 
que este potencial se realize, será necessário trabalhar os pontos mais débeis da oferta 
turística, avaliados tanto por turistas efetivos e potenciais quanto pelos gestores 
entrevistados na pesquisa da oferta turística, bem como divulgar os pontos fortes indicados 
por essas fontes nos mercados constituídos por São Paulo, Minas e Rio, além de mercados 
potenciais nas regiões Nordeste e Sul do Brasil. 
 
A perspectiva advinda da pesquisa qualitativa realizada com agentes emissivos e receptivos 
em São Paulo e em Belo Horizonte, respectivamente, agrega ainda alguns pontos e 
sugestões importantes. 
 
Os agentes emissivos entrevistados têm, em geral, baixo ou médio grau de conhecimento 
da oferta turística de Belo Horizonte, sobretudo em relação ao segmento de lazer. A imagem 
que eles e seus clientes têm de Belo Horizonte é positiva, mas mais associada a negócios e 
à de um ponto de passagem para as cidades históricas, e ambos têm baixo ou médio 
interesse na comercialização da Capital mineira isoladamente até o presente, talvez porque 
seja pouco divulgada. Por isso, Belo Horizonte responde apenas por 1% a 5% do percentual 
de venda dos agentes, sendo a região do Nordeste do Brasil seu o principal mercado. 
 
A maioria dos agentes informou que o segmento histórico-cultural é o primeiro mais 
procurado por seus clientes quando o destino é a Capital mineira, sendo que as empresas 
que comercializam Belo Horizonte normalmente o fazem de forma agregada ao roteiro das 
cidades históricas, e não como um destino isolado. 
 
Em relação aos atrativos mais procurados de Belo Horizonte, foram citados o City tour e a 
região da Pampulha com certo destaque. A avaliação que têm dos atrativos da cidade, em 
geral, é boa, com exceção do Mercado Municipal, que foi avaliado como ―regular‖.  
 
Para quem vende Belo Horizonte, os principais pontos positivos do destino citados foram: 
gastronomia, atrativos, atrações culturais em particular, e infraestrutura. Como pontos 
negativos foram citados os serviços e a qualidade de parte dos hotéis, que são velhos e com 
preço alto, e a pouca visibilidade do destino, que precisa de mais promoção. Foi citado, 
ainda, que a segurança poderia melhorar. 
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Para os agentes e operadores que não comercializam Belo Horizonte os principais pontos 
positivos citados foram: a cidade é agradável e o povo acolhedor; boa vida noturna; boa 
oferta gastronômica e cultural; e boa infraestrutura para negócios, principalmente no que se 
refere a hotelaria e aeroporto. Os pontos negativos citados foram: pouca atração cultural; e 
não divulga as que têm. Houve menção à longa distância de Confins até o centro da cidade 
e à necessidade de uma melhor sinalização turística. Também foi citado que Belo Horizonte 
precisa ampliar a parte de atrativos e hotéis, principalmente em época de congresso. 
 
Uma dificuldade citada sobre a comercialização do destino Belo Horizonte é que o custo é 
muito alto e que a relação comercial com os meios de hospedagem é dificultada pelo fato de 
estes estarem mais acostumados a lidar com o corporativo, faltando promoções e cortesias, 
que ocorre na maioria dos destinos no Brasil, como as referentes à cobrança de diária para 
guia e motorista. Problema similar ocorre com os restaurantes, que também não estão 
acostumados a trabalhar com grupos. Citaram, ainda, que os agentes receptivos oferecem 
poucas boas opções, que elas têm custo elevado e que a hotelaria poderia disponibilizar as 
tarifas on line, para facilitar a consulta.  
 
Na opinião das agências e operadoras de viagens, os três principais destinos concorrentes 
de Belo Horizonte são: Curitiba, Brasília, São Paulo e Porto Alegre, além das cidades de 
Foz do Iguaçu e Vitória. Salienta-se que a região do Sul do Brasil foi apontada como terceiro 
mercado em importância e a região Centro Oeste como o quinto, ambos avaliados como 
―bons‖ ou ―excelentes‖, de forma geral. 
 
Com relação ao que poderia ser feito para incrementar a comercialização da cidade como 
destino turístico, citou-se a necessidade de realizar uma Fam Tour (viagem de familiarização 
no destino) e de promover uma maior e melhor divulgação do destino e roteiros para 
operadores e clientes, inclusive de forma associada às cidades históricas. Outras sugestões: 
negociar com as operadoras mais noites livres em Belo Horizonte; criar tour regulares e 
produtos que sejam comercializados, inclusive para a terceira idade, a preços baratos; 
reformar alguns hotéis; treinar a mão de obra; e melhorar a qualidade nos serviços. Para 
agências e operadoras que não comercializam Belo Horizonte como destino de lazer, a 
pergunta sobre o que as levariam a comercializar a Capital mineira como destino turístico 
teve como principal resposta a maior divulgação dos atrativos da cidade, por meio de 
eventos e de todo tipo de mídia, destacando suas opções como destino de lazer, sobretudo 
para os que não conhecem a cidade e não a vêem como destino turístico.  
 
Sugeriu-se a divulgação de pacotes de fins de semana e de ―sightseeing‖ (visita a lugares 
turísticos, excursão), de preferência elaborado de forma que o preço do pacote aéreo tenha 
um valor aproximado do rodoviário. Em relação a preços, houve sugestões no sentido de 
fomentar parcerias com companhias aéreas e hotéis para reduzir o preço e incluir outras 
cidades no pacote, além de realizar promoções a preços baixos, especialmente nos fins de 
semana, quando a demanda turística é menor. 
 
No caso da Casa de Minas, detectou-se uma visão muito atrelada a Belo Horizonte como 
destino de negócios, como acontece com os agentes. Este espaço poderia ser trabalhado 
no sentido de ampliar sua visão e de incrementar ações para promover a cidade também 
como destino de cultura e lazer. 
 
De modo geral, na opinião dos entrevistados, Belo Horizonte tem grande potencial turístico. 
Porém, apenas ter uma imagem positiva não faz com que o turista procure conhecê-la. É 
necessário melhorar os seus atrativos, os equipamentos e os serviços turísticos para 
incrementar o segmento de turismo de lazer, que é incipiente na cidade. 
 
A privilegiada localização de Belo Horizonte, praticamente no centro do País, e os altos 
recursos advindos do setor de eventos motivaram sua maior divulgação como uma cidade 
de negócios e de eventos. Apesar de nos últimos anos ter havido maior divulgação da 
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diversidade da oferta turística local e de seu entorno nos vários segmentos existentes, o 
foco no turismo de eventos e negócios reflete não só a imagem do mercado interno de 
Minas Gerais como também de maior pólo emissor para o estado, como se pode observar 
na pesquisa de turismo potencial realizada com os agentes de turismo emissivo de São 
Paulo. 
 
O quase generalizado desconhecimento dos roteiros turísticos que constam no Guia 
Turístico de Belo Horizonte, editado pela Belotur, pode estar refletindo tanto problemas de 
divulgação quanto de aderência à realidade comercial do setor turístico local. O plano de 
marketing elaborado para divulgar a oferta turística local na forma de roteiros não parece ter 
contemplado devidamente as necessidades do mercado interno do receptivo turístico, 
fazendo com que esses roteiros não fossem comercializados no seu conjunto ou 
parcialmente. 
 
A pouca divulgação da oferta turística de Belo Horizonte no mercado contribui para que a 
bela vista da cidade, a arquitetura de Niemeyer e a Praça da Liberdade, usufruídos, muitas 
vezes, em city tour praticamente panorâmico, seja, geralmente, aquilo que se oferece no 
receptivo em Belo Horizonte. As riquezas divulgadas nos fôlderes promocionais como a 
história, o artesanato, as pedras preciosas, a gastronomia e outros atrativos são pouco ou 
quase desconhecidas pelo turista que vivencia o principal roteiro turístico comercializado.  
 
Podem-se relacionar esses resultados com a opinião dos emissores paulistas quando 
disseram ter pouco conhecimento e interesse pelos atrativos turísticos de Belo Horizonte. 
 
Alguns pontos positivos de Belo Horizonte, como a hospitalidade e a gastronomia, também 
coincidem com a opinião dos agentes emissivos de São Paulo, assim como o alto preço 
cobrado pela hotelaria local, considerado alto em relação a outros destinos nacionais e, até 
mesmo, internacionais. 
 
Pode-se concluir que é necessário realizar um planejamento integrado, visando à sinergia 
entre as políticas públicas e privada, de modo a promover, divulgar e comercializar a oferta 
turística de Belo Horizonte nos diversos segmentos existentes, que não são incompatíveis 
entre si.  
 
As ações de promoção e divulgação devem ser trabalhadas em três vetores: a) valorizar a 
cidade para a população; b) convencer os fornecedores dos serviços turísticos que eles e o 
destino como um todo só terão a ganhar, se for trabalhada e vendida como turismo de 
negócios, mas também de lazer e cultura; c) divulgar e estimular os mercados emissores 
para o estado e motivar o consumidor final.  
 
Os fornecedores locais têm que comprar a ideia de consolidar Belo Horizonte como um 
destino turístico e se aliarem ao setor público e à sociedade como um todo nessas ações.  
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2.3. ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA BÁSICA E DOS SERVIÇOS GERAIS DA 
ÁREA TURÍSTICA 

 
O diagnóstico da infraestrutura básica de Belo Horizonte teve por foco o incremento da 
atividade turística. Busca evidenciar os pontos potencialmente positivos e as carências do 
município. Diante do esperado incremento da demanda pelos serviços e pelas estruturas 
existentes, pretende-se identificar a necessidade de incremento, reforço, reformulação ou 
implantação. Os itens pesquisados e diagnosticados são aqueles apontados pelo Termo de 
Referência do projeto, agrupados por afinidade temática. 
 

2.3.1. Rede viária  
 
A dimensão Rede de Acesso Viária é composta pelas variáveis: aeroviária (aeroportos e 
heliportos), rodoviária (transporte e mobilidade urbana) e outros tipos de acesso (aquaviário 
e ferroviário por exemplo). O estudo do acesso envolve a análise das estruturas físicas 
existentes e previstas (aeroportos, avenidas, obras de arte, etc.), vistas como elementos 
estáticos, e os planos de integração e gerenciamento dessa rede. 
 
O relatório Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento 
Turístico Regional, considerando Belo Horizonte um dos destinos, classificou a cidade em 
posição abaixo da média de outras capitais brasileiras em relação a acesso. Na escala 
definida por este trabalho, Belo Horizonte obteve 69,2 pontos, enquanto a média das 
capitais brasileiras foi de 69,9 pontos, pressionada, sobretudo, por deficiências rodoviárias e 
de viabilidade urbana. No mesmo trabalho, a pontuação média nacional para acesso foi de 
50,8. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008). 
 
Condições adequadas de chegada e partida do destino e de locomoção eficiente são 
fundamentais para a atração e manutenção da atividade turística, sobretudo em locais com 
vocação para o turismo de negócio e de eventos ou indutores do turismo regional (caso de 
Belo Horizonte), onde as condições de acesso são determinantes. 
 

2.3.1.1. Transporte rodoviário 
 
O estado de Minas Gerais possui a maior malha rodoviária do Brasil, com cerca de 270 mil 
quilômetros, incluindo rodovias municipais (88%), estaduais (8,5%) e federais (3,5%). Pela 
sua situação geográfica central, Belo Horizonte, abriga importantes eixos rodoviários 
federais, que combinados com as rodovias estaduais e municipais, representam uma rede 
viária densa e diversificada.  
 
Os eixos federais - BR-040, no seu trecho referente à Rio de Janeiro - Belo Horizonte – 
Brasília; a BR-262, que vem desde Corumbá, passa por Brasília até Belo Horizonte e Vitória; 
e a BR-381, que liga São Paulo a Belo Horizonte e daí a Governador Valadares; mais a BR-
356, entre Belo Horizonte – Itabirito; Rodovias que permitem o acesso rodoviário à Belo 
Horizonte dos principais emissores de turistas, conforme destacado na pesquisa de 
demanda (Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo). Todas as BRs em seu trecho mineiro 
encontram-se em estado regular de condição de tráfego devido às condições de 
pavimentação, desgaste e ondulações que requerem investimentos contínuos para ajustes 
das vias e ocorrência de alguns buracos, com operação tapa buracos em andamento. Além 
de sua relevância enquanto eixo rodoviário, estas rodovias servem de acesso a áreas 
turísticas em Minas Gerais, como Ouro Preto e outras cidades históricas e Inhotim.  
 
As rodovias estaduais com alta relevância para o turismo são a MG-010, em dois trechos 
específicos – a Linha Verde, entre Belo Horizonte e o aeroporto internacional de Confins, em 
ótima condição de uso tendo em vista a  conclusão da obra em 2005 que contou com 
investimentos de R$130 milhões. Já o trecho a partir de Confins até o município histórico de 
Conceição do Mato Dentro, que percorre o importante atrativo Parque Nacional da Serra do 
Cipó, está em condição de uso regular devido à necessidade de recuperação asfáltica da 
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via. A MG-050, entre Betim e São Sebastião do Paraíso, apesar da alta relevância turística, 
por interligar a capital mineira ao Sul do estado, encontra-se em condição de uso regular, 
devido às mesmas condições expostas anteriormente. 
 
No que diz respeito às malhas estadual e federal, a distribuição é sintetizada pela tabela 
2.300. 
 

Tabela 2.300 Distribuição da malha rodoviária no estado de Minas Gerais - 2009 

Jurisdição 

Rede rodoviária (Km) 

Pavimentada Não Pavimentada Total 

Estadual 
(DER/MG) 

Federais delegadas 2.252 403 2.655 

Estaduais 15.644 7.118 22.762 

Total 17.896 7.521 25.417 

Federal (DNIT) 8.141 618 8.760 

Total Geral  26.037 8.139 34.176 

Fonte: DER-MG, 2009    

 
Apesar dos investimentos em infraestrutura feitos pelos governos federal e estadual para 
Minas Gerais nos últimos anos, 73,7% da malha rodoviária federal e estadual estão em 
situação regular, ruim ou péssima na classificação baseada nos atributos pavimentação, 
sinalização e geometria da via. Todas as rodovias federais que dão acesso a Belo Horizonte 
apresentam condição regular (CNT, 2009). Com base na análise macro dos estudos CNT 
(2009), a única rodovia estadual radial (origem em Belo Horizonte) avaliada foi a MG-050, 
que liga a Capital mineira à divisa com São Paulo, no município de São Sebastião do 
Paraíso (MG), classificada como ―regular‖ (quadro 2.55). 
 

Quadro 2.55 Classificação da Confederação Nacional de Transportes das rodovias que 
servem Belo Horizonte – 2009 

Rodovia Geral Pavimento Sinalização Geometria 

BR-040 regular bom regular regular 
BR-262 regular bom regular regular 
BR-381 regular bom bom regular 
MG-050 regular regular regular péssimo 
Fonte: CNT, 2009 

 
As rodovias estaduais que servem Belo Horizonte com origem na Capital ou na RMBH têm, 
na perspectiva de otimização do turismo, baixa relevância, exceto a MG-010 (parte Linha 
Verde) e a MG-050 (liga a capital ao sudeste do estado), esta administrada pela Parceria 
Público Privada (PPP), ambas importantes vias de acesso para Belo Horizonte. Relevantes, 
porém de modo secundário, destacam-se as vias de acesso a Caeté e Rio Acima, bem 
como o acesso alternativo a Sete Lagoas. O quadro 2.56 apresenta a correlação entre as 
vias, sua condição e relevância no contexto turístico da Capital mineira (ver também mapa 
2.3.1).   
 
O incremento da atividade turística em Belo Horizonte, levando em conta sua vocação para 
o turismo de negócios e encontros e de centro dispersor do turismo regional, exige a oferta 
de boas condições viárias. É especialmente necessário para aquele público originado de 
distâncias inferiores a 300 quilômetros da Capital, que, prioritariamente, se desloca por 
rodovias, e para aqueles turistas que aportam em Belo Horizonte e dispersam para circuitos 
turísticos de municípios próximos. 
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Quadro 2.56 Comparativo entre acesso rodoviário e turismo de Belo Horizonte e sua região 
metropolitana - 2009 

Rodovia Trecho mineiro Condição 
Relevância turística para 

Belo Horizonte 

MG-010 A Belo Horizonte - Confins (Linha Verde) Ótima 3 Alta 

MG-010 B Confins - Conceição do Mato Dentro Regular 3 Alta 

MG-050 Betim - São Sebastião do Paraíso Regular 3 Alta 

BR-040 Rio de Janeiro - Belo Horizonte - Brasília Regular 3 Alta 

BR-262 Corumbá - Belo Horizonte - Vitória Regular 3 Alta 

BR-381 São Paulo - Governador Valadares Regular 3 Alta 

MG-424 Entrocamento MG-010 - Sete Lagoas Regular 2 Média 

MG-435 Entrocamento BR-381 - Caeté Regular 2 Média 

BR-356 Belo Horizonte - Itabirito Regular 2 Média 

MG-030 Belo Horizonte - Rio Acima Regular 2 Média 

MG-020 Belo Horizonte - Jaboticatubas Boa 1 Baixa 

MG-040 Belo Horizonte - Itaguara Ruim 1 Baixa 

MG-060 Betim - São José da Varginha Ruim 1 Baixa 

MG-260 Entrocamento BR-381 - Cláudio Sem informação 1 Baixa 

MG-323 Entrocamento MG-010 - Baldim Boa 1 Baixa 

MG-432 Esmeraldas - Belo Horizonte Sem informação 1 Baixa 

MG-431 Itaúna - Entrocamento BR-381 - Bonfim Sem informação 1 Baixa 

Fontes:Elaborado pela FJP/CEPP, com base DER (2010), DNIT (2010), CNT (2009). 

 
O governo do estado de Minas Gerais vem atuando nos últimos anos de maneira concreta 
para melhorar e adequar a malha rodoviária e outros modais de transporte. Nesta 
perspectiva, por exemplo, estão em andamento: ProAcesso, Programa de Potencialização 
da Infraestrutura Logística da Fronteira Agroindustrial, ProSEG, Minas Avança, Programa de 
Recuperação e Manutenção Rodoviária (ProMG) e Programa de Melhoria da Plataforma 
Logística da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Estes dois últimos têm efeitos diretos 
no acesso rodoviário a Belo Horizonte. 
 
O anel rodoviário de Belo Horizonte, via terrestre expressa com aproximadamente 27 Km, 
construída nos anos de 1950, tem início na interseção da BR-262 com a BR-381, na área 
dos bairros Nazaré e Goiânia, terminando no encontro da BR-040 com a BR-356, no bairro 
Olhos d'Água. Cruza algumas das principais vias da cidade, pela ordem: Linha 
Verde/Cristiano Machado, Antônio Carlos, Carlos Luz, Pedro II, Via Expressa e Avenida 
Amazonas. 
 
O anel rodoviário de Belo Horizonte já há alguns anos tornou-se uma via urbana para boa 
parte da população da Capital e entorno, utilizada em trajetos cotidianos pela cidade. De 
outro lado, há intenso tráfego de veículos de carga, em sua maioria, de diversas partes do 
País utilizando o anel apenas como ligação entre rodovias. Essa combinação entre fluxo 
urbano e fluxo rodoviário, associada a problemas estruturais e de conservação da via, tem 
levado a frequentes acidentes, muitos fatais, com retenções recorrentes, afetando a 
mobilidade urbana,compromentendo o transporte rodoviário e a segurança no uso do anel 
rodoviário. 
 
Belo Horizonte passou por obras de reformulação e modernização viária com a implantação 
da Linha Verde, a duplicação da Avenida Antonio Carlos e obras no Anel Rodoviário, vias 
que recebem grande fluxo das rodovias estaduais e federais, com impactos na 
movimentação de veículos e pedestres. Estas obras ampliaram e garantiram melhorias para 
a segurança dos pedestres com a implantação de novos viadutos com passarelas acopladas 
(28 em 2006; 28 em 2007; 28 em 2008; e 36 em 2009) e passarelas independentes (62 em 
2006; 67 em 2007; 71 em 2008; e 71 em 2009).  
 
As melhorias estruturais de pavimento e sinalização parecem estar garantidas para até o 
evento da Copa do Mundo de 2014, com recursos do Governo Federal por meio do 
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Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No entanto, no médio prazo, há de se 
definir soluções mais efetivas para a retirada do fluxo de veículos lentos e pesados do anel 
rodovíario, o fortalecimento do transporte público e o andamento do projeto do anel viário 
metropolitano. 
 

2.3.1.2. Acesso no destino - trânsito e transporte local 
 
O sistema de transporte e a eficiência de tráfego no destino é um item relevante para a 
atividade turística. O acesso do turista não se limita apenas aos meios de chegada, mas 
também à mobilidade no destino escolhido. O mapa 2.3.2 traz uma síntese da distribuição 
espacial do sistema de transporte na Capital mineira.  
 
O gerenciamento do trânsito e do transporte em Belo Horizonte é controlado pela Empresa 
de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A (BHTrans), sociedade de economia mista 
municipal dependente e de capital fechado, em que a PBH detém 98% do capital. O órgão 
gerencia uma frota de 2.854 ônibus, distribuídos em 298 linhas, com média de mais de 1,3 
milhão de passageiros transportados diariamente. A empresa também controla o sistema de 
estacionamento rotativo, o BHBus, as vias de pedestre, as ciclovias, o transporte de táxi, 
escolar e fretados, e a vigilância ao cumprimento da legislação de trânsito, este com apoio 
da PMMG e da Guarda Civil Municipal (PBH. BHTRANS, 2009). 
 
O transporte metroviário da Capital é supramunicipal e realiza-se sob o controle da 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), órgão federal subordinado ao Ministério 
das Cidades. Belo Horizonte possui uma única linha de metrô, com pequena abrangência 
territorial, que liga o município vizinho de Contagem à região de Venda Nova (regional Norte 
da Capital), passando pelo centro da cidade. O sistema é composto por 19 estações e com 
extensão total de 28,2Km, transportando cerca de 120 mil passageiros/dia (CBTU, 2009). 
 
O metrô de São Paulo, com 62,3Km e 58 estações, transporta cerca de 3,5 milhões de 
passageiros por dia, o que equivale a cerca de 30% da população da Capital paulista, 
enquanto o metrô de Belo Horizonte transporte cerca 6% de sua população (METRÔ, 2010). 
 
Diversos estudos sobre a criação e ampliação de linhas de metrô da Capital foram 
realizados nos últimos anos. No entanto, devido à carência de recursos, somente a 
ampliação da linha entre o bairro São Paulo e a região de Venda Nova foi realizada na 
última década. A linha atual é ineficiente, atende pequena parcela da população e não dá 
suporte ao turismo na Capital. As principais áreas para o turismo em Belo Horizonte 
encontram-se na regional Centro-Sul e na Pampulha, áreas não atendidas pelo metrô. 
 
Belo Horizonte conta também com linha férrea para o deslocamento de trens de carga e de 
passageiro, correndo em paralelo com a linha do metrô por alguns quilômetros de sudoeste 
para leste. Na modalidade carga, é constante, com frequência de várias vezes ao dia, a 
movimentação de composições transportando, principalmente, minério de ferro, chapas 
metálicas e blocos de rocha bruta. Na modalidade de passageiro, há transporte diário de 
pessoas entre a Capital mineira e Vitória, no Espírito Santo. 
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A tabela 2.301 explicita a distribuição modal do transporte no município de Belo Horizonte, 
com os tipos de serviço, que se desdobram em serviço regular (das linhas de ônibus 
regulares), suplementar (com ônibus de tamanho menor e linhas complementares aos 
regulares), de Vilas e Favelas (que servem a população destas comunidades, com 
características viárias que conformam o tipo de veículo coletivo) e o trem metropolitano. 
Neste quadro fica clara a prevalência na utilização do ônibus como principal meio de 
transporte público. 
 

Tabela 2.301 Média mensal do número de passageiros em transporte público na cidade 
de Belo Horizonte, por tipo de serviço, 2005-2009 

Serviços 2005 2006 2007 2008 2009 

Regular 34.405.094 35.191.803 35.466.141 36.085.788 36.928.982 

Suplementar 1.568.079 1.717.926 1.865.788 2.044.951 2.356.480 

Vilas e Favelas 208.827 253.086 264.379 299.417 500.672 

Trem 
Metropolitano 

2.666.125 2.963.077 3.290.713 3.665.696 3.652.500 

Total de 
passageiros 
transportados 

38.848.125 40.125.892 40.887.021 42.095.852 43.438.634 

Fonte: PBH. BHTRANS (2009) 

 
Belo Horizonte, Capital de Minas Gerais, tem área de 331Km2 e população de 2,4 milhões 
de habitantes (IBGE, 2009). É centro de Região Metropolitana, composta por 34 municípios, 
com cerca de 4,6 milhões de habitantes. A área central de Belo Horizonte, projetada para 
uma população de 200 mil habitantes em 1897, corresponde hoje a 2,6% do tecido urbano 
do município. Ainda assim, concentra 40% das viagens realizadas por modos motorizados 
(PBH. BHTRANS, 2007). 
 
Fortemente condicionado pela topografia acidentada da região, o sistema viário da cidade 
tem uma extensão total de 4.709km, com 15.204 ruas e avenidas, sendo a grande maioria 
pavimentada. Cerca de 60% (2.893km) de toda a extensão viária da Capital não é utilizada 
pelo sistema de transporte coletivo (PBH. BHTRANS, 2007). 
 
O sistema viário utilizado pelo transporte coletivo converge para a Área Central de Belo 
Horizonte através dos seguintes corredores: Av. Antônio Carlos/Av. Dom Pedro I, Av. 
Cristiano Machado, R. Niquelina, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Amazonas, R. Padre 
Eustáquio/R. Pará de Minas, Av. Dom Pedro II, Av. Vilarinho, R. Padre Pedro Pinto, Av. 
Pres. Carlos Luz, Av. Silviano Brandão, R. Pouso Alegre e Av. Ivaí. Na Área Central, os 
corredores são: Av. Afonso Pena, Av. Andradas, Av. do Contorno, R. dos Tamoios, R. Prof. 
Morais, Av. João Pinheiro, Av. Cristovão Colombo, R. dos Tupinambás, Av. Álvares Cabral, 
R. São Paulo, R. Paulo de Frontin, R. Goiás, Av. Brasil, R. Rio de Janeiro, Av. Gonçalves 
Dias, Av. Olegário Maciel, Av. Santos Dumont, Av. Oiapoque, R. dos Tupis, R. da Bahia, Av. 
Augusto de Lima, R. Espírito Santo e R. dos Caetés. 
 
Dentre as medidas implantadas nos últimos anos para aumentar a capacidade do fluxo 
viário do transporte urbano coletivo estão a implantação de faixas exclusivas para ônibus. 
Estas pistas segregadas com relação ao tráfego geral,  se localizam na Av. Cristiano 
machado e na Av. Antônio Carlos, dois corredores de acesso aos atrativos localizados na 
região da Pampulha e ao Aeroporto Internacional. 
 
O transporte coletivo municipal por ônibus de Belo Horizonte é formado por duas redes que 
se complementam, denominadas de rede convencional e rede suplementar. A rede 
convencional é composta por 268 linhas e a rede suplementar, por 24 linhas. A rede 
suplementar, que absorveu os extintos operadores do transporte clandestino de Belo 
Horizonte, entrou em operação em 2001. 
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Em termos de cobertura espacial o sistema municipal apresenta uma densidade de 
atendimento bastante ampla, atingindo praticamente todas as áreas urbanizadas de Belo 
Horizonte. Considerando o quociente entre a área atendida pelos itinerários das linhas, 
estabelecida a partir de uma faixa de 300 m de cada lado da via atendida por pelo menos 
uma linha, e a área do município, a cobertura da rede atinge 87%. É válido destacar que 
grande parte da área não coberta corresponde a limitantes geográficos e cursos de água, ou 
seja, são áreas não urbanizadas. Se for considerada somente a área urbanizada, a 
cobertura da rede atinge praticamente 100%, valor ideal para a cobertura espacial de uma 
rede de transporte coletivo. Assim, a cobertura verificada em Belo Horizonte representa um 
bom indicador de qualidade na oferta de serviço. Sobre os pontos de parada, verifica-se 
uma grande concentração na área central. 
 
A política tarifária praticada é fator fundamental na definição das condições de mobilidade 
da população da cidade, uma vez que sua estrutura garante as condições de acesso dos 
diversos segmentos da sociedade a cada um dos modos disponíveis. O atual modelo de 
tarifação do sistema de transporte coletivo de Belo Horizonte busca atender não apenas a 
cobertura de custos operacionais e a manutenção do equilíbrio financeiro do sistema, mas 
também contribuir para a inclusão social, buscando melhorar as oportunidades de 
deslocamentos para todos. Assim, o sistema vigente procura oferecer possibilidades 
distintas de deslocamentos, seja através da integração tarifária no transporte coletivo, seja 
pela oferta de serviços que atendam a demandas específicas. 
 
O modelo de integração tarifária abrange todas as linhas e serviços do transporte coletivo 
municipal por ônibus dentro do limite temporal de 90 minutos, abrangendo também o 
sistema de trem metropolitano. Na integração entre duas linhas, o portador de cartão 
eletrônico obtém, no pagamento da segunda linha, um desconto de 50% do valor da menor 
tarifa. Exceção é feita às integrações com as linhas de vilas e favelas, nas quais o desconto 
equivale a 100% no valor da menor tarifa. 
 
O sistema de transporte coletivo por ônibus não oferece descontos para estudantes, no 
entanto a gratuidade é garantida para as seguintes categorias de usuários: Idosos maiores 
de 65 anos, de acordo com lei federal e Estatuto do Idoso; Agentes de Inspeção do 
Ministério do Trabalho, de acordo com lei federal; Carteiros e mensageiros dos Correios, de 
acordo com lei federal; Oficiais da Justiça do Trabalho, de acordo com lei federal; Oficiais da 
Justiça Federal, de acordo com lei federal; Menores de 5 anos, no colo, de acordo com a 
Portaria BHTRANS DTP 054/98; Pessoas com deficiência (física, mental, auditiva ou visual), 
com ou sem acompanhante, de acordo com as Portarias BHTRANS DDI 002/04, DPR 
005/2006 e DPR 011/06; Doentes renais crônicos em tratamento de hemodiálise, de acordo 
com a Portaria BHTRANS DDI 062/04. 
 
O serviço de táxi de Belo Horizonte caracteriza-se pelo transporte individual de passageiros. 
A frota conta atualmente com 6.015 veículos. São 12 mil taxistas credenciados, entre 
permissionários e condutores auxiliares, que atendem cerca de 70 mil passageiros por dia 
(PBH. BHTRANS, 2010).  
 
Pesquisas realizadas pela Fundação João Pinheiro (FJP) mostram que aproximadamente 
25 mil pessoas, ou 0,6% da população, utilizam diariamente a bicicleta como meio de 
transporte. Atualmente, Belo Horizonte possui três paraciclos públicos e gratuitos, com um 
total de 17 vagas, sendo seis vagas em frente ao parque Guanabara (Pampulha), seis na 
Rua Pernambuco com Avenida Getúlio Vargas (Savassi) e cinco junto ao Restaurante 
Popular, próximo à Santa Casa (FJP, 2010). 
 
O programa Pedala BH tem por objetivo incentivar o cidadão a usar a bicicleta como meio 
de transporte alternativo. O planejamento prevê a implantação de cerca de 20km por ano de 
rotas cicloviárias, para que na Copa do Mundo de 2014 Belo Horizonte tenha, no mínimo, 
100km de ciclovias para interligar os principais pontos da cidade ao Mineirão. O objetivo é 
tornar a bicicleta uma opção real de locomoção (PBH, 2010). 
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O estudo sobre os destinos indutores destaca como prioridade máxima o fortalecimento dos 
meios de transporte específicos para o turismo e aqueles próprios da cidade – ônibus, táxi, 
metrô e outros – que fazem a ligação entre estabelecimentos de hospedagem, pontos 
turísticos e estações de transporte. 
 
Entre 2002 e 2008, a média de veículos da Capital mineira passou de 3,6 para 2,3 
habitantes/veículo, número elevado, nos patamares de países desenvolvidos. Belo 
Horizonte possui frota superior a 1 milhão de veículos, dos quais 71% são automóveis. 
Dados recentes fornecidos pela BHTrans indicam que a taxa de ocupação média dos 
automóveis é de 1,4 passageiro/automóvel, o que é um dado bastante preocupante (PBH. 
BHTRANS, 2010). 
 
Apenas 45% da população de Belo Horizonte utiliza o transporte coletivo para seu 
deslocamento diário (PBH. BHTrans, 2010). As classes média e alta indicam rejeição à 
utilização do transporte público, em função de aumento do tempo no deslocamento, 
desconforto e problemas de interligação da rede e de cobertura territorial. 
 
A questão da mobilidade e acessibilidade no espaço metropolitano é um dos principais 
componentes da Estratégia de Longo Prazo de Belo Horizonte. A integração das redes, o 
gerenciamento da demanda e a qualidade dos serviços de transporte público são as 
principais medidas a serem tomadas. As estratégias de médio prazo nesta área devem 
incluir a concepção de um sistema mais harmônico, com o aprimoramento do transporte 
público, a melhoria do sistema de trânsito e a garantia da circulação a pedestres e ciclistas 
(BHTRANS, 2010). 
 
É importante salientar a postura adotada nos últimos anos pelas administrações municipais 
no sentido de priorizar o transporte público em detrimento do uso do automóvel. Os 
investimentos em infraestrutura viária são fundamentais para o funcionamento da cidade. No 
entanto, é incompatível o ritmo de crescimento da frota de veículos com a capacidade de 
ampliação da infraestrutura viária. Por isso, a opção para a melhoria da mobilidade urbana 
passa pelo fortalecimento do transporte público. 
 
A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte definiu uma série de medidas necessárias ao 
desafio de superar a falta de mobilidade urbana, que vão ao encontro da lógica que 
privilegia o transporte público e o pedestre em detrimento do uso do automóvel (PBH, 2008). 
As medidas de superação passam pelos seguintes: 
 

 Consolidar o planejamento urbano integrado - assumir em todas as esferas de 
planejamento urbano a perspectiva do trânsito e do transporte, evitando, assim, por 
exemplo, o assentamento ou a expansão de bairros em locais sem suporte ao 
contingente viário. 

 Prioridade ao transporte coletivo - as ações devem orientar-se para a diminuição da 
capacidade de circulação de automóveis, com a criação de faixas exclusivas de 
ônibus e, mais adiante, a destinação das atuais áreas de estacionamento para 
instalação de faixas de ônibus. 

 Ampliação da rede metroviária, atualmente administrada pela União - a ampliação do 
sistema passa, entre outras providências, pela regionalização de sua administração, 
ampliação, pela ampliação da abrangência e pela modernização do sistema. 

 Restrição no uso do automóvel, ressalvados os desdobramentos políticos a essa 
restrição - pode ser feita pela limitação ao uso do veículo em determinados períodos 
e perímetros, limitação de estacionamentos na área central e pela cobrança de 
pedágio urbano. 

 Inclusão social no sistema de transporte - elaboração de estratégias que permitam à 
parcela da população alijada do transporte sua inserção, viabilizando, de forma 
democrática, o deslocamento de todo cidadão. 
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 Auxílio à construção de um sistema metropolitano de transporte - é fundamental o 
aprofundamento de medidas de transporte supramunicipal, com base no interesse e 
na funcionalidade da metrópole, coordenado pela Agência de Desenvolvimento 
Metropolitano, e pelo Governo do Estado de Minas Gerais. 

 Ampliação do sistema de transporte viário transversal - a geometria viária de Belo 
Horizonte, com seu traçado radial, limita a mobilidade transversal, obrigando os 
deslocamentos via centro da cidade. É necessária a ampliação de ramais viários 
com orientação não radial. 

 
Belo Horizonte tem um sistema de circulação radial bastante ultrapassado, com base no 
qual o trânsito conflui para o centro da cidade. É fundamental a instalação de vias 
transversais que desobriguem o trânsito pelo centro. A PBH, por meio do programa BH – 
Metas e Resultados: Cidade com Mobilidade executará nos próximos anos, com foco na 
Copa do Mundo de 2014, uma série de intervenções significativas no trânsito e no 
transporte, priorizando o transporte público, com a instalação de meios de transporte rápido, 
viabilizando a alternativa de automóveis, e contribuindo para ampliação de transportes 
alternativos, tudo isso com foco na questão da integração metropolitana. As principais 
intervenções e medidas previstas no programa Cidade com Mobilidade, gerenciado pela 
PBH, em parceria com o Governo Federal e recursos da ordem de R$1 bilhão, já garantidos 
no PAC, são as seguintes (a lista completa de obras do PAC em Belo Horizonte encontra-se 
no apêndice): 
 

I. Implantação de quatro corredores de ônibus articulados, com estação de embarque, 
velocidade média maior e capacidade de transportar mais passageiros (BRT). Os 
novos corredores serão na área central; entre a avenida Antônio Carlos e a Estação 
BHBUS Venda Nova; na Pedro II/Carlos Luz, inclusive com alargamento das duas 
vias; e na Cristiano Machado, onde já existe a pista exclusiva de ônibus. 

 
II. Duplicação da Avenida Pedro I e construção de um viaduto no cruzamento das 

avenidas Pedro I e Vilarinho. Também será providenciado um viaduto no cruzamento 
das avenidas Antônio Carlos e Abraão Caram, que dá acesso ao Mineirão. 

 
III. Ligação da Via do Minério, no Barreiro, à Avenida Tereza Cristina, pela Via 210. As 

avenidas Cristiano Machado, na região Nordeste, e Andradas, na Leste, serão 
interligadas pela Via 710, ficando paralelas ao metrô. 

 
IV. Criação de um boulevard sobre o ribeirão Arrudas ligando o bairro Coração 

Eucarístico à  Avenida Barbacena, no encontro com a Avenida do Contorno. 
 

2.3.1.3. Transporte aéreo 
 
Belo Horizonte é servida por três aeroportos, sendo dois localizados no próprio município e 
um na RMBH. Atualmente, o principal é o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, 
localizado em Confins (MG), seguindo-se o Aeroporto Carlos Drummond de Andrade (na 
Pampulha, Belo Horizonte), e o Aeroporto Carlos Prates (no bairro homônimo, Belo 
Horizonte). 
 
A construção do Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins, localizado nos municípios 
de Confins e Lagoa Santa, nasceu de contingências inadiáveis para o transporte aéreo da 
região metropolitana de Belo Horizonte/MG. No início da década de 1970, com o avanço 
tecnológico da indústria aeronáutica, evidenciou-se que a infraestrutura aeroportuária 
existente não suportaria a demanda nos anos seguintes (INFRAERO, 2010). 
 
O Aeroporto de Confins conta com sistemas de avançada tecnologia, um terminal de carga 
aérea totalmente automatizado, pista de pouso com 3.000m x 45m dotada de equipamentos 
para pouso de precisão e todos os demais auxílios às operações aeronáuticas (INFRAERO, 
2010) (fig. 2.17). 
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Figura 2.17: Aeroporto que serve a Belo Horizonte - Aeroporto Internacional 

Tancredo Neves - 2010 

 
Figura 2.17: Vista geral do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, no 

município de Confins - Henry Yu – maio de 2010 

 
O Aeroporto da Pampulha, importante elo da aviação nacional, está voltado para os 
segmentos da aviação geral e regional, com vôos ligando a Capital ao interior e a estados 
vizinhos. Atualmente, é referência como centro de manutenção de aeronaves executivas e 
comerciais de pequeno e médio porte, de asas fixas e rotativas (INFRAERO, 2010) (fig. 
2.66). Está instalado em uma área de dois milhões de metros quadrados, na região da 
Pampulha, distante oito quilômetros do centro da cidade (fig. 2.65). Ao longo dos 4,5 mil 
metros quadrados do terminal de passageiros estão distribuídos restaurante, lanchonete, 
banca de jornal, locadoras de veículos e serviços bancários (INFRAERO, 2010). 
 
O Aeroporto Carlos Prates atende vôos não regulares das empresas de táxi aéreo, da 
aviação geral e de helicópteros. É referência em escolas de aviação de asa fixa e rotativa. 
Dispõe de empresas de manutenção, hangares e construção de aeronaves de pequeno 
porte (INFRAERO, 2010) (fig. 2.67).  
 
O quadro 2.57 sintetiza as características das instalações aeroportuárias que servem Belo 
Horizonte. 
 

Quadro 2.57 Descrição das principais características dos terminais aeroportuários que 
servem a Belo Horizonte - 2010 

Sítio Aeroportuário – Aeroporto Internacional Tancredo Neves 

Área 15.010.000,00 m² 

Pátio das Aeronaves - Área 86.000 m² 

Pista - Dimensões (m) 3.000 x 45 

Terminal de passageiros - Capacidade/ano 5.500.000/ano 

Terminal de passageiros - Área(m²) 53.950 

Estacionamento - Capacidade 1.300 vagas 

Balcões de check-in - Número: 42 

Estacionamento de aeronaves - Nº de 
posições: 

17 posições. As posições podem ser 
alteradas conforme o mix de aeronaves  

Companhias aéreas  
American Airlines, Copa Airlines, Gol, 
Ocean Air, TAM, TAP, Varig, WebJet 

Destinos internacionais diretos 
Lisboa (PT), Miami (EUA), Buenos Aires 
(AR), Cidade do Panamá (PA), Paris (FR). 

Sítio aeroportuário – Aeroporto da Pampulha 
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Área 1.827.584,00 m² 

Pátio das aeronaves - Área 40.470 m² 

Pista - Dimensões(m) 2.540 x 45 

Terminal de passageiros - Capacidade/ano 1.500.000/ano 

Terminal de passageiros – Área (m²) 4.500 

Estacionamento - Capacidade 226 vagas 

Estacionamento de aeronaves - Nº de 
posições 

Oito posições - as posições podem ser 
alteradas conforme o mix de aeronaves 

Companhias aéreas Air Minas, Passaredo, Trip 

Sítio aeroportuário – Aeroporto Carlos Prates 

Área 547.586,99 m² 

Pátio das aeronaves - Área: 3.694 m² 

Pista - Dimensões(m) 928 x 18 

Terminal de passageiros - Capacidade/ano 40.000/ano 

Terminal de passageiros – Área (m²) 348,68 m² 

Estacionamento - Capacidade 50 vagas 

Estacionamento de aeronaves  - Nº de 
posições 

Três posições - as posições podem ser 
alteradas conforme o mix de aeronaves 

Fonte:  Infraero 

 
O Aeroporto Internacional Tancredo Neves é, atualmente, a principal porta de entrada de 
Belo Horizonte. Apesar de estar localizado a 35 quilômetros do centro da Capital mineira, o 
acesso tornou-se bastante facilitado e rápido, a partir da construção da Linha Verde, uma 
adequação das vias que o ligam ao centro de Belo Horizonte, as quais foram transformadas 
em uma via rápida, possibilitando que o trajeto seja percorrido em 35 minutos. 
Anteriormente, este percurso era realizado em aproximadamente 60 minutos ou mais. 
Existem serviços de ônibus de linha executiva e uma convencional saindo do Terminal 
Rodoviário de Belo Horizonte e de um terminal localizado no centro da cidade, chamada de 
Conexão Aeroporto. 
 

2.3.2. Sistema de saneamento público 
 
A implantação de uma política e um plano municipal de saneamento em Belo Horizonte 9Lei 
8.260 de 03 de dezembro de 2001) configurou-se como uma importante ação na busca da 
universalização dos serviços de saneamento ambiental, seja para a população local ou para 
os visitantes. Cabe à administração pública municipal a responsabilidade de materializar o 
que está previsto em Lei.  
 
Os serviços de utilidade pública são quesitos básicos da infraestrutura de uma cidade para 
atendimento da população seja ela residente ou visitante. A infraestrutura básica serve 
como um limitador do número de visitantes que o município pode receber, uma vez que sua 
estrutura física pode estar comprometida. As características sanitárias de uma localidade 
interferem na escolha dos turistas em diversos níveis, desde a escolha da região da cidade, 
como no caso de hotéis próximos a áreas com problemas de saneamento, limpeza urbana, 
esgoto, até a visitação de determinados atrativos que podem estar comprometidos devido 
aos aspectos mencionados anteriormente. Em Belo Horizonte o sistema de saneamento – 
de abastecimento e esgotamento e limpeza urbana – apresentam boas condições. 
 
O maior problema do saneamento relacionado ao turismo diz respeito à situação do 
complexo turístico da lagoa da Pampulha. Por sua situação  hidrográfica, esta lagoa recebe 
o esgotamento de municípios vizinhos a Belo Horizonte, o que representa uma questão 
supramunicipal a ser resolvida. O tratamento dos efluentes que deságuam na lagoa é uma 
parte da questão, uma vez que o recolhimento dos esgotos através de adutores são uma 
ação a ser executada pelos municípios vizinhos. Para esta questão foi organizado o 
Consórcio da Pampulha, composto pelos municípios constantes da bacia hidrográfica, 
empresas e associações de moradores, com o objetivo de captar recursos e administrar as 
obras necessárias para a solução dessas questões. 
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Com relação à limpeza urbana, apesar dos índices de cobertura alcançados pelos serviços, 
a pesquisa da demanda turística apontou uma queixa dos visitantes acerca desse quesito. 
As ações de limpeza urbana deverão, portanto, ser intensificadas nas áreas de 
concentração de atividade turística e nos eixos viários, de maneira a reverter esta 
impressão. Os serviços de limpeza urbana são fundamentais para a realização de eventos 
em locais públicos. Em Belo Horizonte, para a realização de eventos em locais públicos é 
exigido pela Superintendência de Limpeza Urbana, órgão vinculado a Secretária Municipal 
de Serviços Urbanos, o pagamento de uma taxa destinada para a execução de tais serviços 
de forma a atender a qualidade do ambiente pós eventos.  
 
A drenagem urbana é um desafio aos administradores municipais, devido aos aspectos 
históricos da ocupação do espaço municipal, ao relevo característico de Belo Horizonte, e 
ainda ao sistema pluviométrico local, que concentra a temporada de chuvas, especialmente 
no verão. Nessa época acontecem os eventos mais flagrantes relativos às dificuldades da 
drenagem pluvial urbana. Por ser um desafio recorrente, a prefeitura vem envidando 
esforços no sentido de evitar as moradias em locais de risco, através de remoções e 
construção de conjuntos habitacionais. Com relação à interferência desse fator nas 
atividades turísticas, não existem evidências, além dos transtornos habituais da época, que 
afetam os moradores em geral. 
 

2.3.2.1. Saneamento básico 
 
Em estudo recentemente promovido pelo Instituto Trata Brasil19 sobre as condições de 
saneamento básico envolvendo os 81 municípios brasileiros com mais de 300 mil 
habitantes, nos quais vivem 72 milhões de pessoas, Belo Horizonte ocupa a 10ª posição no 
ranking das cidades avaliadas (TRATA BRASIL, 2008). No período 2003-2008 a Capital 
oscilou entre a 2ª posição e atual 10ª posição no item saneamento básico (gráf. 2.73). 
 
 

Gráfico 2.73 Classificação de Belo Horizonte em relação a outros 81 municípios 
brasileiros quanto à oferta de serviços de saneamento básico – 
2003 a 2008 
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Fonte: Instituto Trata Brasil - 2008 

                                                
19

 O Instituto Trata Brasil é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), cuja finalida é promover, apoiar 
e desenvolver ações de responsabilidade social que visem coordenar uma ampla mobilização nacional para se alcançar a 
universalização do saneamento básico, com o objetivo de melhorar a saúde da população, a reduzir a mortalidade infantil, 
gerar emprego e renda, promover a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promover o desenvolvimento 
sustentável.  Seus principais apoiadores são empresas privadas e organizações profissionais ligadas à questão do 
saneamento. 
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O mesmo Instituto Trata Brasil realizou a pesquisa ―Gol do saneamento: como atingir a meta 
da universalização até a Copa 2014‖, em que foram analisadas as necessidades de 
investimentos no setor nas 12 cidades que vão sediar os jogos da Copa do Mundo de 2014. 
Belo Horizonte está em segundo lugar no ranking de melhor saneamento básico, atrás 
apenas de Brasília–DF (TRATA BRASIL, 2010). O estudo considerou a população total 
atendida com água tratada e rede de esgoto, tratamento de esgoto por água consumida e 
índice total de perda de água tratada (o que demonstra a eficiência do operador), entre 
outros indicadores. Os dados foram coletados e analisados em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
 
Entre as cidades-sede, a Capital mineira é a que requer menos investimentos para 
universalizar o acesso à coleta de esgoto e para tratar 100% dos efluentes coletados: pouco 
mais de R$ 317 milhões. A água distribuída no município é, segundo a Copasa, tratada em 
sua totalidade (COPASA, 2010). Com vistas a alcançar a universalização do saneamento 
básico, por exemplo, até o início da Copa de 2014, São Paulo necessitará de R$2,07 
bilhões, Rio de Janeiro R$1,48 bilhão e Manaus R$1,41 bilhão (TRATA BRASIL, 2010). 
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2.3.2.2. Abastecimento de água 
 
Os sistemas de água e esgoto de Belo Horizonte são controlados pela Copasa, sociedade 
de economia mista com administração pública, responsável também pelos serviços 
prestados em mais de 600 municípios mineiros. O mapa 2.3.3 apresenta a distribuição das 
áreas com os níveis de atendimento por abastecimento de água. Os sistemas de 
abastecimento de água de Belo Horizonte e sua região metropolitana têm origem no próprio 
perímetro metropolitano, sendo especialmente dependentes dos sistemas Rio das Velhas, 
Rio Manso e Serra Azul, conforme quadro 2.58. 
 
 

Quadro 2.58 Sistema de produção de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte e 
percentual destinado à Capital do estado - 2008 

Sistema Produtor 
Produção média  

2007 (L/s) 

Produção destinada a Belo Horizonte 

L/s % 

Sistema Rio das Velhas 5.392 4.691 87 

Sistema Rio Manso 3.606 1.419 39 

Sistema Serra Azul 1.864 606 33 

Sistema Vargem das 
Flores 

877 169 19 

Sistema Morro Redondo 422 422 100 

Sistema Ibirité 320 176 55 

Sistema de Água 
Catarina 

64 48 75 

Outros 517 31 6 

Total 13.062 7.562 58 

Fonte: PMS (2008). 

 
Os dados fornecidos pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 
2008) apresentam os indicadores dos serviços de água oferecidos na Capital mineira 
(tab.2.302) 
 
Tabela 2.302 Indicadores dos serviços de água de Belo Horizonte 

Município 
População 
atendida 

(hab.) 

Rede 
de 

água 
(Km) 

Volume 
produzido 

(1000m
3
/ano) 

Volume 
tratado 

(1000m
3
/ano) 

Volume 
consumido 

(1000m
3
/ano) 

Consumo 
energia elétrica 

do sistema 
(1000KWh/ano) 

Belo 
Horizonte 

2.526.914 6.592 229.405 229.405 150.944 179.741 

Fonte: SNIS (2008). 
 
A partir da tabela 2.302 percebe-se que universalizado o abastecimento de água em Belo 
Horizonte. As áreas não cobertas pelo serviço se restringem, basicamente, às áreas de risco 
(conforme mapa 2.3.3), nas quais a ação a ser implantada é a de remoção e 
reassentamento da população.  
 
Os dados disponibilizados pela Copasa dão conta de que a qualidade da água produzida e 
distribuída atende aos padrões de qualidade estabelecidos pela legislação. O resultado da 
qualidade da água é obtido a partir de análises trimestrais e semestrais: Físicas: verifica-se 
a cor e a turbidez, ou seja, possíveis alterações na sua transparência ou presença de 
resíduos; Químicas: verifica-se a presença de materiais orgânicos ou inorgânicos que 
afetam a saúde das pessoas (pesticidas, ferro, alumínio, etc); Bacteriológicas: verifica-se a 
existência de coliformes totais e, dentre outros micro-organismos, indicativos da 
possibilidade da presença de outros micro-organismos causadores de doenças no homem; 
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e Hidrobiológicas: verifica-se a presença de micro-organismos e organismos (vegetais e 
animais) que prejudiquem o tratamento da água ou que possam liberar substâncias tóxicas. 
 
Tabela 2.302.1 Resultado da Qualidade da Água 

Nº de amostras 

Parâmetro Unidade Mínimo Realizadas Fora 
padrões 

Dentro 
padrões 

Valor 
médio 

Limite 

Cloro MG/L CI 7428 8383 15 8368 1,16 0,2 a 2 

Coliformes Totais NMP/10
0mL 

7428 8357 164 8193 98,04 Obs. 

Cor UH 1716 2221 15 2206 <2,5 15 

Escherichia coli NMP/10
0mL 

0 165 4 161 - Obs. 

Fluoreto MG/LF 864 1275 223 1052 0,71 0,6 a 0,85 

PH - 1716 2221 9 2212 8,44 6 a 9,5 

Turbidez UT 1716 2221 4 2217 0,27 5 

 
Obs. Para os parâmetros Coliforme total e Escherichia coli, os valores médios não se aplicam.  
Dados referentes ao período: 01/2011 a 12/2011 – Portaria 518/ Ministério da Saúde 
Fonte: COPASA (2011) 

 
Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, são mais de 17.000 ha de matas, em dez áreas 
de preservação que protegem os seguintes mananciais: Taboões, Rola Moça, Bálsamo, 
Mutuca, Fechos, Cercadinho, Catarina, Barreiro, Serra Azul e Rio Manso. As águas desses 
mananciais passam por análises físico-químicas, bacteriológicas e hidrobiológicas. A 
Copasa controla o uso e ocupação do solo nessas áreas e trabalha na recuperação de 
nascentes e matas ciliares, além de realizar trabalhos educativos e campanhas ecológicas 
para reduzir o número de incêndios em suas reservas.  
 
No entanto, destaca-se que ainda há demandas por investimentos importantes, no tocante 
a: regularização e padronização de ligações prediais em áreas de urbanização precária, de 
forma a se eliminar o risco sanitário dos ramais a céu aberto, muitas vezes mergulhados em 
valas de esgoto; garantia de um programa permanente de melhorias operacionais e de 
atualização tecnológica, destacano-se os aspectos ligados ao controle e à redução de 
perdas; e a garantia de manutenção do controle e vigilância da qualidade da água produzida 
e distribuída, tanto por parte da operadora como da Vigilância Sanitária Municipal, conforme 
procedimentos definidos pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. 
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2.3.2.3. Sistema de esgoto 
 
A COPASA é responsável pelo sistema de esgoto de Belo Horizonte, e por cerca de 200 
outros municípios mineiros. A tabela 2.303 exibe os indicadores de esgotamento sanitário da 
Capital mineira. 
 
Tabela 2.303 Perfil do sistema de esgoto em Belo Horizonte - 2008 

Município 
População 
atendida 

(hab.) 

Rede de 
esgoto 
(Km) 

Volume de 
esgoto coletado 
(1000m

3
/ano) 

Volume de 
esgoto tratado 
(1000m

3
/ano) 

Consumo energia 
elétrica do sistema 

(1000KWh/ano) 

Belo 
Horizonte 

2.376.993 3.941 110.651 88.017 9.948 

Fonte: SNIS (2008). 
 
As estações de tratamento de esgoto (ETE) são estruturas apropriadas para o tratamento de 
águas residuais de origem doméstica e/ou industrial, que, após tratadas, retornam à 
drenagem natural, com níveis de poluição limitados.  
 
A região metropolitana de Belo Horizonte possui 27 ETEs em 12 municípios: ETE Confins 
(1), ETE Juatuba (1), ETE Ribeirão das Neves (1), ETE Contagem (1), ETE Matozinhos (1), 
ETEs Brumadinho (2), ETEs Santa Luzia (4), ETEs Betim (5), ETEs Lagoa Santa (2), ETEs 
Vespasiano (2), ETEs Nova Lima (2), ETEs Belo Horizonte (5). 
 
Das cinco ETEs de Belo Horizonte as do Arrudas e do Onça beneficiam uma população 
superior a 2 milhões de habitantes e possuem capacidade instalada para beneficiar até 3 
milhões de habitantes. O quadro 2.59 traz a síntese das ETEs de Belo Horizonte. 
 
Quadro 2.59 Descrição das estações de tratamento de esgoto localizadas em Belo Horizonte - 2010 

Unidade Operacional Dados da Unidade 

ETE Arrudas Localização: ribeirão Arrudas, extremo lesta da capital/ município de 
Sabará; 
Tipo de tratamento: secundário; 
Vazão (L/s - 2009): 1817,5; Capacidade instalada: 3.375 L/s; 
População atendida (hab.): 1.300.000; Expectativa de população 
atendida (hab.): 1.600.000. 

ETE Onça Localização: ribeirão Onça, nordeste da Capital/ município de Santa 
Luzia; 
Tipo de tratamento: secundário; 
Vazão (L/s - 2009): 994,2 L/s; Capacidade instalada: 1.800 L/s; 
População atendida (hab.): 1.000.000; Expectativa de população 
atendida (hab.): 1.600.000. 

ETE Olhos d‘Água Localização: bairro Olhos d‘Água, sul da Capital; 
Tipo de tratamento: primário; 
Vazão (L/s - 2009): 6,5 L/s; Capacidade instalada: 17,2 L/s; 
População Atendida (hab.): 10.924. 

ETE Minas Solidária Localização: Córrego Olaria, bairro Jatobá, sul da capital; 
Tipo de tratamento: Primário; 
Vazão (L/s - 2009): 0,62 L/s; Capacidade instalada: 3,34 L/s; 
População atendida (hab.): 1.530 

Estação de Tratamento de 
Águas Fluviais Ressaca e 
Sarandi 

Localização: cabeceira da lagoa da Pampulha; 
Tipo de tratamento: secundário; 
Vazão (L/s - 2009): 747 L/s; Capacidade instalada: 750L/s; 
População atendida (hab.): NI. 

Fonte: Copasa - 2010 

 
A Copasa pretende melhorar a qualidade do serviço de coleta e tratamento de esgoto na 
Capital. Para isso, vem desenvolvendo três programas sistemáticos de inspeção, tratamento 
e monitoramento da rede de esgoto e dos corpos hídricos receptores, além da manutenção 
e ampliação das ETEs. Tais programas são aplicados no município de Belo Horizonte e 
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região metropolitana e, alguns casos, em outros municípios no qual a Copasa é a 
prestadora de serviços em saneamento. O mapa 2.3.4 apresenta as áreas com os 
respectivos níveis de atendimento pela coleta de esgoto. 
 
As áreas com os níveis mais preocupantes de atendimento pela coleta de esgoto são: as 
áreas de vilas e favelas; loteamentos que não foram aprovados pela Prefeitura de Belo 
Horizonte na época de sua ocupação onde o parcelamento não foi feito de forma dequada e 
a sua infraestrutura viária e sanitária não foi completamente implantada, gerando 
dificuldades na viabilização técnica de soluções convencionais de esgotamento sanitário; e 
locais de baixo adensamento cuja implantação de redes coletoras não apresenta viabilidade 
econômico-financeira para a operadora dos serviços, dentro dos critérios de crescimento 
vegetativo.  
 
São três os programas em andamento hoje: 
 

 Monitoramento de Corpos Receptores - desenvolvido na RMBH, envolve as bacias 
do rio das Velhas e do rio Paraopeba. T por objetivo aferir a qualidade das águas nos 
corpos receptores do esgoto sanitário e efluente industrial, servindo de parâmetro de 
eficiência do sistema. A tabela 2.304 descreve a atuação deste programa em Belo 
Horizonte; 

 
Tabela 2.304 Situação do monitoramento de Corpos Receptores em Belo Horizonte - 2010 

Município Bacia/Corpo Receptor Pontos Implantados Nº de Análises/mês 

Belo 
Horizonte 

Arrudas 21 535 

Pampulha 14 289 

Onça 11 441 

Córrego Olhos d‘Água  2 34 

Ribeirão Retiro das Pedras 4 18 

Fonte: Copasa (2010) 

 

 Programa de Recebimento e Controle de Efluentes para Usuários não Domésticos 
(PRECEND) - tem por objetivo normatizar e criar obrigações mútuas entre 
prestadora e poluidor para o lançamento de efluentes na rede pública coletora e em 
corpos receptores (COPASA, 2010); 

 Programa Caça-Esgoto - desenvolvimento na RMBH, tem por objetivo identificar e 
sanar o lançamento irregular e/ou clandestinos de efluentes domésticos ou 
industriais no sistema de esgotamento público, bem como controlar o vazamento 
para pluviais (COPASA, 2010). 
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2.3.2.4. Limpeza urbana 
 
As ações de limpeza urbana do município de Belo Horizonte são de responsabilidade da 
Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), vinculada à Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos (SMSU). A SLU, entidade autárquica da Prefeitura municipal de Belo Horizonte, 
criada em meados de 1973, foi instituída pelo Plano Diretor de Limpeza Urbana de Belo 
Horizonte (Hübner & Ramos, 2006). Participam também da execução da limpeza urbana em 
Belo Horizonte as nove Secretarias de Administração Municipal (SARMU), por intermédio da 
Gerência Regional de Limpeza Urbana (GERLU) e da Gerência Regional de Fiscalização de 
Limpeza Urbana (GERFLUR) (PMS, 2008). 
 

A SLU está incumbida de planejar, fiscalizar, explorar e executar os serviços de varrição, 
capina, coleta, transporte e tratamento, transformação do lixo e a comercialização de seus 
produtos e subprodutos. À Gerlu cabe a responsabilidade pelo gerenciamento e execução, 
direta ou indireta, da parcela de serviços que não competem à SLU. A sua fiscalização é 
atribuída à Gerflu. A execução e a administração são descentralizadas nas nove regiões 
administrativas municipais (PMS, 2008). 
 

Em 1990, a SLU implantou a política de coleta seletiva, inicialmente, com catadores de 
papel, incentivando a formação de associações profissionais, com resultados significativos 
nos aspectos social e ambiental para a cidade. Atualmente, as associações de catadores de 
papel encontram-se bastante atuantes, contribuindo para promover melhor destinação dos 
resíduos sólidos da cidade e para o processo de reciclagem. Outras ações da SLU têm 
buscado fortalecer a coleta seletiva setorial e doméstica em Belo Horizonte. 
 

Na busca da adequada destinação do lixo coletado na cidade, a SLU implantou aterros 
celulares associados à biorremediação, técnica que permite o prolongamento da vida útil do 
aterro. Implantou também um programa de controle ambiental que inclui o tratamento do 
chorume, formação de cinturão verde, urbanização e paisagismo. Os dados sistematizados 
mais recentes indicam a existência de 4.400 trabalhadores envolvidos na limpeza urbana de 
Belo Horizonte, dos quais 1.800 são servidores da SLU e 2.600 são funcionários de 
empresas contratadas. As tabelas 2.305 e 2.306, extraídos do Plano Municipal de 
Saneamento (PMS 2008) expressam os números envolvidos na limpeza urbana do 
município. 
 

Tabela 2.305 Utilização de mão de obra direta e indireta, por atividade, na função de limpeza 
urbana em Belo Horizonte - 2008 

Especificação das atividades PBH Contratadas 

Coletas: domiciliar, de RSS, Seletiva. 340 668 

Limpeza de vias e serviços complementares. 418 1.724 

Tratamento e destinação final. 129 160 

Atividades intermediárias (administrativo e fiscalização) 922 48 

Total 1.809 2.600 

Fonte: PMS, (2008). 

 
Tabela 2.306 Utilização de veículos próprios ou de empresas contratadas, por atividade, na função 

de limpeza urbana em Belo Horizonte - 2008 

Veículos e equipamentos PBH Contratadas Total 

Caminhões    

Compactadores 41 132 173 

Outros 24 162 186 

Máquinas e equipamentos    

Diversos 02 139 141 

Veículos leves    

Diversos 13 101 114 

Total 80 534 614 
Fonte: PMS (2008). 
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No mesmo PMS (2008), estimou-se a geração de lixo por habitante por dia em Belo 
Horizonte, apurando-se uma média de 0,692 Kg/hab./dia, sendo que 60% do lixo produzido 
nas regionais administrativas da Capital são de matéria orgânica, incluindo aí restos de 
alimentos, podas e outros putrescíveis. O mapa 2.3.5 apresenta o resultado da cobertura 
municipal da coleta de lixo. Dados sintetizados pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
para o primeiro semestre de 2009 exibem um panorama da limpeza urbana no município 
(quadro 2.60). 
 
Quadro 2.60 Descrição geral da situação dos serviços de limpeza pública urbana em Belo Horizonte - 

2010 

Tipo de serviço Quantitativo 

Limpeza de vias 271.103km de sarjetas e passeios. 

Coleta domiciliar Cobertura coleta domiciliar (urbanizada) – 95%; 
Coleta porta a porta em vilas e favelas – 72%; 
Quantidade de resíduos domiciliares coletados na cidade formal – 
275.214 toneladas; 
Quantidade de resíduos coletados em vilas e favelas – 19.079 ton.  

Programa Agente 
Comunitário de Limpeza 
Urbana 

Extensão atendida com o programa Agente Comunitário – 2.064 km de 
vias e becos; 
Número de vilas atendidas com o programa Agente Comunitário – 13 
(Pedreira Prado Lopez, Barragem Santa Lúcia, Nova Cachoeirinha, 
Ventosa, São Tomás, Marçola, Sumaré, Santana do Cafezal, Nossa 
Senhora de Fátima, Novo São Lucas, Fazendinha, Nossa Senhora 
Aparecida, Nossa Sra da Conceição); 

Serviços de multitarefa Quantidade de resíduos coletados pelos serviços de multitarefa – 12.706 
toneladas; 
Quantidade de resíduos de limpeza nas campanhas da dengue – 534 
toneladas; 

Coleta seletiva e 
reciclagem 

Quantidade total de resíduos coletadas pela coleta seletiva porta a porta 
– 2.165 toneladas; 
Quantidade total de resíduos coletados pela coleta ponto a ponto – 811 
toneladas; 
Coleta seletiva de orgânicos – 783 toneladas. 

Resíduos da construção 
civil e Inertes 

Resíduos destinados às usinas em relação ao total de inertes – 6%; 
Resíduos da Construção Civil (RCC) destinado às usinas de reciclagem 
– 21.307 toneladas; 
Quantidade de reciclado produzido – 9.163 toneladas; 
Quantidade de resíduos destinados ao aterro de inertes – 403.170 ton.  

Resíduos especiais e de 
serviços de saúde 

Resíduos comuns coletados segregados em relação ao total de resíduos 
de serviços de saúde – 20%; 
Quantidade de resíduos coletadas nas unidades de serviços de saúde – 
6.848 toneladas; 
Quantidade de resíduos comuns segregados coletados – 1.362 ton. 

Quantidade de Planos de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 
Especiais (PGRSE) 

Protocolados -18; 
Em análise e correção – 6; 
Aprovados – 14 (planos de anos anteriores). 

Quantidade de Planos de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos de 
Saúde (PGRSS) 

Protocolados – 464; 
Em análise e correção – 517 (planos de anos anteriores); 
Aprovados – 110 (planos de anos anteriores). 

Tratamento e destinação 
final dos resíduos 

CTRS BR 040 – 452.872 toneladas; 
CTRS Macaúbas (Sabará) – 619.051 toneladas; 
Quantidade de resíduos transbordados – 326.182 toneladas; 
Quantidade de composto orgânico produzido – 1.249 toneladas. 

Fiscalização Percentual dos processos fiscais concluídos em relação aos autos de 
infração emitidos – 21%; 
Quantidade de autos de infração emitidos – 1655; 
Quantidade de processos fiscais concluídos – 350. 

Fonte: <portalpbh.pbh.gov.br> acessado em 14/07/2010. 
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Belo Horizonte vivenciou em meados desta década sério problema envolvendo a destinação 
final do lixo, com a saturação do aterro sanitário do bairro Califórnia, inserido na Central de 
Tratamento de Resíduos Sólidos de Belo Horizonte na BR-040 (CTRS/BR-040).  
 
Esta central, instalada numa área de 115 ha integra: aterro sanitário, estações de 
armazenamento de líquidos percolados, unidade de compostagem, aterro de resíduos 
inertes, usina de reciclagem de resíduos da construção e demolição, unidade de 
recebimento de pneu, galpão para estocagem transitória de embalagens tipo ―longa-vida‖, 
unidade de educação ambiental, instalações de apoio administrativo e operacional e estação 
de transbordo de resíduos (PMS, 2008). 
 
Com o encerramento das atividades do aterro sanitário da CTRS/BR-040, em 2007, a 
disposição final dos resíduos sólidos destinados a aterros sanitários foi transferida para o 
aterro sanitário da CTRS/Macaúbas, no município de Sabará, na RMBH. Desde então, a 
CTRS/BR-040 ficou responsável pelo recebimento dos seguintes apenas: 

 resíduos de saúde 

 resíduos orgânicos provenientes da coleta seletiva 

 pneus 

 resíduos de construção e demolição 

 resíduos sólidos domiciliares e públicos coletados na circunscrição das regionais 
Barreiro, Noroeste, Oeste e Pampulha são destinados ao transbordo CTRS/BR-040 
– CTRS/Macaúbas 

 
Com vistas à manutenção da qualidade ambiental e devido ao encerramento do aterro 
sanitário da CTRS/BR-040, foi aprovado em 2007, pelo órgão estadual de meio ambiente o 
―Plano de Fechamento de Aterro‘, o qual, entre outras medidas, determinou a execução de 
obras de selagem, revegetação e aproveitamento do biogás (PMS, 2008). 
 
Atualmente, cinco programas voltados para limpeza urbana do município são colocados em 
práticas pela SLU, tendo como foco, além da questão objetiva do lixo e da qualidade 
ambiental, as consequências sociais em setores específicos do município, como aquelas de 
interesse dos catadores de lixo.  
 
Os seguintes programas conforme PMS (2008) estão em prática: 

 Agente Comunitário de Limpeza Urbana (ACLU) - implantação dos serviços de 
limpeza urbana, coleta domiciliar e limpeza de vilas e favelas, com uso de mão de 
obra local à comunidade. 

 Reciclagem de Resíduos da Construção e Demolição (RCD) - os resíduos 
provenientes de obras, reformas e demolições na construção civil e aqueles 
resultantes de escavação são parcialmente destinados aos centros de reciclagem de 
RCD. Depois, são utilizados pela própria Prefeitura em obras municipais. 

 Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis - programa bastante complexo, que envolve 
uma série de atores e outros subprogramas. Em síntese, o programa busca viabilizar 
e fortalecer a coleta seletiva de papel, plástico, metal e vidro, incentivando a 
separação em todos os níveis e propiciando condições da exploração em nível 
econômico da atividade. 

 Programa de compostagem - produção de composto orgânico utilizado na 
manutenção das áreas de jardins da cidade e doados a escolas ou órgãos públicos 
que administram projetos na área ambiental ou agroecológico. A produção atual é de 
mais de 1.200 tonelada/ano de composto orgânico. 

 Recolhimento de pneus - a participação da Prefeitura Municipal se restringe ao 
recolhimento em via pública e destinação ao CTRS/BR-040, com destinação de 
responsabilidade dos fabricantes de pneumáticos, como estabelece legislação 
federal. 
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2.3.2.5. Drenagem Pluvial 
 
O sistema de drenagem natural de Belo Horizonte encontra-se em nível elevado de 
antropização, com a maioria dos cursos d‘água linearizados e canalizados. A rede de 
drenagem está estruturada nas bacias do ribeirão Arrudas, do córrego do Onça e do seu 
tributário ribeirão Isidoro, os quais fluem de oeste para leste em direção ao rio das Velhas, o 
nível de base hidrográfico em Belo Horizonte. A tabela 2.307 demonstra a distribuição areal 
das bacias no município. O mapa 2.3.6 apresenta a distribuição dessas bacias no território 
municipal. 
 

Tabela 2.307 Distribuição areal das bacias hidrografias em Belo Horizonte - 2010 

Bacia 
Área no município de Belo 

Horizonte (Km
2
) 

Área Percentual (%) 

Ribeirão Arrudas 163,70 49,25 

Córrego do Onça 102,57 30,86 

Ribeirão Isidoro  55,61 16,73 

Rio das Velhas 10,50 3,16 

Total 332,38 100 

Fonte: Adaptado de PMS (2008) 

 
As condições hidrográficas do município estão bastante alteradas, à exceção da porção de 
encosta da serra do Curral e de outros pontos isolados de preservação. Na área central do 
município, todos os cursos d‘água encontram-se canalizados, seja com revestimento 
simples do leito ou, como a grande maioria, confinados em canais fechados (PMS, 2008). 
 
Os quantitativos de cursos canalizados e em leito natural em Belo Horizonte oferecidos pelo 
PMS (2008) incluem o município de Contagem, na RMBH, e proporcionam um panorama 
das condições dos leitos de drenagem. Ainda que a maioria dos cursos d‘água esteja em 
leito natural, os principais cursos da cidade estão canalizados, com exceção do ribeirão 
Isidoro, na região norte da Capital. A tabela 2.308 expressa as informações coletadas de 
Plano Municipal de Saneamento (PMS, 2008) sobre a condição dos leitos de drenagem da 
Capital. 
 

Tabela 2.308 Situação do leito das drenagens das bacias hidrográficas de Belo Horizonte - 2008 

Bacia Tipo de leito 
Extensão 

(Km) 
Extensão em 

relação ao total (%) 

Ribeirão Arrudas 
Não Canalizado 283,0 32,86 

Canalizado 
(Aberto + fechado) 

113,5 13,18 

Córrego do Onça/ Ribeirão 
Isidoro 

Não Canalizado 298,0 34,61 

Canalizado 
(Aberto + fechado) 

125,6 14,59 

Rio das Velhas Não Canalizado 41,0 4,76 

Total 861,10 100 

Fonte: Adaptado de PMS (2008) 
 

Champs (2008) em trabalho sobre a drenagem pluvial em Belo Horizonte, quantificou em 
aproximadamente 700Km de extensão o somatório dos cursos d‘água circunscritos à 
Capital, dos quais 160Km são canais revestidos fechados, 40Km canais revestidos abertos 
e 500Km em leito natural. 
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A política adotada na gestão das águas urbanas na Capital mineira desde sua fundação e 
que perpetuou até o final do século XX trouxe profunda modificação da paisagem, redução 
da capacidade de armazenamento dos deflúvios, aumento da energia de fluxo, enchentes 
frequentes e poluição dos cursos d‘água. O quadro 2.61 sintetiza as principais 
características na política dos recursos hídricos urbanos na perspectiva convencional e 
naquela ambiental. O mapa 2.3.7 apresenta a localização das áreas com risco de inundação 
em Belo Horizonte. 
 
Quadro 2.61 Concepções na gestão de recursos hídricos urbanos 

Concepção convencional Concepção ambiental 

- Canalização do curso d‘água 

- Escoamento rápido das águas 

- Foco do projeto: fundo de vale 

- Projeto de drenagem 

- Exclusão das águas 

- Tratamento do curso d‘água 

- Armazenamento dos deflúvios 

- Foco do projeto: bacia hidrográfica 

- Projeto integrado 

- Inclusão dos cursos d‘água na paisagem urbana 

Fonte: Champs (2008). 

 
Com o objetivo de mudar a gestão das águas urbanas na Capital, a PBH formulou, em 2002, 
o projeto DRENURBS. O Programa DRENURBS/NASCENTES. elaborado para ser 
implementado em fases sucessivas, está promovendo a despoluição dos cursos d'água, a 
redução dos riscos de inundação, o controle da produção de sedimentos e a integração dos 
recursos hídricos naturais ao cenário urbano. O projeto trouxe como inovação a proposta de 
incluir os cursos d‘água na paisagem urbana, evitando-se as tradicionais canalizações 
(PBH, 2010). 
 
Há, também, o desafio de despoluir suas águas, o que leva à busca de projetos que possam 
integrar serviços urbanos como a coleta de lixo e de esgotos, ao serviço de drenagem das 
águas pluviais. A área de trabalho deixa de ser apenas o leito do córrego, para abranger 
toda sua bacia de drenagem. 
 
Atualmente, 28Km de cursos d‘água foram submetidos aos programas orientados pelo 
Drenurbs, abrangendo 20Km2 da Capital (8% da área total) 70 mil pessoas beneficiadas 
diretamente (quadro 2.62). 
 
Quadro 2.62 Implantação do Programa de Drenagem Urbana em Belo Horizonte - 2010 

Bacia ou sub-bacia 
Extensão 

(Km) 
Área de Influência 

(Km
2
) 

População 
(hab.) 

Fase do 
projeto 

Córrego 1º de Maio 0,44 0,48 2.983 Concluído 

Córrego da Av. Nossa Senhora 
da Piedade 

0,62 0,73 6.713 Concluído 

Córrego Baleares 1,37 0,43 3.741 Concluído 

Córrego Engenho Nogueira 2,81 6,00 19.428 Andamento 

Córrego Bonsucesso 22,60 11,92 34.210 Andamento 

Total 27,84 19,56 67.075 - 

Fonte: <portalpbh.pbh.gov.br> 

 
O horizonte de implantação do Drenurbs, incluindo todos seus serviços e obras, é de 25 
anos, tendo sido estimado um custo total final de R$ 1,5 bilhão. Para tornar o programa 
viável financeiramente, procedeu-se a uma subdivisão em etapas sucessivas, sendo a 
primeira a um custo de US$77.5 milhões. Em julho de 2004, a Prefeitura de Belo Horizonte 
assinou com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) contrato de empréstimo 
nesse valor, com 40% de contrapartida local, para financiamento dos empreendimentos do 
Programa Drenurbs, incluindo intervenções em cinco bacias hidrográficas. 
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No total, o Programa de Saneamento Ambiental de Belo Horizonte, no qual o Drenurbs está 
inserido, prevê a despoluição de 140km de cursos d‘água, abrangendo 73 córregos (48 
bacias), o que corresponde a 20% da extensão total e 30% do número de córregos em leito 
natural, ou seja, não canalizados, da cidade. A área de abrangência do programa é de 
177km² (51% da área total do município) e a população atingida é de 1.011.000 habitantes, 
ou cerca de 45% da população da cidade. 
 
Nos últimos anos, episódios dramáticos, com enormes prejuízos materiais e perdas de vida, 
sobretudo em 2008 e 2009, nas avenidas Tereza Cristina (regionais Barreiro, Noroeste), 
Prudente de Moraes (regional Centro-Sul), e Bernardo Vasconcelos (regional Nordeste), 
ratificaram a necessidade de projetos holísticos na gestão da drenagem urbana, valorizando 
a dinâmica hídrica de escoamento e infiltração natural de deflúvios. 
 
A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, visando informar e garantir a segurança da 
população e minimizar prejuízos materiais, mapeou e sinalizou todas as áreas potenciais de 
ocorrência de enchentes em eventos episódicos torrenciais. A implantação de obras de 
engenharia ou de programas ambientais visa reduzir a ocorrência e os efeitos das 
enchentes, já que a eliminação completa desses episódios não é possível. A cidade foi 
construída desconsiderando a rede e a dinâmica hidrológica natural. 
 
O mapeamento das áreas foi denominado ―Carta de Inundações de Belo Horizonte – 
Identificação de Áreas Potencialmente Suscetíveis‖, realizado pela Prefeitura de Belo 
Horizonte e publicado em janeiro de 2009. O sítio da PBH disponibiliza o acesso ao 
mapeamento para todos os interessados, por meio de ferramentas práticas de visualização 
e pesquisa. 
 

Tabela 2.308.1 Ocorrências de Inundação e Alagamento no Município de Belo Horizonte 

Regional 
Número de ocorrências 

1995 a 1998 1999 a 2008 

Norte 248 201 

Nordeste 465 180 

Noroeste 158 31 

Pampulha 252 114 

Venda Nova 307 390 

Leste 167 45 

Centro Sul 88 22 

Oeste 292 91 

Barreiro 177 22 

Fonte: Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Belo Horizonte – Comdec (2009) 

 
As inundações ocorridas, nos últimos anos, nas Avenidas sanitárias dos córregos do 
Vilarinho, Ressaca, Engenho Nogueira e Jatobá colocam em evidência a vulnerabilidade do 
sistema gerando inundações repetidas a cada estação chuvosa. O crescimento e 
adensamento informal da malha urbana, fora do controle dos processos de aprovação de 
loteamentos e edificações, eu origem a uma série de loteamentos irregulares, vilas e favelas 
que por ocuparem áreas impróprias para assentamentos, como planícies de inundação e 
áreas de risco geológico, constituem os locais de maior concentração dos problemas de 
drenagem.  
 
Os principais problemas de drenagem com efeitos na atividade turística em Belo Horizonte 
são aqueles relacionados com a mobilidade em dias chuvosos. Apesar de não existir 
nenhuma área de alagamento ou inundação nas áreas de concentração dos principais 
atrativos turísticos de Belo Horizonte o deslocamento de modo geral na cidade pode se 
tornar lento devido às condições de trânsito e tráfego que sofrem alterações com as 
respectivas interferências. 
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2.3.3.  Sistema de comunicação 
 
Belo Horizonte é um importante centro regional, Capital do estado com segunda maior 
população do Brasil, dotada de complexa rede de comunicação, de telefonia, internet, 
encomendas e correspondência. Conta com escritórios de importantes empresas do setor 
de comunicações. 
 
O serviço de telefonia fixa no estado de Minas Gerais é prestado na modalidade de 
concessão. Atualmente, três empresas detêm concessão dos serviços de telefonia fixa: 
Telemar Norte Leste, Embratel e CTBC Telecom, sendo que esta última não atua na Capital 
mineira. A realidade atual dos serviços de telefonia fixa (instalações privadas e públicas – 
orelhões) no estado atualmente é a seguinte, segundo a ANATEL (2010): 

 Telefones instalados: 4.208.011 

 Telefones em serviço: 3.303.372 

 Telefones públicos (orelhões): 113.401 

 Teledensidade: 16,91 telefones/100hab 

 Localidades atendidas: 3.577 

 Telefones adaptados para deficientes motores: 2.018; 

 Telefones adaptados para deficientes auditivos: 262. 
 
Belo Horizonte conta com duas concessionárias de telefonia fixa, que atendem uma 
população de pouco mais de 2,4 milhões de habitantes. De acordo com a ANATEL (2010), a 
realidade dos serviços de telefonia fixa da Capital é expressa pelos seguintes quantitativos: 

 Telefones instalados: 1.004.708 

 Telefones em serviço: 695.065 

 Telefones públicos (orelhões): 14.416 

 Teledensidade: 244,05 Telefones/100hab 

 Código telefônico da localidade: 31 
 
Os serviços de telefonia móvel em Belo Horizonte são oferecidos pelas operadoras Claro, 
TIM, Oi e Vivo, no padrão GSM/3G. A Capital mineira é a terceira cidade brasileira em 
número de celulares (tab. 2.309), e a quinta na densidade da telefonia móvel no país20 (tab. 
2.310). 
 

Tabela 2.309 Número de celulares por código DDD - 2010 

Código DDD UF Cidade principal Número de celulares (milhares) 

Jun/09 Dez/09 Mai/10 Jun/10 
1º 11 SP São Paulo 23.188 25.471 26.550 26.656 
2º 21 RJ Rio de Janeiro 12.304 12.974 13.338 13.365 
3º 31 MG Belo Horizonte 7.103 7.706 8.010 8.037 
4º 81 PE Recife 5.894 6.319 6.793 6.843 
5º 51 RS Porto Alegre 5.677 6.063 6.280 6.307 

Fonte: <www.teleco.com.br> acessado em 20/07/2010. 

 
Tabela 2.310 Densidade da telefonia móvel por código DDD - 2010 

Código DDD UF Cidade principal Número de celulares/100 habitantes 

Jun/09 Dez/09 Mai/10 Jun/10 

1º 71 BA Salvador 128,65 134,83 142,76 143,56 
2º 61 DF Brasília 125,18 131,71 136,41 136,87 
3º 11 SP São Paulo 109,18 119,46 124,11 124,52 
4º 12 SP S. José dos Campos 95,70 106,87 114,72 116,47 
5º 31 MG Belo Horizonte 103,33 111,59 115,58 115,88 
Fonte: <www.teleco.com.br> acessado em 20/07/2010. 

 

                                                
20

 Os dados de utilização da telefonia móvel são tabulados a partir do código de área e não da circunscrição municipal. 
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A Capital mineira conta com excelentes serviços de acesso a internet, com velocidade e 
mecanismos variados. Há sistemas de conexão via linha telefônica (dial-up), acessível a 
qualquer pessoa com linha telefônicas do tipo comutada, via cabo, e via rádio. Além disso, é 
disponibilizado gratuitamente em locais de interesse público na cidade sistema de conexão 
aberta wireless, acessível gratuitamente aos cidadãos. 
 
Belo Horizonte possui dezenas de emissoras de televisão instaladas, transmitindo em sinal 
aberto (VHF/UHF/digital) programação local e retransmitindo programação de rede nacional. 
A capital conta também com prestadoras de serviços de televisão a cabo e receptores via 
satélite, exibindo variada programação, e mais de uma dezena de estações de rádio, 
comerciais, públicas e comunitárias, transmitindo programação local e grade nacional 24 
horas por dia. 
 
A cidade conta com serviços de distribuição e sucursais dos principais veículos da mídia 
impressa do Brasil e com importantes revistas e jornais com coberturas local, regional e 
nacional. Também, é sede de agência de notícias. 
 
Os serviços de despacho e recebimento de encomendas e correspondência são 
assegurados por ampla rede de correios instalada na Capital, bem como por empresas 
privadas do ramo de transporte que atuam no setor. Internamente, há eficientes serviços de 
courrier, principalmente motociclistas. 
 
Belo Horizonte, como importante centro urbano e relevante pólo regional, conta com toda a 
gama de tecnologias e serviços disponíveis dedicado aos sistemas de comunicação e à 
tecnologia da informação. O acesso é heterogêneo dentro do município, sobretudo com 
relação a serviços de internet e televisão por assinatura, mas é prudente afirmar que o 
acesso ao sistema, pelo menos para planos básicos, está disponível à grande parte da 
população da capital. 
 

2.3.4. Iluminação pública 
 
Iluminação pública, que diz respeito ao sistema de iluminação noturna das cidades, é de 
responsabilidade do município. Em Belo Horizonte, este serviço é prestado pela 
concessionária Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), com contrapartida da 
cobrança aos usuários na conta de energia elétrica, sob a rubrica taxa de iluminação 
pública. 
 
A iluminação pública é fundamental para a manutenção da qualidade de vida nos centros 
urbanos, atuando como instrumento de cidadania e permitindo aos habitantes desfrutar 
plenamente do espaço público no período noturno. Além de estar diretamente ligada à 
segurança pública no tráfego, a iluminação pública previne a criminalidade, embeleza as 
áreas urbanas, destaca e valoriza monumentos, prédios e paisagens, facilita a hierarquia 
viária, orienta percursos e aproveita melhor as áreas de lazer (Eletrobrás, 2010). 
 
A melhoria da qualidade dos sistemas de iluminação pública contribui positivamente com a 
imagem da cidade, favorecendo o turismo, o comércio e o lazer noturno e ampliando a 
cultura do uso eficiente e racional da energia elétrica. Com isso, alavanca o 
desenvolvimento social e econômico da população (Eletrobrás, 2010). 
 
A Cemig controla no estado de Minas Gerais mais de 134 mil pontos de iluminação pública, 
dos quais cerca de 80% estão instalados em Belo Horizonte (CEMIG, 2010). Desde 2007, 
por intermédio do Programa Reluz, em uma parceria entre a PBH, a Cemig e o Governo 
Federal, ocorre a substituição sistemática de todas as lâmpadas de vapor de mercúrio pelas 
de vapor de sódio, com o objetivo de alcançar 100% de eficiência da iluminação pública, 
com 12.500 MW de economia ao ano. 
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A tecnologia com lâmpadas LED (light-emitting diode) é opção ainda mais eficiente para a 
iluminação pública e já vem sendo adotada em novos semáforos da Capital. A Cemig já está 
fazendo vários testes com a nova iluminação na lagoa da Pampulha e no complexo 
esportivo do Mineirão e do Mineirinho, já com vistas à Copa do Mundo de 2014 (CREA-PR, 
2009). 
 
Belo Horizonte apresenta excelente cobertura de iluminação pública de acordo com dados 
do Censo IBGE 2010 que registrou entre os municípios com mais de um milhão de 
habitantes o percentual de (98,9%) fazendo com que a iluminação pública fosse a 
característica de infraestrutura urbana mais presente no entorno dos domicílios 
investigados. Mesmo em locais onde a cobertura era insuficiente, como vilas e favelas, 
programas de implantação de iluminação pública realizada pela URBEL - Companhia 
Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte têm mudado essa realidade. Existem mais 
de 115.000 instalados ao longo de toda cidade, o que implica densidade de mais de 300 
postes de iluminação pública por Km2. O mapa 2.3.8 apresenta a distribuição da malha de 
postes áreas beneficiadas pela iluminação pública em Belo Horizonte.  
 
De acordo com dados do Sistema de Controle de interrupções (CONINT, 2007) o número 
médio mensal de perturbações foi 8 número de perturbações com corte de carga e 2 
números de perturbações sem corte de carga. O somatório das durações das interrupções 
do ponto de controle com duração maior ou igual a 1 minuto, em minutos por mês foi de 720 
e a maior duração de interrupção do ponto de controle em minutos por mês foi 120 min/mês. 
Em Belo Horizonte a média de horas sem iluminação por mês foi de 0,212. O número médio 
de ocorrências emergenciais por mês foi de 73. 
 
Na capital, 20% das interrupções no fornecimento de energia são causados por árvores. Em 
2009, a Cemig lançou o programa Premiar (Programa Especial de Manejo Integrado de 
Árvores e Redes) com o objetivo de ajustar a arborização com as redes de distribuição de 
energia elétrica. Em 2011 o programa Premiar registrou uma queda de 5,74% na frequência 
de interrupções na região metropolitana de Belo Horizonte. A interrupção do fornecimento 
aos consumidores, em relação a 2009, caiu 25%; ou seja, melhoria de 25% do DEC 
(Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora). 
 
Quanto a capacidade de atendimento caso o fluxo turístico aumente na Capital, a Cemig e 
prefeitura de Belo Horizonte estão trabalhando em parceria para implantar projetos de 
eficientização energética da capital mineira e de energia solar para o Mineirão. O KFW 
(banco de fomento do Governo Alemão) será responsável pelo financiamento desses 
empreendimentos. 
 
Além disso, a cidade conta com mais de 2 milhões de metros quadrados de sistemas de 
aquecimento solar e em casos de blackout geral no sistema, a CEMIG conta uma OI 
(Instrução Operativa) elaborada pelo COS (Centro de Operação do Sistema) sobre os 
planos de contingências e com instruções específicas que indicam como devem ser feitas as 
devidas manobras de transferências de alimentação e recuperação das cargas afetadas. 
 
Quando da realização de eventos especiais (seminários e eventos 
esportivos/culturais/sociais/cívicos) a CEMIG elabora planos específicos com ações 
preventivas e de mobilização para a mitigação de ocorrências acidentais no sistema elétrico. 
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2.3.5. Serviços de saúde 
 
Os serviços públicos de saúde oferecidos pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte se 
dividem em: atenção básica; atenção secundária; reabilitação; rede de hospitais; vigilância 
sanitária; urgência; e emergência. 
 
No período de 2003 a 2008 a política de saúde da Capital foi orientada na perspectiva de 
fortalecer a atenção básica sistêmica. No mesmo período, estabeleceu-se a 
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descentralização da administração da saúde municipal, seguindo o recorte já definido pelas 
nove secretarias regionais. 
 
A rede de saúde de Belo Horizonte conta 226 unidades assistenciais, sendo 145 unidades 
básicas de saúde. O mapa 2.3.9 apresenta a distribuição das unidades de saúde por tipos 
principais. O quadro de recursos humanos do SUS-BH é expressivo e em crescimento. Em 
2003, 44,2% dos quadros da saúde eram servidores municipais e em 2008 o percentual 
subiu para 53,0%. A implantação do programa BH-Vida: Saúde Integral permitiu a ampliação 
da cobertura do Programa Saúde da Família (PSF), que atingiu 75% da população em 2008. 
 
A atenção básica à saúde em Belo Horizonte é fornecida nos centros de saúde da Capital, 
os quais são a primeira referência em atendimento médico. Nestes centros de saúde, há 
equipes dos programas BH-Vida: Saúde Integral e PSF. O primeiro conta com profissionais 
especialistas (pediatras, ginecologistas e dentistas) e o segundo, com um médico da família, 
um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde. 
 
Cada centro de saúde oferece os seguintes serviços: acolhimento, vacina, consulta médica, 
consulta de enfermagem, curativos, farmácia, visita domiciliar, grupos operativos, 
orientações sobre como prevenir doenças e prevenção de doenças transmitidas por 
animais. Os atendimentos são agrupados em: saúde do adulto e dos idosos, saúde da 
criança, saúde da mulher, saúde bucal e saúde mental em centros de saúde específicos. 
 
Pacientes com deficiência e aqueles que precisam de tratamento de reabilitação – 
fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional – contam com três serviços públicos de 
reabilitação em Belo Horizonte: CREAB Sagrada Família e Serviço de Reabilitação da URS 
Padre Eustáquio (municipais); e Centro Geral de Reabilitação (estadual). Aqueles com 
indicação médica para o tratamento de reabilitação comparecem a um dos centros 
conveniados que atende na regional de sua residência, com encaminhamento médico - 
público ou particular - para a marcação da consulta. 
 
A rede SUS de Belo Horizonte tem hospitais públicos, filantrópicos e privados. Alguns 
atendem especialidades (hospitais gerais) e outros são especializados em áreas médicas, 
como pediatria, ortopedia, cardiologia, psiquiatria e maternidade. 
 
O Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB) é referência para as urgências clínicas, 
politraumas, cirurgias ortopédicas, neurológicas, bucomaxilofaciais, vasculares, plásticas e 
maternidade de alto risco. Conta 402 leitos (135 na Unidade de Urgência e Emergência, 267 
nas Unidades de Internação e 18 de Hospital-Dia), um ambulatório de especialidades e o 
Programa de Atenção Domiciliar e de Desospitalização. 
 
A rede hospitalar de atendimento público conta, entre contratadas e conveniadas, 32 
hospitais e cerca de 400 ambulatórios. Essas unidades prestam serviços por meio de 
contrato ou convênio, de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde. São 
realizadas consultas, internações e exames laboratoriais. 
 
A Central de Internação funciona 24 horas/dia e recebe, em média, 7 mil pedidos de vagas 
por mês e encaminha 1.800 internações de urgência e 2.800 eletivas. As vagas para 
internação são solicitadas pelos serviços de urgência, centros de saúde e hospitais da 
Capital e do interior, por telefone e registradas em computador. Os casos são atendidos de 
acordo com a gravidade e ordem de chegada do pedido, avaliados por um médico. 
 
As unidades de Urgência e Emergência funcionam 24 horas por dia e atendem os usuários 
com problemas de saúde que começaram há pouco tempo (chamadas ―situações agudas‖), 
ou que tenham uma doença já conhecida e diagnosticada (como pressão alta e diabetes) e 
apresentam piora ou que estejam com sofrimento (dores fortes, febre alta, desmaios etc.) 
que coloquem em risco a vida. 
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Em Belo Horizonte, são 14 Unidades de Urgência/Emergência: 6 Unidades de Pronto-
Atendimento (UPA) da Prefeitura, 1 UAPU Zona Leste, vinculada à Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais (Fhemig), e 7 prontos-socorros de hospitais públicos. Sua descrição 
e endereços encontram-se nos quadros 2.63 e 2.64. 
 
Quadro 2.63 Unidades de Urgência e Emergência e de Pronto-Atendimento em Belo Horizonte - 

2009 

Unidade Endereço 

Barreiro Av. Aurélio Lopes, 20, Diamante, telefones 3277-5842 e 3277-5840 

Oeste Av. Barão Homem de Melo, 1710, telefones 3277-7044 e 3277-6530 

Nordeste Praça 13 de Maio, s/n.º, Silveira, telefones 3277-5634, 3277-5629 

Norte Rua Oscar Lobo Pereira, 270, Primeiro de Maio, telefone 3277-7464 

Pampulha Av. Santa Terezinha, 515, Santa Terezinha, telefones 3277-8441 e 3277-8447 

Venda Nova Rua Padre Pedro Pinto, 322, Venda Nova, telefones 3277-5570, 3277-543 

UAPU Zona Leste Rua 28 de Setembro, 372, Esplanada (vinculada à Fhemig) 
Fonte: PBH (2008) 

 
Quadro 2.64 Unidades de Pronto-Socorro em Belo Horizonte -2009 

Hospital Endereço 

Hospital Municipal Odilon Behrens Rua Formiga, 50, São Cristóvão 

Hospital das Clínicas Av. Prof. Alfredo Balena, 110, Santa Efigênia 

Hospital João XXIII Av. Prof. Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia 

Hospital Júlia Kubistchek Av. Dr. Cristiano Resende, 312, Milionários 

Hospital Risoleta Tolentino Neves (Pronto-Socorro 
de Venda Nova) 

Rua das Gabirobas, 1, Vila Clóris 

Hospital Alberto Cavalcanti Rua Camilo de Brito, 636, Padre Eustáquio 

Centro Geral de Pediatria Alameda Ezequiel Dias, 345, Centro 
Fonte: PBH (2008) 

 
Os seguintes programas específicos em saúde encontram-se presentes em Belo Horizonte: 
 

 Programa de Mãos Dadas Contra a AIDS - programa complexo e abrangente que 
envolve os serviços de educação sexual, orientação, testagem, tratamento e 
acompanhamento para DST/AIDS 

 PAD – Programa de Atenção Domiciliar - atende pessoas que necessitam de 
assistência, mas que não precisam necessariamente ficar internadas em hospitais. O 
atendimento é feito na própria residência do paciente 

 LEISHMANIOSE - Belo Horizonte é um município com alta incidência da 
leishmaniose visceral, que investe intensamente em ações de controle e prevenção 
da doença 

 BH CIDADANIA – Programa que foi implantado nas nove regionais de Belo 
Horizonte no ano de 2002, e está voltado em áreas de vulnerabilidade social. 
Atualmente são 23 espaços que atendem 24.885 famílias 

 Vacinação - Calendário anual de vacinação voltado para imunização de doenças 
típicas e atípicas, como o Programa de Imunização para a gripe causada pelo H1N1 

 Combate à Dengue - O trabalho de combate à dengue é realizado durante todo o 
ano pela Prefeitura de Belo Horizonte e é referência em todo o País. Cerca de 1.200 
agentes de Combate a Endemias (ACE) fazem o monitoramento constante da 
presença de focos do mosquito aedes aegpyti nos imóveis da Capital 

 Academias da Cidade - as Academias da Cidade, em Belo Horizonte, são boas 
opções para a prática gratuita e orientada de atividades físicas 

 Censo Social – Cartão SUS em BH: A implantação do Cartão SUS em Belo 
Horizonte ocorreu a partir do ano 2000, quando o município foi inserido no Projeto 
Piloto do Ministério da Saúde. Desde o início, foi associado ao cadastro da 
população da Capital. Denominado como ―Censo BH Social‖ (CBHS), o programa é 
uma ampla base cadastral, que contém hoje 1,91 milhão de pessoas reunidas em 
500 mil famílias. Isso representa cerca de 80% da população da cidade e a 
totalidade dos usuários dos SUS-BH. 
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A tabela 2.311 traz a síntese da assistência do SUS-BH segundo o tipo e natureza da 
assistência médica prestada, com base em dados consolidados até 2007: 
 

Tabela 2.311 Distribuição das unidades assistenciais do Serviço Único de Saúde de Belo 
Horizonte, segundo tipo - 2006 e 2007 

Tipo de Unidade 

Rede Municipal Própria 
Número de unidades 

2006 2007 

Unidades Básicas 140 145 
Centros de Referência Secundária - PAM e Policlínica 5 5 
Centro de Especialidades Médicas - CEM 1 4 
Centro de Especialidades odontológicas - CEO 3 3 
Centro de Treinamento e Referência - CTR_DIP - Orestes Diniz 1 1 
Centro de Reabilitação Sagrada Família -CREAB 1 1 
Serviço de Reabilitação - URS Pe. Eustáquio 1 1 
Centro Geral de Reabilitação Centro Sul 1 1 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CERSAT 1 1 
Núcleo de Saúde do Trabalhador Centro Sul 1 1 
Centro de Referência em Saúde Mental - CERSAM 7 7 
Centro de Referência Infanto-juvenil - CERSAMI 0 1 
Centro de Convivência - CV 9 9 
Centro de Refência da Infância e Adolescência - CRIA* 2 0 
Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA 1 1 
Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais - CRIE 1 1 
Laboratórios Distritais 5 5 
Laboratório Central 1 1 
Laboratório de Bromatologia 1 1 
Laboratório de Zoonoses 1 1 
Centro de Controle de Zoonoses 1 1 
Farmácia Distrital 9 9 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA 7 7 
Unidade de Resgate/SAMU 1 1 
Núcleo de Apoio em Reabilitação – NAR 2 2 
Unidade de Ultrassom 1 1 
Núcleo de Cirurgia Ambulatorial 1 1 
Centro de Oftalmologia 1 1 
Central de Esterilização 8 8 
Hospitais 1 1 
Total 215 222 
Fonte: PBH (2008). 

 
 
A tabela 2.312 apresenta a síntese das unidades assistenciais públicas de Belo Horizonte 
utilizadas por meio de convênios ou contratos da Prefeitura Municipal, consolidados até o 
ano de 2007. 
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Tabela 2.312 Unidades assistenciais contratadas/conveniadas da rede SUS-BH – 2007 

Unidade Contratada/Conveniada Número de unidades 
Apoio Diagnóstico/Terapêutico 87 
Unidades Ambulatoriais 7 
Unidades Hospitalares 26 
Sarah Belo Horizonte 1 
Total 118 
Fonte: PBH (2008). 

 

Belo Horizonte, além da rede de assistência pública, conta com vasto serviço de medicina 
privada, seja por cooperativas médicas ou atendimento particular. O DATASUS mantém um 
banco de dados atualizado, que contempla todos os estabelecimentos de assistência 
médica do País, tabulados por unidade administrativa.  
 
O quadro 2.65 atualizado em maio/2010 descreve a realidade médica da capital mineira. 
 

Quadro 2.65 Síntese dos serviços de saúde em Belo Horizonte em maio/2010 

Tipo de estabelecimento de assistência à saúde Número de unidades 

Central de Regulação de Serviços de Saúde 4 

Centro de Atenção Hemoterápica e ou Hematológica 3 

Centro de Atenção Psicossocial 36 

Centro de Saude/Unidade Básica de Saúde 685 

Clinica Especializada/Ambulatório Especializado 881 

Consultório Isolado 3.847 

Cooperativa 32 

Farmácia Medic Excepcional e Prog Farmácia Popular 44 

Hospital Dia 23 

Hospital Especializado 43 

Hospital Geral 66 

Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN 1 

Policlínica 45 

Posto de Saúde 66 

Pronto Socorro Especializado 2 

Pronto Socorro Geral 27 

Secretaria de Saúde 9 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 482 

Unidade de Vigilância em Saúde 39 

Unidade Móvel Pré Hospitalar - Urgência/Emergência 8 

Unidade Móvel Terrestre 14 

Total 6.357 

Fonte: <www.datasus.gov.br> 
 

Belo Horizonte possui atualmente mais de 8.700 leitos de internação (tab. 2.313), atualizado 
até maio de 2010 conforme informações colhidas no DATASUS. 
 

Tabela 2.313 Número de leitos de internação em Belo Horizonte em maio/2010 

Natureza do estabelecimento Número de leitos para internação 

Administração direta da saúde 30 
Administração direta de outros órgãos 517 
Administração indireta/autarquia 331 
Fundação pública 1932 
Empresa privada 2733 
Fund. privada 39 
Cooperativa 266 
Serviço social autônomo 125 
Entidades sem fins lucrativos 2.799 
Total 8.772 
Fonte: www.datasus.gov.br 2010 

http://www.datasus.gov.br/
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2.3.6. Segurança 
 
A segurança pública de Belo Horizonte está estruturada sob o comando de diferentes 
esferas governamentais, com atribuições específicas. Sob a administração municipal, há a 
Guarda Municipal; sob a estadual, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia 
Civil; e sob a federal, a Polícias Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária 
Federal. 
 
A Guarda Municipal de Belo Horizonte (GMBH), criada em 2003, tem por objetivos garantir a 
segurança aos órgãos, serviços e patrimônio do Poder Público Municipal, e proteger os 
agentes públicos e os usuários dos serviços públicos. A GMBH conta atualmente com um 
efetivo aproximado de 1.900 servidores, excetuando-se os servidores civis da Prefeitura que 
auxiliam nos serviços administrativos e os técnicos e gerentes contratados para os trabalhos 
de planejamento e operacionalização das ações de segurança. A meta prevista em lei é de 
um efetivo de três mil guardas municipais (PBH, 2010). 
 
Recentemente, a missão de patrulhar o trânsito e as vias da cidade foi atribuída à Guarda 
Municipal, em conjunto com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais, 
incluído aí o poder de autuação de trânsito. A Empresa de Transporte e Trânsito de Belo 
Horizonte (BHTRANS), também responsável pelo controle de via e tráfego da Capital, desde 
1998, teve o poder de emitir autuações de trânsito retirado em novembro de 2009, o que 
não excluiu suas atribuições de gerência e controle. O mapa 2.3.10 apresenta a distribuição 
das principais unidades que compõem o sistema de segurança pública em Belo Horizonte. 
 
A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) é órgão permanente da força pública estadual, 
organizado com base na hierarquia e na disciplina militar, competindo, conforme o art. 142 
da Constituição Estadual Nr. 39 de 2 de junho de 1999: 
 

[...] 
I - à Polícia Militar, a polícia ostensiva de prevenção criminal, de segurança, de trânsito urbano e 
rodoviário, de florestas e de mananciais e as atividades relacionadas com a preservação e a 
restauração da ordem pública, além da garantia do poder de polícia dos Órgãos e entidades 
públicos, especialmente das áreas fazendárias, sanitária, de proteção ambiental, de uso e 
ocupação do solo e de patrimônio cultural; 
[...] 

 
Em Belo Horizonte, a PMMG está circunscrita à 1ª Região da Polícia Militar, também 
denominada ―Comando de Policiamento da Capital‖ (CPC). O CPC tem a responsabilidade 
de zelar pela segurança da capital mineira. É composto por oito Batalhões de área (1º, 5º, 
13º, 16º, 22º e 34º e 41º BPM), além do Comando de Policiamento Especializado (CPE) 
composto de nove unidades: Companhia Independente de Polícia de Trânsito, Regimento 
de Cavalaria Alferes Tiradentes, Batalhão de Polícia de Eventos, Companhia de Polícia de 
Guardas , Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas, Batalhão de Radiopatrulhamento 
Aéreo, 4ª Companhia de Missões Especiais, Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente 
e Companhia de Polícia Militar Rodoviária). Pertencendo também ao CPE, há a 1ª Cia. de 
Missões Especiais, localizada em Contagem  na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
 
Hierarquicamente, vinculado ao Comando Geral da Corporação, o Comando de 
Policiamento da Capital (Primeira Região da Polícia Militar), com sede na cidade de Belo 
Horizonte, é comando regional responsável pelo policiamento na Capital mineira: 
  

 1º Batalhão da Polícia Militar - tradicional BG (Batalhão de Guardas), situado no 
bairro de Santa Efigênia, é o responsável pelo policiamento no hipercentro da Capital 
mineira (região compreendida dentro da Avenida do Contorno), e é subdividido em 
cinco companhias operacionais sendo:  

- 1ª Cia Tatico-móvel, responsável pelo policiamento especializado e de 
recobrimento das demais Companhias da área; 
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- 3ª Cia. Especial, responsável pelo policiamento na região hospitalar e do bairro 
Floresta; 
- 4ª Cia. Especial, responsável pelo policiamento na região da Savassi e parte do 
bairro Lourdes; 
- 5ª Cia. Especial, responsável pelo policiamento na região do Barro Preto, Santo 
Agostinho e parte do bairro Lourdes; 
- 6ª Cia. Especial, responsável pelo policiamento no Hipercentro de Belo 
Horizonte; 

 5º Batalhão da Polícia Militar, situado no bairro Gameleira, é o responsável pelo 
policiamento de parte da região Oeste de Belo Horizonte. 

 13º Batalhão da Polícia Militar, situado no bairro Planalto, é o responsável pelo 
policiamento de parte da região Norte de Belo Horizonte, parte Venda Nova 

 16º Batalhão da Policia Militar, situado no bairro de Santa Tereza, é o responsável 
pelo policiamento de parte da região Leste de Belo Horizonte. 

 22º Batalhão da Polícia Militar, situado no bairro Santa Lúcia, é o responsável pelo 
policiamento de parte das regiões Leste, Sul e Oeste de Belo Horizonte. 

 34º Batalhão da Polícia Militar, situado no bairro Caiçara, é o responsável pelo 
policiamento da região da Pampulha. 

 41º Batalhão da Polícia Militar, situado no bairro Barreiro de Baixo, é o responsável 
pelo policiamento da região do Barreiro. 

 49º Batalhão da Polícia Militar, situado no bairro São João Batista, é o responsável 
pelo policiamento de parte da região Norte de Belo Horizonte e parte Venda Nova. 

 
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) enquadra-se na mesma categoria 
jurídica da PMMG. É órgão permanente da força pública estadual, organizado com base na 
hierarquia e na disciplina militar, competindo, conforme o art. 142 da Constituição Estadual 
Nr. 39, de 02 de junho de 1999: 
 

[...] 
II - ao Corpo de Bombeiro Militar, a coordenação e a execução de ações de defesa civil, a 
prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de 
normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio de qualquer tipo de 
catástrofe; 
[...] 

 
Atualmente, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais tem um efetivo de 5.121 militares, entre 
homens e mulheres. Destes, 2.486 atuam na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
lotados em três Batalhões (1º e 3º Batalhão – Belo Horizonte, 2° Batalhão – Contagem). As 
ações de defesa civil na Capital são compartilhadas com a Defesa Civil da Prefeitura de 
Belo Horizonte. Nos períodos de chuva, a Prefeitura, em parceria com outros órgãos 
públicos, desenvolve ações especiais de Defesa Civil. Há uma preocupação especial em 
alertar os moradores sobre procedimentos em casos de inundação, riscos de contaminação 
ou de deslizamento de terra, por exemplo. 
 
A Polícia Civil é a denominação das instituições policiais estaduais do Brasil responsáveis 
pelo apuramento das infrações penais, exceto as militares, e pelo exercício da polícia 
judiciária. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) tem sua atuação organizada com base 
em diversas delegacias. A PCMG tem sua estrutura de delegacias divididas em: Delegacias 
Distritais, Seccionais, Regionais, e Especializadas (quadro 2.66). 
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Quadro 2.66 Estrutura de Delegacias Polícia Civil de Minas Gerais em Belo Horizonte e 

alguns municípios vizinhos - 2010 

Unidade Bairro ou Município 

Departamento de Investigações São Cristóvão 

Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida São Cristóvão 

Divisão de Polícia Interestadual São Cristóvão 

Divisão de Crimes contra a Vida São Cristóvão 

Divisão de Tóxicos e Entorpecentes Gameleira 

Divisão de Crimes contra o Patrimônio Barro Preto 

Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente Sagrada Família 

Divisão de Polícia Especializada sobre Crimes contra  
Idoso e Pessoas  

Santa Agostinho 

Departamento Estadual de Operações Especiais - DEOESP Funcionários 

1ª Delegacia Distrital Serra 

2ª Delegacia Distrital Santa Efigênia 

3ª Delegacia Distrital Centro 

4ª Delegacia Distrital Coração Eucarístico 

5ª Delegacia Distrital Floresta 

6ª Delegacia Distrital Vera Cruz 

7ª Delegacia Distrital Caiçara 

8ª Delegacia Distrital Boa Vista 

9ª Delegacia Distrital Venda Nova 

10ª Delegacia Distrital São Lucas 

11ª Delegacia Distrital Centro 

12ª Delegacia Distrital Cardoso 

13ª Delegacia Distrital Prado 

14ª Delegacia Distrital Castelo 

15ª Delegacia Distrital São Gabriel 

16ª Delegacia Distrital Pampulha 

17ª Delegacia Distrital Planalto 

18ª Delegacia Distrital Estoril 

19ª Delegacia Distrital Jardinópolis 

20ª Delegacia Distrital Cachoeirinha 

21ª Delegacia Distrital Centro 

22ª Delegacia Distrital Floramar 

23ª Delegacia Distrital Jardim Atlântico 

24ª Delegacia Distrital Marilândia 

1ª Seccional Lourdes Lourdes 

2ª Seccional São Bento  São Bento 

3ª Seccional Castelo Castelo 

4ª Seccional Floresta Floresta 

7ª Seccional Venda Nova Venda Nova 

36ª Seccional Barreiro Barreiro 

39ª Seccional Brumadinho Brumadinho 

47ª Seccional Nova Lima Nova Lima 

6ª Seccional Contagem Contagem 

8ª Seccional Betim Betim 

9ª Seccional Vespasiano  Vespasiano 

10ª Seccional Ribeirão das Neves Ribeirão das Neves 

11ª Seccional Santa Luzia Santa Luzia 

30ª Seccional Sabará Sabará 

38ª Seccional Juatuba Juatuba 

Fonte: PCMG (2010). 
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A Polícia Federal (PF) detém a atribuição exclusiva de polícia judiciária da União, sendo 
atribuída a ela a apuração de infrações contra bens, interesses ou serviços da União, 
incluindo aí suas empresas, autarquias, e fundações; bem como o combate ao tráfico de 
drogas e ao contrabando de mercadorias e crimes de envolvimento interestaduais e 
internacionais. 
 
Em Belo Horizonte, encontra-se instalada a Superintendência de Polícia Federal de Minas 
Gerais, no bairro Gutierrez. Ainda na Capital mineira, a PF está presente nos aeroportos da 
Pampulha e de Confins, bem como na unidade do bairro Santo Antônio, na Delegacia de 
Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DRCOR). Nesta mesma unidade funcionam 
unidades de controle de armas e produtos químicos. 
 
Contagem, município da RMBH e conurbado com Belo Horizonte, é sede da 4ª 
Superintendência Regional de Polícia Federal (PRF). A PRF, além de sua missão de 
patrulhar a malha rodoviária federal, colabora com a segurança pública, prevenindo e 
reprimindo o tráfico de armas e de drogas, assalto a ônibus e roubo de cargas, furto e roubo 
de veículos, tráfico de seres humanos, exploração sexual de menores, trabalho escravo, 
contrabando, descaminho e pirataria e crimes conta o meio ambiente. 
 
Compondo o arranjo da segurança pública em Belo Horizonte e sua região metropolitana, 
tem-se a Polícia Ferroviária Federal (PFF), força policial federal vinculada ao Ministério da 
Justiça, cuja incumbência é garantir a segurança do sistema ferroviário brasileiro. Sua sede 
regional encontra-se no bairro da Floresta, próximo à estação ferroviária central de Belo 
Horizonte. 
 
Além da segurança pública no município de Belo Horizonte, existe a atuação de empresas 
de segurança privada. Dados fornecidos pelo Sistema Nacional de Segurança e Vigilância 
Privada, de janeiro de 2010, indicam a existência de 135 empresas de segurança privada na 
Capital, atuando em diversos segmentos, como escolta, vigilância e segurança patrimonial. 
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2.3.7. Considerações finais 
 
O acesso no destino é, no caso de Belo Horizonte, o item mais relevante para a atividade 
turística. As informações obtidas explicam que, dentre as 43.438.634 pessoas transportadas 
por ano, 85% fazem uso do transporte regular por ônibus. Em função da concepção radial 
da cidade, essa opção de transporte não representa muitas vantagens para o município, que 
já concentra muitas operações de transporte público nas vias urbanas, especialmente nos 
eixos municipais. Dessa forma, em horários de maior demanda, se observam retenções no 
tráfego, que obstruem o livre acesso ao transito.  
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O principal problema de acesso no destino é representado no chamado anel rodoviário – 
uma parte da BR262 que atravessa a cidade. Concebido para ser um contorno, foi absorvido 
pela malha urbana nos último 20 anos, e atualmente representa um importante eixo urbano, 
onde convivem o movimento urbano com o transito intermunicipal, com recorrentes eventos 
trágicos. Sua modernização é uma demanda urgente mas demasiadamente custosa, que 
envida esforços constantes das autoridades locais. 
 
Ainda por ocasião de eventos, nos principais locais de realização dos mesmos, podem se 
observar que o adensamento provocado pela pressão sobre estes locais devem ser objeto 
de planejamento específico por parte dos órgãos de transito municipais, para se evitar 
transtornos nas vizinhanças. A prefeitura de Belo Horizonte, por meio do programa BH – 
Metas e Resultados: Cidade com Mobilidade executará nos próximos anos, em parceria com 
o Governo Federal e recursos da ordem de R$1bilhão, já garantido no PAC, com foco na 
Copa do Mundo de 2014, uma série de intervenções significativas no trânsito e no 
transporte, priorizando o transporte público, com a instalação de meios de transporte rápido, 
viabilizando a alternativa de automóveis, e contribuindo para ampliação de transportes 
alternativos, tudo isso com foco na questão da integração metropolitana. 
 
Com relação ao transporte aéreo, as atividades de reforma e adaptação dos aeroportos, de 
responsabilidade da Infraero, se encontram na perspectiva de atendimento aos eventos 
esperados, ainda que com instalações provisórias, bem como à demanda projetada através 
das ações programadas. 
 
O sistema de saneamento público é satisfatório e atende toda a área turística sem 
interferência para a população, mesmo quando do aumento de demanda na cidade.  
 
O sistema de comunicação e de iluminação pública não apresentam aspectos negativos a 
ressaltar. O sistema de comunicação é satisfatório, representado pelos vários meios 
disponíveis aos cidadãos. O sistema de iluminação pública tem sido constantemente 
complementado, contemplando áreas de ocupação irregular ou informal.  
 
O sistema de saúde e segurança, abrangendo tanto os serviços públicos quanto a  oferta 
complementar de serviços e equipamentos privados, apresentam condições relativamente 
satisfatórias para atender a demanda turística. É necessário entretanto  uma melhor 
qualificação dos profissionais desses serviços para atender as especificidades da demanda 
de turistas, sobretudo em outros idiomas, através dos programas de capacitação. 
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2.4. ANÁLISE DO QUADRO INSTITUCIONAL DA ÁREA TURÍSTICA 
 
Este tópico apresenta as principais instituições que atuam no turismo na região de Belo 
Horizonte e as políticas públicas por elas desenvolvidas. As informações foram coletadas 
por meio de entrevistas e de pesquisa bibliográfica e documental, realizadas com gestores 
municipais e estaduais do turismo, do Conselho Municipal de Turismo e do trade turístico de 
Belo Horizonte, entre os meses de maio e setembro de 2010. 
 

2.4.1. Órgãos e instituições que atuam na gestão do turismo na área turística 
 

2.4.1.1.  O Ministério do Turismo e a Política Nacional de Turismo 
 
O Ministério do Turismo (MTur), criado em 2003, tem por objetivo promover o 
desenvolvimento do turismo como fonte de riqueza econômica e de desenvolvimento social, 
por meio da qualidade e competitividade dos produtos turísticos, da ampliação e melhoria de 
sua infra-estrutura e da promoção comercial do produto turístico brasileiro nos mercados 
nacional e internacional. Sua ação é orientada pelas diretrizes definidas no Plano Nacional 
de Turismo (PNT). 
 
O PNT 2007/2010 apresenta um conjunto de ações para estimular o turismo interno, visando 
à geração de emprego e renda, e o desenvolvimento social (BRASIL, 2007). Para tanto, 
propõe um modelo de gestão pública descentralizada e participativa, integrando as diversas 
instâncias da gestão pública e da iniciativa privada, por meio da criação de ambientes de 
reflexão, discussão e definição das diretrizes gerais para o desenvolvimento da atividade 
turística nas diversas escalas territoriais e de gestão do País, abrangendo todas as regiões 
brasileiras e todos os setores do turismo, de modo a legitimar e subsidiar a ação ministerial 
e dos seus parceiros (BRASIL, 2007). 
 
O modelo de gestão está organizado de forma a ter como núcleo o Ministério do Turismo, o 
Conselho Nacional de Turismo e o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de 
Turismo. Formado por representantes do Governo Federal e dos segmentos de turismo e 
organizado por câmaras temáticas, o Conselho Nacional de Turismo tem por finalidade 
assessorar o Ministério na formulação da política nacional de turismo e das ações 
subsequentes. As câmaras temáticas, instaladas na primeira gestão do MTur, eram de: 
Legislação, Regionalização, Qualificação Profissional, Financiamento e Investimento, 
Segmentação, Infraestrutura, Promoção e Apoio à Comercialização, Qualificação da 
Superestrutura, Turismo Sustentável e Infância, e Tecnologia da Informação (BRASIL, 
2007). O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo é órgão 
consultivo, formado pelos secretários e dirigentes estaduais de turismo.  
 
Além desse núcleo, compõem a rede os Fóruns e os Conselhos Estaduais de Turismo, 
formados por representantes dos municípios e regiões turísticas, da iniciativa privada, do 
terceiro setor e de outras organizações estaduais relevantes. Estas instâncias constituem 
um canal de interlocução entre o Governo Federal e os destinos nas regiões turísticas e nos 
municípios. Suas atribuições são: contribuir para a elaboração e implementação do Plano 
Nacional de Turismo, atuando como fórum facilitador e articulador para o encaminhamento 
de ações conjuntas; elaborar os programas, projetos e ações estratégicas, aportando 
recursos e capacidade gerencial; criar parcerias; e articular com os diversos atores para 
executar e avaliar os programas e projetos concebidos (BRASIL, 2007). No âmbito 
municipal, essa rede se estrutura a partir dos Conselhos Municipais de Turismo, compostos 
por representantes do governo, da iniciativa privada e terceiro setor. 
 
Assim constituído, o modelo de gestão descentralizada deve viabilizar os canais de 
interlocução entre as diversas esferas da gestão pública e as diferentes escalas de 
representação da iniciativa privada e do terceiro setor, permitindo a implementação dos 
programas e ações propostos pelo Plano Nacional de Turismo no âmbito das unidades da 
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federação, das macrorregiões, das regiões turísticas e dos municípios do País (BRASIL, 
2007). 
 
A perspectiva adotada no PNT alça o setor turístico a indutor de desenvolvimento e geração 
de emprego e renda. Para tanto, define quatro metas que direcionam para o crescimento do 
turismo no País: 

1. Promover a realização de 127 milhões de viagens no mercado interno. 
2. Criar 1,7 milhão de empregos e ocupações. 
3. Estruturar 65 destinos turísticos com padrão de qualidade internacional. 
4. Gerar 7,7 bilhões de dólares em divisas. 

 
Entre estas metas, destaca-se a estruturação de 65 destinos turísticos com padrão de 
qualidade internacional até 2010, escolhidos em virtude de seu ―poder de atratividade, 
capacidade de gerar e irradiar fluxos turísticos‖. Com isso, ―influenciam, social e 
economicamente, seu entorno, promovendo desenvolvimento para a região em toda a rede 
que compõe o arranjo produtivo do turismo‖ (BRASIL et al., 2008, p. 6). Assim, o Programa 
de Regionalização – Roteiros do Brasil, criado no PNT para ordenar e diversificar a oferta 
turística nacional, ―propõe a estruturação de roteiros turísticos nas regiões turísticas 
brasileiras, com base nos princípios da cooperação, integração e sustentabilidade 
ambiental, econômica, sociocultural e político-institucional‖ (BRASIL, et al., 2008, p. 4).  
 
Os 65 destinos turísticos indutores fazem parte de 59 regiões turísticas em todas as 
unidades da federação. Estes destinos serão organizados para assegurar um padrão de 
qualidade internacional até 2010, constituindo-se, assim, em modelos de destinos indutores 
do desenvolvimento turístico regional.  
 
Em Minas Gerais, além da Capital, que compõe obrigatoriamente o grupo de destinos 
indutores, foram definidas as cidades de Diamantina, Ouro Preto e Tiradentes. São João 
del-Rei foi selecionado como destino referência no segmento de Estudos e Intercâmbio.   
 
O desdobramento do modelo de gestão descentralizado proposto no PNT e o papel a ser 
exercido pelos atores públicos, privados e do terceiro setor são elementos fundamentais 
para compreender a articulação do sistema nacional de turismo com as iniciativas 
desenvolvidas em Belo Horizonte e Minas Gerais. 
 

2.4.1.2. A Secretaria Estadual de Turismo e a Política Estadual de Turismo 
 
A criação da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (Setur-MG), em 1999, 
expressa a crescente expansão do turismo como objeto de políticas públicas. Tem por 
―finalidade planejar, coordenar e fomentar as ações do negócio turismo, objetivando a sua 
expansão, a melhoria da qualidade de vida das comunidades, a geração de emprego e 
renda e a divulgação do potencial turístico do Estado‖ (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 
2002, p. 1). Dentre suas competências, destaca-se a formulação e coordenação da política 
estadual de Turismo e a supervisão de sua execução pela Companhia de Promoções – 
Prominas21 (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2002).  

 
A estrutura de governança da Setur-MG contempla o Conselho Estadual de Turismo (CET) 
que constitui: 

[...] ―colegiado de caráter consultivo, propositivo e deliberativo e órgão 
superior de assessoramento e integração da Secretaria de Estado de 
Turismo que tem por finalidade propor ações e oferecer subsídios para a 
formulação da Política Estadual de Turismo e apoiar sua execução, com 
vistas a sua consolidação e continuidade‖ (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 
2009, p. 1). 

                                                
21

 A Prominas gere o Expominas, o Minascentro e os Centros de Convenções de Juiz de Fora e de Araxá 
(GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2006). 
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Além do CET, faz parte da estrutura de governança da Setur-MG a Federação dos Circuitos 
Turísticos Mineiro (Fecitur) (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2010), crida em 2006, que se 
caracteriza como uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos que agrega as 
Associações de Circuitos Turísticos de Minas Gerais.  
 
Tendo em vista a dimensão territorial do estado, com realidades diferentes de 
desenvolvimento, a Setur-MG vem atuando de forma descentralizada por meio do incentivo 
à organização de instâncias de governanças regionais. Desde 2001, a implantação da 
política estadual de turismo tem como eixo principal a organização dos municípios em 
circuitos turísticos (GOMES e SANTOS, 2007). Esses ―são instâncias de governança 
regionais formadas por um conjunto de municípios de uma mesma região, com afinidades 
culturais, sociais e econômicas que se unem para organizar e desenvolver a atividade 
turística regional de forma sustentável‖ (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2010, p. 32). Dada 
sua especificidade, Belo Horizonte é tratada como um circuito turístico. Os circuitos se 
organizam na forma de associações sem fins lucrativos, caracterizados como pessoas 
jurídicas de direito privado. Por meio dos circuitos, é promovida a estratégia de 
regionalização do turismo em Minas Gerais.  
 
A política estadual de turismo é balizada pelas determinações do Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado (PMDI) 2007/2023. Nele são definidas seis estratégias setoriais: 
perspectiva integrada do capital humano; investimento e negócios; integração territorial 
competitiva; sustentabilidade ambiental; rede de cidades; e equidade e bem-estar. Essas 
estratégias são desmembradas em onze áreas de resultado, entre as quais se destaca a 
Rede de Cidades e Serviços, pois enquadra a política de turismo. Essa área de resultado 
tem por objetivo disseminar na sociedade mineira o processo de crescimento econômico 
observado na região metropolitana e, em menor grau, no sul do estado e no Triângulo 
Mineiro (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2007). Para tanto, almeja formar  

 
[...] uma rede de cidades e serviços organizada e sinérgica, que colabore 
para o desenvolvimento das regiões menos dinâmicas, [...], que reverta a 
tendência de ―inchamento‖ da região Metropolitana de Belo Horizonte e que 
assegure a provisão de serviços públicos de qualidade em todos os pontos 
do território (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2007, p. 44). 

 
O PMDI define cinco objetivos que visam operacionalizar a área de resultado Rede de 
Cidades e Serviços. São eles: 

a) ―planejar e gerir o desenvolvimento da rede de cidades mineiras para adequar sua 
capacidade de prestação de serviços de educação, saúde, saneamento, 
assistência social, cultura, transporte, habitação, acesso à internet, inovação 
tecnológica, formação profissional e gestão ambiental‖; 

b) ―fortalecer o sistema de planejamento e gestão urbana, especialmente das 
cidades-pólo‖; 

c) ―ampliar a inserção nacional e internacional da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte‖; 

d) ―ampliar a acessibilidade da população dos municípios de pequeno porte aos 
serviços sociais básicos e aos mercados‖; 

e) ―promover a inserção territorial competitiva da rede de cidades nos espaços 
geoeconômicos nacionais‖ (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2007, p.44). 

 
No que tange à Setur-MG, para concretizar esses objetivos, foi elaborado o Projeto 
Estruturador – Destinos Turísticos Estratégicos, composto por sete macroações: gestão e 
promoção do Espaço Minas Gerais, em São Paulo; estruturação e promoção da Estrada 
Real; estruturação de destinos turísticos; desenvolvimento do destino turístico Lago de 
Furnas; promoção do turismo de negócios no Brasil e no exterior; informação e estatística 
do turismo, promoção e apoio à comercialização dos destinos turísticos estratégicos no 
Brasil e no exterior tendo como foco a Copa de 2014 (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 
2010).    
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Essas macroações representam prioridades entre as atividades desenvolvidas pela Setur-
MG. Em junho de 2010, este órgão lançou o documento ―Diretrizes da Política Pública de 
Turismo de Minas Gerais‖ no qual alinha suas atividades ao planejamento estratégico do 
governo estadual e define as metas da política de turismo. São elas: mensurar a 
competitividade de vinte e dois destinos indutores mineiros; ampliar em 30% o número de 
desembarques nacionais e internacionais; ampliar em 100% as ações de promoção e apoio 
à comercialização do turismo mineiro no Brasil e exterior; apoiar a implementação de 
projetos em 100% das instâncias de governança (circuitos turísticos); e ampliar em 80% a 
oferta de produtos inovadores (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2010). 
 
Para alcançar essas metas, estão sendo executados seis macroprogramas, traduzidos em 
dezenove programas.22 Considerando o objetivo da área de resultado de fomentar o 

desenvolvimento das regiões menos dinâmicas, espera-se que o governo do estado se 
debruce mais atentamente sobre os municípios mais carentes. Desse modo, não se 
encontra entre os programas um específico para Belo Horizonte. Essa é contemplada mais 
diretamente nas iniciativas relacionadas ao turismo de negócios e à descentralização da 
gestão. Além disso, programas como Levantamento da oferta turística do estado e o 
Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam na cadeia produtiva do turismo 
(Cadastur) se aplicam aos atores setoriais de forma ampla. Além desses, há uma série de 
programas com foco no desenvolvimento das organizações que compõem a cadeia 
produtiva do turismo. Destacarem-se a seguir os programas estaduais que podem ter 
impacto mais direto no setor turístico de Belo Horizonte. 
 

 Programa de estruturação das instâncias de governança - promove a descentralização de 
recursos para as Associações de Circuitos Turísticos, por meio de convênios com a Setur-
MG. Esses recursos se destinam à estruturação das sedes e da gestão das associações, 
confecção de website e material promocional. Além disso, contemplam a organização da 
gestão dos municípios constituintes, envolvendo ações de fortalecimento dos Conselhos 
Municipais de Turismo e da elaboração de Planos de Desenvolvimento Municipal. Desde 
2007, a Setur-MG repassou R$ 2,7 milhões, para 42 Associações de Circuitos Turísticos e 
para a Federação dos Circuitos Turísticos (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2010).  
 

 Macroprograma de Qualificação da Superestrutura e Rede de Serviços do Turismo - tem 
como foco a profissionalização da cadeia produtiva e o estímulo à formação e qualificação 
profissional. Um de seus programas - Rede de turismo de negócios – relaciona-se 
diretamente com Belo Horizonte, pois a cidade é referência nesse segmento no estado. Tem 
por objetivo ―desenvolver e consolidar a imagem de Minas Gerais como um destino para o 
turismo de negócios, e aumentar o número de negócios turísticos por meio da realização de 
eventos, feiras e congressos‖ (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2010, p. 65).  
 
Para operacionalizar estes objetivos, o governo propõe o desenvolvimento de uma 
metodologia para atrair eventos empresariais, além de promover a articulação do setor 
turístico com outros setores econômicos e criar parcerias entre o setor público e a iniciativa 
privada. Belo Horizonte foi escolhida para a aplicação do projeto piloto da metodologia 
citada ―[que] poderá, posteriormente, ser replicado nos demais destinos polos de Minas‖ 
(GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2010, p. 65). Esta iniciativa é viabilizada por meio de 
financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e conta com a parceria 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, do Belo 

                                                
22

 Os macroprogramas e seus programas são os seguintes: (a) regionalização do turismo: fortalecimento da gestão, programa 
de estruturação das instâncias de governança, destinos indutores do desenvolvimento turístico regional; (b) informações e 
estudos do turismo: levantamento da oferta turística, pesquisa e informações turísticas, Cadastur Minas Gerais; (c) 
qualificação da superestrutura e rede de serviços de turismo: programa Qualitur, mobilização e sensibilização da cadeia 
produtiva do turismo, Minas produz, rede de turismo de negócios; (d) promoção e apoio à comercialização: apoio à 
comercialização do turismo mineiro nos mercados nacional e internacional, portal do turismo de Minas Gerais, programa 
Minas para os mineiros; (e) desenvolvimento e marketing de produtos: programa Minas recebe, desenvolvimento de 
produtos e roteiros, marketing de produtos; (f) estruturas do turismo: fomento e linhas de financiamento, desenvolvimento 
do turismo-Prodetur, infraestrutura turística.  
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Horizonte Convention & Visitors Bureau, do Instituto Euvaldo Lodi, da Fundação Dom Cabral 
e da Empresa Municipal de Turismo do Município de Belo Horizonte. 
 
Em 2008, o governo do estado assinou com o BID convênio para financiar um conjunto de 
ações que irão promover o turismo de negócios em Belo Horizonte, especialmente para a 
atração de eventos internacionais. Entre as atividades deste convênio já foi implantada uma 
rede de entidades públicas e privadas ligadas ao turismo da Capital mineira para a 
estruturação do segmento e captação conjunta de eventos empresariais para Minas Gerais. 
 

 Programa de Promoção e Apoio à Comercialização do Turismo Mineiro nos mercados 
nacional e internacional também tem impacto na Capital, pois visa aumentar o número de 
turistas. Uma das estratégias desenvolvidas foi o projeto Decola Minas, por meio do qual 
foram iniciados voos internacionais de Belo Horizonte para Lisboa, Miami, Paris e Panamá.  
 

 Macroprograma de Estruturas do Turismo - contempla três programas: Fomento e linhas 
de financiamento; Desenvolvimento do turismo (Prodetur); e Infraestrutura turística. Tem por 
objetivo articular e induzir a melhoria e/ou criação de infra e superestrutura turística. Entre 
os programas, destacam-se o de fomento e financiamento, e o de desenvolvimento do 
turismo. 
 
O programa de Fomento e linhas de financiamento é operacionalizado por meio do Fundo 
de Assistência ao Turismo (Fastur), gerido pela Setur-MG e pelo Banco de Desenvolvimento 
do Estado de Minas Gerais (BDMG). Tem por objetivo apoiar e incentivar, por meio de 
financiamento, empresas de micro, de pequeno e de médio portes e cooperativas que atuam 
no setor turístico. A Setur-MG organizou uma cartilha, disponibilizada em seu site, com 
―informações sobre linhas de financiamento das principais agências oficiais de fomento da 
União e do estado para o setor do turismo‖ (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2010, p. 76). 
Com o Fastur, a Secretaria do Estado de Turismo busca minimizar a carência de linhas de 
financiamento específicas. Por meio da cartilha, auxilia as empresas na busca ativa por 
recursos.  
 
O programa Desenvolvimento do turismo contempla o Prodetur Nacional. É uma linha de 
crédito condicional do BID que possui ações nos níveis regional, estadual e municipal. Seus 
objetivos são: contribuir para o fortalecimento da Política Nacional de Turismo e consolidar a 
gestão turística cooperativa e descentralizada. Apoiará o financiamento de projetos de 
desenvolvimento turístico, organizado em cinco componentes: estratégia de produto 
turístico; estratégia de comercialização; fortalecimento Institucional; infraestrutura e serviços 
básicos e gestão ambiental. 

 
Minas Gerais está negociando junto ao BID e ao Ministério do Turismo a 
inclusão do estado no Prodetur Nacional por meio da elaboração da Carta-
Consulta à Comissão de Financiamentos Externos para a autorização de 
contratação de financiamento internacional, e do Plano de Desenvolvimento 
Integrado do Turismo Sustentável (Pdits), que vai orientar as ações para o 
desenvolvimento turístico da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O BID 
fará o repasse dos recursos do empréstimo correspondentes a 60% do 
Programa. O Ministério do Turismo, por meio de Convênio com o estado de 
Minas Gerais, aplicará recursos de contrapartida correspondentes a 40% do 
Programa (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2010, p. 79).  

 
Os diversos programas executados pela Setur-MG têm impacto na gestão do turismo em 
Belo Horizonte, na medida em que influenciam a atuação do setor privado, por meio dos 
programas de qualificação, por exemplo, e, mais diretamente, a Belotur como no caso do 
programa de turismo de negócios. 
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 Análise do quadro funcional da Setur-MG 
 
Em julho de 2010, a Setur-MG contava 135 funcionários. Desses, 72 (53%) eram vinculados 
à Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS).23 Na Setur-MG, 83% dos funcionários 

ligados à MGS atuam em atividades não finalísticas. Em sua grande maioria possuem 
ensino médio. A análise que segue (gráf. 2.74) refere-se aos funcionários da Setur-MG 
exclusive os vinculados à MGS.24. 
 
 

Gráfico 2.74 Distribuição dos funcionários da Setur-MG segundo nível 
de escolaridade (Total=63) 
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Fonte: Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais – 2010 

 
O quadro funcional de servidores estaduais da Setur-MG é bem qualificado. No que tange 
ao tipo de atividade desenvolvida, de acordo com o nível de escolaridade, tem-se que 36% 
dos funcionários com nível superior atuam em atividades-meio, dos que possuem ensino 
superior incompleto, apenas 1 do total de 4 desempenha este tipo de função; e dos que têm 
ensino médio, 87%. Isso significa que 48% dos funcionários da Setur-MG atuam em 
atividades não finalísticas. Se se considera também o quadro da MGS, dos 135 funcionários 
que atuam na Setur-MG 64% exercem funções de suporte.  
 

Gráfico 2.75 Distribuição dos funcionários da Setur-MG por tipo de 
contratação (Total=63) 
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Fonte: Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais - 2010 

 

                                                
23

 A MGS é uma sociedade anônima de capital fechado 100% pública, vinculada à Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão de Minas Gerais, que prove às unidades do estado pessoal para serviços gerais e 
apoio técnico operacional 

24
 Esse recorte foi necessário em virtude da falta de informações disponibilizadas sobre o quadro funcional da 

MGS.  
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As informações disponibilizadas pela Setur-MG apontam que seu quadro é formado 
inteiramente por funcionários advindos de outros órgãos do governo, por meio de 
recrutamento limitado, ou do mercado por meio de recrutamento amplo. Ambas as 
categorias são cargos comissionados e caracterizam-se pela instabilidade. Esse quadro 
aponta para a baixa institucionalização da política de turismo na máquina do estado e para 
sua vulnerabilidade diante das conjunturas políticas. A categoria denominada ―outros‖ 
agrega funcionários para os quais não foi disponibilizada a informação sobre o tipo de 
contratação. 
 

2.4.1.3. A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte e a Política Municipal de 
Turismo 

 
A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (BELOTUR), criada, em 1980, pela Lei 
3.237, integra a administração indireta municipal e tem ―por finalidade a supervisão, 
coordenação e direção de todas as atividades inerentes ao desenvolvimento do turismo, do 
lazer e demais serviços afins, compreendendo sua execução, direta ou contratada‖ (BELO 
HORIZONTE, 1980a, p. 3). Tal lei vinculava a Belotur à Secretaria Municipal de Cultura, 
Turismo e Esportes, responsável pela elaboração e execução das políticas de esportes e 
cultura e pela formulação da política municipal de turismo, que seria executada pela Belotur.  
 
A definição da Política Municipal de Turismo é regulamentada pelo Decreto 3.838 de 1980. 
―A Política Municipal de Turismo compreende o conjunto de diretrizes e objetivos que 
orientam e regulam as iniciativas e atividades turísticas, de recreação e de lazer, originárias 
do setor público ou privado, visando ao desenvolvimento econômico, social e cultural de 
Belo Horizonte‖ (BELO HORIZONTE, 1980b, p. 1). Este Decreto ratifica como órgão de 
formulação da política a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, e de 
execução, a Belotur. Tal arranjo foi mantido no Decreto 3.839 de 1980, que aprova o 
estatuto da Belotur e estabelece como sua finalidade ―a execução do Plano Municipal de 
Turismo‖ (BELO HORIZONTE, 1980c, p. 1). 
 
Essa conformação institucional se manteve até o final da década de 1980. Em 1989, a Lei 
5.562 institucionalizou a separação entre os três setores, e foram criadas a Secretaria 
Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Esportes, passando a Belotur à 
responsabilidade do gabinete do prefeito.25 
 
Nessa reestruturação, a atribuição de formulação da política municipal não foi alocada em 
outra estrutura - no caso, o gabinete do prefeito -, nem foi atribuída à Belotur. Isso configura 
uma lacuna institucional, que causa impacto na gestão e no planejamento do turismo em 
Belo Horizonte e se concretiza na inexistência de uma política que oriente o planejamento 
orgânico, balizando as ações do setor no município.  
 
Em 1996, é publicada a Lei 7.165, que institui o plano diretor municipal e define as diretrizes 
do turismo, que passam a embasar as atividades da Belotur. São elas:  

a) ordenamento, incentivo e fiscalização do desenvolvimento das atividades 
relacionadas ao turismo; 

b) desenvolvimento do turismo de eventos, promoção de atividades culturais e 
implementação da política de turismo ecológico; 

c) promoção e estímulo da formação e ampliação dos fluxos turísticos regionais, 
nacionais e internacionais; 

d) estabelecimento e manutenção de sistema de informações sobre as condições 
turísticas; 

e) incentivo à capacitação de recursos humanos, visando ao aprimoramento da 
prestação de serviços; 

                                                
25 A Lei 9.011, de 2005, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo 

mantém a vinculação da Belotur ao gabinete do prefeito. 
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f) promoção e orientação à adequada expansão de áreas, equipamentos, instalações, 
serviços e atividades; 

g) construção do centro de informações turísticas; 
h) instalação, em espaços definidos, de placas de sinalização e identificação com 

padrões internacionais; 
i) promoção do aprimoramento do terminal aéreo da Pampulha como equipamento de 

serviço internacional; 
j) estímulo à criação do centro de geração de animais nativos no Jardim Zoológico; 
k) promoção da criação do centro de consulados, aglutinando maior número de 

representantes diplomáticos no município; 
l) incremento dos convênios entre municípios, estimulando o intercâmbio social, 

político, cultural e ecológico. 
 
Esta legislação também não trata da formulação de uma política municipal de turismo, mas 
sim da execução de uma série de atividades. Não está institucionalizada a prática de 
formulação de um plano municipal de turismo. Grande parte dessa lacuna se deve à falta de 
normatização que atribua responsabilidade por esta prática. 
 
No que se refere à estrutura de governança, o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) 
foi criado, em 1997, pela Lei 7.250. Dentre suas atribuições, destaca-se a responsabilidade 
de deliberar sobre: a política municipal de desenvolvimento e a expansão do turismo no 
município; os planos anuais que visem ao desenvolvimento e à expansão do turismo; o 
programa anual de trabalho da Belotur (BELO HORIZONTE, 1997). Contudo, o Comtur 
esteve paralisado por dez anos, sendo reativado em fevereiro de 2010, como forma de 
atender às exigências de desenvolvimento do modelo de gestão proposto no Plano Nacional 
de Turismo 2007/2010. O alinhamento e a priorização da implementação da política federal 
se expressa nas atividades do conselho, que hoje estão focadas no programa de 
estruturação dos destinos turísticos com padrão de qualidade internacional, uma das metas 
do PNT.  
 
Dada a carência da uma política pública definida para a área de turismo, as atividades 
desenvolvidas pela Belotur são pouco articuladas entre si. Podem-se dividir essas atividades 
em três blocos, apresentados a seguir: a) aquelas que operacionalizam as atribuições 
dispostas no plano diretor; b) aquelas voltadas para o desenvolvimento de projetos definidos 
do planejamento estratégico municipal 2009-2012; e c) aquelas ligadas ao Plano Nacional 
de Turismo.  
 
As primeiras giram em torno do objetivo de promover e divulgar o turismo em Belo 
Horizonte. Entre elas, destacam-se:  

a) produção de material de apoio à divulgação turística; 
b) participação em feiras, workshops, seminários nacionais e internacionais;  
c) serviço de informação turística; 
d) apoio a grandes eventos;  
e) eventos próprios, sendo os principais: Arraial de Belô, Carnaval e Aniversário da 

cidade.  
 
A Belotur, muitas vezes, atua em parceria com o setor privado, principalmente, por meio de 
convênios. Contudo, não há uma iniciativa institucionalizada de incentivo para o 
investimento privado. 
 
Além dessas atividades a Belotur desenvolveu o Plano Horizonte, plano de marketing 
destinado a impulsionar o turismo no município. Os objetivos do plano são: incrementar o 
número de turistas (nacionais e estrangeiros) acima da média brasileira; aumentar a média 
de permanência; melhorar a oferta atual de cultura viva; estruturar roteiros turísticos da 
cidade; potencializar a oferta de produtos e atividade ao ar livre e noturna; e integrar as 
ações de marketing da Belotur e do Convention & Bureau (BELOTUR/CHIAS, sd). 
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O Plano Horizonte definiu que a promoção turística de Belo Horizonte atuaria na valorização 
de seus principais produtos potenciais e incorporaria a oferta existente em seu entorno, 
integrando área num raio de aproximadamente 100 quilômetros da cidade. Foi estabelecida 
a ordenação da oferta com base em seis linhas de produtos: turismo cultural; congressos, 
convenções e feiras; turismo de cidade; manifestações populares; turismo de aventura; 
ecoturismo. Cada linha de produto se dirige a um segmento de mercado diferenciado pela 
motivação principal da visita. 
 
Para operacionalizar o plano, foram criados três programas: 
 

a) Programa Suporte – refere-se a atividades promocionais que visam concretizar o 
posicionamento desejado para Belo Horizonte como destino turístico. Envolve 
ações como: criação de identidade turística de Belo Horizonte, definição de 
material de promoção e redesenho da página da Web. 

b) Programa Comunicação com Mercados - voltado ao desenvolvimento de ações com 
foco na relação entre os participantes do setor turístico. Envolve ações que visam 
facilitar o trabalho dos operadores profissionais, informes sobre a oferta turística de 
Belo Horizonte, etc. 

c) Programa de Sensibilização para a Hospitalidade - objetiva melhorar a percepção 
que a população e os profissionais relacionados à atividade turística têm de Belo 
Horizonte. Para isso, capacitará profissionais do setor turístico e irá mantê-los 
informados sobre o portfólio de produtos e mercados. Também promoverá o 
aumento da autoestima do cidadão e produzirá mais informação sobre os recursos 
e atrativos da cidade. 

 
No que tange às atividades desenvolvidas no planejamento estratégico de Belo Horizonte, 
que constitui o segundo bloco das atividades empreendidas pela Belotur, a prefeitura 
construiu o programa BH Metas e Resultados, abrangendo 12 áreas de resultados e 40 
projetos sustentadores, os quais balizarão as políticas e ações municipais entre 2009 e 
2012. Tal programa visa à maior eficácia nas ações, políticas urbanas e sociais e em todos 
os serviços públicos (BELO HORIZONTE, 2009). Foi desenhado sob a égide do modelo de 
gestão por resultados. Assim, define objetivos, metas e prazos, e parte da premissa de que 
os processos e a estrutura organizacional podem ser otimizados de forma a atingir sua 
plena eficiência.  
 
O plano estratégico acaba sendo também um instrumento que visa a implantar a gestão por 
resultados na administração municipal. Para se adequar ao modelo de gestão, a Belotur 
iniciou um processo de reorganização administrativa.  
 
Esse processo é formado por cinco etapas.  
 

 Primeira etapa – consiste na construção do mapa estratégico corporativo e na definição de 
indicadores de resultado e de tendência. O mapa estratégico está sendo criado com base no 
Balanced Scorecard, metodologia de gestão estratégica.26 O objetivo desta metodologia é 

alinhar o planejamento estratégico com as operações da organização. Isso é feito por meio 
da definição da visão e missão organizacional, que são traduzidas em objetivos organizados 
segundo perspectivas diferentes: do cliente, dos processos internos e do aprendizado e 
crescimento.27 Além da construção do mapa estratégico em andamento, a Belotur desenhou 

e redesenhou seus macroprocessos e os procedimentos operacionais padrão. 
 

 Segunda etapa – consiste no desdobramento do mapa estratégico em indicadores 
gerenciais.  

                                                
26

 Ver KAPLAN, Robert S, NORTON David P. A estratégia em ação: Balanced Scorecard. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 1997. 

27
 No modelo original há também a perspectiva financeira (KAPLAN e NORTON, 1997), geralmente não utilizada 

no setor público dado sua especificidade em relação ao setor privado. 
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 Terceira etapa – consiste na revisão da estrutura organizacional. 
 

 Quarta etapa – consiste na revisitação das iniciativas estratégicas, ambas as etapas estão 
em processo de elaboração.  

 

 Quinta fase – consiste na reunião de acompanhamento dos resultados, na qual são 
avaliadas as performances de cada área, inicialmente, incorporando até o terceiro nível 
gerencial da empresa. No prazo de doze meses, pretende-se incluir toda a empresa nesta 
avaliação. 
 
Até o momento, os principais avanços do processo de reorganização administrativa 
consistiram na construção de estratégias da empresa, no redesenho e estabelecimento de 
macroprocessos e na elaboração e aprovação de Planos de Ação e Metas. As principais 
dificuldades se referem a: avaliações gerenciais sistemáticas; capacitação de toda a equipe 
da empresa para trabalhar numa estrutura de projetos e implantação do processo de 
comunicação interna tanto no âmbito tanto transversal quanto vertical. 
 
No que se refere especificamente ao programa BH Metas e Resultados, foi atribuída à 
Belotur a responsabilidade pelo Projeto Turismo em BH, que objetiva consolidar a cidade 
como destino turístico, ampliando o turismo de lazer e o de negócios de porte médio e 
melhorando os instrumentos e mecanismos de atração turística. Até 2012, os resultados 
esperados correspondem ao aumento do número de eventos captados anualmente, da taxa 
média de ocupação hoteleira, do tempo médio de permanência do turista na cidade de Belo 
Horizonte e da implantação de um novo centro de convenções (BELO HORIZONTE, 2009). 
As principais ações desenvolvidas que visam a alcançar esses objetivos são: estruturação 
do circuito cultural da Praça da Liberdade e parceria com o Governo Federal e setor privado 
para o financiamento e incremento da capacidade hoteleira. 
 
Além desse programa, destaca-se o Projeto Copa 2014, que influencia a atuação da Belotur, 
na medida em que pretende garantir a infraestrutura necessária para Belo Horizonte sediar 
os jogos e eventos da Copa das Confederações e da Copa 2014, por meio da articulação de 
instituições e demais entes federados. O que se busca é que a realização da Copa de 2014 
projete Belo Horizonte no cenário internacional como pólo turístico sustentável (BELO 
HORIZONTE, 2009).  
 
Em abril de 2010, a prefeitura de Belo Horizonte e o governo de Minas Gerais apresentaram 
o Planejamento Estratégico Integrado – Projeto Copa 2014 –, no qual são expostos os 
projetos definidos para alcançar os objetivos estratégicos que se referem à infraestrutura e à 
operação necessárias para viabilizar o evento.  
 
O terceiro bloco de atividades refere-se às atividades relacionadas ao Plano Nacional de 
Turismo 2007-2010. O PNT propõe a implementação de um modelo de gestão pública 
descentralizada e participativa cujo objetivo é implementar um sistema nacional de turismo. 
Como forma de incentivar o desenvolvimento deste modelo de gestão nos municípios e 
estados, o Governo Federal condiciona repasses de recursos à formação de conselhos 
gestores. Nesse sentido, Belo Horizonte reativou o Conselho Municipal de Turismo. Com 
isso, os gestores municipais esperam fortalecer a participação dos profissionais do setor e 
da sociedade civil na gestão do turismo no município. A principal atividade do Comtur hoje 
se refere ao Projeto dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional, que 
é uma das principais metas do Plano Nacional de Turismo.  
 
Atualmente, a Belotur encontra-se vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, no 
âmbito da nova estrutura organizacional da prefeitura de Belo Horizonte, por força da Lei 
10.101, de 14 de janeiro de 2011 que alterou a Lei n. 9.011/05. 
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 Análise do quadro funcional da Belotur 
 
No mês de março de 2010, a Belotur contava com 153 funcionários, assim distribuídos por 
escolaridade e tipo de vínculo (gráf. 2.76). 
 

Gráfico 2.76 Distribuição dos funcionários da Belotur segundo 
nível de escolaridade (total=153) 
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Fonte: Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte - 2010 

 
 
O significativo número de funcionários com ensino superior e ensino médio aponta para um 
quadro funcional qualificado. Contudo, na categoria ensino médio 66% dos funcionários 
desempenham atividades-meio. Todos os funcionários alocados na categoria ensino 
fundamental completo desempenham atividades-meio. Na categoria ensino fundamental 
incompleto, 8 dos 9 funcionários atuam neste tipo de atividade.  
 
No que diz respeito à categoria ensino superior, 41% dos funcionários atuam em atividades-
meio e dos 9 que possuem pós-graduação 3 exercem atividades de suporte. Assim, 59% do 
quadro funcional da Belotur está alocado para a execução de atividades não finalísticas.  
 

Gráfico 2.77  Distribuição dos funcionários da Belotur, por tipo 
de vínculo empregatício (total=153)
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Fonte: Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte - 2010 

 

                                                
28

 As informações repassadas pelo setor de Recursos Humanos da Belotur consideravam três categorias de tipo 
de vínculo: recrutamento amplo, com concurso e sem concurso. Nesta última estão inseridos os empregados 
admitidos antes da promulgação da Constituição Federal. Contudo, a categoria ―sem concurso‖ sugere 
instabilidade, o que difere da real condição desses indivíduos que atuam na empresa há mais de vinte anos. 
Dessa forma, criou-se uma agregação diferenciada. Na categoria efetivos, estão agrupados os ―com 
concurso‖ e ―sem concurso‖ e a categoria comissionados se refere aos funcionários selecionados por 
recrutamento amplo.    
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Os gráficos 2.77 e 2.78 mostram a grande quantidade de funcionários efetivos, o que aponta 
para uma situação de estabilidade do quadro funcional. Isso beneficia a política pública, pois 
sugere continuidade. 
 

Gráfico 2.78 Distribuição dos funcionários da Belotur, segundo vínculo 
empregatício e nível de escolaridade (total=153) 
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Fonte: Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte 

 
No que diz respeito ao tempo de serviço, tem-se que o grupo de baixa escolaridade 
(fundamental completo e incompleto) apresenta médias muito superiores em relação aos 
demais. Na categoria de ensino fundamental completo, essa média é de 26 anos e na 
categoria de ensino fundamental incompleto a média é de 25 anos. Nas categorias de pós-
graduação, ensino superior e ensino médio, as médias de tempo de serviço são, 
respectivamente, 6 anos, 10 anos e 11 anos. De forma geral, as médias são elevadas, 
apontando para um quadro funcional relativamente estável. 
 
Observa-se que o quadro funcional da Belotur é estável e de boa escolaridade, o que 
sugere boa institucionalização da política de turismo. Contudo, mais da metade deste 
quadro funcional está alocado para a execução de atividades meio.  
 
 

2.4.1.4. Outras instituições que atuam no turismo em Belo Horizonte 
 

 Agência de Desenvolvimento do Turismo29 

 
A Agência de Desenvolvimento do Turismo (ADETUR) foi criada, em 2006, por entidades 
públicas e privadas que atuam no setor de turismo na região Sudeste do Brasil como 
instrumento de implementação da regionalização do turismo, conforme diretrizes do 
Ministério do Turismo. Constitui-se como entidade de economia mista sem fins lucrativos. 
Sua diretoria é composta por um representante da iniciativa privada e de instituições 
públicas de cada estado participante: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito 
Santo.  
 
Seu principal objetivo é promover o desenvolvimento do turismo integrado na macrorregião 
Sudeste do Brasil, por meio do desenvolvimento dos mercados emissivos e receptivos dos 
quatro estados, criando oportunidades de negócios e alternativas de produtos para os 
turistas. Para tanto, promove a gestão estratégica e compartilhada, por meio de programas, 

                                                
29

 Os dados utilizados neste tópico foram coletados na página da web da Adetur (http://www.turismosudeste.tur.br/Default.htm) 
e por meio de entrevista por e-mail com seu representante. 

http://www.turismosudeste.tur.br/Default.htm
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projetos e ações de interesse comum aos estados que integram esta região e de suas 
relações com outras macrorregiões brasileiras e de outros países. 
 
Os objetivos da Adetur se referem especificamente a macrorregião Sudeste: 

a) fomentar os negócios de turismo; 
b) promover a imagem, divulgação e fomentar a implantação e comercialização de 

produtos turísticos; 
c) acompanhar e avaliar o desenvolvimento do turismo integrado; 
d) atuar visando à implementação da infraestrutura turística básica, de equipamentos 

e de serviços turísticos; 
e) conceber, promover, realizar pesquisas e projetos especializados ou específicos, 

necessários ao desenvolvimento de produtos turísticos que visem o crescimento do 
turismo integrado; 

f) promover, articular, estimular e participar de outras formas de associativismo nos 
níveis nacional e internacional perante instituições promotoras e viabilizadoras do 
desenvolvimento do turismo; 

g) identificar fontes e captar recursos nacionais e internacionais para o 
desenvolvimento do turismo integrado; 

h) promover a capacitação técnica, informativa e cultural de pessoas que atuem nos 
diversos negócios que envolvem o turismo no âmbito de sua atuação 
macrorregional. 

 
O principal projeto em andamento da Adetur Sudeste é o Cruzeiro Rodoviário, que pretende 
fomentar o turismo rodoviário na região. Atualmente, não há projetos entre a Belotur e a 
Adetur. 
 

 Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau30 

O Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau31 é uma fundação de direito privado sem fins 
lucrativos que atua na captação e apoio à eventos e desenvolve ações para o fortalecimento 
do turismo. Nesse sentido, apresenta-se como um parceiro habitual do governo estadual e 
municipal no desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo.  

Os objetivos do Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau são: 

a) ―promover e valorizar a imagem de Belo Horizonte como destino de negócios, 
excelência médica, serviços, cultura, moda, gastronomia, esportes, lazer, entre 
outros‖; 

b) ―reunir as entidades e empresas públicas e privadas que atuam no setor produtivo 
para fortalecer a cadeia produtiva‖;  

c) ―captar eventos itinerantes, especialmente os de natureza cultural, técnica e 
científica, de maior impacto na economia local e na cadeia produtiva‖;  

d) ―gerar, desenvolver e promover eventos locais que se insiram nos objetivos da 
entidade e estejam de acordo com as vocações de Belo Horizonte‖;  

e) ―reduzir progressivamente a baixa estação do turismo, por meio da captação e 
apoio prioritários a eventos nos períodos de menor visitação‖;  

f) ―manter intercâmbio técnico, cultural e social com entidades estaduais, nacionais e 
internacionais do setor produtivo‖;  

g) ―promover maior integração entre as atividades turísticas de negócios, excelência 
médica, serviços, cultura, moda, gastronomia, esportes, lazer e as atividades 
econômicas mais significativas do estado de Minas Gerais‖;   

h) ―fomentar e orientar a implantação de novos equipamentos e serviços e contribuir 
para o melhor aproveitamento dos existentes‖ (BELO HORIZONTE CONVENTION 
& VISITORS BUREAU, 2009).  

                                                
30

 As informações utilizadas neste tópico foram coletadas na página da web: http://www.bhcvb.com.br/home/. 

31
 O Convention & Visitors Bureau foi criado nos Estados Unidos em 1900. Hoje, possui 70 unidades em atividade no Brasil. 
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Uma das atividades desenvolvidas para alcançar os objetivos descritos consiste no 
lançamento de campanhas de valorização da cidade e seus atrativos, como: ―Eu amo BH 
radicalmente‖, ―BH é o lugar para gente se encontrar!‖, ―BH espera por você‖ e ―Descubra 
BH e seus belos horizontes‖. 
 

2.4.2. Impactos e limitações das políticas públicas e da gestão pública  
 
A principal limitação identificada foi a ausência de uma política municipal de turismo. Essa 
limitação é minimizada pelas iniciativas estaduais e, principalmente, federais. O perfil 
descentralizado da intervenção destes níveis de governo incentiva o desenvolvimento de 
iniciativas no nível local.  
 
No que tange ao Governo Federal, o programa 65 Destinos Indutores se mostra capaz de 
alinhar as ações municipais. No que se refere ao governo estadual, os projetos voltados 
para o incremento do turismo de negócios impactam diretamente na dinâmica setorial 
municipal. Isso se dá por meio das ações de qualificação das organizações que compõem a 
cadeia produtiva do turismo, de financiamento para empresas de micro, pequeno e médio 
portes e cooperativas, dos esforços para ampliar o número de turistas por meio da 
promoção de vôos internacionais, etc. 
 
Deve-se salientar que a Belotur vem desenvolvendo esforços para organizar sua estrutura 
organizacional e processos, de modo a tornar sua ação mais eficiente. Contudo, sua 
atuação se revela limitada, pela ausência de um plano municipal de turismo capaz de servir 
como instrumento de planejamento que permita articular e dar sentido às atividades 
desenvolvidas por essa entidade. 
 
Estas características acarretam consequências para a gestão da política no município. 
Primeiramente, prejudicam o planejamento de um projeto local para o setor, o que incentiva 
o alinhamento e a priorização de iniciativas propostas pelos demais níveis de governo. 
Segundo, sem uma direção definida, as atividades carecem de organicidade e finalidade 
claras.  
 
 

2.4.3. Organização e coordenação do processo de planejamento turístico 
 
As principais ferramentas nacionais e estaduais de planejamento turístico foram descritas na 
seção 2.4.1: o Plano Nacional de Turismo e o documento Diretrizes da Política Pública de 
Turismo de Minas Gerais.  A política estadual de turismo está ajustada ao Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado 2007-2023, tendo suas ações balizadas por projeto setorial 
desenvolvido a partir das definições deste plano. 
 
Em âmbito municipal, os seguintes instrumentos de planejamento direcionam a atividade 
turística: Plano Diretor de Belo Horizonte, Programa BH Metas e Resultados e Planejamento 
Estratégico Integrado – Projeto Copa 2014. As iniciativas municipais procuram 
operacionalizar as diretrizes dispostas no plano diretor e programas formulados pelo 
Governo Federal. Descrevem-se a seguir o Programa BH Metas e Resultados, e o 
Planejamento Estratégico Integrado – Projeto Copa 2014. O Plano Diretor de Belo Horizonte 
será abordado na seção 2.5.4 referente à legislação urbanística, ambiental e turística.  
 

2.4.3.1. Programa BH Metas e Resultados 
 
No planejamento estratégico para a gestão de Belo Horizonte, a prefeitura construiu o 
programa BH Metas e Resultados, abrangendo 12 áreas de resultados e 40 projetos 
sustentadores, que balizarão suas políticas e ações entre 2009 e 2012. Objetiva-se conferir 
maior eficácia às ações e políticas públicas. Este programa se completa com o 
planejamento estratégico para BH 2030. Os 40 projetos sustentadores serão 
complementados e reforçados pela elaboração do Planejamento Plurianual de Ação 
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Governamental (PPAG), assim como o Orçamento Municipal para cada exercício financeiro 
(BELO HORIZONTE, 2009).  
 
No processo de construção de uma Belo Horizonte de oportunidades, sustentável e com 
qualidade de vida, a Prefeitura terá o desafio de envolver os atores da sociedade civil e 
articular os instrumentos mencionados de gestão municipal. Esta tarefa é crucial para que 
as estratégias de desenvolvimento se materializem. A implantação dessas estratégias 
exigirá a construção de parceria entre a União, o estado, o município, o setor empresarial e 
a sociedade civil organizada (BELO HORIZONTE, 2009).  
 
A seguir, descrevem-se quatro projetos sustentadores que se relacionam mais diretamente 
com o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Município de Belo 
Horizonte (PDITS/BH). Para cada projeto será apresentado o conteúdo da entrevista 
realizada com a coordenadora executiva do Programa BH Metas e Resultados.  
 

 Projeto sustentador 18, Turismo em BH - visa consolidar a cidade como destino turístico, 
mediante a ampliação do turismo de lazer e negócios de porte médio e melhorias dos 
instrumentos e mecanismos de atração turística. Até 2012, espera-se o aumento do número 
de eventos captados anualmente, da taxa média de ocupação hoteleira, do tempo médio de 
permanência do turista na cidade e da implantação de um novo Centro de Convenções. O 
PDITS/BH é uma das metas deste projeto sustentador e a Belotur é o órgão responsável por 
sua implantação (BELO HORIZONTE, 2009). 
 
A operacionalização deste projeto exige a articulação entre a União, o estado, o município e 
o setor privado, especialmente o setor hoteleiro. O estado está desenvolvendo o circuito 
cultural da Praça da Liberdade e incentivando a construção de novos hotéis. Mas é 
necessário aumentar o turismo de negócios e construir um novo Centro de Convenções. A 
União deverá participar como agente financiador. O setor privado será incentivado a 
incrementar seus investimentos. O projeto logrou assegurar os recursos financeiros 
necessários para suas ações até 2010.  
 
O alcance das metas desse projeto foi dificultado por questões administrativas, como os 
processos de licitação. A meta de captar 79 eventos em 2009 não foi alcançada, tendo sido 
efetivados 53 eventos. A meta de ocupação hoteleira (72%) foi atingida, tendo-se verificado 
um nível de ocupação de 73,7% em 2009.  
 
Com relação à reforma administrativa municipal, foi desenvolvido o Plano de 
Desburocratização, formado por três projetos sustentadores: Modernização dos Processos 
Administrativos; Desburocratização e Melhoria do Atendimento ao Cidadão; e 
Desburocratização e Melhoria no Ambiente de Negócios. Essas iniciativas influenciam o 
projeto sustentador Turismo em BH, na medida em que almejam agilizar e simplificar 
atividades como a liberação de licenciamentos e a abertura de empresas. O Código de 
Obras sancionado em 2009 incrementou o processo de licenciamento, reduzindo os prazos 
para a realização de shows e obras. O Código de Posturas Municipais foi revisto em 2010, e 
várias de suas ações estão voltadas para tornar a cidade mais agradável, bonita e receptiva. 
Ele recomenda, por exemplo, a retirada de todos os outdoors na avenida do Contorno, para 
permitir o embelezamento da cidade e novos atrativos para o turismo.  
 

 Projeto sustentador 19, Copa 2014 - tem por objetivo garantir a infraestrutura necessária 
à efetivação dos jogos e eventos da Copa das Confederações e da Copa 2014, mediante a 
articulação de instituições da sociedade civil e demais entes federados, com vistas ao 
compartilhamento de esforços para a execução do projeto. O que se busca é a realização 
da Copa de 2014, projetando Belo Horizonte no cenário internacional como polo turístico 
sustentável (BELO HORIZONTE, 2009).  
 
As principais obras de infraestrutura previstas neste projeto serão financiadas pelo 
Programa da Aceleração do Crescimento (PAC) - Mobilidade da Copa (assinado em maio 
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de 2010), contando com mais de R$1 bilhão. A parceria com o governo do estado se 
expressa no desenvolvimento do Planejamento Estratégico de Desenvolvimento da Copa 
2014. Além disso, município e estado atuaram em conjunto no projeto de duplicação da 
Avenida Antônio Carlos, empreendimento importante para garantir a mobilidade durante o 
evento.  
 
Os recursos financeiros para as atividades de participação de feiras, de elaboração de 
folderes, de divulgação da cidade, de marketing e de participação na Copa da África do Sul 
foram assegurados. Os recursos orçamentários para as atividades estritamente da Copa 
2014 estão garantidos, mas os recursos de outras obras de infraestrutura previstas estão 
ainda em negociação, especialmente as obras de infraestrutura urbana, em que a prefeitura 
depende de recursos dos governos estadual e federal.  
 

 Projeto sustentador 27, Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada - visa ampliar e 
qualificar a participação da sociedade civil na gestão pública, por meio de investimentos em 
mobilização e capacitação da representação social. Os resultados esperados até 2012 são: 
ampliação da participação da população no orçamento participativo; melhor acesso da 
população às informações municipais; e incitamento da discussão da gestão participativa. A 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação é o órgão responsável pela 
execução deste projeto (BELO HORIZONTE, 2009). Algumas metas de 2010 deste projeto 
foram adiadas para 2011, devido à execução do orçamento. Mas os recursos para a 
realização do Orçamento Participativo em 2010 estão assegurados, assim como os recursos 
para novas obras.  
 
Belo Horizonte vive um processo de desenvolvimento em simbiose com os demais 33 
municípios que congregam a região metropolitana. Seu planejamento deve considerar essas 
dinâmicas e relações (BELO HORIZONTE, 2009). Este projeto visa fomentar a articulação 
entre Belo Horizonte e os municípios da região metropolitana, por meio de instrumentos de 
parcerias que permitam canalizar esforços e compartilhar recursos técnicos, políticos e 
financeiros para induzir o desenvolvimento integrado da região. Os resultados esperados 
referem-se à criação do sistema de gestão compartilhada e à elaboração do Plano Integrado 
de Desenvolvimento Metropolitano até dezembro de 2011 (BELO HORIZONTE, 2009). 
 

 Rede 10 - foi implantada por Belo Horizonte em 2009 e é formada pela coligação dos dez 
principais municípios da RMBH conurbados, para discutir questões relativas a transporte, 
saúde pública, desenvolvimento econômico, etc. O desenvolvimento econômico de Belo 
Horizonte e da RMBH está sendo discutido no Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico da prefeitura, do qual participam órgãos da iniciativa privada, como a Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte. Belo Horizonte já assegurou os recursos financeiros para 2011 deste projeto, o 
qual depende também de financiamentos do governo estadual e dos municípios 
metropolitanos.  
 
Segundo informações da coordenação do Programa BH Metas e Resultados, podem-se 
elencar as principais conclusões sobre estes projetos: os quatro projetos sustentadores 
analisados não estão cumprindo suas metas totalmente; o projeto Copa 2014 está em fase 
inicial; e o monitoramento dos projetos é feito por meio de reuniões mensais com a 
participação do prefeito. 
 

2.4.3.2. O Planejamento Estratégico para a Copa de 2014 
 
Esta seção tem por objetivo explicitar o conteúdo do documento ―Planejamento Estratégico 
Integrado - Projeto Copa 2014‖ para o município de Belo Horizonte, apresentado pelos 
Comitês Executivos da Copa em maio de 2010. Complementarmente, foram acrescidas 
observações resultantes da entrevista realizada com o presidente do Comitê Executivo 
Municipal da Copa. 
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A escolha de Belo Horizonte como cidade-sede para os jogos da Copa de 2014 motivou a 
reunião do estado e município para desenvolverem um planejamento estratégico integrado, 
visando ―criar ferramentas de gestão para a utilização eficaz dos recursos necessários à 
implementação dos projetos‖ (MINAS GERAIS e BELO HORIZONTE, 2010, p. 9). A 
necessidade de articulação entre diversos temas levou ao desenvolvimento de um modelo 
de gestão para a elaboração e execução do plano estratégico. 
 
Os temas são tratados de forma articulada e sequencial, consistindo em elementos 
necessários à construção do plano. São eles: documento referência, mapa estratégico, 
carteira de projetos do Governo de Minas Gerais e da Prefeitura de Belo Horizonte, estrutura 
de governança, estrutura de controle e alinhamento. Esses elementos expressam um 
processo de construção e condução do planejamento. Assim, o tema ―Documento de 
referência‖ alude aos compromissos e documentos básicos produzidos para a realização do 
evento, os quais servirão de base para desenvolvimento dos demais temas. Esses 
compromissos são expressos na forma do acordo de cidade-sede, firmado entre a 
Federação Internacional de Futebol (FIFA) e os governos estadual e municipal, o documento 
de candidatura de Belo Horizonte como cidade-sede, estudos do Ministério do Turismo, 
exigências da FIFA e os diagnósticos municipais encontrados no caderno de candidatura e 
no Programa BH Metas e Resultados.  
 
O mapa estratégico trata de explicitar os objetivos estratégicos, suas metas e indicadores. 
Os objetivos foram definidos em três eixos - infraestrutura, pré-operação e operação -, 
divididos em áreas temáticas: infraestrutura esportiva, mobilidade, turismo e rede hoteleira, 
comunicação e marketing, utilidade pública e requisitos FIFA. ―O mapa estratégico é o 
principal produto do trabalho de integração do Governo de Minas Gerais e da Prefeitura de 
Belo Horizonte para a gestão do projeto da Copa de 2014‖ (MINAS GERAIS e BELO 
HORIZONTE, 2010, p. 9). A partir dos objetivos expostos no mapa estratégico, foi criada a 
carteira de projetos.  
 
Os projetos ―representam as atividades prioritárias‖ (MINAS GERAIS e BELO HORIZONTE, 
2010, p. 25) que município e estado devem desenvolver. Dos 54 projetos que compõem a 
carteira geral, 39 foram considerados prioritários. A seguir, são descritos 24 projetos que 
constam desta carteira e que apresentam pertinências com o tema turismo.  
 
No grupo temático ―Mobilidade‖, do eixo de Infraestrutura, os projetos selecionados são: 
 

a) P5 – Sistema de Tráfego - visa à ampliação do sistema de controle operacional da 
BHTrans e conta com o financiamento de R$ 30.000.000,00  da Caixa Econômica 
Federal. A prefeitura e a BHTrans são os responsáveis pela implantação deste 
projeto que iniciará em novembro de 2010. 

 
b) P6 - Acesso Direto ao Mineirão - contempla ações de interseção da Avenida 

Abraão Caran; alargamento da Avenida Pedro I; interseção das Avenidas Pedro I e 
Vilarinho; o Bus Rapid Transit (BRT) da Avenida Antonio Carlos/Pedro I 
(Centro/Pampulha); BRT da Avenida Antônio Carlos/Pedro I (Pampulha/Vilarinho); 
BRT das Avenidas Pedro II/Carlos Luz; e BRT da área central de Belo Horizonte. O 
projeto executivo da interseção da Avenida Abraão Caran já está concluído e o 
término da execução das obras está previsto para maio de 2011. O projeto 
executivo do BRT das Avenidas Pedro II/Carlos Luz encontra-se em fase de 
licitação. Sua conclusão está prevista para março de 2011. Os demais projetos 
executivos estão em fase de elaboração. 

 
c) P7 - Acesso a Belo Horizonte – refere-se a: aeroporto, rodoviária e rodovias 

federais. Compete à prefeitura  a construção da nova rodoviária, cujo projeto 
básico está finalizado, mas não possui fonte de financiamento. Este projeto será 
operacionalizado por meio de parceria público-privada (PPP). 
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d) P8 - Acesso Indireto ao Mineirão - contempla as seguintes obras: Via 210 e Via 
710, que terão seus projetos executivos concluídos até junho de 2010; BRT da 
Avenida Cristiano Machado e Boulevard Arrudas do trecho Av. Barbacena/Rua 
Extrema, cujos projetos executivos estão em fase de licitação. O projeto executivo 
do trecho do Boulevard Arrudas da Rua Carijós/ Av.Barbacena está concluído.  

 
e) P25 - Plano de Gestão de Tráfego - pretende facilitar o acesso ao estádio do 

Mineirão e aos principais pontos do evento. 
 
As obras de mobilidade para a Copa estão contempladas em um financiamento da Caixa 
Econômica Federal no valor de R$1.026.000.000,00, de acordo com a matriz de 
responsabilidade já assinada pelo Governo Federal e o Ministério das Cidades.  
 
No grupo temático ―Turismo e Rede Hoteleira‖, do eixo de Infraestrutura, os projetos 
destacados são:  
 

a) P10 - Atendimento ao Turista - contempla ações relativas à melhoria de 
infraestrutura e serviços de informação que serão executadas pela Belotur, como a 
instalação de totens para a informação ao turista e de terminais computadorizados 
nos pontos turísticos, aeroportos e nos parques municipais. 

 
b) P11 - Rede Hoteleira - caberá à prefeitura facilitar, por meio de legislação e 

isenção de impostos, a atração de investimentos privados para a rede hoteleira. 
 
c) P12 - Atrativos Turísticos - dispõe sobre a revitalização e ampliação das atrações 

turísticas de Belo Horizonte. É uma ação de gestão de obras públicas, que 
depende do detalhamento dos órgãos responsáveis por sua implementação quanto 
à escolha dos pontos turísticos passíveis de intervenção.  

 
Além desses, no eixo Pré-operação, destacam-se os projetos: 
 

a) P26 - Fan Fest e PVAs - trata da segurança e acesso à esses eventos. 
b) P27 - Plano de Atendimento ao Turista - aborda estruturas e serviços necessários ao 

atendimento ao turismo durante a Copa. 
c) P28 - Plano de Receptivo - versa sobre o desenvolvimento de serviços de recepção 

nas portas de entrada da cidade. 
d) P29 - Plano de Entretenimento ao Turista - trata de atividades culturais voltadas ao 

entretenimento do turista e da população. 
e) P30 - Capacitação dos Serviços – refere-se a ações de qualificação dos serviços em 

todos os grupos temáticos.  
 
No grupo temático ―Utilidade Pública‖, do eixo de Infraestrutura, os projetos escolhidos são: 
P14 - Intervenções Ambientais, P15 - Adequação do Sistema de Segurança, P16 - 
Adequação do Sistema de Saúde, P17 - Adequação do Sistema de Energia e P18 - 
Adequação do Sistema de Telecomunicação. Tais projetos pretendem garantir infraestrutura 
para atender as demandas geradas com a operação da Copa nesses diferentes setores. 
 
No grupo temático ―Utilidade Pública‖, do eixo Pré-operação, destacam-se os seguintes 
projetos:  

a) P36 - Serviço de Telecomunicação - a prefeitura irá articular com as empresas 
concessionários (Telemar, Oi, e Vivo) garantias para o atendimento aos turistas. 
 

b) P37 - Plano de Segurança - trata-se do plano estadual de segurança elaborado 
especificamente para as demandas da Copa. 
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c) P38 - Ações Sociais - o município irá desenvolver ações sociais com as escolas 
públicas para envolvê-las com a Copa do Mundo. É um trabalho de articulação com 
a FIFA, que possui projetos sociais em relação ao futebol. 

 
d) P39 - Ações Sociais Esportivas - tem por objetivo promover ações esportivas. 
 
e) P40 - Plano da Área de Saúde - a prefeitura irá montar um plano de atendimento 

de emergência para os turistas, com médicos poliglotas. Além disso, o SAMU 
atuará no estádio nos dias de jogo. 

 
f) P41 - Meio Ambiente: Normatização e Controle – refere-se à criação de um selo de 

sustentabilidade ambiental para os hotéis, restaurantes e bares que sigam 
determinadas normas de gestão ambiental, como a utilização de energia solar para 
aquecimento da água. 

 
Dada a natureza do empreendimento, a gestão dos projetos se dá em três níveis de 
governança:  
 

a) Estadual - referente à consecução dos projetos específicos sob responsabilidade 
do governo do estado. 

b) Municipal - tange à execução dos projetos sob responsabilidade do governo 
municipal. 

c) Cooperada - alude aos projetos transversais que implicam a coordenação de 
ações do município e do estado, conformando-se, assim, em um instrumento de 
gestão compartilhada. 

 
A estrutura de governança cooperada está dividida em dois estágios: a) Grupo Executiv; e 
b)alta administração.  
 
O Grupo Executivo é ―composto por membros do estado e do município, com funções 
específicas, voltadas ao acompanhamento da carteira de projetos e alguns níveis de 
deliberações operacionais‖ (MINAS GERAIS e BELO HORIZONTE, 2010, p. 47). Suas 
principais funções são: acompanhar a execução dos projetos; centralizar as relações com a 
FIFA e com o Comitê Organizador da Copa; e assessorar as decisões compartilhadas 
tomadas pela alta administração. Esta é formada pelos chefes do Executivo e dois gestores 
coordenadores do Grupo Executivo, responsáveis pelas decisões estratégicas.   
 
Estas estruturas de governança são responsáveis pelo acompanhamento dos projetos, que 
é efetivado por meio da estrutura de controle, que compõe o quinto elemento do modelo de 
gestão. Tal estrutura é operacionalizada por um painel de controle32, que é utilizado para 

monitorar o alcance das metas definidas no mapa estratégico. 
 
O sexto elemento do modelo de gestão é o alinhamento que corresponde aos esforços de 
articular: 
 
a) as informações constantes nos acordos e documentos básicos elaborados por diferentes 
atores, visando produzir o documento de referência, que é base do planejamento 
estratégico; 
 
b) as expectativas da sociedade e da FIFA, com o objetivo de produzir um eixo norteador 
das atividades expresso na Visão: ―Minas Gerais e Belo Horizonte integrados na gestão da 
Copa 2014 como alavanca para o desenvolvimento econômico, social e cívico‖ (MINAS 
GERAIS e BELO HORIZONTE, 2010, p. 10); 

                                                
32

 Esse instrumento é utilizado pelo Grupo Executivo no acompanhamento dos projetos transversais, pois estado 
e município possuem ferramentas de controle próprias. 
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c) os objetivos para diferentes áreas com temáticas como: Mobilidade, Turismo e 
Comunicação. 
 
O Planejamento Estratégico da Copa 2014 acompanha o Programa BH Metas e Resultados. 
Algumas ações previstas no plano municipal são projetos do planejamento da Copa, como o 
Sistema Bus Rapid Transit de transporte público.  

 
Todos os projetos passarão pelas etapas que a Lei de Licenciamento Ambiental exige. 
Alguns projetos serão priorizados, como os relacionados ao Mineirão e ao aumento da 
capacidade hoteleira, pois são equipamentos essenciais para a Copa do Mundo. Para 
garantir o cumprimento da obra do Mineirão no prazo definido, foi criado um grupo técnico, 
formado por representantes do governo do estado e da prefeitura, cujo objetivo é discutir as 
questões relacionadas aos licenciamentos. Além disso, há um projeto de lei que altera o 
potencial construtivo para hotéis, com a finalidade de atrair os investidores do setor. O 
licenciamento para os hotéis não será diferenciado, mas será priorizado, pois a rede 
existente é deficitária em Belo Horizonte. 
 

2.4.4. Legislação urbanística, ambiental e turística 
 
A seção que segue foi elaborada com base em pesquisa documental e em entrevista 
realizada em 12/07/2010 com o secretário municipal de políticas urbanas da prefeitura de 
Belo Horizonte, cuja secretaria foi extinta pela Lei 10.101, de 14 de janeiro de 2011, que 
altera a Lei 9.011 de 2005. 
 

2.4.4.1. Plano Diretor do Município de Belo Horizonte 
 
O Plano Diretor de Belo Horizonte foi formulado a partir de discussões empreendidas em 
fóruns regionais que contavam com a participação de vários órgãos da prefeitura, 
consultores e setores da sociedade civil, tendo incorporado elementos preconizados pelo 
Estatuto da Cidade. Além disso, foram realizados estudos e diagnósticos, coordenados pela 
Secretaria Municipal de Planejamento, para embasar as decisões. Com isso, tal plano foi 
instituído em 1996, pela Lei 7.165, cuja finalidade é servir como instrumento básico da 
política de desenvolvimento urbano em termos físico, social, econômico e administrativo, 
objetivando o desenvolvimento sustentado do município. Apresentam-se a seguir as 
disposições do plano que mais se articulam com o setor turístico.  
 
Quanto ao ordenamento da ocupação e uso do solo urbano, o inciso VI do artigo 4 mostra 
que se deve enfatizar a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente e do 
patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assegurado, quando de 
propriedade pública, o acesso a eles (BELO HORIZONTE, 1996a). 
 
Dos objetivos estratégicos para a promoção do desenvolvimento urbano encontrados em 
seu artigo 7, destacam-se: a valorização urbanística do hipercentro, visando resgatar sua 
habitabilidade e a sociabilidade do local; criação de condições para a preservação do 
caráter histórico-cultural da área central; criação de condições para a formação e a 
consolidação de centralidades; preservação e manutenção dos marcos urbanos de valor 
histórico, artístico e cultural; aumento dos recursos municipais a serem destinados ao 
desenvolvimento urbano; participação popular na gestão do município; e adequação da 
estrutura administrativa ao processo de implementação desta lei e à aplicação das normas 
urbanísticas, de acordo com lei específica. Espera-se a consolidação do município como 
centro de excelência e referência em cultura, turismo, design, educação, esporte, lazer, 
artesanato, ciência e tecnologia, mediante a otimização de sua infraestrutura e serviços 
básicos e de suas políticas de investimentos e financiamento de geração de ocupação e 
renda, sob a ótica da integração regional.  
 
No plano das diretrizes da política de desenvolvimento urbano, o inciso II do artigo 9º 
contempla o incentivo ao desenvolvimento do turismo receptivo, no que se refere tanto à 
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implantação de equipamentos turísticos como à criação de programas que visem ao 
incremento do turismo de negócios, de eventos e de lazer no município. No inciso III, é 
previsto o desenvolvimento das atividades de turismo com a integração do município às 
cidades históricas, às cidades do circuito das águas, às cidades do circuito espeleológico e 
às cidades ligadas ao turismo ecológico. O inciso XIV aponta o desenvolvimento de infra-
estrutura e a capacitação profissional para atividades destinadas à produção artística e 
cultural e a promoção do entretenimento como fontes geradoras de emprego, renda e 
qualidade de vida.  
 
No que se refere ao sistema viário e ao sistema de transportes, os incisos VI e VII do artigo 
18 mostram, respectivamente, as diretrizes de melhoria da acessibilidade da população aos 
locais de emprego, de serviços e de equipamentos de lazer; e de implantação de obras 
viárias de atendimento ao sistema de transporte coletivo e de complementação do sistema 
viário principal. No artigo 19, estão previstas: a implantação de linhas internas articuladas 
aos centros regionais, rompendo com o sistema radioconcêntrico; e a implantação de um 
sistema principal de transporte de passageiros, integrando o sistema ferroviário aos demais 
corredores de transporte coletivo.  
 
Conforme o artigo 33 do Plano Diretor, as principais diretrizes da política de turismo são as 
seguintes: 
 

a) Desenvolver o turismo de eventos e negócios, estimulando a formação e a 
ampliação dos fluxos turísticos regionais, nacionais e internacionais. 
 

b) Incentivar as ações de formação, capacitação e aperfeiçoamento de recursos 
humanos, visando ao aprimoramento da prestação de serviços vinculados ao 
turismo. 

 
c) Promover e orientar a adequada expansão de áreas, equipamentos, instalações, 

serviços e atividades de turismo, hospedagem, entretenimento e lazer, em 
condições de acessibilidade ambiental para todos, inclusive pessoas com 
mobilidade reduzida. 

 
d) Implantar sistema permanente de animação turístico-cultural e de lazer, orientando 

a população para a prática de atividades em espaços livres e maximizando a 
utilização turística e recreativa dos recursos naturais, físicos, humanos e 
tecnológicos disponíveis. 

 
e) Apoiar e colaborar para o desenvolvimento das artes, das tradições populares, da 

cultura popular e do artesanato. 
 

f) Promover feiras e congressos. 
 

g) Promover o aprimoramento do Terminal Aéreo da Pampulha como equipamento de 
serviço internacional. 

 
h) Colaborar no desenvolvimento das atividades culturais, estimulando a dança, a 

música, as artes plásticas, o teatro e o cinema. 
 

i) Promover os recursos turísticos de Belo Horizonte junto aos mercados estadual, 
nacional e internacional. 

 
j) Promover ações para um melhor tratamento e aproveitamento turístico da serra do 

Curral e da Pampulha, mediante a implantação de equipamentos turísticos 
geradores de novas demandas que proporcionem a criação de ocupação e renda e 
que se constituam em atrativo diferencial, considerada a preservação ambiental. 
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k) Estimular a implantação de equipamentos turísticos, de esporte e de lazer que 
visem ao desenvolvimento do setor. 

 
l) Criar e manter sistema de informações e de publicações turísticas, nos moldes e nos 

parâmetros internacionais. 
 
No que tange à expansão da hospedagem, prevista no plano diretor, a prefeitura, por 
intermédio da Smurbe, criou a Lei 9.952, de 5 de julho de 2010, que facilitará até 2013 os 
processos para as atividades relacionadas a hospitais e hotéis com coeficientes maiores. A 
prefeitura flexibilizou a lei de parâmetros de coeficiente de aproveitamento e de uso e 
ocupação do solo, respeitando a excepcionalidade das áreas ambientais.  
 
Das diretrizes da política do esporte e do lazer contempladas no artigo 39 do Plano Diretor, 
destacam-se aquelas que visam: promover a distribuição espacial de recursos, serviços e 
equipamentos, segundo critérios de contingente populacional, objetivando a implantação de 
estádios municipais e de áreas multifuncionais para esporte e lazer; promover ações que 
tenham por objetivo consolidar a região da Pampulha e a serra do Curral como complexo 
recreativo e de turismo ecológico; promover competições olímpicas de caráter internacional; 
e estimular a prática de jogos tradicionais populares.  
 
No primeiro semestre de 2010, tramitava na Câmara Municipal de Belo Horizonte a 
Subemenda Substitutivo 294/2010 à Emenda 98/2010 ao Projeto de lei 820/09, que altera a 
Lei 7.165, de 1996, e a Lei 7.166 de 1996.33 Em seu artigo 14, pretendia-se inserir na lei do 

Plano Diretor o artigo 69-B, cujos incisos constituem as finalidades da operação urbana nas 
áreas em reestruturação no vetor Norte. Entre esses, destacam-se as finalidades de: 
ordenar a ocupação do solo, visando estruturar nova centralidade no entorno da Cidade 
Administrativa de Minas Gerais; garantir a proteção e valorização do patrimônio 
arquitetônico, cultural e paisagístico; ordenar o crescimento urbano na região; permitir a 
implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano; ampliar e 
melhorar a rede viária estrutural e local; proteger as áreas de fragilidade ambiental; e 
otimizar as áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de porte.  
 
O artigo 14 visava acrescentar o artigo 69-M, que trata da Operação Urbana Central nas 
áreas identificadas como preferenciais no Plano de Reabilitação do hipercentro.34 Essa 

Operação Urbana tem por finalidades: implantar equipamentos estratégicos para o 
desenvolvimento urbano e de programas de habitação de interesse social; implantar 
espaços públicos; e valorizar o patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, cultural e 
paisagístico. No capítulo VII das disposições transitórias do projeto de lei pretendeu-se 
instituir outras operações urbanas, por exemplo, da região da Savassi e da região do 
Isidoro. Com isso, este projeto de lei representa avanços no planejamento urbano de Belo 
Horizonte, com seus impactos no setor turístico. Portanto, o desenvolvimento deste setor 
dependerá muito da implementação exitosa dessas operações urbanas e de outros 
instrumentos. 
 
No que se refere ao processo decisório sobre a política urbana, consta no artigo 168 do 
referido projeto de lei que caberá ao Conselho Municipal de Política Urbana (Compur)35 
deliberar sobre as dúvidas decorrentes à interpretação da legislação urbanística municipal. 
Não foi identificada uma participação ativa da Belotur neste fórum. 
 

                                                
33 A Lei 7.166, de 1996, estabelece normas e condições para a urbanização e a regularização fundiária da Zona 

de Especial Interesse Social (ZEIS) e dispõe sobre parcelamento, ocupação e uso do solo nas Áreas de Especial 
Interesse Social (AEIS) (BELO HORIZONTE, 2010b).  

34
  As áreas identificadas como preferenciais no Plano de Reabilitação do hipercentro

34
 são: Casa do Conde de 

Santa Marinha/Bulevar Arrudas, Guaicurus/Rodoviária e Mercados. 

35
 Criado na Lei 7165/96. 
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A Lei 9.959 de 20 de julho de 2010, fruto do Projeto de Lei 820, passou a alterar as Leis 
7.165 e 7.16636, tratando de temas e instrumentos relevantes, como a redução dos 

coeficientes de aproveitamento das construções na Capital, as operações urbanas 
consorciadas e a outorga onerosa do direito de construir. 
 
Na formulação das operações urbanas, houve alguns fóruns de discussão na prefeitura, 
como no caso da apresentação da operação urbana do vetor Norte, na qual não foi 
registrada a presença de representantes da Belotur. Para debater a questão da operação 
urbana do hipercentro, não existe um fórum com a participação da prefeitura e da Belotur. A 
região da Savassi precisa ser recuperada, e a prefeitura está tentando executar algumas 
obras urbanas para atrair o empresariado e promover o turismo e a cultura na região. A 
operação urbana da região do Isidoro visa à sua ocupação mais ordenada. Tendo em vista 
os problemas da favelização, busca-se dotá-la de infraestrutura necessária para a moradia. 
A Belotur não participou na coordenação dessa operação.  
 
O Plano Diretor de Belo Horizonte apresenta uma pluralidade de diretrizes e objetivos para 
as políticas de desenvolvimento urbano, de transportes coletivos, de meio ambiente, do 
esporte e do lazer, que possui correlações com o tema ―Turismo‖. A lei traz em seu 
conteúdo técnico e normativo de forma satisfatória os dispositivos indispensáveis para a 
criação de uma política pública de turismo local. Entretanto, foi verificada frágil participação 
da Belotur nos fóruns de discussão na Prefeitura e, notadamente, na formulação das 
operações urbanas.  
 

2.4.4.2. Legislação urbanística municipal 
 
A Lei 7.166 de 27 de agosto de 1996, estabelece normas e condições para parcelamento, 
ocupação e uso do solo urbano no município de Belo Horizonte. Em seu capítulo VI, os 
artigos 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90 e 91 tratam das Áreas de Diretrizes Especiais 
(ADE). São aquelas que, por suas características, exigem a implementação de políticas 
específicas, permanentes ou não, podendo demandar parâmetros urbanísticos, fiscais e de 
funcionamento de atividades diferenciados, que se sobrepõem aos do zoneamento e sobre 
eles preponderam (BELO HORIZONTE, 1996b). As ADEs são as seguintes:  
 

a) Bacia da Pampulha - compreende a área da bacia hidrográfica da lagoa da 
Pampulha, estando sujeita, em função da preservação ambiental da lagoa, a 
diretrizes especiais de parcelamento, ocupação e uso, de movimentação de terra e 
de recuperação de áreas erodidas, degradadas ou desprovidas de cobertura 
vegetal. A Pampulha antes da ADE era restrita às unidades habitacionais, e boa 
parte dos estabelecimentos comerciais estabelecidos era irregular. A ADE da 
Pampulha foi baseada no princípio da flexibilização da região, para incentivar o 
turismo, a cultura, o esporte e o lazer, mas sem verticalização das construções. 
 

b) Vale do Arrudas - em função de sua localização estratégica e de suas condições 
de degradação ou subutilização, demanda projetos de reurbanização. Do ponto de 
vista de urbanização, a ação da prefeitura se volta para o tamponamento do rio 
Arrudas até as imediações da Universidade Católica, no bairro Coração 
Eucarístico, criando um parque linear. Essa obra contribuirá para a mobilidade 
urbana, possibilitando a instalação de ciclovias, maiores passeios e, inclusive, a 
obra do chamado ―Boulevard Arrudas‖. Entretanto, esta obra é debatida na 
prefeitura, devido ao fato de esta área ser suscetível a inundações. 

 

                                                
36

 A Lei 7166/96 estabelece normas e condições para parcelamento, ocupação e uso do solo urbano, e 
condições para a urbanização e a regularização fundiária das Zonas de Especial Interesse Social, e dispõe 
sobre parcelamento, ocupação e uso do solo nas Áreas de Especial Interesse Social (BELO HORIZONTE, 
2010a). 
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c) Mangabeiras, Belvedere, São Bento e Santa Lúcia - são destinadas 
exclusivamente ao uso residencial familiar. Na região do bairro Mangabeiras, a 
prefeitura está empenhada na realização de um parque na serra do Curral, que, 
juntamente com o Parque das Mangabeiras, pode permitir o desenvolvimento 
turístico dessa zona urbana. 

 
d) Cidade Jardim - é a área em que deverão ser adotadas políticas especificas, 

visando à preservação paisagística, cultural e histórica. A Smurbe empreendeu um 
grande debate para impedir a verticalização desse bairro e preservar sua 
arquitetura modernista, apesar de pouco aproveitada. Foram permitidas algumas 
atividades comerciais, como escritórios de advocacia, engenharia e arquitetura. 

 
e) Santa Tereza - em função das características da ocupação histórico-cultural, 

demanda a adoção de medidas temporárias para proteger e manter o uso 
predominantemente residencial. 

 
f) Savassi - em função de suas características, demanda a adoção de incentivos e 

normas especiais visando a sua revitalização. A Smurbe planeja executar obras de 
urbanização nesta ADE, com estímulo de criação de hotéis, teatros e atividades 
culturais. 

 
g) Venda Nova – destina-se ao desenvolvimento das atividades econômicas ligadas 

ao setor têxtil, mediante a adoção de políticas que contemplem a melhoria da 
acessibilidade, por meio de intervenções no sistema viário, a implantação de 
terminal de transporte coletivo e de áreas de estacionamento e a regularização 
urbanística e fundiária dos terrenos. Esta ADE busca o desenvolvimento dessa 
região criando sua autonomia urbana, para evitar que seus habitantes se 
desloquem para o centro de Belo Horizonte. O Plano Diretor da região de Venda 
Nova deverá ser revisto, devido ao incentivo maior à área comercial. 

 
h) Lagoinha - em função de sua localização estratégica e da importância cultural e 

econômica da região, é destinada à proteção do patrimônio cultural e da paisagem 
urbana; à revitalização de áreas degradadas ou estagnadas; e ao incremento do 
desenvolvimento econômico. Os projetos de reurbanização necessários para as 
áreas degradadas ou subutilizadas podem ser feitos por meio de operações 
urbanas. 

 
i) Pampulha - é a área na qual, até que entre em vigor o plano previsto nos artigos 44 

e 45 do Plano Diretor, devem ser aplicados parâmetros urbanísticos especiais, 
como o que trata do uso exclusivamente residencial, permitidos condomínios 
horizontais em conjunto de lotes, desde que as unidades sejam isoladas e 
respeitem os parâmetros urbanísticos do zoneamento existente. 

 
j) Trevo – destina-se a estabelecer condições especiais de ocupação e uso, de forma 

a garantir e preservar a paisagem das proximidades da lagoa da Pampulha, 
criando alternativa de ocupação e mantendo a predominância do uso residencial da 
região até que seja aprovado o plano global previsto no Plano Diretor. Não há 
regulamentação específica da ADE do Trevo 

 
As ADEs contempladas no capítulo VI da Lei 7.166 foram objeto de intervenção da 
prefeitura, por meio de ações e projetos de reurbanização, preservação paisagística, cultural 
e histórica e de desenvolvimento urbano. A prefeitura vem desenvolvendo uma série de 
iniciativas e obras públicas nas ADEs das regiões da Pampulha, Mangabeiras, Vale do 
Arrudas, Cidade Jardim, Savassi, Venda Nova e Trevo. São obras relativas a 
desenvolvimento turístico, transporte coletivo e à criação de hotéis, teatros e atividades 
culturais.  
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A Lei 8.616, de 14 de julho de 2003, dispõe sobre o Código de Posturas de Belo Horizonte. 
Contém as posturas destinadas a promover a harmonia e o equilíbrio no espaço urbano, por 
meio do disciplinamento dos comportamentos, das condutas e dos procedimentos dos 
cidadãos. As posturas regulam as operações de construção, conservação e manutenção, e 
o uso do logradouro público; as operações de construção, conservação e manutenção e o 
uso da propriedade pública ou particular, quando tais operações e uso afetarem o interesse 
público – enfim, o uso do espaço aéreo e do subsolo (BELO HORIZONTE, 2003). 
 
De acordo com a referida lei, as operações de construção, conservação e manutenção e o 
uso da propriedade pública ou particular afetarão o interesse público quando interferirem em 
direito do consumidor ou em questão ambiental, sanitária, de segurança, de trânsito, 
estética ou cultural do município. Em seu artigo 332, aponta que a Conferência Municipal de 
Política Urbana deverá analisar e sugerir modificações ao Código de Posturas.  
 
O Código de Posturas contém poucos dispositivos relacionados diretamente à política local 
de turismo. Por exemplo, faltam alguns referentes a: limpeza urbana, condições higiênico-
sanitárias dos estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios e prestadores de 
serviços, que são relacionados ao tema de turismo. De outro lado, estimulou importantes 
modificações na região central da cidade, como a proibição do comércio ambulante e sua 
instalação em centros comerciais populares, contribuindo para a revitalização do centro 
urbano de Belo Horizonte. 
 

2.4.4.3. Legislação Ambiental  
 

 Legislação Ambiental Federal 
 
A legislação ambiental no âmbito federal segue os preceitos defendidos pela Constituição 
Federal de 1988, que trata o meio ambiente como direito fundamental e descentraliza a 
preservação/proteção do meio ambiente ao atribuir a competência de administrar e legislar 
sobre ele à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. A Constituição 
Federal, em seu artigo 225, define as incumbências do Poder Público para assegurar a 
efetividade do direito ―ao meio ambiente ecologicamente equilibrado‖.37 Estas incluem, 
dentre outros: preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, preservação 
do patrimônio genético do País, definição de espaços territoriais a serem protegidos, 
exigência de estudo de impacto ambiental para atividades potencialmente causadoras de 
degradação ambiental, proteção da fauna e flora e sujeição a sanções penais e 
administrativas de pessoas físicas e jurídicas que realizem atividades e condutas lesivas ao 
meio ambiente (BRASIL, 1988).  
 
Os principais marcos legislativos que orientam a tutela jurídica do meio ambiente no Brasil, 
além da Constituição Federal de 1998, são: Política Nacional do Meio Ambiente, Código 
Florestal, Política Nacional de Recursos Hídricos, Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza e Política Nacional de Educação Ambiental.  
 

 Legislação Ambiental Estadual 
 
A legislação ambiental no âmbito estadual segue os preceitos estabelecidos pela 
Constituição Federal e pela Constituição do estado de Minas Gerais. Os principais marcos 
regulatórios da legislação ambiental estadual são: Constituição do Estado de Minas Gerais, 
Política Florestal e de Proteção à Biodiversidade no Estado, a Política Estadual de Recursos 
Hídricos e a Lei 7.772/80, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio 
ambiente. 
 

                                                
37

 O artigo 225 da Constituição Federal determina: ―Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações‖ (BRASIL, 1988). 
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A primeira referência ao meio ambiente na Constituição do Estado de Minas Gerais aparece 
em seu artigo 10, que atribui ao Estado a competência de proteger o meio ambiente e criar 
um sistema integrado de parques estaduais, reservas biológicas, estações ecológicas e 
equivalentes, em conformidade com o que determina o SNUC – Lei federal 9.985/00. A 
Constituição estadual atribui ao estado, em seu artigo 214, as funções de promover a 
educação ambiental em todos os níveis escolares, assegurar o livre acesso às informações 
estaduais sobre o meio ambiente, prevenir a degradação ambiental, proteger a fauna e a 
flora e exigir prévio consentimento do órgão estadual de controle e política ambiental para o 
desenvolvimento de atividades causadoras de degradação do meio ambiente (MINAS 
GERAIS, 1989).  
 
A Política Florestal e de Proteção à Biodiversidade no Estado, Lei 14.309/02, preconiza a 
compatibilização entre desenvolvimento socioeconômico e equilíbrio ambiental, assim como 
a Política Nacional do Meio Ambiente, e dispõe sobre a proteção da biodiversidade no 
estado. O artigo 4º define os objetivos das políticas florestal e de proteção da 
biodiversidade, que incluem, entre outros, o estímulo a programas de educação ambiental e 
de turismo ecológico38 e o artigo 5º dispõe sobre mecanismos de fomento a pesquisas e 
desenvolvimento tecnológico que visem a proteção e recuperação de vegetação nativa, 
além do desenvolvimento de programas de turismo ecológico. A lei determina o Instituto 
Estadual de Florestas (IEF) como órgão competente às ações previstas em lei, ressalvados 
os casos em que licenciamento ambiental pelo COPAM for necessário.  A Política Florestal 
e de Proteção à Biodiversidade no estado define as áreas produtivas com restrição de uso, 
as áreas de preservação permanente, as reservas legais e as unidades de conservação e 
dispõe sobre as três categorias, ficando o uso nestas áreas submetido aos respectivos 
planos de manejo e disposições previstas em plano diretor (MINAS GERAIS, 2002).   
 
A Lei estadual nº 13.199/99 disciplina a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH-MG) e preconiza o direito de 
acesso dos recursos hídricos a todos. Reconhece os recursos hídricos como bem natural de 
valor ecológico, social e econômico e adota, assim como a legislação federal, a bacia 
hidrográfica como unidade territorial de planejamento e gestão destes recursos. São 
diretrizes gerais desta lei que o estado assegurará recursos financeiros e institucionais 
necessários à execução do disposto em legislação e promoverá o planejamento integrado 
nas bacias hidrográficas, visando ao tratamento de esgotos domésticos, efluentes, 
industriais e demais efluentes, antes do seu lançamento nos corpos de água receptores. A 
Política Estadual de Recursos Hídricos prevê nove instrumentos, em seu artigo 9º, a saber: 
―o Plano Estadual de Recursos Hídricos, os Planos Diretores de Recursos Hídricos de 
Bacias Hidrográficas, o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos, o 
enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos preponderantes, a 
outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, 
a compensação a municípios pela exploração e restrição de uso de recursos hídricos, o 
rateio de custos das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo e as 
penalidades‖ (MINAS GERAIS, 1999). 
 
A Lei 7.772/80 dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente e 
estabelece as competências da Comissão de Política Ambiental (COPAM) e regulamenta o 
licenciamento e o controle das atividades potencialmente poluidoras ou que causem a 
degradação ambiental em território estadual (MINAS GERAIS, 1980).    

 

 

 

 

                                                
38 A Lei Estadual 14.368, de 19 de junho de 2002, estabelece a Política Estadual de Desenvolvimento do 

Ecoturismo. 
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 Legislação Ambiental Municipal 
 
O meio ambiente no âmbito municipal está representado na Lei Orgânica do Município 
(LOMBH), no Plano Diretor de Belo Horizonte e na Política Municipal de Meio Ambiente. A 
Lei Orgânica do município de Belo Horizonte reafirma o principio constitucional de que todos 
têm direito ao ―meio ambiente harmônico, bem de uso comum e essencial à saudável 
qualidade de vida‖ (BELO HORIZONTE, 1990: 41). Para assegurar tal direito, a LOMBH 
incumbe ao Poder Público, dentre outros: promover a educação ambiental em todas as 
escolas municipais, o livre acesso às informações ambientais básicas e a divulgação dos 
níveis de poluição e qualidade do meio ambiente, prevenir formas de degradação ambiental, 
e de preservação de remanescentes de vegetação, sendo vedadas práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica; e criar unidades de conservação e o licenciamento para 
início, ampliação ou desenvolvimento de atividades que possam causar degradação do meio 
ambiente no território municipal.   
 
O Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei 7.165/96, alterado pela Lei 9.959/10, é o principal 
instrumento de políticas urbanas e ordenamento territorial do município, e trata o meio 
ambiente nos artigos 21–A, 21–B e 22. Define quatro princípios fundamentais da Política 
Municipal de Meio Ambiente, em seu artigo 21–B:  

―I - promover o desenvolvimento sustentável, compatibilizando o desenvolvimento social 
e econômico com a preservação ambiental, a partir dos princípios da justiça social e da 
eficiência econômica, garantindo o uso racional e eqüitativo dos recursos naturais, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o conforto climático; 
II - garantir a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incentivando 
sua preservação para as presentes e futuras gerações; 
III - proteger as áreas verdes e aquelas ameaçadas de degradação, assegurando a 
sustentabilidade da flora e da fauna; 
IV - articular e integrar planos, programas, ações e atividades ambientais intermunicipais, 
de modo a buscar consórcios e outros instrumentos de gestão‖ (BELO HORIZONTE, 
1996: 11). 

 

O artigo 22 do Plano Diretor define 37 diretrizes relativas ao meio ambiente em Belo 
Horizonte, que visam à proteção e recuperação do meio ambiente e à garantia do direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Dentre as diretrizes previstas, destacam-se: 
exigência de licenciamento ambiental para atividades poluidoras no município; criação e 
manutenção de parques, praças e demais áreas verdes, na proporção mínima de 12 m² de 
área verde por habitante, distribuídos por administração regional; e priorização da criação de 
áreas verdes nas regionais cujo índice de 12 m² por habitante não foi atingido. Além destas, 
prevê a integração entre órgãos municipais, estaduais e federais, visando à consecução de 
ações de defesa, preservação, fiscalização e recuperação do meio ambiente, define que a 
educação ambiental deve ser priorizada pelos meios de comunicação e prevê a elaboração 
de um plano diretor das áreas verdes e arborização da cidade, com caracterização e 
mapeamento destas pelo município. O Plano Diretor ainda define áreas de preservação 
ambiental, conforme disposto na Lei Orgânica, áreas de diretrizes especiais, áreas de 
especial interesse social e prevê metas e orçamento para obras que atendam as exigências 
da legislação (BELO HORIZONTE, 1996).  
 
A Lei municipal 4.253/85 dispõe sobre a Política de Proteção, do Controle e da Conservação 
do Meio Ambiente e da Melhoria da Qualidade de Vida no Município de Belo Horizonte e 
define que a Política Municipal do Meio Ambiente. Tem por objetivos promover a 
conservação e recuperação do meio ambiente e melhorar a qualidade de vida dos 
munícipes. Determina a Secretaria Municipal de Meio Ambiente como órgão central de 
implantação da política ambiental no município, além de órgão central no planejamento, 
administração e fiscalização das posturas ambientais na estrutura da Prefeitura de Belo 
Horizonte. Cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente (COPAM) de Belo Horizonte, órgão 
colegiado que tem como principais atribuições: formular as diretrizes da Política Municipal 
do Meio Ambiente e decidir sobre a outorga de licença ambiental. Institui o Fundo Municipal 
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de Defesa Ambiental, o qual deverá ser aplicado em projetos de melhoria da qualidade 
ambiental no município propostos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou pela 
comunidade. A educação ambiental também está presente nesta lei municipal, que. em seu 
artigo 19, institui a obrigatoriedade de Programas de Educação Ambiental, em nível 
curricular de 1º e 2º graus da rede escolar municipal. (BELO HORIZONTE, 1985). 
 
A legislação ambiental no Brasil determina como direito dos cidadãos um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, essencial à qualidade de vida, e estabelece diversos 
mecanismos de conservação e recuperação do meio ambiente, principalmente ao legislar 
sobre a criação de unidades de conservação e áreas de preservação permanente em seus 
diversos tipos. A inclusão de dois artigos referentes ao meio ambiente na Constituição 
Federal elevou-o à categoria de direito fundamental do individuo, direito de suporte à vida, e 
possibilitou a consolidação de políticas nacionais, estaduais e municipais de proteção do 
meio ambiente. Ao descentralizar a gestão do meio ambiente e ao atribuir ao estado e aos 
municípios a responsabilidade de legislar sobre o mesmo, a Constituição Federal 
possibilitou a efetivação de políticas públicas de proteção a ele em todos os âmbitos 
legislativos.  
 
A criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) foi um 
importante marco regulatório para que políticas de proteção e conservação do meio 
ambiente pudessem se concretizar em todas as esferas governamentais. Ao regular a 
criação de unidades de conservação e ao determinar os tipos de uso delas, o SNUC garante 
que as UCs sejam regidas por planos de manejo específicos, respeitando usos tradicionais, 
e definindo diretrizes de ocupação futura. No que se refere à utilização das UCs para 
atividades turísticas, estas devem estar previstas no plano de manejo e são permitidas tanto 
nas Unidades de Proteção Integral (à exceção de Estações Ecológicas e Reservas 
Biológicas) quanto nas Unidades de Uso Sustentável. As unidades de conservação 
constituem importantes atrativos turísticos, principalmente no que tange ao desenvolvimento 
do turismo ecológico sustentável.  
 
Em Belo Horizonte, a Lei Orgânica do Município reafirma o direito do indivíduo ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e dispõe sobre a competência do município de legislar 
sobre a proteção do meio ambiente, com a prevenção de atividades danosas ao meio, a 
recuperação de remanescentes de vegetação e a outorga de licenças ambientais a 
empreendimentos potencialmente poluidores. O Plano Diretor é o instrumento previsto na 
Lei para ordenamento territorial e propõe diretrizes específicas para o meio ambiente. O 
tema ―Meio Ambiente‖, entretanto, não se restringe à seção própria e é abordado em demais 
seções, como políticas urbanas, saneamento, saúde e educação, atividades que compõem 
os serviços urbanos que garantem a qualidade de vida dos munícipes. A educação 
ambiental está prevista em todas as esferas legislativas e é considerada instrumento 
essencial para que o desenvolvimento sustentável seja atingido em todos os níveis 
governamentais.  
 
A existência de legislação ambiental, conselhos e secretarias próprias ao meio ambiente em 
vigor no município e de um fundo dedicado à proteção dele é demonstrativo de maturidade 
política e de preocupação com o equilíbrio entre desenvolvimento e meio ambiente e se 
alinha à pratica do turismo sustentado. Define o relatório dos 65 destinos indutores do 
desenvolvimento turístico regional: ―O desenvolvimento de diplomas legais ligados ao meio 
ambiente é uma importante ferramenta para a confiabilidade de investidores, para o 
amadurecimento da cidadania e para a competitividade de um destino turístico‖ (MTur, 
2008: 28). 
 

2.4.5. Quadro dos incentivos para o investimento privado turístico 
 
Pela Lei 9.952, de 5 de julho de 2010, ficou instituída a operação urbana de estímulo ao 
desenvolvimento da infraestrutura de saúde, de turismo cultural e de negócios, visando 
atender às demandas da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 no município de Belo Horizonte. 
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Essa operação urbana será válida até 30 de março de 2014 e está em conformidade com o 
disposto na Lei 7.165, de 27 de agosto de 1996 e com as deliberações da III Conferência 
Municipal de Política Urbana.  
 
Tal operação urbana tem como objeto o fomento à implantação de estabelecimentos 
culturais, hospitalares e hoteleiros (hotéis, apart-hotéis) no município, de forma a atender à 
demanda decorrente do evento da Copa de 2014. Os estabelecimentos culturais são os 
destinados exclusivamente a cinemas, teatros, auditórios, bibliotecas, museus e centros de 
convenções ou feiras e suas atividades de apoio.  
 
No que concerne ao estímulo à atividade hoteleira, os empreendedores da construção de 
novos hotéis ou apart-hotéis ou da ampliação dos já existentes estarão submetidos a certas 
obrigações, inclusive a da garantia de manutenção das atividades hoteleiras por um prazo 
mínimo de 10 (dez) anos, contados da data de emissão do Alvará de Localização e 
Funcionamento da atividade. Para os empreendimentos que atenderem aos requisitos 
previstos no artigo 4º da lei, ficou estabelecida a outorga de potencial construtivo adicional, 
limitado ao Coeficiente de Aproveitamento (CA) máximo de 5,0, observadas as demais 
condições dessa operação urbana, para os projetos apresentados até 30/07/2011. 
 
Quanto ao estímulo à implantação de estabelecimentos culturais e hospitalares, os 
empreendedores terão algumas obrigações, destacando a de garantir a manutenção das 
atividades culturais ou hospitalares por um prazo mínimo de 10 anos, contados da data da 
emissão do Alvará de Localização e Funcionamento da atividade. Para os empreendimentos 
que atenderem aos requisitos previstos no artigo 9º da lei, ficou estabelecida a outorga de 
potencial construtivo adicional, limitado ao CA máximo de 5,0, observadas as demais 
condições dessa Operação Urbana.  
 
O projeto sustentador 18, Turismo em BH do Programa BH Metas e Resultados, visa 
consolidar a cidade como destino turístico, por meio da ampliação do turismo de lazer e do 
turismo de negócios de porte médio e melhorias dos instrumentos e mecanismos de atração 
turística. Até 2012 espera-se o aumento do número de eventos captados anualmente, da 
taxa média de ocupação hoteleira, do tempo médio de permanência do turista na cidade e 
da implantação de um novo Centro de Convenções. O PDITS-BH é uma das metas desse 
projeto sustentador, e a Belotur é o órgão responsável por sua implantação (BELO 
HORIZONTE, 2009). 
 
Segundo a entrevista realizada com a coordenadora do Programa BH Metas e Resultados, a 
operacionalização deste projeto exige a articulação entre União, estado, município e setor 
privado, especialmente o setor hoteleiro. O estado está desenvolvendo o Circuito Cultural da 
Praça da Liberdade e incentivando a construção de novos hotéis. Mas é necessário 
aumentar o turismo de negócios e construir um novo centro de convenções. A União deverá 
participar como agente financiador e o setor privado será incentivado a incrementar seus 
investimentos. O projeto logrou assegurar os recursos financeiros necessários para suas 
ações até 2010.  
 
O planejamento estratégico para a Copa de 2014 para Belo Horizonte foi apresentado pelos 
Comitês Executivos da Copa em maio de 2010. Os projetos ―representam as atividades 
prioritárias‖ (MINAS GERAIS e BELO HORIZONTE, 2010, p. 25) que o município e o estado 
devem desenvolver. Segundo as observações resultantes da entrevista realizada com o 
presidente do Comitê Executivo Municipal da Copa, dos 54 projetos que compõem a carteira 
geral 39 foram considerados prioritários.  
 
No grupo temático ―Turismo e Rede Hoteleira‖, do eixo de Infraestrutura, os projetos que 
foram destacados são:  
 

a) P10-Atendimento ao Turista - contempla ações relativas à melhoria de 
infraestrutura e serviços de informação que serão executadas pela Belotur, como a 
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instalação de totens para a informação ao turista e de terminais computadorizados 
nos pontos turísticos, aeroportos e nos parques municipais. 

 
b) P11 - Rede Hoteleira - caberá à prefeitura facilitar, por meio de legislação e 

isenção de impostos, a atração de investimentos privados para a rede hoteleira. 
 

c) P12 - Atrativos Turísticos - dispõe sobre a revitalização e ampliação das atrações 
turísticas de Belo Horizonte. É uma ação de gestão de obras públicas e depende 
do detalhamento dos órgãos responsáveis por sua implementação quanto à 
escolha dos pontos turísticos passíveis de intervenção. 

 
O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) é um agente financeiro oficial 
importante, que atua na política estadual de financiamento para os municípios mineiros, 
inclusive Belo Horizonte, em alguns setores relacionados com o tema ―Turismo‖. O 
programa Modernização Institucional e Ampliação da Infraestrutura em Municípios do 
Estado de Minas Gerais - Novo Somma - visa apoiar projetos de investimentos na 
infraestrutura desses municípios. O financiamento foca três setores: Saneamento básico - 
sistemas de água para abastecimento público, de esgotamento sanitário e planos municipais 
de saneamento; Mobilidade urbana - com a implantação, ampliação, modernização e/ou 
adequação das vias de transporte público voltadas à inclusão social, à mobilidade urbana e 
à acessibilidade; e Drenagem urbana - busca minimizar os efeitos de enchentes e 
inundações e melhorar a qualidade das águas pluviais, bem como a execução de obras e 
serviços de drenagem e a elaboração do plano diretor de manejo de águas pluviais. Os 
beneficiários do programa são: municípios, autarquias, fundações e empresas públicas 
municipais.39  
 
O financiamento não poderá exceder R$5 milhões por beneficiário. O prazo poderá ser de 
até 15 anos, de acordo com o objeto do financiamento. Os juros são de 4% ao ano mais 
atualização monetária TJLP. As garantias são firmadas pela caução de receitas de 
transferências constitucionais.  
 
O Programa Novo Somma Eco é voltado para a gestão sustentável de resíduos sólidos, com 
apoio a projetos de disposição adequada de resíduos sólidos. São investimentos fixos para 
a implantação, ampliação, modernização ou recuperação que contemplem a aquisição de 
veículos específicos para o acondicionamento, a coleta, tratamento e destinação dos 
resíduos sólidos urbanos e os sistemas de tratamento e disposição final dos resíduos 
sólidos urbanos, incluindo unidades de triagem e compostagem (UTC). Por município, 
estima-se o valor de financiamento de até R$15 milhões num prazo de 15 anos, incluídos 
três anos de carência.40 
 
Minas Gerais tem uma porta de entrada para estimular quem deseja estabelecer empresas, 
fazer negócios e investir em quaisquer dos seus 854 municípios: o Instituto de 
Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (INDI). O INDI integra o Sistema Operacional 
de Desenvolvimento Econômico, junto com CEMIG, BDMG, CODEMIG e JUCEMG. 
Representa o braço operacional do governo na atração de investimentos e assistência ao 
investidor. A atuação do INDI é pautada pela busca do desenvolvimento econômico e social 
do estado, da consolidação de empresas mineiras e da divulgação, no Brasil e no exterior, 
de oportunidades de negócios em Minas Gerais. Articulador entre empresários e órgãos de 
governo, o INDI oferece soluções para a condução de projetos empresariais de naturezas 
diversas nos segmentos de Indústria, Comércio e Serviços. 41 
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Não existe uma clara e substantiva política fiscal para o setor turístico. No entanto, estudo 
do Instituto Kultur (2009) aponta que quando se compara a incidência do ISSQN sobre a 
atividade turística entre Belo Horizonte e alguns de seus principais destinos concorrentes 
verifica-se que no setor de agências de viagem vigoram alíquotas menores de 2%, que são, 
em geral. mais favoráveis que as praticadas em Curitiba, São Paulo e Distrito Federal, 
exceto para a emissão de passagem aérea, que é isenta em São Paulo. Também na área 
de lazer e entretenimento há alíquotas relativamente competitivas, de 3%, na área de 
exibição cinematográfica, boates e congêneres, shows e competições esportivas e de 2% 
para serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, espetáculos teatrais e 
circences, danças e música, entre outros. 
 
Deve-se registrar, contudo, que o Distrito Federal isenta espetáculos e eventos culturais e 
competições esportivas. Já no caso do transporte, a alíquota de Belo Horizonte é de 2%, 
que é igual à alíquota de Curitiba e superior à do Distrito Federal e de São Paulo, onde o 
setor é isento. Belo Horizonte tributa 5% de ISSQN sobre o serviço de planejamento, 
organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e de 
organização de festas e recepções. De outro lado, Belo Horizonte, excepcionalmente, tributa 
o promotor do evento em 2% de ISSQN sobre o valor arrecadado na inscrição de feiras, 
exposições, congressos e congêneres, e 5% sobre a exploração de estandes, assim como 
pela exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, quadras 
esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, 
canchas e congêneres para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. Este 
fato interfere negativamente na competitividade do destino, no processo de captação de 
eventos. 
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2.5. ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS NA ÁREA TURÍSTICA 
 
A análise dos aspectos socioambientais na Área Turística, segundo o Termo de Referência 
da elaboração do PDTIS, visa à identificação das características e fragilidades sociais e 
ambientais na AT, dos principais fatores a serem considerados no planejamento e 
ordenamento da atividade turística e dos indicadores socioambientais cujo desempenho 
será necessário melhorar ou implantar. Este relatório apresenta informações sobre os 
aspectos socioambientais da Área Turística de Belo Horizonte resultantes de pesquisa 
secundária de dados com os órgãos ambientais e de políticas urbana e sociais nos âmbitos 
federal, estadual e municipal.   
 
A análise, inicialmente, consistirá no levantamento das condicionantes socioambientais do 
município que possuem interface com o desenvolvimento do turismo, a saber: história de 
ocupação do município, meio físico e biótico, dinâmica populacional e estrutura produtiva, 
políticas urbanas e sociais, cultura, patrimônio histórico e educação. Em um segundo 
momento, a análise apreciará quatro tópicos referentes à capacidade de gestão ambiental 
pública no município, à gestão ambiental nas empresas privadas, aos instrumentos de 
planejamento e controle territorial no âmbito municipal que têm interface com a atividade 
turística e ao grau de inclusão e participação dos grupos de interesse no desenvolvimento 
turístico da Área.  
 

2.5.1. Contextualização histórica 
 
A história do município de Belo Horizonte remonta ao ano de 1701, quando o bandeirante 
João Leite da Silva Ortiz fundou o Curral del-Rey atraído pelas riquezas da serra das 
Congonhas, atual serra do Curral. Em 1891, o então governador provisório de Minas, Afonso 
Augusto de Moreira Lima, lavrou o decreto de mudança da Capital de Ouro Preto para Belo 
Horizonte e, em 1892, já empossado governador, nomeou o engenheiro Aarão Reis para 
dirigir o grupo que definiria Belo Horizonte como a nova Capital do estado (ALMG, 2010). 
Primeira cidade planejada do Brasil, Belo Horizonte foi fundada em 12 de dezembro de 
1897, e simbolizava o momento de transformações que o País vivia com a ruptura do 
período colonial e a instauração da República.  A cidade de Belo Horizonte foi construída 
para ser a sede de uma metrópole moderna, planejada e apta a abrigar uma funcionalidade 
regional, caracterizada pelo sistema viário e pela gestão do território O plano original 
dispunha de ruas e avenidas largas e arborizadas, e amplos espaços públicos, em 
consonância com o ideal de modernidade e em oposição à antiga Capital, Ouro Preto, que 
apresentava obstruções ao crescimento econômico e guardava em sua história e arquitetura 
coloniais símbolos do regime precedente (PBH a, 2010).  
 
A história de ocupação da cidade pode ser dividida em quatro fases: a) de sua inauguração 
até a década de 1940; b) de 1950 a 1970; c) de 1970 a 1990; e d) da década de 1990 até o 
período atual.  
 
A primeira fase foi marcada pela intervenção do Estado como ordenador e empreendedor do 
espaço urbano, sendo este responsável pela funcionalidade do centro e das áreas urbanas. 
Em seu plano inicial, Belo Horizonte seria a sede do novo centro político administrativo do 
estado de Minas Gerais, integrando territorialmente o estado. Neste primeiro momento, Belo 
Horizonte, planejada para abrigar 200 mil habitantes, seria circundada por um cinturão 
verde, que a separaria da área rural, produtora de insumos para o abastecimento da Capital. 
A Avenida do Contorno serviria como a linha de demarcação entre a área urbana e a 
suburbana. Em seu perímetro, estariam concentradas as atividades administrativas e 
comerciais e as residências da nova capital (TEIXEIRA & SOUZA, 2003). Na questão das 
residências, entretanto, a área planejada do perímetro da Avenida do Contorno só tinha 
espaço para os profissionais liberais, comerciantes e funcionários públicos. Assim, às 
margens da Avenida do Contorno foram surgindo bairros populares fora do planejamento 

oficial. Segundo COSTA (1994), dada esta situação, as áreas suburbanas (que 
apresentavam legislação urbanística de ocupação do solo menos rigorosa) e rurais foram 
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ocupadas de forma mais intensa, sendo que a ocupação desta última fez com que a zona 
rural não exercesse sua função original de cinturão verde.   
 
As décadas de 1920, 1930 e 1940 podem ser caracterizadas pelo incentivo ao 
empreendimento privado para a construção de um espaço adequado à atração de indústrias 
e para a formação de um mercado imobiliário mais dinâmico. Neste período, a cidade 
apresentou um crescimento além do planejado, incentivado, principalmente, pela 
modernização da economia da Era Vargas e pelo crescimento da indústria siderúrgica. Tais 
fatores propiciaram o surgimento de fontes de emprego, a expansão de mercados e 
serviços, um intenso parcelamento do solo e a formação de eixos industriais para norte e 
oeste da Capital (TEIXEIRA & SOUZA, 2003).  
 
Na década de 1940, houve uma indução à ocupação do norte da Capital, a partir da 
construção da Avenida Antônio Carlos e da Pampulha. A atuação do Estado neste sentido, 
além de implantar o espaço da Pampulha como referência cultural e residencial de alto 
padrão, impulsionou a expansão industrial ao norte da Pampulha nos demais municípios 
que formariam a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na década de 1940, a população 
já havia ultrapassado a previsão populacional do plano inicial. Houve a ampliação dos 
serviços urbanos, com a implantação de ônibus elétricos e o surgimento de vida cultural na 
cidade, com a proliferação de cafés, bares, restaurantes, teatros e imprensa local. 
 
O segundo momento de crescimento espacial da metrópole, a expansão urbana dos anos 
1950 a 1970, foi marcado intensamente pelo processo de êxodo rural em Minas Gerais, 
quando a população municipal dobra de tamanho, atingindo 700 mil habitantes (IBGE a, 
2010), a partir da consolidação dos setores industrial e de serviços, da atuação do mercado 
imobiliário e das intervenções públicas estruturadoras do espaço. As décadas de 1950 e 
1960 foram marcadas pelo processo acelerado de urbanização, o que levou à 
descaracterização da ―Cidade Jardim‖ do início do século XX, dando início à conurbação 
mais intensa com os municípios limítrofes. Na década de 1970, período do ―Milagre 
Econômico‖ brasileiro, Belo Horizonte foi beneficiada pelo elevado aporte de recursos nas 
áreas da indústria minero-metalúrgica, da construção civil e do setor de energia elétrica. 
Houve uma especialização dos espaços urbanos centrais, beneficiários do desenvolvimento 
de atividades terciárias (ensino, serviços culturais, atividades comerciais e financeiras), e o 
extravasamento da população rumo aos demais municípios. Neste contexto, a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte é criada pela Lei Federal complementar n° 14, de 1973. A 
intervenção pública para a valorização de espaços urbanos em detrimento de outros levou a 
duas direções de expansão metropolitana, segundo COSTA (2003): a norte, impulsionada 
pela criação da Pampulha e da zona industrial de Santa Luzia e Vespasiano; e a oeste, 
impulsionada pela consolidação do eixo industrial ao longo da BR-381, passando por 
Contagem e Betim. Associado aos fatores de determinação do Estado, mecanismos 
legislativos municipais de planejamento atuaram como elementos fundamentais à 
urbanização formal produzida pelo Estado ou pelo mercado. 
 
O plano de desenvolvimento elaborado para a região metropolitana de Belo Horizonte, na 
década de 1970, definiu áreas de expansão urbana de acordo com a ―necessidade‖ de 
conter a expansão metropolitana desorganizada e descontínua, uma vez constatados:  
 

O aumento da área urbanizada orientado pela lógica imobiliária privada; 
descontinuidades do tecido urbano, da infra-estrutura e do sistema viário, áreas 
centrais vazias, além do encarecimento generalizado do preço da terra e da 
urbanização (COSTA, 2003: 165). 

 
Pretendia-se com este Plano, orientar o crescimento linear e contínuo do centro para a 
periferia, que, entretanto, não funcionou, dadas as condições de elitização do acesso à terra 
e às ―barreiras‖ criadas pelo mercado imobiliário. Dessa forma, um padrão de segregação 
socioespacial a partir da evolução da produção do espaço metropolitano é criado. 
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O terceiro momento de ocupação da metrópole, as décadas de 1970 e 1980, pode ser 
considerado o período de maior crescimento populacional da RMBH, consolidando o padrão 
centro-periferia de ocupação do espaço urbano. Neste momento, houve um intenso 
crescimento dos municípios vizinhos a Belo Horizonte e um relativo esvaziamento 
populacional da Capital. Os anos 1980 foram marcados pela desaceleração econômica pós 
―milagre‖ e pela descentralização do poder. Com a transição do modelo autoritário para a 
democracia, ampliaram-se os canais de participação popular e a organização de 
movimentos sociais urbanos, que passaram a reivindicar a melhoria das condições de vida 
urbanas, especialmente melhorias na infra-estrutura, no transporte público e no acesso a 
serviços de educação e saúde de qualidade (IBGE a, 2010). Com o processo de 
redemocratização, houve o fortalecimento dos governos locais e dos movimentos sociais 
urbanos, o que acarretou em uma maior autonomia municipal. Com a Constituição Federal 
de 1988, o modelo centralizador do período ditatorial foi substituído pela descentralização e 
democratização da gestão e pela autonomia financeira de estados e municípios. Tal 
descentralização conferiu aos governos locais funções atribuídas até então às esferas 
estadual e federal, tais como a de cuidar da política habitacional, do sistema viário e de 
circulação, da educação, da saúde, da assistência social, dentre outros. 
 
Na última fase de ocupação, as décadas de 1990 e 2000, Belo Horizonte vivenciou 
importantes experiências de gestão pública municipal, as quais trouxeram melhorias 
urbanas e sociais, tais como: Orçamento Participativo, Escola Plural, Programa Bolsa-
Escola Municipal e Programa de Saúde da Família. Este período foi marcado por uma nova 
tendência de configuração espacial da metrópole, em que a incorporação de valores 
empresariais na gestão das cidades exerce influência sobre o planejamento urbano e sobre 
as formulações de políticas públicas. O planejamento estratégico se difunde pelas 
administrações locais, uma vez que a desconcentração política e a valorização da dimensão 
local promoveram o acirramento da competição entre cidades por novos investimentos, 
recursos e consumidores. Neste modelo de planejamento, difundido como agenda 
hegemônica para as cidades, busca-se a ―refortamatação empresarial‖ da gestão pública, a 
implantação de infraestrutura adequada para a passagem do modelo industrial para o de 
terciário qualificado, a construção de pactos entre os setores público e privado para a 
execução dos projetos e obras na cidade, a promoção de grandes eventos – feiras 
internacionais, conferências – e reformas político-administrativas, “incluindo, geralmente, a 
privatização e/ou terceirização de serviços públicos‖ (OLIVEIRA, 2001:180). 
 
Neste período destacam-se dois novos momentos de expansão metropolitana. O primeiro 
momento, na década de 1990, apresenta um novo padrão de expansão metropolitana rumo 
ao eixo sul, principalmente nos municípios de Nova Lima e Brumadinho. Essa expansão 
configura-se como um extravasamento da região sul da cidade de Belo Horizonte, marcada 
pela criação e ocupação de loteamentos direcionados a segmentos de alta renda da 
população ao longo da das vias BR-040 e MG–010, além do estabelecimento de um setor 
terciário superior, localizado, principalmente, na divisa dos municípios de Belo Horizonte e 
Nova Lima, ao longo da serra do Curral. A ocupação deste eixo, que se deu inicialmente a 
partir do ciclo do ouro, atualmente está relacionada à instalação de condomínios fechados e 
loteamentos, além de possuir grande parte de seu território em áreas de preservação 
ambiental ou áreas destinadas à mineração. Como transbordamento da zona sul de Belo 
Horizonte – esta já consolidada como região que abriga uma classe média-alta e serviços 
especializados - o eixo sul tem atraído cada vez mais este segmento da população, uma vez 
que se criou uma imagem vinculada à qualidade de vida, ―longe‖ dos problemas urbanos, 
além do resgate do contato com a natureza.  
 
O segundo momento, na década de 2000, envolve o projeto de expansão metropolitana do 
vetor Norte, projeto que engloba mudanças estruturais viárias e de base produtiva, e que se 
encontra em processo final de implantação. Essa expansão rumo ao eixo Norte, pautada 
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nas intervenções no sistema viário (Linha Verde42 e demais rodovias que servem de acesso 
aos municípios do vetor Norte – MG-010, MG-020, MG-424), na instalação do Centro 
Administrativo no bairro Serra Verde, na criação de um Aeroporto Industrial no atual 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves e na criação do Parque Tecnológico – BHTec43, dá 
espaço à consolidação de novos processos socioespaciais, dado o incentivo do governo 
estadual à criação de uma nova centralidade metropolitana no vetor Norte.  
 
Ao longo de todos os períodos de formação socioespacial da metrópole, duas marcas 
podem ser evidenciadas: a forte presença do Estado e a estruturação altamente segregada. 
A conformação espacial e a estruturação econômica da metrópole indicam que os desafios 
futuros de Belo Horizonte estão intensamente vinculados à dinâmica metropolitana e que a 
integração entre as políticas públicas urbanas se torna vital para a consolidação de Belo 
Horizonte como metrópole atrativa e como lócus de qualidade socioambiental de sua 
população. 
 

2.5.2. Meio físico e meio biótico  
 
O território do município de Belo Horizonte pode ser subdividido em dois compartimentos 
geomorfológicos distintos: a) Domínio das Seqüências Metassedimentares; e b) Domínio do 
Complexo Belo Horizonte.  
 
Quanto à geologia, o domínio das Sequências Metassedimentares apresenta litologia 
diversificada, composta pelas formações geológicas Cauê, Gandarela e Sabará, ocorrendo 
predomínio de itabiritos na primeira, dolomitos na segunda e xistos, filitos e quartzitos na 
última. Manifesta-se em formas de relevo acidentado, com destaque para a serra do Curral, 
localizada ao sul do município. Os itabiritos, pela sua resistência, sustentam as cristas mais 
elevadas da serra do Curral, principalmente ao gerar, como produtos de intemperismo, 
lateritas e cangas. A Formação Gandarela apresenta predominância de dolomitos, que são 
menos resistentes ao intemperismo, constituindo, assim, as porções mais rebaixadas do 
relevo no contexto da serra. O rebaixamento ocasionado pelo intemperismo dos dolomitos 
deu origem a escarpamentos abruptos. A Formação Sabará, composta, principalmente, por 
xistos, filitos e quartzitos, apresenta rochas com alto teor de micas e xistosidade bem 
pronunciada. Essa característica lhe confere menor resistência aos processos intempéricos, 
uma vez que a presença de xistosidade favorece a circulação de água na rocha. Tal 
circulação desestabiliza e aumenta a densidade do material, o que pode facilitar os 
deslizamentos (GOMES, 2005). Nesse contexto, é possível dizer que as camadas de 
itabirito (Formação Cauê), protegidas da erosão pelas lateritas, constituem a linha de crista 
e o terço superior da escarpa da serra do Curral. Nas áreas aplainadas, onde se encontram 
os bairros Mangabeiras e Belvedere, têm-se os dolomitos da Formação Gandarela, sendo 
que essa formação constitui também os dois terços inferiores da escarpa da serra do Curral 
com dolomitos aflorantes em paredões que mergulham para SE. Já os quartzitos constituem 
uma faixa de morros, aproximadamente paralela à crista da serra do Curral. Após este 
alinhamento, o relevo é relativamente suavizado pela presença de filitos da Formação 
Sabará, e suaviza-se ainda mais na área de ocorrência dos granitos e gnaisses na 
Depressão de Belo Horizonte.  
 
Localmente, a serra do Curral constitui um divisor de águas, sendo que ao norte as águas 
dirigem-se para o ribeirão Arrudas e a sul para o córrego Cardoso, ambos afluentes do rio 
das Velhas. Os vales, geralmente, seguem um perfil em ―V‖ (encaixados), demonstrando 
uma paisagem rejuvenescida. Já os vales de fundo chato são bem mais comuns em 

                                                
42

 A Linha Verde consiste em uma intervenção no sistema viário da RMBH, obra de 35,5km de extensão, que 
conecta o centro de Belo Horizonte ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Atua como articulação do 
trânsito entre os municípios de Belo Horizonte, Santa Luzia, Vespasiano, São José da Lapa, Ribeirão das 
Neves, Lagoa Santa e Pedro Leopoldo. 

43
 O BHTec é uma parceria formada entre o governo do estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte, 

a Universidade Federal de Minas Gerais, a FIEMG, o SEBRAE e empresas privadas (RMI, 2007). 
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dolomitos, que possuem camadas espessas e mergulhos mais fracos (BARBOSA, 1985). 
De modo geral, a morfologia da serra do Curral é resultante de aspectos referentes à 
estrutura, à litologia e aos processos de erosão diferencial, que conferem à paisagem um 
contraste entre o alinhamento escarpado da serra do Curral e a área mais deprimida de Belo 
Horizonte. 
 
Os solos da serra variam de rasos e poucos espessos (representados pelas classes de 
Litossolos e Cambissolos, com constante presença de afloramentos rochosos, presentes 
nas áreas mais elevadas) a espessos e bem desenvolvidos, com ocorrência de 
Espodossolos, presentes nos fundos de vales, onde há deposição de sedimentos 
provenientes de topos e encostas. Espigões, feições côncavas do tipo anfiteatro e morrotes 
com declividades às vezes acentuadas ocorrem em áreas de filitos e xistos da Formação 
Sabará. Depósitos coluvionares e de talus são de ocorrência localizada.  
 
No Domínio do Complexo de Belo Horizonte, há predomínio de rochas gnáissico-
migmatíticas, que deram origem a formas de relevo mais aplainadas, que formam a 
Depressão de Belo Horizonte. Esta unidade cobre aproximadamente 70% do município e 
possui formas de relevo como espigões, colinas de topo plano a arqueado e encostas 
policonvexas de declividades variadas. As formações superficiais que cobrem o 
embasamento da Depressão de Belo Horizonte apresentam espessuras variadas e 
depósitos aluvionares associados aos cursos d‘água. 
 
O clima de Belo Horizonte, segundo a classificação de Köppen, é tropical de altitude, com 
inverno seco e verão chuvoso. Segundo a classificação do IBGE, o município está inserido 
na área do Clima Tropical Brasil Central. A área encontra-se sob o domínio do Anticiclone 
Subtropical do Atlântico Sul e a Frente Polar Atlântica no inverno e da Zona de 
Convergência do Atlântico Sul e sistemas convectivos associados ao aquecimento 
continental no verão, o que caracteriza duas estações bem definidas: uma seca (no inverno) 
e uma chuvosa (no verão). A temperatura da Capital é amena com médias anuais variando 
entre 15ºC e 28ºC. A umidade relativa anual é de 65%, aproximadamente, com média anual 
de chuvas atingindo 1600 mm (MEYEN et al., 2004). 
 
Quanto à fitogeografia, Belo Horizonte está localizada na área de transição entre os grandes 
domínios do Cerrado e Mata Atlântica. Segundo o Zoneamento Ecológico Econômico de 
Minas Gerais, em Belo Horizonte podem ser encontradas oito tipos de formações 
vegetacionais: Cerrado, Campo Rupestre, Vereda, Campo e Cerradão, integrantes do 
Bioma Cerrado e Floresta Ombrófila, Floresta Decídua e Floresta Semidecídua integrantes 
do Bioma Mata Atlântica. As áreas de Cerrado ocupavam, ainda segundo o zoneamento, 
29% da área do município e as áreas de Mata Atlântica, 71% (ZEE – MG, 2010).  
 
A cidade de Belo Horizonte, quase toda urbanizada, apresenta taxa de área verde de 27m² 
por habitante, valor superior ao estabelecido pela Organização Mundial da Saúde – OMC, 
que recomenda o mínimo de 12m² por habitante. A cidade tem em seus parques urbanos 
importantes áreas verdes, que se constituem como atrativos naturais e contribuem para a 
qualidade ambiental do município. Além destes, algumas áreas de remanescentes de 
vegetação nativa podem ser encontradas na capital, estas localizadas, principalmente, no 
Parque Municipal das Mangabeiras, na Estação Ecológica da UFMG, no Museu de História 
Natural e Jardim Botânico da UFMG, no Parque Estadual Serra do Rola Moça e em 
reservas da COPASA – APE Barreiro e APE Cercadinho. Nas últimas três áreas, estão 
concentrados os principais mananciais de abastecimento do município. As áreas verdes de 
Belo Horizonte estão apresentadas no Mapa 2.5.1.  
 
As áreas verdes situadas na Área Turística que apresentam potencial de exploração 
turística são: Parque Municipal das Mangabeiras e Parque Municipal Paredão da Serra 
(ambos situados na escarpa norte da serra do Curral), Parque Municipal Américo Renné 
Giannetti, Parque Estadual Serra do Rola Moça, Museu de História Natural da UFMG, 
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Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado e Parque Ecológico Promotor José Lins do Rego 
(Parque Ecológico da Pampulha).   
 
O Parque Municipal das Mangabeiras localiza-se na região sul de Belo Horizonte, próximo à 
área central da cidade e dos bairros Serra e Mangabeiras. A Unidade de Conservação está 
situada na encosta norte da serra do Curral, e é uma das poucas áreas remanescentes de 
vegetação nativa dentro do perímetro urbano de Belo Horizonte. Encontra-se nos limites da 
Bacia do rio das Velhas, com uma área de 245 hectares, que será ampliada para 337 ha 
após a anexação do Parque Estadual da Baleia. O Parque das Mangabeiras, situado a 
aproximadamente 1.050 metros de altitude, está em uma das zonas mais elevadas de Belo 
Horizonte. O Parque apresenta formações vegetacionais como campo rupestre e campo-
cerrado (nas áreas mais elevadas), cerrado e mata de galeria (nos fundos de vale). A Mata 
de Galeria localiza-se na porção central do Parque, em cotas mais baixas, possuindo os três 
extratos bastante desenvolvidos, sobretudo o arbóreo. Constata-se ocorrência de espécies 
como cássia, jequitibá, jacarandá, ingá, angico, ipês e quaresmeiras, e de plantas hidrófilas, 
epífitas, pteridófitas e cipós. As áreas de cerrado apresentam vegetação de porte arbustivo 
e herbáceo bem espaçados, com espécies como barbatimão, pau-ferro, caviúna, pau-santo, 
sucupira-do-cerrado, aroeira, imbaúba, lobeira e jurubeba. Os campos de altitude situam-se 
na porção sul do Parque, em altitudes em torno dos 1.300 m, onde ocorre o 
desenvolvimento de gramíneas e de vegetação de porte herbáceo. É bastante frequente 
nessa área a presença de canelas-de-ema (REIS, 1996). A fauna é composta por 29 
espécies de mamíferos, como esquilos, gambás, tapitis, micos, tatus, quatis, 160 espécies 
de aves, como andorinhas, bico-de-veludo, cambacicas, marias-pretas, sanhaços, caras-
sujas, azulões, pica-paus, 20 espécies de répteis e 19 espécies de anfíbios.  
 
O Parque Municipal Paredão da Serra, ainda em fase de implantação, terá área de 400 
hectares e será o maior parque ambiental de Belo Horizonte. A área do parque, que sofreu 
extração mineral durante trinta anos no século XX, passa por processo de recuperação 
ambiental e tem como limites o Parque das Mangabeiras, a Polícia Militar de Minas Gerais e 
a Companhia Vale do Rio Doce. Descreve a Fundação de Parques Municipais:  
  

A implantação do parque, além de garantir a proteção da paisagem e recursos 
ambientais da Serra do Curral, tem grande importância para a cidade como um 
novo ponto turístico. Por meio de trilhas seguras, os visitantes poderão realizar 
caminhadas esportivas ou passeios para observar o local e a cidade (PBH b, 
2010).  
 

Os tipos vegetacionais predominantes são: Campos de Altitude, Cerrado, Campo Rupestre 
e vestígios de Mata Atlântica. Na região, foram catalogadas 160 espécies de aves, 20 
espécies de anfíbios, 20 espécies de répteis e 22 espécies de mamíferos. O Parque está 
inserido na bacia do ribeirão Arrudas e suas altitudes variam entre 1.136 e 1.380 m. Espera-
se que, com a implantação do parque, haja diminuição dos focos de incêndio, recuperação 
da vegetação, controle de processos erosivos, além de mais segurança e melhor 
acessibilidade nas trilhas locais (PBH b, 2010). 
 
O Parque Municipal Américo Renné Giannetti, localizado no hipercentro de Belo Horizonte, 
foi inaugurado em 1987 e é o parque municipal mais antigo do município. Possui área 
aproximada de 20 hectares e apresenta elevado grau de interferência antrópica sobre o 
meio natural. Podem ser encontradas, no parque, 280 espécies de árvores nativas e 
exóticas, tais como: figueiras, jaqueiras, ciprestes, flamboyant, eucaliptos, sapucaias, e 330 
espécies ornamentais que compõem os jardins. O parque serve como habitat para espécies 
nativas e exóticas da fauna e foram catalogadas 65 espécies de aves, como bem-te-vis, 
sabiás, garças, periquitos, pica-paus, sanhaços e saíras, dentre outros animais como 
morcegos, gambás e micos-estrela (PBH b, 2010).  
 
O Parque Estadual Serra do Rola Moça, situado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
possui área nos municípios de Belo Horizonte (33%), Nova Lima (15%), Ibirité (25%) e 
Brumadinho (27%). Com extensão territorial de 9.341 hectares, é o terceiro maior parque em 
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área urbana do País e abriga seis mananciais que abastecem a Capital. Além da função de 
manancial, apresenta elevada diversidade florística e faunística, e serve como habitat para 
espécies ameaçadas de extinção, como a onça-parda, a jaguatirica, o lobo-guará, o gato-do-
mato, o macuco e o veado- campeiro. Situado em área de transição entre Mata Atlântica e 
Cerrado, podem ser encontradas no parque áreas de Floresta Estacional Semidecidual, 
Cerrado senso strictu, campos rupestres e campos de gramíneas, abrigando espécies 
como: ipê, cambuí, aroeira-branca, xaxim, sangra d'água, canela, unha-de-vaca, pau d'óleo, 
quaresmeira, cangerana, cedro, carne-de-vaca, cambotá, pau-ferro, pequi, jacarandá do 
cerrado, ipê-cascudo, murici, jatobá-do-cerrado, pau-santo, pau-de-tucano, araticum e 
canela-de-ema (IEF b, 2010). 
 
O Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, localizado no bairro Santa Inês, é 
uma das maiores áreas verdes da Capital. Seus 60 hectares de área abrigam exemplares 
da flora e fauna brasileiras, como pau-brasil, sapucaia, barriguda, jequitibá, ipê, castanheira, 
mogno, sapucaia, cedro, angico (flora) e macacos-prego, micos-estrela, teiús, gambás e 
cutias, jacus, lavadeiras, bem-te-vis, pica-paus, pardais, beija-flores, cambacicas, garças, 
gralhas, entre outros (fauna). Além do Jardim Botânico e da área vegetada do Museu, 
também abriga importantes pontos turísticos do município: Presépio do Pipiripau, composto 
de 580 figuras em movimento que narram a vida de Cristo, réplicas de fósseis, coleção de 
mineralogia e arqueologia. 
 
O Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, situado na região Norte de Belo Horizonte, 
possui área de 30 hectares e foi inaugurado em 1994. A lagoa presente no parque, de área 
de 22 mil metros quadrados, é resultado do represamento de três nascentes do córrego do 
Nado, integrante da bacia do ribeirão do Onça. A vegetação , composta por espécies de 
Cerrado e Mata Galeria, possui 127 espécies de árvores, destas 75% nativas, com destaque 
para ipês, aroeiras, urucum, jatobá, barbatimão, quaresmeira e goiaba-branca. O parque 
serve como hábitat para diversas espécies da fauna silvestre, incluindo aves como pica-
paus, biguás, corujas e anus, e mamíferos como o mico-estrela, gambás, esquilos, tatus e 
morcegos, além de lagartos, anfíbios e peixes. 
 
O Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rego, ou Parque Ecológico da Pampulha, 
localiza-se na Ilha da Ressaca (formada pelo acúmulo de sedimentos depositados na Lagoa 
da Pampulha) e possui área de 30 hectares. O parque foi subdividido em três áreas: uma 
aberta à visitação pública, outra para visitas monitoradas de pesquisadores e outra de 
acesso restrito para a preservação de flora e fauna. O Parque artificial conta com 
infraestrutura para caminhadas, atividades para crianças, programas de educação 
ambiental, cultural e patrimonial e diversificada programação cultural. Espécies de Mata 
Atlântica, Cerrado e Floresta Amazônica foram plantadas e podem ser encontrados, na área 
do Parque, mamíferos, como capivaras, gambás, furões e mico-estrelas e aves, como a 
garça-branca e o biguá. Répteis e anfíbios como a iguana, camaleões, sapos, rãs e o 
jacaré-do-papo-amarelo também podem ser encontrados na região do Parque (PBH b, 
2010).  
 
Quanto à hidrografia, o município de Belo Horizonte está localizado dentro dos limites da 
Bacia Hidrográfica do rio São Francisco. Segundo o Instituto de Geociências Aplicadas 
(IGA), o município engloba quatro micro bacias: Bacia do Ribeirão Arrudas, Bacia do 
Ribeirão do Onça, Bacia do Rio das Velhas e Bacia do Ribeirão Isidoro (Mapa 2.3.6).  
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2.5.3. Dinâmica populacional  
 
A dinâmica populacional brasileira foi marcada pelo crescimento acelerado da população e 
pelo forte padrão migratório a partir da década de 1950. É nesta década que Belo Horizonte 
apresenta as maiores taxas de crescimento populacional - em média 7% ao ano - e que o 
processo de extravasamento da metrópole se inicia. A partir da década de 1960, as taxas de 
crescimento populacional de Belo Horizonte diminuem e pode-se observar o crescimento da 
população dos demais municípios metropolitanos. Na década de 1970, a distribuição 
espacial da população e o processo de metropolização se consolidam, bem como o 
predomínio da população urbana na Capital (CAETANO & RIGOTTI, 2008).  
 
Dados do IBGE para a década de 1970 demonstram que o município de Belo Horizonte 
apresentava uma taxa de urbanização superior a 99%. No ano de 2000, Belo Horizonte 
apresentava, segundo o Censo Demográfico do IBGE, uma população residente de 
aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, sendo a totalidade urbana (tab. 2.314).  
 

Tabela 2.314 População residente por situação de domicílio - Belo Horizonte - 1970, 1980, 
1991 e 2000 

Situação de domicílio 1970 1980 1991 2000 

Total 1.235.030 1.780.839 2.020.161 2.238.526 

Urbana 1.228.326 1.775.073 2.013.257 2.238.526 

Rural 6.704 5.766 6.904 x 

Taxa de urbanização (%) 99,45 99,67 99,65 100 

Fonte: IBGE c, 2010 – Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000 

 
Nas últimas três décadas, as taxas de crescimento populacional de Belo Horizonte caíram 
significativamente. Belo Horizonte deixa de ser, já na década de 1970, o núcleo de 
concentração do crescimento populacional da RMBH, agora concentrado nos municípios 
vizinhos de Ribeirão das Neves, Contagem, Betim, Ibirité, Santa Luzia e Vespasiano.  
 
No ano de 2007, a população total do município, segundo dados da contagem da População 
do IBGE, era de 2.412.937, e o município apresentava uma densidade demográfica de 
7.292 habitantes por km². Os dados referentes à população, área territorial total e densidade 
demográfica para Brasil, Minas Gerais, Região Metropolitana de Belo Horizonte e Belo 
Horizonte para o ano de 2007 estão representados na tabela 2.315.  
 

Tabela 2.315 Área total, população e densidade demográfica – Brasil, Minas Gerais, Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e Belo Horizonte - 2007 

Local População  Área (km²) Densidade (h/km²) 

BH 2.412.937 330,9 7.292,00 

RMBH 4.899.970 9.459,10 518 

MG 19.273.506 586.552,40 32,9 

BR 183.987.291 8.514.215,30 21,6 

Fonte: PBH c, 2010 

 
O município de Belo Horizonte apresentava em 2007 densidade demográfica elevada, 7.292 
habitantes por km², e muito superior às demais unidades territoriais analisadas. Quando 
comparadas as taxas do município de Belo Horizonte e da RMBH, percebe-se a 
discrepância no nível de adensamento populacional na Capital e na RMBH. O município de 
Belo Horizonte é composto por três distritos - Belo Horizonte, Barreiro e Venda Nova - e 
nove regionais: Barreiro, Centro-sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e 
Venda Nova (Mapa 2.5.2). A divisão do município em regionais foi criada no intuito de 
descentralizar os serviços prestados pela administração municipal e facilitar a comunicação 
entre a prefeitura e os cidadãos. Cada regional funciona como uma miniprefeitura e presta 
serviços especialmente na área social e urbana (PBH b, 2010). 
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Internamente, as regiões que tiveram maior crescimento populacional nas últimas décadas 
foram: Barreiro, Norte, Pampulha e Venda Nova. Informações sobre distribuição 
populacional, área e densidade demográfica por regionais, de acordo com dados da 
prefeitura, para o ano de 2000, são apresentadas na tabela 2.316. 
 

Tabela 2.316 Distribuição populacional, área e densidade demográfica por 
regional administrativa – Belo Horizonte - 2000 

Regional População total Área (km²) 
% sobre o 
território 
municipal 

Densidade 
Demográfica 

Barreiro 262.194 53,51 16,13 4.900 

Centro-sul 260.524 31,53 9,5 8.262 

Leste 254.573 28,52 8,6 8.926 

Nordeste 274.060 39,59 11,94 6.922 

Noroeste 338.100 38,16 11,5 8.860 

Norte 193.764 33,21 10,01 5.834 

Oeste 268.124 33,39 10,07 8.030 

Pampulha 141.853 47,13 14,21 3.009 

Venda Nova 245.334 27,80 8,38 8.824 

Total  2.238.526 331,55 100 6.751,7 

Fonte: PBH b, 2010 

 
Belo Horizonte apresentava no ano 2000 uma densidade demográfica de 6.751,7 habitantes 
por km², o que demonstra seu elevado grau de ocupação. A regional mais populosa do 
município neste ano foi a Noroeste, ocupada por 360.000 habitantes e com densidade 
demográfica de 8.860 habitantes/km². A regional menos populosa e povoada foi a 
Pampulha, com 141.853 habitantes e densidade de 3.009 habitantes/km². A distribuição da 
população de Belo Horizonte em regionais, por porcentagem, pode ser visualizada no 
gráfico 2.79. 

 
Gráfico 2.79 Distribuição percentual da população de Belo 

Horizonte em regionais administrativas - 2000 

Barreiro

12%
Centro-sul

11%

Leste

11%

Nordeste

12%
Noroeste

16%

Norte

9%

Oeste

12%

Pampulha

6%

Venda Nova

11%

 
Fonte: PBH b, 2010 

 

 
A distribuição da população total de Belo Horizonte por regionais demonstra que a 
Pampulha é a l que apresenta menor porcentagem da população (6%) e que a Noroeste é a 
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que abriga a maior porcentagem de habitantes (16%). As demais regionais apresentam 
porcentagens similares da população de Belo Horizonte, concentradas na faixa de 9% a 
12%. 
 
O gráfico de pirâmide etária representa a estrutura de uma população em relação aos 
grupos de idade e de sexo. Uma pirâmide de base larga e ápice estreito indica que a 
população é mais jovem e apresenta alto grau de fecundidade. Uma pirâmide de base 
estreita e ápice mais largo indica que há um envelhecimento relativo da população, 
resultante da queda de fecundidade e declínio da taxa de mortalidade. Os gráficos 2.80 e 
2.81 representam as pirâmides etárias da população de Belo Horizonte nos anos de 1991 e 
2000. 
 

Gráfico 2.80  Pirâmide etária da população de Belo Horizonte – 1991 
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Fonte: IBGE c - 1991 

 
No ano de 1991, a população total de Belo Horizonte era de 2.020.161 habitantes, sendo 
956.173 homens e 1.063.988 mulheres. Os grupos etários com maior participação 
percentual no total da população foram aqueles contidos na faixa etária de 0 a 30 anos, 
tanto para homens quanto para mulheres. A pirâmide etária se estreita mais intensamente a 
partir do grupo etário de 40 a 44 anos, sendo a proporção de mulheres sempre maior do que 
a de homens a partir deste grupo etário. 

 
Gráfico 2.81  Pirâmide etária da população de Belo Horizonte – 2000 
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Fonte: IBGE c – 2000 
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No ano de 2000, a população total de belo-horizontinos era de 2.238.526 habitantes, sendo 
1.057.263 homens e 1.181.263 mulheres. Pode-se observar que no período de 1991 a 2000 
a base da pirâmide etária se estreitou e o ápice sofreu um alargamento significativo para o 
período. O peso da população entre 10 e 30 anos ainda era substancial na constituição da 
população total e o número de habitantes acima de 65 anos passou de 94.972 em 1991 
para 139.283 em 2000. De acordo com os Censos Demográficos do IBGE de 1991 e 2000, 
o município passou de 7,4% de sua população com 60 anos ou mais em 1991 para 9,1% em 
2000, o que representa um crescimento de 2,4% ao ano no período (CAETANO, 2008). 
 
A estrutura etária também fornece dados a respeito da razão de dependência de uma 
população, esta caracterizada pela razão entre a população economicamente dependente e 
a população potencialmente produtiva. Tal razão permite avaliar a participação relativa da 
população inativa que deveria ser sustentada pela população potencialmente produtiva, 
sendo que quanto maior a razão maior o número de pessoas dependentes economicamente 
e maior o número de encargos sociais para a sociedade44 (RIPSA, 2010).  
 
A razão de dependência também atua como sinalizador do envelhecimento ou 
rejuvenescimento da população. A estrutura etária e a razão de dependência de Belo 
Horizonte em 1991 e 2000, segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 
estão apresentadas na tabela 2.317.  
 

Tabela 2.317 Estrutura etária e razão de dependência – Belo 
Horizonte – 1991 e 2000 

Estrutura etária  1991 2000 

Menos de 15 anos 604.383 543.521 

15 e 64 anos  1.320.986 1.555.722 

65 anos e mais  94.792 139.283 

Razão de dependência  52,9% 43,9% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – FJP - 2000 
 

A partir dos dados apresentados na tabela 2.317, pode-se observar que houve declínio da 
população dependente com idade inferior a 15 anos e acréscimo da população dependente 
com idade igual ou superior a 65 anos. A população com idade inferior a 15 anos diminuiu 
aproximadamente 10% entre 1991 e 2000, passando de 604.383 para 543.521 pessoas. A 
população com idade igual ou superior a 65 anos aumentou 46%, passando de 94.792 para 
139.283 pessoas. A população potencialmente produtiva passou de 1.320.986 para 
1.555.722 habitantes entre 1991 e 2000, acréscimo de 17%. A razão de dependência, em 
função das modificações na estrutura etária no período considerado, diminuiu 9%, passando 
de 52,9% para 43,9% entre 1991 e 2000.  
 
Os dados da estrutura etária de Belo Horizonte mostram que a população do município está 
na fase de transição demográfica, com o relativo envelhecimento populacional proporcional 
ao declínio da taxa de fecundidade e a diminuição da taxa de mortalidade. Tal 
envelhecimento gradual da população trará implicações na demanda por serviços 
diferenciados, especialmente no que concerne à saúde, à educação, ao turismo e ao lazer. 
 

                                                
44

 Segundo o DATASUS (2010) ―O indicador pode não refletir, necessariamente, a razão de dependência 
econômica, em função de fatores circunstanciais que afetam o mercado de trabalho, tais como a 
incorporação de jovens e idosos ou a exclusão de pessoas em idade produtiva. Assim sendo, o indicador 
deve ser analisado em combinação com parâmetros econômicos‖.  

 Disponível em http://www.ripsa.org.br/fichasIDB/record.php?node=A.16&lang=pt 

 

http://www.ripsa.org.br/fichasIDB/record.php?node=A.16&lang=pt
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O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é utilizado pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) para medir o desenvolvimento de uma população a partir 
de dados econômicos e sociais desta população, em contraposição ao Produto Interno Bruto 
(PIB), que somente considera a dimensão econômica. O cálculo do IDH considera a 
educação, a renda e a longevidade como parâmetros de avaliação.  O tópico ―educação‖ 
considera a educação da população jovem e adulta; o tópico ―longevidade‖ considera os 
índices de mortalidade, fecundidade e esperança de vida ao nascer; e o tópico ―renda‖ 
considera a renda per capita média, a proporção de pobres e o Índice de Gini. Os valores do 
IDH variam entre zero e um, sendo que quanto maior o valor atingido melhor as condições 
de desenvolvimento do município. O Atlas do Desenvolvimento Humano do ano de 2000, 
elaborado pela Fundação João Pinheiro, compara as variáveis que compõem o IDH, obtidos 
por município, nos anos 1991 e 2000. Os resultados para Belo Horizonte, considerando os 
indicadores de longevidade estão apresentados na tabela 2.318. Os dados desagregados 
para educação e renda serão abordados nos itens Estrutura Produtiva e Educação deste 
diagnóstico. 
 

Tabela 2.318 Indicadores de longevidade, mortalidade e fecundidade – Belo 
Horizonte – 1991 e 2000 

Indicadores de longevidade, mortalidade e fecundidade 1991 2000 

Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000 nascidos vivos)  30,0 27,3 

Esperança de vida ao nascer (anos)  68,6 70,5 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)  1,9 1,6 

Fonte: ADH – FJP/2000 

 

Os dados apresentados na tabela 2.318 demonstram melhoria em todos os indicadores de 
longevidade, com redução da mortalidade até um ano de idade de 30,0 para 27,3 por 1000 
nascidos vivos; aumento da esperança de vida ao nascer de 68,6 para 70,5 anos, e redução 
da taxa de fecundidade de 1,9 para 1,6 filho por mulher. O IDH Municipal, obtido a partir da 
combinação dos três indicadores base no município de Belo Horizonte em 1991 e 2000 está 
apresentado na tabela 2.319. 
 

Tabela 2.319 IDH municipal e indicadores de educação, longevidade e renda – 
Belo Horizonte – 1991 e 2000 

Indicadores de Desenvolvimento Humano 1991 2000 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 0,791 0,839 

Educação 0,866 0,929 

Longevidade 0,727 0,759 

Renda 0,779 0,828 

Fonte: ADH – FJP/2000 

 
O IDH em Belo Horizonte passou de 0,791 em 1991 para 0,839 em 2000, acusando uma 
melhora de aproximadamente 6% no período. O subíndice que mais contribuiu para a 
melhoria no IDH foi a educação, que obteve o valor de 0,929 em 2000, com 43% de 
participação, seguida da renda, com 34% e da longevidade, com 22% de participação. Com 
o IDH de 0,839, Belo Horizonte se encontra na faixa de IDH alto (maior do que 0,8), 
segundo a classificação do PNUD, e ocupa a segunda posição no estado, abaixo somente 
de Poços de Caldas, que obteve IDH de 0,841. Com relação a outros municípios do Brasil, 
Belo Horizonte ocupa a 71ª colocação.  
 

2.5.4. Estrutura produtiva 

Belo Horizonte encontra-se em posição privilegiada na economia nacional, situando-se em 
um ponto de articulação entre a região Sudeste, o Brasil central e a região Nordeste. Tendo 
em vista a estrutura urbano-industrial consolidada na RMBH ao longo de sua história e o 
relativo esgotamento de São Paulo e Rio de Janeiro no processo de ―deseconomias de 
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aglomeração‖45, Belo Horizonte apresenta potencial de crescimento econômico, 
principalmente como pólo de serviços tecnológicos de ponta (MAGALHÃES, 2008). O 
município de Belo Horizonte insere-se no contexto da Região de Planejamento Central de 
Minas Gerais, composta por 158 municípios. É a cidade polarizadora de serviços públicos e 
centro da economia de Minas Gerais. Segundo dados para o ano de 2007 da Fundação 
João Pinheiro (FJP), o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município atingiu o valor de 
R$15.835 (ver tabela 2.320). Este valor se expressa acima da taxa atingida pelo estado de 
Minas Gerais (R$ 12.519).  

Tabela 2.320 Valor Adicionado (VA), por setores de atividade econômica, impostos, Produto Interno 
Bruto a preços correntes de mercado (PIBpm) e PIB per capita – Belo Horizonte - 2000 – 
2007 

Ano 

VALOR ADICIONADO (R$mil)  

Impostos 
(R$mil) 

PIBpm  
(R$mil) 

PIB per 
capita 
(R$) 

Agrope
cuária 

Indústria 

Serviços 

VA Total Adm. 
Pública 

Serviços 
Total 

2000 4 2.460.061 1.639.827 10.740.045 13.200.110 2.487.953 15.688.063 6.964 

2001 1 2.180.972 1.874.828 12.540.585 14.721.558 2.906.196 17.627.754 7.742 

2002 2 2.687.427 2.326.160 14.764.029 17.451.457 3.500.614 20.952.071 9.105 

2003 87 3.092.709 2.539.686 16.357.657 19.450.453 3.847.360 23.297.813 10.017 

2004 112 4.153.757 2.801.415 18.827.011 22.980.880 4.342.166 27.323.046 11.624 

2005 149 4.124.745 3.227.847 19.401.661 23.526.555 5.424.527 28.951.081 12.188 

2006 142 4.603.128 3.179.909 22.202.572 26.805.842 5.667.259 32.473.102 13.531 

2007 155 5.358.657 3.782.250 26.235.899 31.594.711 6.614.761 38.209.473 15.835 

Fonte: FJP – PIB dos municípios de Minas Gerais – 1999-2007 

 
O PIB corresponde ao valor de toda riqueza produzida (bens, produtos e serviços) em uma 
localidade, adicionado ao valor arrecadado em impostos. Em 2006, Belo Horizonte ocupou a 
quarta posição no ranking do PIB brasileiro, com participação de 1,38% do PIB nacional. À 
frente de Belo Horizonte estão São Paulo, com 11,94%, Rio de Janeiro, com 5,4%, e 
Brasília, com 3,8% (PBH c, 2010). O valor adicionado (VA) de cada setor econômico 
representa o valor com que cada setor contribuiu para a formação do Produto Interno Bruto. 
No período de 2000 a 2007, Belo Horizonte apresentou crescimento no valor adicionado em 
todos os setores de produção, na arrecadação de impostos, e conseqüentemente, no PIB.  
 
O crescimento econômico do período gerou efeitos diretos no nível do pessoal ocupado, na 
queda do desemprego e no consequente aumento dos rendimentos. Os principais setores 
indutores do crescimento foram o de serviços e o de comércio varejista. O valor adicionado 
na agropecuária em Belo Horizonte na última década, em relação ao valor adicionado total, 
foi insignificante. Porém, pode-se observar que entre 2001 e 2007, o VA na agropecuária 
aumentou substancialmente. O gráfico 2.5.4 ilustra a participação percentual do valor 
adicionado de cada setor econômico no PIB municipal no ano de 2007. 
 
 
 
 
 
 

                                                
45

 O termo ―deseconomias de aglomeração‖ se refere ao processo de desaceleração industrial de São Paulo e 
Rio de Janeiro e à conseqüente queda da atratividade ao investimento produtivo nestas metrópoles, que 
beneficiou diretamente outras regiões metropolitanas situadas em proximidade aos dois polos. Belo 
Horizonte, Curitiba, Campinas e Porto Alegre foram as metrópoles que mais se beneficiaram com esse 
processo, uma vez que possuem condições gerais de produção em termos de infraestrutura urbana 
(MAGALHÃES, 2008). 
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Gráfico 2.82 Percentual de participação do valor adicionado dos 
setores econômicos na formação do PIB municipal – 
Belo Horizonte – 2007 
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Fonte: FJP – PIB dos municípios de Minas Gerais – 1999-2007 

 
O gráfico 2.82 demonstra que o valor adicionado no setor de serviços foi o maior 
contribuinte (67%) do PIB municipal no ano de 2007. Os impostos contribuíram com 14%, 
seguidos pelo VA na indústria (11%) e pela Administração Pública (8%). O VA na 
agropecuária não obteve valores significativos e está representado no gráfico pelo valor 
zero.  
 
O PIB per capita em Belo Horizonte apresenta crescimento desde o ano de 2000 e, apesar 
de não ser um indicador de distribuição de riqueza, demonstra que houve crescimento 
econômico no município no período considerado. O gráfico 2.83 ilustra a evolução do PIB 
per capita no período de 2000 a 2007 em Belo Horizonte.  
 

Gráfico 2.83 Evolução do PIB per capita em Belo Horizonte no período 
de 2000 a 2007 
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Fonte: FJP – PIB dos municípios de Minas Gerais – 1999-2007 

 
No ano de 2000, o PIB per capita municipal era de aproximadamente R$7.000,00. No ano 
de 2006, o município apresentava a nona posição no ranking do PIB per capita brasileiro. No 
ano seguinte, o valor do PIB per capita alcançou o valor mais alto, entre os anos de 2000 e 
2007, atingindo o valor de R$15.835,00. Ao longo do período considerado, o PIB per capita 
alcançou crescimento em valores absolutos em todos os anos de comparação, fato 
decorrente do crescimento do PIB a preços correntes impulsionado pelo aumento dos 
valores adicionados em todos os setores da economia e da arrecadação de impostos.  
 
A arrecadação municipal é composta pela arrecadação de tributos pelo município e pelo 
repasse do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelo governo 
estadual. Em Belo Horizonte, no período de 2001 a 2004, a arrecadação municipal obteve 



 

−  − 428 

crescimento absoluto anual, sendo o ICMS o responsável pelo aumento no valor absoluto 
total. Os dados referentes à arrecadação municipal de Belo Horizonte nos anos de 2001 a 
2004 podem ser visualizados na tabela 2.321.  
 

Tabela 2.321 Arrecadação municipal – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), Outras receitas e Total – Belo Horizonte – 2001 a 2004 

ANOS OUTRAS RECEITAS ICMS TOTAL 

2001 434.333.768 2.614.034.488 3.048.368.256 

2002 492.310.874 2.844.508.031 3.336.818.905 

2003 456.228.306 3.244.337.285 3.700.565.591 

2004 598.886.219 3.957.716.062 4.556.602.281 

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda – SEF - 2010                                     (Reais correntes) 

 
A arrecadação municipal de Belo Horizonte no ano de 2001 atingiu o valor de 
R$3.048.368.256,00, sendo o ICMS responsável por mais de 85% do valor total. No ano de 
2002, houve um crescimento de 9,5% na arrecadação municipal e o percentual de 
participação do ICMS se manteve em 85% do total. Em 2003, houve redução no valor da 
arrecadação com outras receitas e crescimento no valor absoluto do total arrecadado, 
crescimento este em função do aumento de 14% na arrecadação com ICMS. O ano de 2004 
apresentou o maior valor de arrecadação municipal no período considerado, atingindo o 
valor total de R$4.556.602.281,00.  
 

2.5.4.1. Setores da atividade econômica  
 
A economia do município de Belo Horizonte, desde suas origens, esteve vinculada ao setor 
de serviços. Esta característica se manteve ao longo do período de ocupação da capital e 
atingiu novos patamares a partir da década de 1990. Ao longo das décadas de 1940 a 1970, 
houve um importante incentivo do estado à atração de indústrias minero-metalúrgicas, o que 
possibilitou a consolidação de um modelo de produção industrial fordista na Capital que se 
expandiu para outras áreas da RMBH.   
 
A partir da década de 1990, no entanto, a Capital inicia um processo de transição do modelo 
industrial fordista para uma configuração econômica baseada no setor terciário qualificado e 
caracterizada pela flexibilidade das estruturas produtivas e das relações de trabalho.  A 
participação da indústria na economia da RMBH, entretanto, continua central, e esta 
estabelece relações de ―encadeamento intersetorial‖ com outras atividades (incluindo os 
serviços), constituindo grande parte da base exportadora de Belo Horizonte (MAGALHÃES, 
2008).   
 
Segundo dados do Ministério do Trabalho, a evolução da distribuição do trabalho formal por 
setores de atividade em Belo Horizonte em 1986, 1996 e 2006 demonstra essa fase de 
transição da economia municipal e pode ser visualizada na tabela 2.322. 
 
Tabela 2.322 Distribuição setorial do emprego formal – Belo Horizonte – 1986, 1996, 2006 

Setores 1986 1996 2006 

Indústria 100.650 12,3% 88.300 10,2% 95.315 8,8% 

Construção Civil 112.825 13,8% 71.633 8,3% 97.705 9,1% 

Comércio 86.918 10,6% 102.166 11,8% 151.030 14,0% 

Serviços 512.113 62,6% 590.172 68,4% 727.552 67,4% 

Agropecuária 2.281 0,3% 8.246 1,0% 7.642 0,7% 

Outros 2.952 0,4% 1.786 0,2% 0 0,0% 

Total 817.739 100,0% 862.303 100,0% 1.079.244 100,0% 

Fonte: Magalhães, 2008. 
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A partir da análise do perfil setorial do emprego e do valor adicionado por setor de atividade 
econômica, pode-se estabelecer um bom retrato da economia urbana municipal. Quanto à 
distribuição setorial do emprego formal em Belo Horizonte, pode-se verificar que a 
participação da Indústria no emprego formal sofreu redução de 3,5% no período de 1986 a 
2006, passando de 12,3% para 8,8%. O setor de Serviços, que desde o final da década de 
1980 já era o maior contribuinte de empregos formais (62,%) aumentou sua participação em 
5,8% e, em conjunto com o setor de Comércio, representou mais de 80% dos empregos 
formais na capital no ano de 2006. Os setores de Serviços e Industrial também contribuíram 
de forma mais acentuada para a formação do PIB municipal, com aproximadamente 80% do 
valor total. 
 
A Agropecuária, durante o período considerado, alcançou a taxa de 1% dos empregos 
formais na Capital em 1996, reduzindo sua participação para 0,7% no ano de 2006. O setor 
da Construção Civil também apresentou queda no número de empregos formais no período 
analisado, passando de 13,8% do total em 1986 para 9,1% no ano de 2006. O número total 
de empregados formais passou de 817.739 para 1.079.244 no período de duas décadas. O 
gráfico 2.84 ilustra curvas ascendentes de empregos formais nos setores de Comércio e 
Serviços e a relativa retração dos setores industrial e de construção civil no período de 1986 
a 2006.  
 

Gráfico 2.84 Evolução da participação dos setores de atividade econômica no 
número de empregos formais – Belo Horizonte – 1986, 1996 e 
2006 
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Fonte: Magalhães, 2008 

 
Os dados para pessoal ocupado total representam o número de pessoas ocupadas em 
trabalhos assalariados e voluntários. A tabela 2.323 apresenta os dados referentes ao 
pessoal ocupado total, pessoal ocupado assalariado, salários e outras remunerações e 
salário médio mensal, medido em número de salários mínimos, em Belo Horizonte, no 
período de 2006 a 2008. 
 
Tabela 2.323 Pessoal ocupado total e assalariado, salários e outras remunerações e salário médio – 

Belo Horizonte – 2006, 2007 e 2008 

Ano 
Pessoal ocupado 
total (Pessoas) 

Pessoal ocupado 
assalariado (Pessoas) 

Salários e outras 
remunerações (Mil 

Reais) 

Salário médio 
mensal (Salários 

mínimos) 

2006 1.212.398 1.081.109 19.389.188 3,8 

2007 1.358.989 1.217.661 21.895.856 3,7 

2008 1.412.412 1.267.184 25.952.822 3,9 

Fonte: Cadastro Central de Empresas – IBGE - 2010 
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No ano de 2006, o total de pessoas ocupadas em Belo Horizonte era de 1.212.398 e o valor 
pago em remunerações e salários atingiu o valor de R$19.389.188. No período de 2006 a 
2008, o salário médio mensal dos empregados em Belo Horizonte manteve-se constante, 
entre 3,7 e 3,9 salários mínimos. O valor absoluto dos salários e outras remunerações ao 
final do período atingiu o valor de R$25.952.822,00 ao ano. 
 
A População em Idade Ativa (PIA) no Brasil compreende o conjunto de todas as pessoas 
com 10 ou mais anos de idade que teoricamente estariam aptas a exercer atividades 
econômicas. A PIA subdivide-se em População Economicamente Ativa (PEA) e População 
não Economicamente Ativa (PNEA) ou População Economicamente Inativa (PEI). A 
População Economicamente Ativa compreende a população ocupada e a população 
desocupada com que o setor produtivo pode contar como mão de obra potencial ou efetiva.  
 
A população ocupada é composta por empregados com ou sem carteira de trabalho, 
pessoas que trabalham por conta própria e não têm empregados, empregadores e pessoas 
que trabalham sem remuneração. A população desocupada compreende pessoas que se 
encontram desempregadas, mas estão dispostas a trabalhar. A PNEA (ou PEI) compreende 
pessoas que estão inaptas a trabalhar, que desistiram de buscar trabalho ou que não 
querem trabalhar e os estudantes.  
 
A população em idade inferior a 10 anos é classificada como População em Idade 
Economicamente Inativa (PINA). A tabela 2.324 apresenta dados para a evolução da PEA, 
da PIA e taxa de desemprego total no município de Belo Horizonte para os anos de 1996 a 
2002. 
 
Tabela 2.324 Estimativas e taxas do mercado de trabalho - Belo Horizonte– 1996-2002 

Especificação  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Estimativas (em 1.000 pessoas)  

População em Idade Ativa (PIA) 1.767 1.796 1.825 1.853 1.882 1.913 1.945 

População Economicamente Ativa (PEA)  1.021 1.061 1.066 1.065 1.093 1.119 1.146 

Ocupados 902 929 909 884 917 938 959 

Desempregados - total 119 132 157 181 176 181 187 

Taxas (%) 

Taxa de Participação (PEA/PIA) 57,8 59,1 58,4 57,5 58,1 58,5 58,9 

Taxa de Ocupação (Ocupados/PEA) 88,3 87,6 85,3 83 83,9 83,8 83,7 

Taxa de Desemprego Total 
(Desempregados/PEA) 

11,7 12,4 14,7 17 16,1 16,2 16,3 

Fonte: Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED-RMBH (Convênio DIEESE/SEADE/ FJP). 

 
A População em Idade Ativa em Belo Horizonte no ano de 2002 foi de 1.945.000 pessoas. 
Destas, 1.146.000 foram classificados como PEA e 799.000 foram classificados como 
PNEA. Os ocupados em Belo Horizonte neste ano foram aproximadamente 1 milhão de 
pessoas e os desempregados foram aproximadamente 200 mil pessoas.  
 
A taxa de participação da PEA na composição da PIA variou relativamente pouco, 
mantendo-se entre 57,5% e 59,1% entre 1996 e 2002. A participação dos ocupados na PEA 
no período considerado sofreu redução de quase 5%, o que reflete um aumento no número 
de desocupados. Isso pode ser confirmado pelo aumento percentual da taxa de desemprego 
total, que variou entre 11,7% e 16,3% no período. O gráfico 2.85 ilustra as curvas da PIA, 
PEA, ocupados e desempregados no período de 1996 e 2002 em Belo Horizonte.  
 
 
 
 
 

Gráfico 2.85 Evolução da PIA, da PEA, população ocupada e desempregados 
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em Belo Horizonte – 1996 – 2002 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

População em Idade Ativa (PIA) População Economicamente Ativa (PEA) 

Ocupados Desempregados - total

 
Fonte: Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED-RMBH (Convênio DIEESE/SEADE/FJP). 

 
O gráfico 2.5.7 mostra que a população ocupada e a população desempregada se 
mantiveram relativamente estáveis no período considerado, o que resultou numa pequena 
variação da PEA no município, com aumento de aproximadamente 100 mil pessoas. A PIA 
sofreu aumento de aproximadamente 200 mil pessoas no período em questão.  
 
O Atlas de Desenvolvimento Humano (ADH), no indicador Renda, considera como 
parâmetros a renda per capita média, a proporção de pobres e o índice de Gini. Este varia 
de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo do valor zero menor a desigualdade social e 
quanto maior o índice mais concentrada se encontra a riqueza. Os resultados obtidos para 
Belo Horizonte estão apresentados na tabela 2.325. 
 

Tabela 2.325 Indicadores de renda, pobreza e desigualdade – Belo Horizonte 
– 1991 e 2000 

Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade 1991 2000 

Renda per capita Média (R$ de 2000) 414,9 557,4 

Proporção de Pobres (%) 18,9 14,2 

Índice de Gini 0,61 0,62 

Fonte: ADH – FJP/2000 

 

A renda per capita média da população de Belo Horizonte aumentou 34% passando de 
R$414,9 para R$557,4 no período de 1991 a 2000. A proporção de pobres, considerada 
como o percentual de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, caiu 4,7% no período 
considerado e o índice de Gini, se manteve praticamente estável, com acréscimo de 0,1% 
ao longo da década. Os dados do ADH mostram melhoria significativa nos indicadores de 
renda e pobreza, entretanto não houve redução na desigualdade no município no período 
analisado.  
 

2.5.4.2.  Turismo 
 
O turismo, enquanto fenômeno econômico, é constituído por um conjunto heterogêneo de 
atividades que não podem ser caracterizadas por um processo de produção própria. Os 
produtos e serviços turísticos abrangem uma diversidade de categorias, e o resultado 
econômico dessas atividades pode ser medido pelo resultado do consumo dos visitantes na 
localidade receptora. O IBGE, em parceria com o Ministério do Turismo, no estudo 
Economia do Turismo: uma perspectiva macroeconômica (2009), define indicadores que 
podem servir de base para a análise à participação do turismo na economia, a saber: 
evolução do valor da produção, evolução do valor adicionado, evolução do número de 
ocupações e evolução dos rendimentos totais pagos.  
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O estudo define as atividades características do turismo que não são exclusivas ao turismo, 
mas que estão associadas à atividade turística. São elas: serviços de alojamento, serviços 
de alimentação, transporte ferroviário, transporte rodoviário, transporte aquaviário, 
transporte aéreo, serviços auxiliares dos transportes, atividades de agências e 
organizadores de viagens, aluguéis de bens móveis e atividades recreativas, culturais e 
desportivas. O trabalho destaca uma série de problemas relacionados à avaliação 
quantitativa da atividade turística e aponta falhas nos sistemas de captação de informações 
relativas ao setor. Dentre as observações apresentadas, citam-se: falta de detalhamento nas 
informações estatísticas, por atividade, e carência de pesquisas realizadas com frequência 
capazes de gerar séries temporais de avaliação da atividade (STILPEN & SOUZA, 2009).  
 
Dados municipais recentes sobre a participação das atividades turísticas na economia do 
município de Belo Horizonte estão disponíveis no trabalho ―Caderno de Indicadores e 
Pesquisas: Turismo em Belo Horizonte‖46, publicado pela Belotur para os anos de 2009 e 
2010. O Caderno apresenta dados da demanda turística e principais indicadores de 
desempenho no setor hoteleiro, fluxo aéreo, terminais rodoviários e centros de feiras e 
eventos. A pesquisa de demanda turística, realizada com uma amostra de 200 turistas, 
apresenta dados relativos às principais motivações, hábitos de consumo, gasto médio e 
caracterização dos visitantes quanto ao gênero, instrução, ocupação profissional, renda 
familiar, faixa etária, hospedagem, motivo da viagem e pernoites. Foram também realizadas 
pesquisas nos seguintes eventos de Belo Horizonte: Comida Di Boteco (2009), 
Expocachaça (2009), Axé Brasil (2009) e Arraial de Belô (2009)47.  O Caderno destaca a 
participação da atividade turística na arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) nos anos de 2008 e 2009 conforme demonstrado na tabela 2.325.  
 

Tabela 2.325 Participação do setor turístico na arrecadação do ISSQN – Belo Horizonte – 
2008/2009 

Ano 
ISSQN (Belo Horizonte)  

em reais 
ISSQN (setor turístico)  

em reais 
Participação relativa (%) 

2008 515.861.369 11.347.759 2,19 

2009 564.476.348 11.920.340 2,11 

Fonte: Belotur – Caderno de Indicadores e Pesquisas: Turismo em Belo Horizonte – 2009-2010. 

 
A publicação citada apresenta dados do setor de hotelaria e de fluxos aéreos e rodoviários. 
Entretanto, dados econômicos essenciais ao planejamento turístico, como receita cambial 
turística, evolução do valor da produção, evolução do valor adicionado, evolução do número 
de ocupações, evolução dos rendimentos totais pagos e perfil do trabalhador no setor, não 
estão disponíveis para a escala territorial do município. Recomenda-se uma estratégia de 
captação de informações em séries sazonais e anuais pela prefeitura de Belo Horizonte, 
assim como uma política clara de captação e difusão de informações estatísticas acerca da 
atividade como subsídio à tomada de decisões políticas relativas ao desenvolvimento do 
turismo.  
 

2.5.5. Políticas urbanas  
 
A atratividade de um destino turístico depende de fatores múltiplos relacionados à 
infraestrutura geral, acesso a serviços básicos, equipamentos e serviços turísticos de 
qualidade, acessibilidade, segurança pública, transporte, urbanização, e qualidade 
ambiental. A atividade turística deve proporcionar uma experiência de qualidade tanto ao 
visitante quanto à população receptora, sendo que a percepção do turista quanto à 

                                                
46

 A pesquisa Caderno de Indicadores e Pesquisas: Turismo em Belo Horizonte 2009-2010 pode ser acessada 
pelo sitio: http://www.pesquisabelotur.com.br/pesquisas/.  

47 Os resultados da pesquisa de demanda turística em Belo Horizonte serão detalhados na Seção 2.2 deste 

relatório.  

 

http://www.pesquisabelotur.com.br/pesquisas/
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qualidade de vida na localidade e o reconhecimento da cidade como ambiente agradável 
são essenciais à sustentabilidade do turismo na região. A falta de infraestrutura urbana, 
além de nociva à população receptora, leva o turista a ter uma impressão negativa em 
relação à cidade.   
 

As ações de políticas urbanas em Belo Horizonte estão balizadas em oito projetos 
estruturantes e no Orçamento Participativo. Os projetos estruturantes são: PAC, PAC 
Drenagem, Vila Viva, Centro Vivo, Requalificação da Avenida Presidente Antônio Carlos, 
VIURBS, Drenurbs e Habitação.  
 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criado pelo Governo Federal, visa 
investir em infraestrutura logística, energética, de saneamento e habitação, buscando 
estimular o setor produtivo e promover melhorias sociais no Brasil. O programa está 
balizado em seis pilares: estímulo ao crédito e ao financiamento, melhoria do ambiente de 
investimento, desoneração e administração tributária, medidas fiscais de longo prazo, 
consistência fiscal e medida de gestão48. Em Belo Horizonte, treze obras estão em 
andamento com recursos do PAC e duas já foram concluídas (quadro 2.70). 
 

Quadro 2.70 Obras com recursos do PAC – Belo Horizonte - 2010 

Obras com Recursos do PAC Regional 
Estágio de 
Implantação 

Investimento 
Previsto (R$) 

Bacia do Córrego Santa 
Terezinha 

Leste Em andamento 15,7 milhões 

Vila São José Noroeste/Pampulha Em andamento 115 milhões 

Vila Viva Pedreira Prado Lopes Noroeste Em andamento 49 milhões 

Vila Viva Aglomerado Morro das 
Pedras 

Oeste Em andamento 119 milhões 

Vila Viva Conjunto Taquaril Leste Em andamento 80 milhões 

Vila Viva Califórnia Noroeste Em andamento 23,4 milhões 

Vila Viva Aglomerado da Serra Centro-Sul Em andamento x 

Construção de 994 unidades 
habitacionais 

Venda Nova/ Norte/   
Oeste/Barreiro/Nordeste 

Em andamento x 

Urbanização da Avenida Várzea 
da Palma 

Venda Nova Em andamento x 

Avenida Tereza Cristina/Arrudas Noroeste/Oeste Em andamento x 

Interseção da Av. Abraão Caram 
com Av. Presidente Antônio 
Carlos 

Pampulha Em andamento 34,4 milhões 

Implantação do Boulevard 
Arrudas 

Centro-Sul/Leste Em andamento 63,5 milhões 

Urbanização da Avenida Belém Leste Concluído 15 milhões 

Implantação da Estação de 
Transbordo de Resíduos Sólidos 

Noroeste Concluído 6 milhões 

Cobertura final do Aterro 
Sanitário da BR 040 

Noroeste Concluído 9 milhões 

Fonte: PAC, 2010 

 
O Programa PAC Drenagem, criado pelo Governo Federal, visa beneficiar as cidades 
atingidas pelas chuvas no Brasil e garantir investimentos para obras que previnam 
problemas causados por enchentes e inundações. Em Belo Horizonte, já tem cinco 

                                                
48

 Para mais informações sobre o PAC, ver www.brasil.gov.br/pac. 
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intervenções aprovadas, a saber: tratamento de fundo de vale e implantação de bacias de 
detenção dos Córregos Jatobá e Olaria, ampliação da seção do canal do Córrego 
Ressaca, reservatório de controle de cheias da Rua Tocantins, drenagem da bacia de 
detenção da Lagoa Seca e ampliação da seção do canal do Córrego da Serra. Os 
investimentos previstos para a execução do PAC Drenagem no município são de R$108,5 
milhões (PBH, 2010). 
 
O Programa Vila Viva é uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte que visa à 
urbanização e regularização fundiária em áreas de vilas e favelas no município e à 
promoção da melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda, além de 
favorecer a promoção social, a educação ambiental e alternativas de trabalho e renda. O 
programa conta com investimentos do PAC e da prefeitura e financiamentos do BNDES e 
da Caixa Econômica Federal. Engloba obras de saneamento, construção de unidades 
habitacionais, implantação de parques e equipamentos de lazer e cultura, estruturação do 
sistema viário e erradicação de áreas de risco. O programa atende à aproximadamente 
179 mil moradores, o que corresponde a 38% do total da população de vilas e favelas e 
atua em seis comunidades no município: Aglomerado da Serra, Aglomerado Morro das 
Pedras, Conjunto Taquaril, Vila Califórnia, Vila São José, Vila Pedreira Prado Lopes (PBH, 
2010).  
 
O Programa Centro Vivo é um programa da prefeitura municipal, que tem por objetivo 
requalificar os espaços coletivos da área central de Belo Horizonte, visando recuperar 
suas características originais, promovendo inclusão social, econômica e cultural; 
requalificação urbanística e ambiental; e segurança social, e consolidar o centro como um 
espaço de encontro e como região simbólica da cidade (PBH g, 2010). As intervenções já 
concluídas no programa, que tiveram um investimento de R$100 milhões são:  
 

 Requalificação ambiental do entorno do Mercado Central e adjacências  

 Requalificação da Avenida Amazonas  

 Praça Raul Soares 

 Requalificação da Rua Rio de Janeiro 

 Rua dos Caetés e adjacências 

 Praça da Estação ganha fonte e nova iluminação 

 Adequação da região hospitalar para pedestres 

 Adequação viária da Rua Mato Grosso 

 Restaurante Popular 

 Requalificação da Praça 7 de Setembro 

 Shoppings Populares 

 Estação BHBUS Central 

 Plataforma de embarque Lagoinha 

 Revitalização da Rua dos Carijós 

 Recuperação do fundo do canal do ribeirão Arrudas 
 
A Requalificação da Avenida Presidente Antônio Carlos, programa da Prefeitura de 
Belo Horizonte em parceria com o governo do estado de Minas Gerais e o Governo 
Federal, envolve a ampliação das vias e a criação de faixas exclusivas de ônibus, visando 
a melhoria no fluxo de trafego, a redução do tempo de viagem e o maior controle do 
transporte coletivo. Três trechos da duplicação da Avenida já foram concluídos e 
entregues à população49.   
 
O VIURBS (Programa de Estrutura Viária de Belo Horizonte) prevê 148 intervenções na 
estrutura viária da cidade, visando promover deslocamentos transversais pela cidade, 
descongestionando o trânsito no hipercentro do município. O VIURBS enfatiza o 

                                                
49

 Mais informações sobre as intervenções viárias na Avenida Presidente Antonio Carlos, ver Seção de 
Infraestrutura.  
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planejamento em médio e longo prazos, sendo as intervenções realizadas ao longo de 
dez anos, com prioridade para a otimização do transporte coletivo. Os investimentos 
previstos para a realização do programa são de R$ 2,5 bilhões. Treze intervenções já 
estão em fase de elaboração de projeto, a saber:  
 

 Intervenção 21: Implantação de trecho da Av. Bonsucesso, entre a Av. Tereza 
Cristina e Av. Úrsula Paulino (região Oeste); 

 Intervenção 130: Ampliação da interseção entre o Anel Rodoviário e Av. Úrsula 
Paulino e Via do Minério (região Oeste/Barreiro); 

 Intervenção 43: Implantação da Av. Várzea da Palma, entre Rua Augusto dos Anjos 
e Rua Deputado Anuar Menhem (região Venda Nova); 

 Intervenção 44: Ampliação da Rua Dalva Mattos, entre Av. dos Navegantes e Rua 
Augusto dos Anjos (região Venda Nova); 

 Intervenção 45: Implantação da interseção das avenidas dos Navegantes e 
Civilização (região Venda Nova); 

 Intervenção 46: Implantação da interseção das avenidas dos Navegantes e Várzea 
da Palma (região Venda Nova); 

 Intervenção 47: Implantação da Av. dos Navegantes, entre Av.Civilização e Rua 
Radialista Zélia Marinho (região Venda Nova); 

 Intervenção 8: Implantação da interseção da Av. Itaituba com Rua Conceição do 
Pará (próximo à avenida dos Andradas) (região Leste); 

 Intervenção 9: Implantação de trecho da Via 710, entre Av. Itaituba e Av. Cristiano 
Machado (região Leste/Nordeste); 

 Intervenção 10: Melhoria na interseção da Rua Conceição do Pará e Av. José 
Cândido da Silveira (região Leste/Nordeste); 

 Intervenção 30: Melhoria da interseção em desnível entre as avenidas Bernardo 
Vasconcelos e Cristiano Machado (região Nordeste); 

 Intervenção 061: Implantação de trecho em túnel da Avenida Carlos Luz, entre Av. 
Pedro II e Av.Tereza Cristina (região Noroeste); 

 Intervenção 102: Implantação da interseção em desnível no entroncamento das 
avenidas Pedro II e Carlos Luz (região Noroeste). 

 
As intervenções 61 e 102 são de grande importância para o turismo de Belo Horizonte, uma 
vez que estão focadas nas melhorias da estrutura viária de acesso à região da Pampulha. 
 
O Programa DRENURBS/NASCENTES, lançado pela Secretaria Municipal de Política 
Urbanas da prefeitura de Belo Horizonte, propõe a recuperação ambiental dos cursos 
d‘água não canalizados do município, mediante sua despoluição. O programa tem por 
finalidade reduzir os riscos de inundação, controlar a produção de sedimentos, reabilitar 
flora e fauna aquáticas e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida das 
comunidades próximas às intervenções. Adota como unidade de planejamento a bacia 
hidrográfica e tem como princípios básicos: o tratamento integrado dos problemas sanitários 
e ambientais, a implantação de um sistema de monitoramento hidrológico e a inclusão das 
comunidades no processo de planejamento e gestão das intervenções propostas. A escolha 
dos córregos e ribeirões a integrarem o programa seguiu dois critérios de seleção: se os 
cursos d‘água se encontram em seus leitos naturais; e se percorrem áreas de significativo 
adensamento populacional. O Programa de Saneamento Ambiental de Belo Horizonte prevê 
a recuperação de 140 quilômetros de cursos d‘água em 48 bacias de drenagem, 
abrangendo uma área de 177km² (51% da área total de Belo Horizonte) e atingindo uma 
população de 1.011.000 habitantes (cerca de 45% da população total). O DRENURBS, 
inserido no Programa, já atuou em cinco bacias, sendo três bacias totalmente saneadas e 
duas em fase de implantação (tabela 2.326). 
 

Tabela 2.326 Bacias hidrográficas de atuação do DRENURBS por regional, fase de 
implantação, extensão, área de influência e população atingida – Belo 
Horizonte até o ano de 2010. 
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Bacia ou sub-bacia Regional 
Fase de 

implantação 
Extensão 

(km) 

Área de 
influência 

(km²) 

População 
atingida 

(hab) 

Sub-bacia do córrego 1º de 
Maio 

Norte Concluído 0,44 0,48 2.983 

Sub-bacia do córrego da Av. 
Nossa Senhora da Piedade 

Norte Concluído 0,62 0,73 6.713 

Sub-bacia do córrego 
Baleares 

Venda Nova Concluído 1,37 0,43 3.741 

Bacia do córrego Engenho 
Nogueira 

Noroeste/ 
Pampulha 

Em 
andamento 

2,81 6 19.428 

Bacia do córrego do 
Bonsucesso 

Barreiro 
Em 

andamento 
22,6 11,92 34.210 

Total 27,84 19,56 67.075 

Fonte: PBH b, 2010. 

 
No Programa Habitação, a prefeitura está construindo conjuntos habitacionais nas 
regionais da cidade com financiamento do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS), do Programa Crédito Solidário, do Programa Saneamento para Todos e do PAC. 
Os conjuntos habitacionais financiados pelo PAC fazem parte das obras das 944 unidades 
habitacionais. No total, 1.072 unidades habitacionais já foram entregues à população, sendo 
222 financiadas pelo Programa Saneamento para Todos e 850 financiadas pelo PAC. Está 
em andamento a construção de 905 unidades distribuídas nos quatro programas de 
financiamento.   
 
O Orçamento Participativo teve início em Belo Horizonte no ano de 1993 e marca o 
processo de participação popular no planejamento urbano e na utilização dos recursos 
municipais na cidade. É um dos mecanismos de gestão compartilhada da prefeitura e 
atualmente conta com três modalidades: OP Regional, OP Habitação e OP Digital. No OP 
Regional, a cada dois anos são definidos os investimentos em cada uma das nove 
regionais administrativas da cidade. O OP Habitação foi criado em 1996 visando cobrir a 
carência habitacional do município e melhorar as condições de moradia dos habitantes 
em áreas de vulnerabilidade. Os empreendimentos são destinados a famílias de baixa 
renda que dependem das políticas de subsídio e não conseguem acessar financiamentos. 
O OPH ocorre atualmente a cada dois anos e conta com recursos do Fundo Municipal de 
Habitação Popular. O OP Digital foi criado em 2006 e visa ampliar a participação popular 
na gestão da cidade. Os moradores maiores de 16 anos podem votar pela internet (desde 
2006) ou pelo telefone (desde 2008) nas obras estruturantes da cidade. No ano de 2008, 
a prefeitura entregou a obra de numero 1.000 à população, com um investimento de 
quase R$ 1 bilhão. Até 2010, foram entregues 1.027 empreendimentos, 54 estão em 
andamento e outros 218 em fase de projeto e/ou licitação50 (PBH, 2010). 
 
O Programa de gestão estratégica de Belo Horizonte, BH Metas e Resultados, conta 
com quatro projetos sustentadores diretamente relacionados às Políticas Urbanas51, a 
saber: Projeto Sustentador Vila Viva; Projeto Sustentador Habitação; Projeto Sustentador 
Estruturação Urbana e Projeto Sustentador Manutenção da Cidade. Os principais 
objetivos e resultados dos Projetos Sustentadores estão apresentados no quadro 2.71. 
 

                                                
50

 Mais sobre as obras do Orçamento Participativo, ver: www.portalpbh.pbh.gov.br/portaldoop.  

51
 Neste tópico serão abordados os Projetos Sustentadores relacionados às Políticas Urbanas que não estão 

vinculados aos itens de infra-estrutura urbana, estes já abordados na seção anterior do Diagnóstico. O 
Projeto Sustentador Recuperação Ambiental de BH, apesar de ser responsabilidade da SMURBE, será 
abordado na seção de gestão ambiental pública.  

http://www.portalpbh.pbh.gov.br/portaldoop
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Quadro 2.71 Projetos Sustentadores relacionados às Políticas Urbanas, principais objetivos e resultados esperados até 2012 – Belo Horizonte 

Projeto sustentador Principais objetivos Resultados esperados 

Vila Viva 

Melhorar a qualidade de vida dos moradores dos locais 
contemplados pelo projeto, a partir da realização de ações de 
urbanização, com obras de saneamento, construção de unidades 
habitacionais, eliminação de risco geológico muito alto, 
reestruturação do sistema viário, urbanização de becos, 
implantação de parques e regularização de domicílios. 

 6.696 moradias construídas através dos programas Vila Viva e Drenurbs até 2012;  
Expandir o programa Vila Viva, atingindo até 2012, 35% dos moradores de vilas e 

favelas de Belo Horizonte;  Eliminar cerca de 2.000 situações habitacionais de risco 

geológico muito alto e alto até 2012;  15 mil domicílios em vilas e favelas 
regularizados até 2012. 

Habitação 

Ampliar o acesso e garantir o direito à moradia à população de 
baixa renda por meio da construção de unidades habitacionais e do 
acompanhamento social das famílias beneficiárias e garantir o 
direito à moradia através da regularização e titulação das unidades 
produzidas pelo Município no período de 1993 a 2008. 

 4.066 moradias construídas até 2012;  4.066 famílias de obras habitacionais 

beneficiadas com acompanhamento social até 2012;  6.843 moradias construídas no 

período de 1993-2008, regularizadas até 2012;  6.843 famílias beneficiadas com 
títulos habitacionais até 2012. 

Estruturação Urbana 

Assegurar o desenvolvimento urbano ordenado, por meio do 
monitoramento e da avaliação da dinâmica urbana, e a 
consequente adequação da legislação urbanística, com a 
participação da população organizada em seus diversos 
segmentos, além de promover a melhoria das condições 
urbanísticas, ambientais e econômicas da cidade, por meio da 
revitalização de espaços urbanos de importância simbólica para 
Belo Horizonte 

Pólo de Moda do Barro Preto revitalizado até 2012.;  Tratamento de calçadas com 

prioridade para pedestres implantado em 12 quarteirões do hipercentro até 2012;  
Programa Pedala BH expandido para aproximadamente mais 18,56 km de rotas 
cicloviárias até 2012: rotas Leste, Nordeste, Barreiro, Norte, Savassi e Noroeste; 
bicicletários implantados nas estações Venda Nova, Vilarinho, São Gabriel e Barreiro; 
paraciclos implantados e campanhas educativas realizadas.  

 Savassi revitalizada até julho de 2011;  8 conferências temáticas realizadas com 
participação popular até novembro de 2011, sendo 1 de Política Urbana, 2 de 
Saneamento, 1 de Meio Ambiente, 2 de Habitação e 2 conferências preparatórias 

para a Conferência Nacional das Cidades.  Projeto de revitalização para a Lagoinha 

concluído até outubro de 2010.   7 Planos Diretores Regionais concluídos até 2012.  
3 leis urbanísticas revisadas e encaminhadas para a Câmara Municipal de Belo 
Horizonte (CMBH) até setembro de 2009: Código de Obras, Código de Posturas, 

Plano Diretor e Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo.  100% dos 
cruzamentos da cidade com pelo menos uma identificação dos logradouros até de 

2012.   62 quilômetros de novas ciclovias projetadas até 2012. 

Manutenção da 
Cidade 

Garantir a preservação, bem como manter e melhorar os serviços 
de manutenção da infraestrutura urbana de Belo Horizonte, através 
da execução dos serviços de manutenção corretiva de pavimentos 
(operação tapa-buracos) e preventiva (recapeamento de vias), 
pavimentação, obras complementares (meios-fios e passeios), 
podas, supressões e secções de raízes, conservação de praças, 
jardins e canteiros centrais, contenções, manutenção da rede de 
drenagem pluvial, reforma, adequação, reconstrução e manutenção 
de equipamentos públicos, tais como escolas, museus, teatros, 
centros de apoio comunitários, centros de saúde, centros 
esportivos, albergues, UPAs e demais próprios da rede municipal, 
limpeza de canais e córregos e manutenção/recuperação das 
estruturas de concreto existentes na malha viária. 

 Atender a demanda de poda de árvores na cidade de Belo Horizonte, atingindo 

100% das solicitações dos munícipes até 2012;  Executar manutenção satisfatória 
nas vias classificadas como arteriais e coletoras no município de Belo Horizonte até 

2012;  Atender à demanda de limpeza de córregos na cidade de Belo Horizonte, 

atingindo 100% das solicitações dos munícipes até 2012;  Atender à demanda de 

manutenção de drenagem, atingindo 100% das solicitações até 2012;   Atingir em 
100% o tratamento de calçadas no hipercentro de Belo Horizonte até 2012; 

 Atingir 100% no serviço de tapa-buraco no município de Belo Horizonte em todos os 

anos até 2012;   Manter as praças limpas e conservadas para melhorar o  

atendimento a seus usuários;   Garantir a perfeita operação e funcionamento dos 
próprios municipais. 

Fonte: Programa BH Metas e Resultados PBH h, 2010.  
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As políticas de planejamento urbano estão ligadas principalmente à melhoria na 
infraestrutura de saneamento e habitação, com foco na redução de áreas de risco e na 
manutenção/recuperação de áreas de importante valor turístico, como o centro da Capital, o 
acesso a Pampulha e os programas de recuperação e despoluição dos cursos d‘água que 
abastecem o município. 
 
Os Programas PAC Drenagem e Drenurbs têm foco na prevenção de áreas de inundação e 
na recuperação de canais de drenagem, melhorando as condições sanitárias do município. 
Os Programas Vila Viva e Habitação têm como foco a melhoria das condições de habitação 
popular, a redução da população que se encontra em áreas de risco geológico e a melhoria 
na estrutura viária e de saneamento destas áreas. Os Programas VIURBS e Requalificação 
da Avenida Antônio Carlos visam à melhoria na estrutura viária da Capital, ao 
descongestionando o fluxo do hipercentro e à melhoria do acesso ao norte da Capital. O 
Programa Centro Vivo visa à requalificação urbanística e ambiental do centro da cidade, 
importante região turística do município. Os projetos de Políticas Urbanas e as metas 
estabelecidas pelo BH Metas e Resultados para este setor são de suma importância para a 
melhoria da qualidade ambiental no município, fator considerado essencial para a prática do 
turismo sustentável na cidade.  
 

2.5.6. Políticas sociais 
 
Os principais programas contínuos de políticas sociais em Belo Horizonte são os programas 
BH Cidadania, Bolsa Família, Farmácia Popular e Emprego e Qualificação.   
 
O programa BH Cidadania foi implantado em 2002 nas nove regionais da cidade em áreas 
de vulnerabilidade social, definidas por meio de indicadores sociais, como o Índice de 
Qualidade de Vida Urbana (IQVU) e o Índice de Vulnerabilidade Social, gerando o Mapa de 
Áreas Prioritárias para a Inclusão Social (PBH e, 2010). O programa iniciou em Belo 
Horizonte um modelo de gestão integrada estruturado na intersetorialidade de políticas 
públicas e descentralização de ações, com foco na família e não no indivíduo, tendo como 
principal função articular ações sociais garantindo a presença do poder público municipal em 
áreas de maior vulnerabilidade. Atua em seis eixos - educação, saúde, sociabilidade, 
transferência de renda, inclusão produtiva e intervenções urbanas - e em conjunto com os 
Programas Vila Viva e Orçamento Participativo. Atualmente, conta com 25 equipamentos 
BH Cidadania, que beneficiam aproximadamente 125 mil famílias, com meta de alcançar 40 
equipamentos até 2012 (PBH e, 2010). As áreas em que o Programa foi implantado estão 
apresentadas no quadro 2.72. As principais ações do programa, segundo o Relatório Anual 
Belo Horizonte em Números: Administração Pública com Responsabilidade Social – 2008 
são:  
 

 Identificação de situação de risco e orientação familiar; 

 Oficinas de socialidade; 

 Socialização infantojuvenil; 

 Grupos de convivência de idosos; 

 Casas do Brincar; 

 Atenção básica à saúde e PSF (Programa Saúde da Família); 

 Academia da Cidade; 

 Oficinas de Saúde Bucal; 

 Oficinas de Cultura; 

 Ponto de Leitura; 

 Educação para o Consumo; 

 Plantio Alternativo; 

 UMEI (Unidade Municipal de Educação Infantil); 

 Educação Fundamental (inclusão e permanência); 

 Educação de Jovens e Adultos (elevação da escolaridade); 

 Qualificação Profissional; 
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 Programa de Inclusão Digital – Telecentros e Ponto de Internet Municipal; 

 Transferência de Renda (Bolsa Família e Bolsa Escola Municipal); 

 Atividades desportivas voltadas para o público-alvo dos programas Esporte 
Esperança, Caminhar, Vida Ativa e Superar. 

 
Quadro 2.72 Áreas implantadas do BH Cidadania, por Regional 

Administrativa – Belo Horizonte– 2010 

Regional Áreas Implantadas 

Barreiro 
Vila Independência 

Vila Petrópolis 
Vila Cemig 

Centro Sul 
Vila Santa Rita 

Vila Fátima 

Leste 
Alto Vera Cruz 

Taquaril 
João Amazonas – Mariano de Abreu 

Nordeste 
União 

Vila Paulo VI 

Noroeste 

Vila Senhor dos Passos 

Vila Coqueiral 
Califórnia 
Vila São José 
Vila Pedreira Prado Lopes 

Norte 

Conjunto Jardim Felicidade 

Providência 
Brasilina/Maria de Oliveira 
Ziláh Spósito 

Oeste 
Vila Cascalho e São Jorge II 

Havaí/Ventosa 

Pampulha 
Vila Santa Rosa 

Confisco 
Vila Novo Ouro Preto 

Venda Nova Jardim Leblon 

Fonte: PBH b, 2010 
 

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, criado pelo 
Governo Federal em 2004, pela Lei federal 10.836/04 e regulamentado pelo Decreto nº 
5.209/04. O programa visa assegurar segurança alimentar e nutricional e promover a 
emancipação das famílias mais pobres do país e beneficia mais de 12 milhões de famílias 
em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o País52. A gestão do beneficio é 
descentralizada e compartilhada pela União, estados e municípios. Em Belo Horizonte, a 
gestão do mesmo é coordenada pela Secretaria Municipal de Políticas Sociais. O valor do 
beneficio varia entre R$20,00 e R$182,00, dependendo da renda per capita e do número de 
crianças e jovens na família.  
 
O Governo Federal, por intermédio do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, criou o Índice de Gestão Descentralizada (IGD), o qual avalia o desempenho da 
gestão municipal e estadual do programa e serve de base para o repasse de recursos aos 
municípios. O IGD é composto por quatro indicadores e varia entre zero e 1, sendo que 
quanto maior for o valor do IGD, maior será o valor dos recursos transferidos pelo Governo 
Federal. Belo Horizonte, no ano de 2008, manteve média acima de 0,7 e o valor total 
recebido pelo município no mesmo ano foi de R$1.506.335,20, que beneficiou 68.622 
famílias em todas as regionais. O número de famílias beneficiárias em Belo Horizonte, em 
2008, por regional administrativa, está representado no quadro 2.73.  

                                                
52

 Mais sobre o Programa Bolsa Família, ver Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - 
disponível em http://www.mds.gov.br/bolsafamília.  

http://www.mds.gov.br/bolsafamília
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Quadro 2.73 Número de famílias beneficiárias pelo programa Bolsa 
Família em Belo Horizonte– 2008 

Regional Número de Famílias 

Barreiro 9.353 

Centro-Sul 3.654 

Leste 7.266 

Nordeste 7.986 

Noroeste 7.799 

Norte 9.859 

Oeste 6.995 

Pampulha 2.958 

Venda Nova  10.744 

Total 68.622 

Fonte: PBH e, 2008. 

 
O Programa Farmácia Popular do Brasil foi criado em 2004 pelo Governo Federal com os 
objetivos de ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais e servir de 
referência aos preços de medicamentos no país, sem visar à obtenção de lucro. Funciona 
em duas redes: as unidades próprias, em parceria da União com estados e municípios, e as 
unidades de copagamento, em parceria com redes privadas de farmácias e drogarias. Em 
Belo Horizonte, há unidades próprias em três regionais: Barreiro, Centro-Sul e Venda Nova, 
e será inaugurada mais uma na regional Noroeste. As unidades próprias são 
operacionalizadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e contam com 108 
medicamentos, mais o preservativo masculino, a preços até 90% mais baixos do que na 
rede privada. Em 2009, 109 mil pessoas foram atendidas pelo programa e espera-se que 
em 2010 mais de 146 mil sejam beneficiárias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).  
 
A prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, 
desenvolve ações de qualificação e reinserção do trabalhador no mercado de trabalho. A 
gestão municipal coordena diversas ações para combater o desemprego e subemprego no 
município. Para isso, conta com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda/SINE, o 
Programa Municipal de Qualificação, e o Selo de Reconhecimento Social Empresa Cidadã. 
O SINE atua no cadastramento, atendimento ao público, captação de vagas no mercado de 
trabalho, seleção encaminhamento e acompanhamento dos candidatos e na colocação no 
mercado de trabalho na Capital. Atualmente, a prefeitura conta com três unidades de 
atendimento do SINE: SINE Centro – NIAT (Núcleo Integrado de Apoio ao Trabalho), SINE 
Barreiro e SINE Venda Nova. As principais ações de geração de emprego e intermediação 
de mão de obra realizadas pelo SINE em 2008 na Capital estão apresentadas no quadro 
2.74.   
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Quadro 2.74 Ações de geração de emprego e intermediação de mão-de-obra 

destinadas à população – Belo Horizonte - 2008 

Principais Ações Público Atendido 

Cadastramento 

NIAT: 6.323 

SINE Barreiro: 16.226 

SINE Venda Nova: 16.679 

Atendimento especializado ao público 

NIAT: 32.976 

SINE Barreiro: 63.430 

SINE Venda Nova: 51.001 

Captação de vagas no mercado de trabalho 
para público da política social 

Total de vagas captadas: 6.072 

Seleção, encaminhamento e acompanhamento 
dos candidatos 

NIAT: 1.508 

SINE Barreiro: 8.716 

SINE Venda Nova: 3.494 

Colocação no mercado de trabalho 

NIAT: 2.223 

SINE Barreiro: 2.929 

SINE Venda Nova: 887 

Fonte: PBH e, 2008. 

 
O Programa Municipal de Qualificação (PMQ), implantado em 2007, unificou as ações de 
qualificação profissional desenvolvidas no âmbito da PBH por seus diversos órgãos, e 
destina-se a pessoas em situação de vulnerabilidade social beneficiárias de programas 
sociais desenvolvidos pela prefeitura e desempregados cadastrados no SINE. A 
implantação do programa possibilitou avanços na integração das ações voltadas à 
qualificação profissional no município, a saber: formulação de normas da formação 
profissional básica, requalificação e formação técnica de nível médio, estabelecimento de 
regras para contratação das entidades executoras, definição de objetivos do programa e 
público a ser atendido e proposição de um sistema de certificação de cursos, de acordo com 
diretrizes do Ministério do Trabalho e Emprego. No ano de 2008, 3.263 trabalhadores foram 
atendidos pelo sistema em cursos de aperfeiçoamento profissional, cursos técnicos e 
formação básica e mais de 32.614 trabalhadores receberam treinamentos psicoprofissionais 
(PBH e, 2010). 
 
O Selo de Reconhecimento Social Empresa Cidadã foi instituído em Belo Horizonte por 
meio dos decretos 12.237/05 e 14.405/06. É uma iniciativa da prefeitura que visa ao 
reconhecimento das empresas que geram empregos para beneficiários dos programas 
sociais do município, contribuindo para a inclusão deles no mercado de trabalho. O Selo 
certifica empresas compromissadas com a inclusão de pessoas em situação de 
vulnerabilidade e que possuem idoneidade empresarial.   
 
O Programa de gestão estratégica de Belo Horizonte, BH Metas e Resultados, conta com 
quatro projetos sustentadores diretamente relacionados à ampliação da cidadania, a 
saber:  
 

 Projeto Sustentador: BH Cidadania e SUAS (Sistema Único de Assistência Social) 

 Projeto Sustentador: Promoção do Esporte  

 Projeto Sustentador: Direito de Todos  

 Projeto Sustentador: Programa de Atendimento ao Idoso 
 
Os principais objetivos e resultados dos Projetos Sustentadores estão apresentados no 
quadro 2.75. 
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Quadro 2.75 Projetos Sustentadores relacionados à ampliação da cidadania, principais objetivos e resultados esperados até 2012 – Belo Horizonte 

Projeto sustentador Principais objetivos Resultados esperados 

BH Cidadania e 
SUAS (Sistema 

Único de Assistência 
Social) 

Garantir o acesso aos serviços básicos das políticas 
públicas municipais em todas as regiões de BH, visando 
à proteção social e à garantia de direitos. 

 

 32 novos Espaços BH Cidadania implantados até 2012;  Aumentar a capacidade de 

atendimento nos territórios dos BH Cidadania de 80.000 para 200.000 famílias até 2012;  9 
Centros de Referência Especializados – CREAS (1 por regional) da Assistência Social 

implantados até dezembro de 2009;  24 novos Centros de Referência da Assistência Social – 

CRAS (estrutura que compõe o Espaço BH Cidadania) implementados até 2012;  9 equipes 
implantadas para o atendimento jurídico e mediação de conflitos (1 por regional), especialmente 
para o público do Programa BH Cidadania até dezembro/2010. 

Promoção do 
Esporte 

Promover o acesso aos serviços públicos de esporte e 
lazer, por meio da ampliação do atendimento e da 
requalificação de equipamentos, fomentando práticas 
esportivas e de lazer. 

 Aumento da capacidade de atendimento do Programa Segundo Tempo, de 16.000 para 32.000 

alunos, até 2012;  Conselho Municipal de Política de Esportes criado e em funcionamento em 

2009;  40 quadras/campos esportivos requalificados até 2012;  10 "Academias a Céu Aberto" 
implantadas até dezembro de 2010. 

Direito de Todos 

Promover a inclusão produtiva, social e cultural dos 
segmentos sociais da população de Belo Horizonte e 
região metropolitana, historicamente excluídos, com a 
finalidade de criar as condições para a reparação de 
direitos violados, bem como a garantia do respeito aos 
direitos humanos e o exercício pleno da cidadania. 

 

 Promover a inclusão de jovens entre 15 e 29 anos de idade na vida produtiva, social e cultural 
de Belo Horizonte, ampliando o número de atendidos pelos programas sociais da Prefeitura, de 

6.500 para 20.000, até 2012;  Meia-passagem, um domingo por mês, para todos os usuários do 

transporte coletivo urbano, implantada a partir de janeiro de 2011;  Garantir e valorizar as 
múltiplas manifestações das identidades sociais e culturais dos diferentes grupos étnico-raciais 
que compõem a população de Belo Horizonte, ampliando o número de atendimentos na 

Secretaria Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania, de 406 para 1.200, até 2012;  Aumentar o 
atendimento a mulheres em situação de violência nos serviços da PBH e encaminhá-las para a 

Rede de Proteção, passando de 611 atendimentos para 1.267, até 2012;  Promover a inclusão 
de pessoas com deficiência na vida produtiva, social e cultural da cidade, aumentando o número 
de deficientes atendidos por ano pelos programas sociais da Prefeitura, de 4.717 para 9.780, até 

2012;  Ampliar as ações de enfrentamento à discriminação por orientação sexual, ampliando o 
atendimento psicossocial e jurídico nos casos de violação de direitos, no centro de Referência 

LGBT de BH, de 101 para 1.000 atendimentos/ano, até 2012;  Reduzir anualmente o número de 

mulheres internadas vítimas de agressão, de 815 para 400, até 2012;  Auxílio de transporte 
escolar fornecido para os estudantes do ensino médio de Belo Horizonte, cujas famílias são 
beneficiárias do programa Bolsa Família e que precisam de transporte coletivo para ter acesso à 
escola, implantado a partir de agosto de 2010. 

Programa de 
Atendimento ao 

Idoso 

Qualificar e ampliar as ações de promoção do 
envelhecimento ativo e as ações de cuidado à 
população idosa prioritária (idosos dependentes, 
deficientes, vulnerabilizados ou com direitos 
violentados) 

 Aumentar o número de vagas para idosos na EJA, passando de 1.789 vagas idosos/ano, para 

3.789 vagas para idosos/ano, até 2012;  750 kits de segurança instalados em domicílios de 

idosos até 2012;  15 novos núcleos regionais do Programa Vida Ativa implantados até 2012;  
Aumentar, a cada ano, de 2009 a 2012, em 30%, o percentual de vagas para idosos nas 

Academias da Cidade, passando de 2.255 em 2008 para 6.438 em 2012;  Aumentar em 35% o 
percentual de vagas para idosos em turmas de Lian Gong, passando de 1.800 para 2.430 até 

2012;  200 idosos auxiliados pelo Projeto Cuidador em 2009;  Centro de Referência da Pessoa 
Idosa (Tancredão) implantado até outubro de 2010. 

Fonte: Programa BH Metas e Resultados PBH h, 2010 
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Os programas e projetos de políticas sociais visam, principalmente, à inclusão social de 
populações vulneráveis e à melhoria nas condições de atendimento a saúde e educação 
dessas. O Programa BH Cidadania é uma experiência de intersetorialidade desenvolvida por 
cinco secretarias municipais e fundações que focalizam suas ações no aumento dos 
serviços aos cidadãos nas áreas de menor IQVU, priorizando, assim, áreas de maior 
vulnerabilidade social. Os programas de capacitação e colocação profissional são 
importantes instrumentos de inclusão social e de geração de renda, que podem ser 
utilizados como forma de reduzir os impactos negativos do turismo na localidade a partir da 
qualificação profissional dessa população vulnerável para atividades do turismo.  
 
 

2.5.7. Cultura 
 
O planejamento e a execução de políticas públicas de incentivo e de desenvolvimento da 
cultura são de responsabilidade, no âmbito municipal, da Fundação Municipal de Cultura 
(FMC). No ano de 2008, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, foram realizados 207 
projetos nas 29 unidades culturais existentes no município, com 5.420 atividades, que 
atenderam 845.436 pessoas de diferentes faixas etárias. Três programas principais foram 
desenvolvidos no mesmo ano: Programa de Informação, Difusão e Intercambio Cultural; 
Programa de Promoção, Apoio e Incentivo à Formação Cultural e Programa Promoção, 
Apoio e Incentivo à Leitura.  
 
O Programa de Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural, em 2008, realizou 61 projetos, 
envolvendo apresentações artísticas de teatro, música e dança, além de encontros sobre 
produção cultural e exibições de filmes. Dois projetos merecem destaque: o Festival 
Internacional de Teatro – Palco e Rua (FIT – BH), que trouxe 146 apresentações artísticas 
nacionais e internacionais; e o Projeto Gira-Sol, que acontece em 12 dos 16 centros 
culturais da cidade e realiza apresentações de música, teatro e dança para comunidades da 
periferia de Belo Horizonte (PBH e, 2010).  
 
O Programa de Promoção, Apoio e Incentivo à Formação Cultural desenvolveu, em 2008, 
34 projetos de formação cultural, atendendo 38.092 pessoas, com a realização de oficinas, 
cursos, seminários, palestras e encontros de sensibilização da população às manifestações 
artísticas. O projeto Arena da Cultura é o projeto de destaque deste programa e 
desenvolveu no mesmo ano 52 oficinas de formação de longa duração em teatro, dança, 
artes visuais e música, com envolvimento de 5.271 alunos, nas nove regionais e nos centros 
culturais da cidade. Também neste programa são desenvolvidos outros projetos 
intersetoriais da Prefeitura, como o Programa BH Cidadania, o Projeto Arte Livre e Oficinas 
de Arte e Cultura/Programa de Socialização Infanto-Juvenil (PBH e, 2010).  
 
O Programa Promoção, Apoio e Incentivo à Leitura atendeu 214.981 pessoas em 54 
projetos desenvolvidos em 19 unidades culturais da FMC no ano de 2008. O programa visa 
incentivar atividades vinculadas à prática da leitura e promove encontros de literatura e 
leitura, concursos de literatura, contação de histórias, exibições, seminários, palestras e 
publicações. No âmbito deste programa, destacam-se os projetos: Beagalê, Encontro das 
Literaturas, Concursos Nacionais de Literatura – Cidade de Belo Horizonte e João de Barro 
A Lei Municipal de Incentivo à Cultura (LMIC) é um importante mecanismo de fomento à 
produção cultural em Belo Horizonte e, no ano de 2008, apoiou 128 projetos aprovados em 
edital (PBH e, 2010). Os principais projetos desenvolvidos por programa e número de 
pessoas atendidas pelos mesmos, no ano de 2008, estão representados na tabela 2.327. 
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Tabela 2.327 Principais projetos desenvolvidos pelos programas da FMC – Belo 

Horizonte/MG – 2008 

Programa  Principais Projetos Público Atendido 

Programa de Informação, 
Difusão e Intercambio Cultural 

FIT-BH 138.873 

Gira-Sol 35.778 

Comemoração dos 50 Anos do 
Museu de Arte da Pampulha 

38.656 

Projetos de Arte Experimental 
e Contemporânea 

3.373 

Total 216.680 

Programa de Promoção, Apoio 
e Incentivo à Formação Cultural 

Arena da Cultura 5.621 

Oficina de Arte e 
Cultura/Programa de 

Socialização Infanto-Juvenil 
600 

BH Cidadania 5.505 

Arte Livre 120 

Total 11.846 

Programa Promoção, Apoio e 
Incentivo à Leitura 

Beagalê 11.670 

9º Encontro das Literaturas 17.500 

Concursos Nacionais de 
Literatura (Cidade de Belo 
Horizonte e João de Barro) 

1.179 

Total 30.349 

Total (Final) 258.699 

Fonte: PBH e, 2010 

 
A Política Cultural de Belo Horizonte para o período de 2010 a 2013, estabelecida no Plano 
Plurianual de Ação Governamental (PPAG) está balizada em cinco linhas de ação: Gestão 
da Política Cultural; Fomento e Incentivo à Cultura; História, Memória e Patrimônio Cultural 
de Belo Horizonte; Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural; e Rede BH Cultural.  
 
A Gestão da Política Cultural envolve a criação mecanismos de fortalecimento institucional, 
melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão, modernização tecnológica e 
capacitação de recursos humanos. As diretrizes de Fomento e Incentivo à Cultura visam 
reunir iniciativas que promovam a diversidade cultural de Belo Horizonte, o fortalecimento 
das manifestações culturais e ampliação da produção e circulação dos bens e serviços da 
cultura. Quanto à História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, esta diretriz 
pretende promover a valorização do patrimônio e das identidades culturais, o acesso e 
resgate da memória e história de comunidades e instituições, e estimular a participação do 
cidadão na preservação dos bens culturais.  A diretriz de Promoção e Apoio ao 
Desenvolvimento Cultural visa ampliar as dimensões simbólicas e econômicas da cultura, 
assegurando o crescimento e valorização da cultura, contribuindo assim para o 
fortalecimento da política pública de cultura municipal. A Rede BH Cultural reúne iniciativas 
de organização e fortalecimento da cultura que visam viabilizar mecanismos para o 
desenvolvimento de políticas participativas, a ampliação e qualificação de espaços culturais 
e incentivos à produção cinematográfica. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, 
atualmente, ―a FMC é composta por 29 (vinte e nove) unidades culturais, sendo: 
 

 cinco instituições de acervo, memória e referência cultural: Arquivo Público da 
Cidade de Belo Horizonte, Espaço Cultural Casa do Baile, Museu Histórico Abílio 
Barreto, Museu de Arte da Pampulha e Centro de Referência Audiovisual. 

 cinco bibliotecas: Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, Biblioteca 
Regional São Cristóvão, Biblioteca Regional Renascença, Biblioteca Regional Bairro 
das Indústrias, Biblioteca Regional Santa Rita de Cássia. 

 17 centros culturais: Centro de Cultura Belo Horizonte, Centro de Cultura Lagoa do 
Nado, Centro Cultural Alto Vera Cruz, Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, 
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Centro Cultural São Bernardo, Centro Cultural Zilah Spósito, Centro Cultural 
Pampulha, Centro Cultural Vila Marçola, Centro Cultural Vila Santa Rita, Centro 
Cultural Venda Nova, Centro Cultural Lindeia / Regina, Centro Cultural Urucuia, 
Centro Cultural Vila Fátima, Centro Cultural Salgado Filho, Centro Cultural Padre 
Eustáquio, Centro Cultural São Geraldo, Centro Cultural Jardim Guanabara  

 dois teatros municipais: Teatro Francisco Nunes e Teatro Marília‖ (PBH f, 2010). 
 
Dentre as atividades desenvolvidas pela FMC, destacam-se: Arena da Cultura, Beagalê, 
Mostra de Artes Cênicas para Crianças, Salão Nacional de Arte / Bolsa Pampulha, Novos 
Registros, Contando Histórias, Exposições de Curta, Média e Longa duração, BHIS-Recine, 
Encontro das Literaturas de Belo Horizonte, Festival Internacional de Teatro Palco e Rua 
(FIT), Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ) e Festival de Arte Negra (FAN).  
 
A Fundação Municipal de Cultura ainda participa de projetos intersetoriais como o BH 
Cidadania, Escola Integrada, Arte e Cultura e Programa para Jovens, desenvolvidos por 
demais secretarias municipais, e dos projetos Rede de Cultura, ação local do Programa 
Cultura Viva, do Ministério da Cultura, e Núcleo Digital, em parceria com o Governo Federal 
(PBH f, 2010).  
 
O fortalecimento de uma política cultural no município se torna vital para que este se 
consolide como centro receptor de eventos e produções culturais. Importantes festivais de 
atratividade nacional já ocorrem em Belo Horizonte, como o FIT, que, durante um mês conta 
com atrações nacionais e internacionais de teatro de palco e rua e o FIQ, Festival 
Internacional de Quadrinhos. O apoio político e institucional para a capacitação cultural e 
produção de eventos, assim como para o fomento de manifestações culturais são essenciais 
para a que Belo Horizonte se consolide no cenário cultural nacional. 
 
O Programa de gestão estratégica de Belo Horizonte, BH Metas e Resultados, conta com 
um projeto sustentador diretamente relacionado à ampliação da cultura, o Projeto 
Sustentador Rede BH Cultural. Os principais objetivos e resultados deste Projeto 
Sustentador estão apresentados no quadro 2.328. 
 

Quadro 2.328 Projeto Sustentador relacionado à Cultura, principais objetivos e resultados 
esperados até 2012 – Belo Horizonte 

Projeto 
Sustentador 

Principal Objetivo Resultados Esperados 

Rede BH 
Cultural 

Apoiar a organização do 
setor cultural de Belo 
Horizonte, formular e 
implementar uma política 
pública para a consolidação 
de uma rede qualificada e 
articulada de produtos e 
serviços e uma agenda 
setorial de arte e cultura. 
 

 Aumento de 10% da freqüência de público em 
espaços da Fundação Municipal de Cultura, 
passando de 845 mil para 1,1 milhão pessoas, até 

2012;  67 bibliotecas qualificadas, sendo 21 da 
rede pública municipal (FMC) e 46 comunitárias, 

até 2012;  Teatro Francisco Nunes reformado até 

julho/2011;  Novo anfiteatro no Parque Municipal 

implantado até 2012;  3 produções 
cinematográficas de longas-metragens realizadas 

em Belo Horizonte até 2012;  32 unidades 
culturais da Fundação Municipal de Cultura 

qualificadas até 2012;  Novo Arquivo Público 
Municipal até 2012. 

Fonte: Programa BH Metas e Resultados PBH h, 2010. 
 
 

2.5.8. Patrimônio histórico e cultural  
 
A gestão pública do patrimônio histórico e cultural, no nível estadual, é de responsabilidade 
do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Cultural de Minas Gerais (IEPHA) e pela 
Secretaria Estadual de Cultura. No âmbito municipal, o patrimônio histórico e cultural de 
Belo Horizonte encontra-se sob responsabilidade da Diretoria de Patrimônio Cultural (DIPC), 
integrante da Fundação Municipal de Cultura, e do Conselho Municipal de Patrimônio 
Cultural. Cabem à DIPC o monitoramento e a gestão das áreas já protegidas e das áreas de 
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interesse de proteção histórico/cultural, a elaboração de inventários de bens materiais e 
imateriais, o desenvolvimento de projetos de restauração de bens tombados, dentre outras 
medidas de proteção patrimonial.  
 
O Patrimônio Histórico, caracterizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, como o ―conjunto 
das manifestações produzidas socialmente ao longo do tempo no espaço urbano, seja no 
campo das artes, no modo de viver ou na imagem da própria cidade, com seus atributos 
naturais e edificados‖ (PBH, 2010), envolve não apenas os bens materiais naturais ou 
construídos pelo homem, mas também as manifestações culturais, as tradições, os 
costumes e as referências simbólicas com que os cidadãos criam uma relação de 
identidade.  
 
A política de proteção ao patrimônio histórico em Belo Horizonte remonta à década de 1980, 
quando foi criado um órgão municipal de proteção à memória urbana de Belo Horizonte, 
hoje representado pela DIPC. (PBH, 2010). Os critérios e diretrizes para a definição das 
áreas de proteção seguem dois princípios no município: o valor simbólico e polarizador do 
bem ou conjunto (que corresponde à incorporação dos mesmos na cena urbana e no 
cotidiano dos munícipes); e o valor urbanístico do bem, que pode ser caracterizado por 
―edificações e/ou ambiências de valor histórico arquitetônico específico em pequenos grupos 
ou isoladamente‖ (PBH f, 2010). As áreas e conjuntos urbanos protegidos em Belo 
Horizonte pela Fundação Municipal de Cultura são:  
 

 Conjunto Urbano Rua dos Caetés 

 Conjunto Urbano Praça da Liberdade - Av. João Pinheiro  

 Conjunto Urbano Praça da Boa Viagem  

 Conjunto Urbano Praça da Estação (Rui Barbosa)  

 Conjunto Urbano Av. Afonso Pena  

 Conjunto Urbano Av. Carandaí – Av. Alfredo Balena  

 Conjunto Urbano Av. Álvares Cabral  

 Conjunto Urbano Praça Floriano Peixoto  

 Conjunto Urbano Rua da Bahia  

 Conjunto Urbano Praça Hugo Werneck  

 Conjunto Urbano Bairro Floresta  

 Conjunto Urbano Lagoa da Pampulha (ADE)  

 Conjunto Urbano Praça Raul Soares/Av. Olegário Maciel  

 Conjunto Paisagístico da Serra do Curral  

 ADE Cidade Jardim  

 ADE Santa Tereza  

 ADE Venda Nova  

 ADE Lagoinha  

 Conjunto Arquitetônico das Casas-tipo da Comissão Construtora da Nova Capital  

 Conjunto Arquitetônico Sílvio de Vasconcelos  

 Tombamentos isolados: edificações situadas fora dos perímetros dos conjuntos, mas 
com tombamentos específicos. 

 
Os bens que se encontram em processo de inventário para registro imaterial são:  
 

 Ofício de fotógrafo lambe-lambe  

 Mercado Central  

 Teatro de Bonecos – Grupo Giramundo 
 
As áreas e os conjuntos urbanos de Belo Horizonte que exercem maior atratividade ao setor 
turístico se localizam no Conjunto Urbano Lagoa da Pampulha, no Conjunto Urbano da 
Praça da Liberdade, no Conjunto Urbano Praça da Estação e no Conjunto Paisagístico da 
serra do Curral.  
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2.5.9. Educação 
 
O turismo, visto como uma atividade econômica que exige qualidade na oferta de serviços e 
que se estende, de forma direta ou indireta, por setores diferenciados da economia, 
demanda utilização intensa de capital humano e é hoje um dos setores que mais emprega 
na economia. A área de atuação do setor abrange diversos segmentos, como hospedagem, 
agenciamento, transportes, alimentação, entretenimento, eventos. Segundo Ansarah (2000), 
o sucesso do turismo depende diretamente da especialização e da motivação do capital 
humano envolvido para satisfazer o cliente (turistas) e proporcionar uma experiência de 
qualidade ao mesmo.  
 
Para o desenvolvimento do turismo como uma atividade que oferta serviços de qualidade, é 
necessário que os profissionais envolvidos estejam aptos a responder às inovações e 
exigências do mercado atual. A qualificação para atender às demandas do setor turístico 
passa pela educação nas escolas, nos centros de formação tecnológica e nas empresas. A 
aprendizagem, neste sentido, pode se dar em dois níveis básicos: educação formal, esta 
proveniente das escolas de níveis fundamental e médio, de escolas técnicas e 
profissionalizantes, universidades e cursos de especialização; e educação informal, esta 
proveniente do ambiente cultural do indivíduo e de sua atuação profissional, além de 
programas de treinamento e aprimoramento.  
 
O Sistema Municipal de Educação de Belo Horizonte é responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Educação (SMED). Atende às modalidades de ensino infantil e pré-escola, 
ensino fundamental e ensino médio. A rede municipal de educação, em 2008, contava 
com 265 instituições, sendo 191 escolas que atendem aos níveis fundamental e médio e 
74 unidades de educação infantil e pré-escolar. O Sistema Municipal de Educação possui 
cinco etapas de formação: o ciclo básico (educação infantil), 1º, 2º, e 3º ciclos (ensino 
fundamental) e 4º ciclo (ensino médio). A SMED, no que se refere à educação infantil, 
também possui uma rede conveniada de 193 creches, que atende a 21.457 crianças. A 
Secretaria também oferta o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 44 
instituições (PBH b, 2010).  O governo do estado oferece instituições de ensino em todas 
as modalidades de ensino no município, assim como a rede privada de educação. O 
Governo Federal dispõe de escolas nos níveis fundamental, médio e superior, além de 
ensino técnico profissionalizante. A tabela 2.329 apresenta o número de escolas por rede 
escolar em Belo Horizonte, no ano de 2008, nos âmbitos municipal, estadual, federal e 
privado. 
 

Tabela 2.329 Número de escolas por rede escolar – Belo Horizonte – 2008 

Modalidade 

Número de escolas 

Públicas 
Privadas Total 

Municipais Estaduais Federais 

Pré-escola 74 18 0 574 666 

Ensino fundamental 166 213 2 334 715 

Ensino Médio 25 121 3 113 262 

Ensino Superior 0 3 2 44 49 

Total 265 355 7 1.065 1.692 

Fonte: IBGE a, 2010 

 

Em 2008, o ensino pré-escolar no município contava 666 instituições, sendo 574 escolas 
da rede privada e 92 da rede pública. O ensino fundamental era ofertado por 715 
instituições no município, sendo 334 oferecidas pela rede privada de educação. O ensino 
médio é oferecido por 262 escolas das redes pública e privada e o ensino superior 
contava, à época, com 49 instituições. O número de matrículas por rede escolar, no ano 
de 2008, é apresentado na tabela 2.330. 
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Tabela 2.330 Número de matrículas por rede escolar – Belo Horizonte – 2008 

Modalidade 

Número de matrículas 

Públicas 
Privadas Total 

Municipais Estaduais Federais 

Pré-escola 13.427 3.310 0 29.823 46.560 

Ensino fundamental 137.422 141.409 1.070 68.576 348.477 

Ensino Médio 10.547 78.281 2.859 21.729 113.416 

Ensino Superior 0 3.510 23.971 115.991 143.472 

Total 161.396 226.510 27.900 236.119 651.925 

Fonte: IBGE a, 2010 

 

Em 2008, Belo Horizonte teve 651.925 alunos matriculados em todas as modalidades de 
ensino. O ensino fundamental obteve o maior número de matriculas – 348.477 – seguido 
do ensino superior e do ensino médio. A rede privada obteve o maior total de matrículas 
em todas as modalidades de ensino, à exceção do ensino fundamental, sendo superada 
tanto pela rede municipal quanto pela rede estadual.  
 
Dados acerca da taxa de analfabetismo no município só foram encontrados para o ano de 
2000. Segundo o Censo Demográfico de 2000, a taxa de analfabetismo total do município 
foi de 4,8%. A taxa de analfabetismo por faixa etária para Brasil, região Sudeste, Minas 
Gerais, Região Metropolitana de Belo Horizonte e Belo Horizonte no ano de 2000 está 
representada na tabela 2.331. 
 

Tabela 2.331 Taxa de analfabetismo por faixa etária – Belo Horizonte – 2000 

Unidade 
Geográfica 

Faixa etária 

10 a 14 
anos 

15 a 19 
anos 

20 a 29 
anos 

30 a 44 
anos 

45 a 59 
anos 

60 anos 
ou mais 

Total 

Belo Horizonte 1,8 1,2 1,6 3,1 7 14,9 4,9 

RMBH 2 1,5 2,1 4,3 10,5 21,8 7,0 

Minas Gerais 2,9 2,5 4,5 8,3 19 35,8 12,2 

Sudeste 2,4 1,9 3,2 5,6 11,9 25 8,3 

Brasil 7,3 5 7,3 10,9 19,7 35,2 14,2 

Fonte: PBH c, 2010 

 
Belo Horizonte apresentou taxas de analfabetismo inferiores às demais unidades territoriais 
consideradas em todas as faixas etárias. A população de 60 anos ou mais apresentou as 
maiores taxas de analfabetismo em todas as unidades territoriais. Minas Gerais apresentou 
a pior taxa neste grupo etário no ano de 2000: 35,8%. Em Belo Horizonte, a população 
jovem (10 a 19 anos) apresentou uma média de analfabetismo de 1,5% contra 3,9% da 
população adulta (20 a 59 anos). A menor taxa de analfabetismo no município foi 
encontrada na faixa etária de 15 a 19 anos: 1,2%. O gráfico 2.86 ilustra a relação entre as 
taxas de analfabetismo total entre BH, RMBH, MG, Sudeste e Brasil para o ano de 2000. 
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Gráfico 2.86 Taxa de analfabetismo total – BH, RMBH, MG, 

Sudeste e Brasil - 2000 
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Fonte: PBH c, 2010 

 
No ano 2000, o Brasil possuía uma taxa de analfabetismo de 14,2%, superior às 
encontradas na região Sudeste, em Minas Gerais, na RMBH e em BH. O estado de Minas 
Gerais apresentou taxa superior à da região Sudeste, RMBH e BH. A RMBH possuía taxa 
de analfabetismo inferior ao estado de Minas Gerais e superior à taxa do município de Belo 
Horizonte, este apresentando o melhor índice de analfabetismo dentre as unidades 
territoriais.  
 
A educação foi a dimensão que mais contribuiu para a melhoria no Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal de Belo Horizonte, atingindo o valor de 0,929 no ano 
de 2000. O subíndice Educação leva em consideração os anos de estudo e a taxa de 
analfabetismo da população jovem e adulta, estas apresentadas na tabela 2.331. 
 

Tabela 2.331 Nível educacional da População Jovem – Belo Horizonte – 1991 e 2000 

Faixa etária 

Taxa de 
analfabetismo 

% com menos de 
4 anos de estudo 

% com menos de  
8anos de estudo 

% freqüentando 
 a escola 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

7 a 14 10,4 4,5 - - - - 92,1 97,8 

10 a 14 3,8 1,4 52,1 31,4 - - 92,4 97,8 

15 a 17 2,3 0,9 12,6 5,3 71,6 43,3 68,0 86,8 

18 a 24 2,4 1,3 8,9 5,8 46,1 28,5 - - 

- = Não se aplica 
Fonte: ADH – FJP/2000 

 

O nível educacional da população jovem (7 a 24 anos) de Belo Horizonte apresentou 
melhorias em todas as faixas etárias no período de 1991 a 2000, com redução na taxa de 
analfabetismo e aumento nos anos de estudo e na porcentagem de pessoas frequentando a 
escola. A menor taxa de analfabetismo se encontra na faixa etária de 15 a 17 anos: 0,9%. A 
faixa etária que concentra maior porcentagem da população jovem na escola é a de 7 a 14 
anos, que geralmente correspondente ao ensino fundamental. O nível educacional da 
população adulta pode ser visualizado na tabela 2.332.  
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Tabela 2.332 Nível educacional da população adulta (25 anos ou mais) 

– Belo Horizonte - 1991 e 2000 

Nível Educacional 1991 2000 

Taxa de analfabetismo 8,6 5,6 

% com menos de 4 anos de estudo 20,9 15,2 

% com menos de 8 anos de estudo 53,8 44,9 

Média de anos de estudo 7,2 8,1 

Fonte: ADH – FJP/2000 

 
Também na população adulta houve melhorias em todos os parâmetros de avaliação entre 
1991 e 2000, com destaque para a redução de 3% na taxa de analfabetismo. A média de 
anos de estudo aumentou em 1 ano e a porcentagem da população adulta com menos de 4 
anos de estudo decresceu 5,7%. 
 
O ensino técnico voltado para a capacitação de profissionais do setor turístico abrange 
áreas diversificadas e é de fundamental importância para o provimento de profissionais 
qualificados, aptos a atender as demandas do mercado de prestação de serviços. A rede 
federal de educação profissional, técnica, científica e tecnológica conta com duas unidades 
na Área Turística: o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais  
(CEFET/MG) e Colégio Técnico do Centro Pedagógico da UFMG (COLTEC). O governo 
estadual conta com uma instituição de formação técnica, a Fundação de Educação para o 
Trabalho de Minas Gerais (UTRAMIG) e o governo municipal não conta com instituições de 
formação técnica.  
 
O CEFET oferece treze cursos de educação profissional técnica de nível médio nas 
modalidades de: Edificações, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica/Automação 
Industrial, Equipamentos Biomédicos, Estradas, Informática Industrial/Desenvolvimento de 
Sistemas, Meio Ambiente, Mecânica, Mecatrônica, Química, Transporte e Trânsito e 
Turismo e Lazer. Além disso, oferece cursos de graduação e pós-graduação. 
 
O COLTEC oferece cinco cursos de educação profissional técnica de nível médio, a saber: 
Química, Informática, Automação Industrial, Análises Clínicas e Eletrônica e executa em 
conjunto com a Faculdade de Educação da UFMG (FAE) e o Centro de Ensino de Ciências 
e Matemática de Minas Gerais (CECIMIG), o Programa de Pós-Graduação e Especialização 
em Ensino de Ciências nas modalidades Ciências, Física, Química e Biologia.  
 
A UTRAMIG oferece onze cursos técnicos nas áreas de Meio Ambiente, Turismo, 
Segurança do Trabalho, Instrumentação Cirúrgica, Patologia Clínica, Enfermagem, 
Informática, Telecomunicações, Eletrônica, Mecatrônica e Mecânica Industrial. 
 
A maior concentração de instituições de formação técnica, no entanto, se encontra na rede 
privada, que oferece diversos cursos de formação e capacitação profissional, com destaque 
para os cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC 
Minas) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 
 
O SENAC oferece cursos de educação profissional nas áreas de comércio, serviços e 
turismo nas modalidades de capacitação profissional, ensino técnico, graduação, extensão e 
pós-graduação em cursos presenciais e a distância.  A Unidade Belo Horizonte oferece 122 
cursos de capacitação nas áreas de Artes, Comércio, Comunicação, Gestão, Imagem 
pessoal, Informática, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia Educacional e Turismo e 
Hospitalidade e seis cursos técnicos, a saber: Contabilidade, Redes de Computadores, 
Enfermagem, Farmácia, Nutrição e Dietética, e Guia de Turismo. 
 
O SEBRAE oferece capacitação e orientação para a abertura e administração de pequenos 
negócios e o desenvolvimento de competências em gestão para empreendedores e 
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empresários nas áreas de Agronegócios, Alimentos, Atendimento ao Cliente, Construção 
Civil, Contabilidade, Cooperativismo e Associativismo, Crédito, Custos e Finanças, Direito, 
Empreendedorismo, Franquia, Gestão de Negócios, Gestão de Pessoas, Jogos 
Empresariais, Liderança, Marketing, Plano de Negócio, Produção e Logística, Qualidade 
Total, Responsabilidade Social e Vendas. Além da capacitação de profissionais nas áreas 
acima citadas, o SEBRAE mantém a Escola Técnica de Formação Gerencial que oferece os 
cursos: Ensino Médio/Técnico em Administração e Técnico em Gestão de Negócios. Para 
visualizar a listagem completa de instituições de ensino profissionalizante nas redes pública 
e privada, ver apêndice.  
 
No âmbito nacional, elucida o documento referencial ―Turismo no Brasil 2011 – 2014‖: 
 

Uma das principais carências relacionadas ao mercado de trabalho em Turismo 
está vinculada à eficiência e à efetividade da qualificação profissional, que tem 
grande impacto na qualidade dos serviços prestados e na ampliação e valorização 
das ocupações em Turismo. Essa carência está relacionada à limitação de 
informações sobre a mão-de-obra de Turismo no Brasil, tanto no que se refere à 
demanda, quanto à oferta de qualificação (MTur a, 2010: 33). 

 
O Ministério do Turismo criou o programa Bem Receber Copa, em parceria com entidades 
do setor de turismo, com o objetivo de capacitar pessoas, empresas e destinos para atingir 
padrões internacionais de qualidade nos serviços turísticos. Este programa visa qualificar 
306 mil profissionais do turismo no País até 2013 em cursos nos módulos presenciais e à 
distância, nas áreas de Alimentação, Transporte, Receptivo, Hospedagem, Entretenimento, 
Negócios e Eventos. Em um primeiro momento, o programa visa à capacitação dos 
profissionais que terão contato direto com os turistas na Copa do Mundo de 2014, como 
motoristas, camareiros, garçons, recepcionistas, pessoal de aeroportos, entre outros (MTur 
b, 2010). 
 
O Governo Federal também oferece, por intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego, 
com o apoio do Ministério do Turismo, o Programa Próximo Passo – Plano Setorial de 
Qualificação (PLANSEC) que promove a qualificação e preparação dos beneficiários do 
Programa Bolsa-Família para inserção no mercado de trabalho. 
 
O Programa de Gestão Estratégica de Belo Horizonte, BH Metas e Resultados, conta com 
quatro projetos sustentadores diretamente relacionados à ampliação dos ensinos pré-
escolar, fundamental e médio, melhoria da qualidade do ensino e qualificação de 
professores e qualificação profissional, a saber:  
 

 Projeto Sustentador: Expansão do Ensino Infantil 

 Projeto Sustentador: Expansão da Escola Integrada  

 Projeto Sustentador: Melhoria da Qualidade da Educação 

 Projeto Sustentador: Qualificação, Profissionalização e Emprego 
 
Os principais objetivos e resultados esperados para cada Projeto Sustentador estão 
apresentados no quadro 2.76. 
 



 

−  − 452 

 
Quadro 2.76 Projetos sustentadores relacionados à educação, principais objetivos e resultados 

esperados até 2012 – Belo Horizonte 

Projeto sustentador Principais objetivos Resultados esperados 

Expansão do 
Ensino Infantil 

Ampliar o número de vagas 
para o atendimento a 
crianças de 0 a 5 anos e 6 
meses na Rede Municipal de 
Educação, através da 
construção de UMEIs na 
cidade de Belo Horizonte. 

 44.000 novas vagas disponibilizadas para a 
Educação Infantil, ampliando o atendimento atual de 
15.192 para 59.192 crianças de 0 a 5 anos e 6 meses, 
em rede própria, até 2012.   

 100 UMEIs novas ou ampliadas em funcionamento 
até 2012. 

Expansão da 
Escola Integrada 

Expandir a oferta de vagas 
na Escola Integrada para 
estudantes do ensino 
fundamental regular diurno 

 Aumentar o número de estudantes atendidos no 
programa Escola Integrada, passando de 15.000 para 
65.000 alunos, até 2012.  

 Ampliar o número de alunos inseridos no Programa 
Escola nas Férias, de 8.700 para 20.000 alunos por 
férias, totalizando 40.000 alunos/ano, até 2012.   

 Ampliar a participação da comunidade no Programa 
Escola Aberta, de 605.112 para 847.038 participantes 
até 2012.  

 12 novas Escolas Municipais, reforma e ampliação 
de outras, para viabilizar a Expansão da Escola 
Integrada. 

Melhoria da 
Qualidade da 
Educação 

Aumentar a qualidade do 
ensino público municipal, 
a fim de garantir a todos 
os estudantes o acesso à 
escola, sua permanência, 
bem como a habilidade 
de ler e escrever aos 8 
anos e as competências 
básicas dos cálculos 
matemáticos e resolução 
de problemas até os 10 
anos. 

 Aumentar a qualidade da educação municipal, 
medida pelo IDEB, superando os índices estabelecidos 
pelo Ministério da educação, de 4,4 para 5,4, para os 
alunos no 5ª ano do ensino fundamental até 2012.  

 Diminuir o índice de reprovação por frequência dos 
alunos da RME, passando de 4,2% em 2008 para 
3,8% em dezembro de 2012. Sendo: a) passar de 
0,9% no 1º ciclo para 0,7% em 2012; b) passar de 
1,1% no 2º ciclo para 1.0% em 2012; c) passar de 
2,2% no 3º ciclo para 2,1% em 2012;  

 Aumentar a qualidade da educação municipal, 
medida pelo IDEB, superando os índices estabelecidos 
pelo Ministério da Educação de 3,4 para 4,1 para os 
alunos no 9º ano do ensino fundamental até 2012.;  

 Diminuir o índice de distorção idade-ciclo, ao final do 
segundo ciclo, de 7,3% para 6,8% até 2012. 

Qualificação, 
Profissionalização 
e Emprego 

Oferecer cursos de 
qualificação, aumentando 
a possibilidade de 
inserção do público-alvo 
no mercado de trabalho 
formal e em 
oportunidades de geração 
de trabalho e renda. 

 Aumentar a taxa de encaminhamento dos 
qualificados ao mercado de trabalho ou em 
oportunidade de trabalho, de 20% para 40%, até 2012; 

 150.000 jovens e adultos capacitados até 2012, 
através da ampliação dos programas existentes (PMQ, 
Formação de Base Tecnológica, Requalificação de 
desempregados, parceria com o Sistema S) e 
implantação de novas modalidades (Planseq, Elevação 
de Escolaridade com Qualificação). 

  1.000 jovens e/ou adultos formados através da 
Modalidade EJA/BH – Educação de Jovens e Adultos 

até 2012;  Aumentar o percentual de pessoas 
inseridas no mercado de trabalho, de 9% (em torno de 
13.000 pessoas) para 30%, até 2012, provenientes do 

cadastro SPETR/BH;  1.000 jovens de 18 a 20 anos, 
egressos de programas sociais da PBH e dispensados 
do serviço militar, inseridos no Programa Municipal 
―Voluntários da Cidadania‖ até 2012;  

 Aumentar de 3% para 50% o número de beneficiários 
de programas sociais inseridos no Programa de 
Estágio da PBH (administração direta e indireta) a 
partir de janeiro de 2011. 

Fonte: Programa BH Metas e Resultados PBH h, 2010.  
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A melhoria nos índices de educação e a preocupação da administração municipal em 
expandir os acessos à educação infantil e fundamental, assim como em aumentar a 
qualidade do ensino (BH Metas e Resultados), são indicativos de que o município tem como 
objetivo melhorar a formação cultural de uma mão de obra qualificada para atuar no 
mercado de trabalho. A existência de programas de qualificação profissional e a elevação da 
escolaridade de jovens e adultos são fatores que contribuem para a inserção dos jovens no 
mercado de maneira mais competitiva, e esta força de trabalho pode ser utilizada para 
atividades relacionadas à prestação de serviços turísticos.  
 

2.5.10.  Identificação e avaliação dos impactos ambientais causados por 
atividades turísticas 

 
 

O desenvolvimento turístico sustentável é aquele que atende às necessidades dos 
turistas atuais e das regiões receptoras e, ao mesmo tempo, protege e fomenta as 
oportunidades para o turismo futuro. Concebe-se como um caminho para a gestão 
de todos os recursos, de forma que possam satisfazer-se as necessidades 
econômicas, sociais e estéticas, respeitando, ao mesmo tempo, a integridade 
cultural, os processos ecológicos essenciais, a diversidade biológica e os sistemas 
que sustentam a vida (OMT, 1993). 

 

O turismo sustentável deve se preocupar em melhorar a qualidade de vida da região 
receptora, em proporcionar ao turista uma experiência de qualidade e em preservar e 
manter a qualidade ambiental da localidade receptora. O planejamento é um instrumento 
fundamental para que se mantenha a atratividade dos recursos naturais de uso turístico e 
para que danos ambientais que afetem sua existência sejam evitados ou minimizados 
(ANSARAH, 2000). 
 
Os impactos causados por atividades turísticas variam em ordem e grandeza, e estão 
relacionados às modificações ao meio e à sequência de eventos provocados pelo 
desenvolvimento da atividade turística na localidade receptora (RUSCHMANN, 2008). 
Dentre as formas mais frequentes de impacto ambiental ocasionadas em decorrência do 
turismo estão: contaminação das águas, devido ao aumento no volume de despejos 
domésticos e industriais; aumento na poluição do ar, devido ao maior número de veículos 
em circulação; elevação do consumo de energia; aumento da poluição sonora, devido à 
eventos musicais e culturais; pichação e degradação de monumentos; acúmulo de lixo nas 
margens dos caminhos e trilhas; impactos na flora e na fauna, devido à maior circulação de 
pessoas e automóveis nos atrativos naturais; e poluição sonora (BENI, 1998). 
 
Os impactos sociais e econômicos positivos do turismo na área receptora estão 
relacionados à criação de empregos diretos e indiretos, ao crescimento da receita tributária, 
ao maior aporte de recursos públicos e privados em áreas de investimento, e à melhoria da 
oferta de serviços de infraestrutura, saneamento, energia, pavimentação, transporte, 
comunicação, educação, saúde e segurança. Além destes, o turismo pode atuar como 
indutor de políticas de preservação e divulgação dos patrimônios artístico, cultural, histórico 
e ambiental.   
 
Os impactos negativos do turismo, de modo geral, estão relacionados ao crescimento de 
mazelas sociais, como o aumento da criminalidade e da prostituição, a desestruturação de 
modos de vida tradicionais, o aumento da segregação socioespacial (decorrente da 
valorização de locais e segregação de antigos moradores) e as precárias condições de 
trabalho nas atividades do turismo.  
 
Para o estudo dos impactos ambientais causados pela atividade turística em Belo Horizonte, 
foram identificados três tipos de áreas de influência: a Área de Influência Indireta (AII), a 
Área de Influência Direta (AID) e a Área Diretamente Afetada (ADA).  
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A Área de Influência Indireta (AII) corresponde à Área Turística (AT), que compreende todo 
o território municipal. Nesta área, os impactos de ordem socioambiental se dão de forma 
difusa no território e estão relacionados ao incremento das atividades econômicas setoriais, 
aos incentivos à cultura, à capacitação profissional, à arrecadação de impostos e ao 
aumento da pressão sobre a infraestrutura e equipamentos urbanos.   
 
A Área de Influência Direta (AID) compreende as áreas pertencentes aos roteiros turísticos 
definidos pela Belotur já consolidados no município e que englobam os principais atrativos 
da cidade, a saber: Roteiro Marcos da Modernidade, Roteiro Horizontes da Cidade, Roteiro 
Passado e Presente, Roteiro Sínteses de Minas e Roteiro Ofícios de Minas (ver mapa 
2.5.3). Para efeito de identificação de impactos, estes roteiros foram agrupados por situação 
locacional. Esta área inclui uma zona de amortecimento (buffer), definida a partir de um raio 
de 200 metros dos roteiros e eixos de acesso principais. Os acessos e rotas de ligação entre 
os roteiros e atrativos turísticos também foram considerados Área de Influência Direta. É 
nesta área que a experiência do turismo se consolida de forma mais direta e provoca os 
principais impactos de ordem ambiental e social. A zona de amortecimento pode ser variável 
ao longo dos roteiros e percursos, em função das diferentes intensidades de fluxo turístico 
para os atrativos. Entretanto, a definição de um raio de 200 metros a partir dos roteiros foi 
considerada adequada como área de amortecimento, suficiente para que haja dispersão e 
diminuição gradual dos impactos, especialmente no que concerne ao tráfego, poluição visual 
e sonora, uso dos equipamentos, serviços e infraestrutura urbana.53 Dessa forma, para o 
estudo dos impactos socioambientais no município, a AID foi subdividida em cinco áreas 
(mapa 2.5.4):  
 

 Complexo da Pampulha 

 Região do Centro e da Savassi 

 Região do Alto Mangabeiras 

 Bairro Santa Tereza 

 Expominas e Parque da Gameleira 
 

O bairro Santa Tereza e a região do Expominas/Parque da Gameleira estão localizados fora 
da área de inserção dos roteiros turísticos definidos pela Belotur, mas serão analisados 
como parte constituinte da AID. O primeiro por apresentar potencial de uso turístico elevado 
e o segundo pelo fato de estes equipamentos serem responsáveis pela realização de 
importantes eventos, capazes de gerar fluxo turístico, em Belo Horizonte.  
 
A Área Diretamente Afetada (ADA) é constituída pelos atrativos turísticos em si, sua 
capacidade de carga e suas vocações. Constitui o lócus do consumo turístico. É nesta 
escala de análise que os impactos diretos da atividade turística podem ser medidos. No 
entanto, a identificação, previsão e controle dos impactos ambientais na ADA deverão ser 
objeto de projetos específicos de planejamento e gestão, com a implantação de planos 
estratégicos e de manejo, conforme as características e demandas específicas de cada 
atrativo.  
 
Neste relatório, a identificação dos impactos socioambientais e das principais fragilidades 
socioambientais será focada na AID54, uma vez que esta é a área que sofre maior pressão 
para a consolidação da experiência turística.  É também na AID que a demanda por 
intervenções de ordem estrutural, como transporte público, acessibilidade, mobilidade, 
saneamento, equipamentos e serviços urbanos, é mais necessária.  
 

                                                
53

 Nos períodos de ocorrência de grandes eventos, em que a movimentação turística ocorre de forma mais intensa na AID, a 
área de amortecimento pode ser ampliada. 

54
 É recomendável que estudos econômicos setoriais sejam realizados no âmbito da AII, para que os impactos da atividade 

turística possam ser medidos de forma sistêmica e direta no que concerne à geração de empregos, geração de receita, 
evolução de rendimentos, etc, e, assim, possam subsidiar as políticas de turismo no município.   
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Dessa forma, as cinco áreas que constituem a AID do turismo em Belo Horizonte serão 
abordadas neste capítulo considerando os fatores ligados aos processos de ocupação e uso 
do solo, legislação urbanística e ambiental, manejo de unidades de conservação, presença 
de áreas degradadas e principais impactos ambientais do turismo.    
 

2.5.10.1. Complexo da Pampulha 
 
O Complexo da Pampulha engloba o roteiro Marcos da Modernidade e tem como foco o 
complexo arquitetônico da Pampulha e os atrativos naturais e culturais: Fundação 
Zoobotânica (incluindo o Zoológico, o Aquário da Prefeitura - Bacia do Rio São Francisco e 
o Jardim Japonês), Parque Ecológico da Pampulha, Estádios do Mineirão e Mineirinho, 
Campus da UFMG e Museu de Ciências Morfológicas, Museu de Arte da Pampulha, Igreja 
São Francisco de Assis e Casa do Baile. O roteiro circunscreve-se à borda da Lagoa da 
Pampulha e se estende pelas avenidas de acesso Presidente Carlos Luz e Presidente 
Antônio Carlos. 
 
O histórico de ocupação da região da Pampulha remonta ao final do século XIX, em um 
momento em que a organização territorial na região era predominantemente rural e voltada 
para o abastecimento da nova metrópole. As glebas e fazendas da região foram 
desmembradas ao longo do início do século XX e a ocupação foi marcada pela entrada de 
imigrantes italianos e portugueses, principalmente. A articulação viária com o centro de Belo 
Horizonte era ainda muito precária, e a região se articulou com as regiões Norte e Oeste, 
com Venda Nova (então distrito de Sabará) e com o município de Contagem. As décadas de 
1930 e 1940 foram essenciais para a constituição da Pampulha como região de atratividade 
turística e habitacional. Em 1936, foram iniciadas as obras de construção da barragem da 
Pampulha e o calçamento de sua orla, visando minimizar o problema de abastecimento de 
água da Capital e viabilizar a construção do então futuro Aeroporto da Pampulha. Em 1938, 
com a inauguração da barragem, foi possível drenar a planície, que daria espaço ao 
aeroporto. 
 
Na década de 1940, Juscelino Kubitschek colocou a urbanização da Pampulha como 
principal meta de seu governo e chamou Oscar Niemeyer para coordenar o plano de 
urbanização e ocupação da orla da lagoa da Pampulha e projetar os prédios que estariam 
em seu entorno. A partir da abertura das avenidas Presidente Antônio Carlos e Otacílio 
Negrão de Lima, a Pampulha inicia um novo ciclo de expansão.  
 
Com a construção do complexo arquitetônico de Niemeyer, associada às construções do 
Cassino, do Iate Tênis Clube, da Casa do Baile e da Igreja de São Francisco de Assis e com 
as intervenções do paisagista Roberto Burle Marx, do pintor Cândido Portinari, do muralista 
Paulo Werneck e dos escultores Alfredo Ceschiatti, August Zamoyski e José Alves Pedrosa, 
a Pampulha se torna referência de lazer e turismo da Capital. Também na década de 1940, 
houve uma indução à ocupação da região norte da Capital, a partir não só da implantação 
do espaço da Pampulha como referência cultural e residencial de alto padrão, mas também 
pela forte expansão industrial ao norte da Pampulha nos demais municípios que formariam a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
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Na década de 1950, com a construção do Campus da UFMG, da BR-040, do Ceasa e da 
Cidade Industrial de Contagem, a Pampulha se consolida como centralidade e verifica-se 
intensa proliferação de bairros populares e ocupação territorial desordenada, o que dá inicio 
ao comprometimento ambiental da área. Esse processo de ocupação desordenada e de  
comprometimento ambiental se expande nas décadas seguintes, principalmente com a 
ocupação das margens dos córregos que compõem a Bacia da Pampulha.  Com a melhoria 
das vias de acesso e a implantação de outros espaços de lazer, como o Zoológico, o 
Mineirão e o Mineirinho, o aumento populacional e a ausência de planejamento para a 
região, a Pampulha, atualmente, sofre com a poluição da lagoa e com grandes 
discrepâncias culturais, urbanísticas e sociais (PBH, 2010) 
 
A Pampulha é uma das áreas em que se observa maior desigualdade social no município. 
Com 34 bairros e 10 vilas em seus 47km² de área territorial, contrasta áreas de ocupação de 
alta renda, especialmente ao longo da orla da lagoa, e áreas consideradas de risco e 
vulnerabilidade social, sendo que as cinco maiores áreas de risco abrigam 20% da 
população total da região (PBH b, 2010). 
 
A prefeitura apresentou o Projeto de Lei (PL) 1.114, que determina 16 pontos de alteração 
na divisão territorial das regionais. Com a aprovação deste PL, a Pampulha, regional menos 
populosa do município, receberá mais 47 mil habitantes com a anexação de bairros como 
Alípio de Melo, Jardim Alvorada, Vila Antena e Montanhês.  Os indicadores do IDH para a 
regional Pampulha no ano 2000 mostram que a regional possui IDH alto (0,870). Os dados 
relativos à educação, renda e desigualdade social estão apresentados na tabela 2.333. 

 
Tabela 2.333 Indicadores sociais do IDH – Regional Pampulha - 2000 

Indicador Valores 

IDH 0,870 

Renda per capita R$ 680,15 

Índice de Gini 0,56 

Analfabetismo 5,98% 

Esperança de vida ao nascer 73,7 anos 

Fonte: PNUD, 2000. 

 
O IDH da regional Pampulha (0,870) no ano 2000 foi superior ao índice obtido pelo 
município no mesmo ano, que foi de 0,839. A renda per capita da regional, que atingiu 
R$680,15 foi 22% superior à renda per capita do município e o índice de Gini, que mostra o 
grau de desigualdade, foi inferior ao de Belo Horizonte em 0,06, entretanto ainda 
considerado elevado. A taxa de analfabetismo de Belo Horizonte (4,9%) foi inferior à taxa 
registrada na regional. Quanto ao acesso aos serviços básicos, os dados para energia 
elétrica, água encanada e coleta de lixo obtiveram valor aproximado ao atendimento 
universal, conforme pode ser visualizado na tabela 2.334. 

 
Tabela 2.334 Acesso a serviços básicos – Regional Pampulha - 2000 

Serviços básicos Valores 

Energia elétrica 99,93% 

Água encanada 98,92% 

Coleta de lixo 98,74% 

Fonte: PNUD, 2000. 

 
Na região da Pampulha, os principais atrativos turísticos estão localizados na orla da Lagoa. 
Dessa forma, a situação ambiental da lagoa da Pampulha é fator essencial de atratividade 
do local ao desenvolvimento das atividades turísticas. Os fatores que interferem na 
qualidade da água da represa e, conseqüentemente, na qualidade ambiental da região 
estão ligados, principalmente, à questão do saneamento básico, que inclui a captação e o 
tratamento de efluentes antes do lançamento dos mesmos na represa. A bacia hidrográfica 
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que alimenta a lagoa da Pampulha estende-se pelos municípios de Belo Horizonte e 
Contagem e compõe-se de oito afluentes principais: os córregos Mergulhão, Tijuco, 
Ressaca, Sarandi, Água Funda, Braúna, Olhos D‘água e AABB, sendo que os córregos 
Sarandi e Ressaca, que têm nascentes em Contagem, são responsáveis por 
aproximadamente 75% do esgoto que deságua na Pampulha (PBH b, 2010).  
 
Segundo estudo realizado pela UFMG55, um terço da população que mora no entorno da 
lagoa da Pampulha não está ligado à rede de esgoto.  O lançamento de esgoto não tratado 
favorece o aparecimento de algas e bactérias, que levam ao processo de eutrofização da 
lagoa, fenômeno caracterizado pelo aumento de micro-organismos que causam a 
diminuição do nível de oxigênio na água, provocando mau-cheiro, impossibilitam o uso para 
atividades recreativas e afetam diretamente a fauna local. Além do lançamento de esgoto 
não tratado, o elevado aporte de sedimentos e de processos erosivos influencia na má 
qualidade das águas da lagoa, que chegou a perder 50% de seu volume em 1998. Os 
dejetos industriais ricos em metais pesados, como zinco, cádmio e chumbo, também eram 
fatores de poluição da Lagoa. Estes, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, já 
são destinados à rede de tratamento da Copasa antes de serem lançados na represa.  
 
A prefeitura, desde o ano 2000, tem investido na recuperação da lagoa da Pampulha. 
Espera-se que até 2012 96% do esgoto das residências de Belo Horizonte que deságuam 
na represa sejam tratados. No caso do esgoto proveniente de Contagem, espera-se que até 
2014 90% não sejam mais lançados na lagoa. Além do problema do esgoto, que ainda não 
foi solucionado, a prefeitura mantém por meio da Regional Pampulha, programas de 
recuperação e monitoramento da qualidade das águas na lagoa, além de ações mitigadoras, 
como dragagem, retirada de aguapés e controle de vetores, que, entretanto, ainda não 
foram suficientes para garantir a qualidade da água da lagoa.  
 
A qualidade ambiental, no entanto, não é medida apenas pela qualidade da água da lagoa. 
O conceito mais extenso compreende os níveis de poluição do ar e da água, o tempo gasto 
no congestionamento, a limpeza das vias e equipamentos públicos, a manutenção dos 
edifícios e da paisagem, a existência de parques e áreas de lazer, a existência de transporte 
público de qualidade e que garanta o acesso seguro aos atrativos, a existência de banheiros 
públicos e iluminação noturna, a segurança e controle de doenças epidêmicas. Todos esses 
fatores, além da qualidade do atrativo em si, são essenciais para atrair ou repelir o turista e, 
por isso, devem ser considerados no planejamento turístico da região. 
 
A lagoa da Pampulha é abordada de maneira específica no Plano Diretor de Belo Horizonte 
no contexto das Áreas de Diretrizes Especiais (ADE) e está inserida na ADE da Bacia da 
Pampulha e nas ADEs da Pampulha e Trevo. Conforme previsto no artigo 77 do Plano 
Diretor, a ADE Bacia da Pampulha compreende ―a área da bacia hidrográfica da Lagoa da 
Pampulha situada no Município, estando sujeita, em função da preservação ambiental da 
lagoa, a diretrizes especiais de parcelamento, ocupação e uso, de movimentação de terra e 
de recuperação de áreas erodidas, degradadas ou desprovidas de cobertura vegetal‖ (BELO 
HORIZONTE, 1996). A ADE Bacia da Pampulha foi instituída pela Lei Municipal 9.037 de 
janeiro de 2005, que também institui o Programa de Recuperação e Desenvolvimento 
Ambiental da Bacia da Pampulha (PROPAM) em Belo Horizonte. As ADEs da Pampulha e 
Trevo têm regras para preservação da paisagem e prioridade de uso residencial, com 
permissão para alguns tipos de atividades econômicas e restrição de verticalização. Ambas 
foram regulamentadas pela Lei 9.037/05 e pelo Decreto 12.015/05.  
 
A lei 9037 estabelece dois objetivos ao PROPAM: promover a recuperação e o 
desenvolvimento ambiental da bacia da Pampulha; e promover o desenvolvimento urbano e 
econômico da Bacia da Pampulha. Para tanto, a lei prevê ações de saneamento ambiental, 
recuperação da represa e ações de planejamento e gestão ambiental que incluem:  

                                                
55

 Projeto Pampulha: 15 anos de estudos limnológicos no reservatório, em seus tributários e microbacias. 
Departamento de Biológica Geral – UFMG – 2000.   
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1. Ações relativas ao saneamento ambiental: Artigo 2º - Lei 9037/05 

―I - a definição de vilas e de conjuntos prioritários para urbanização; 
II - o controle dos focos erosivos e do aporte de sedimentos para os cursos d'água;  
III - a remoção e o reassentamento das famílias residentes em áreas de risco geológico, 
sujeitas à inundação ou destinadas à implantação de sistema viário estrutural;  
IV - a ampliação da rede de drenagem em toda a Bacia; 
V - a ampliação da coleta de esgotos sanitários, por meio de redes coletoras convencionais 
e da adoção de tecnologias alternativas em toda a Bacia, de forma a eliminar os 
lançamentos clandestinos nas redes de drenagem e nos cursos d'água;  
VI - a implantação prioritária dos interceptores de esgotos nos fundos de vale e na margem 
esquerda da Lagoa da Pampulha;  
VII - a implantação da coleta de lixo em áreas ainda não atendidas e a ampliação deste 
serviço em áreas onde o atendimento ainda é insuficiente;  
VIII - o controle dos bota-foras clandestinos;  
IX - a garantia da infra-estrutura necessária para a coleta seletiva e para a reciclagem dos 
resíduos sólidos, por meio da implantação de galpões de recebimento e triagem de 
resíduos, de contenedores seletivos e de equipamentos de transporte; 
X - a intensificação do controle e da recuperação ambiental da Central de Tratamento de 
Resíduos Sólidos da BR-040;  
XI - a implantação de estação de reciclagem de entulho, objetivando a minimização do seu 
lançamento em áreas públicas, de forma clandestina, bem como sua reutilização comercial;  
XII - o desenvolvimento de ações de combate e controle de vetores, visando a eliminar, a 
diminuir ou a prevenir os riscos e os agravos à saúde;  
XIII - o tratamento dos fundos de vale, de forma a favorecer a adoção de alternativas que 
assegurem mínima intervenção no meio ambiente natural;  
XIV - a priorização da urbanização dos logradouros públicos, incluída a pavimentação não 
asfáltica ou assemelhada, extensão de rede de drenagem, expansão da rede coletora de 
esgotos e da coleta de resíduos sólidos‖ (LEI MUNICIPAL nº 9037/05:02). 
 

2. Ações relativas à recuperação da represa: Artigo 3º - Lei nº 9037/05 
―I - o desassoreamento da represa por meio de dragagem dos sedimentos, visando à 
recuperação do espelho d'água, a manutenção da capacidade de amortecimento nos picos 
de cheias e a proteção contra enchentes nas áreas situadas à jusante da barragem;  
II - a recuperação ambiental das ilhas e da enseada do Zoológico, por meio de implantação 
de parques ecológicos para a proteção e para o desenvolvimento da flora e da fauna locais;  
III - a revitalização da orla da represa por meio da recuperação de áreas verdes, da 
preservação do patrimônio histórico-arquitetônico, da requalificação do espaço público e da 
redefinição do uso do solo, para reforçar o turismo e o lazer na região;  
IV - a melhoria da qualidade das águas da represa e dos cursos d'água afluentes, por meio 
de medidas adequadas em relação aos lançamentos de efluentes líqüidos, à disposição de 
resíduos sólidos e ao combate às erosões, viabilizando as atividades de pesca e de 
recreação de contato primário‖ (LEI MUNICIPAL nº 9037/05:02). 
 

3. Ações relativas à gestão e ao planejamento urbano e ambiental: Artigo 4º - Lei nº 
9037/05 

 ―I - a mobilização e a educação ambiental por meio de oficinas, palestras, circuitos de 
percepção ambiental, implantação de centros de educação ambiental na Fundação 
Zoobotânica e nas secretarias municipais da coordenação de gestão regional Noroeste e 
Pampulha e de um centro de vivência agroecológica;  
II - a implantação de comissões locais de meio-ambiente para a divulgação e para a 
promoção de iniciativas de proteção dos recursos hídricos, da fauna e da flora, cuja 
composição e atribuições serão definidas em conjunto com o Executivo e as associações 
comunitárias;  
III - o monitoramento e o controle da qualidade ambiental quanto à qualidade dos recursos 
hídricos, à fauna, à flora, aos focos de erosão e aos sedimentos provenientes destes, e 
quanto às condições de ocupação e uso do solo;  
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IV - o monitoramento pluviométrico e fluviométrico dos cursos d'água da bacia;  
V - o controle de vetores, de forma integrada com os órgãos relacionados ao saneamento;  
VI - a maximização do potencial turístico e de lazer representado pela represa e seu 
entorno, por meio da ampliação das possibilidades de localização de atividades econômicas;  
VII - a preservação ambiental da Bacia e a proteção do patrimônio cultural e da paisagem no 
entorno da represa, por meio da revisão dos parâmetros de ocupação e de uso do solo, em 
especial, nas Áreas de Diretrizes Especiais - ADEs - da Bacia da Pampulha, da Pampulha e 
Trevo;  
VIII - a compatibilização da atividade turística com a preservação do patrimônio cultural e 
paisagístico e a permanência do assentamento residencial nas proximidades da represa‖ 
(LEI MUNICIPAL 9037/05:03).  
 
Quanto às ADEs da Bacia da Pampulha, da Pampulha e do Trevo, a lei afirma que a criação 
destas áreas visa à recuperação e preservação da lagoa, proteção e valorização do 
patrimônio arquitetônico, cultural e paisagístico, e fomento ao potencial turístico da área.  A 
Pampulha assumiu, desde sua criação, na década de 1940, uma vocação para o turismo e 
lazer. A orla da lagoa, de extensão de 18km, concentra os principais atrativos turísticos e 
proporciona ambiente para caminhadas, ciclismo, eventos culturais e competições 
esportivas internacionais. As ações propostas pelo Programa de Recuperação e 
Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha (PROPAM) vão ao encontro da 
necessidade de recuperação da bacia da Pampulha no que concerne à melhoria da 
qualidade ambiental da região.  
 
Quanto ao aspecto legal, Belo Horizonte dispõe de instrumentos e de um programa para a 
preservação e recuperação da lagoa da Pampulha, previstos na forma de prevenção da 
contaminação da represa, recuperação física e monitoramento da Lagoa e educação 
ambiental.   A efetiva execução do PROPAM, de modo que realize suas ações e atinja os 
objetivos esperados, é fundamental para que a região dê um salto de qualidade e possa se 
consolidar como polo turístico regional e nacional.  
 
O Zoneamento Ecológico Econômico define áreas de vulnerabilidade natural e 
potencialidade social no estado de Minas Gerais e nos municípios mineiros. A partir dos 
dados para o município de Belo Horizonte, pode-se selecionar a região da Pampulha, de 
forma a analisá-la individualmente com relação aos quinze indicadores naturais, produtivos, 
institucionais, humano e social utilizados para a elaboração do ZEE. O quadro 2.77 
apresenta os dados do ZEE para os 15 indicadores na região da Pampulha.  
 

Quadro 2.77 Indicadores socioambientais – ZEE/MG - Região da Pampulha -2008 

Indicador  Condição 

Integridade da fauna Muito alta 
Integridade da flora Muito baixa 
Vulnerabilidade do solo  Alta 
Vulnerabilidade dos recursos hídricos Média 
Nível de comprometimento da água  Baixo/médio 
Risco ambiental Muito alto/alto 
Qualidade ambiental Muito baixa 
Prioridade de conservação Baixa 
Prioridade de recuperação Muito alta 
Vulnerabilidade natural Média/alta 
Componente produtivo Muito favorável 
Componente institucional  Muito favorável 
Componente humano Muito favorável 
Componente natural Pouco favorável 
Potencialidade social  Muito favorável 
Fonte: ZEE/MG, 2010. 

 
O quadro 2.77 mostra que as maiores fragilidades ambientais na região da Pampulha 
referem-se a: integridade da flora, vulnerabilidade do solo, risco e qualidade ambiental e 
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prioridade de recuperação. O componente natural se mostra pouco favorável, sendo que os 
componentes do meio físico apresentavam vulnerabilidade maior do que os componentes 
dos meios humano, produtivo, institucional e social, que apresentaram potencialidade muito 
favorável ao desenvolvimento sustentável na região.  
 
Os principais atrativos do Complexo da Pampulha incluem: Fundação Zoobotânica, Parque 
Ecológico da Pampulha, estádios Mineirão e Mineirinho, Museu de Arte da Pampulha, Igreja 
São Francisco de Assis e Casa do Baile. Tais atrativos recebem eventos diversos ao longo 
do ano, que atraem turistas regionais e nacionais, como AXÉ Brasil, Festival Comida de 
Boteco, FIT-BH, Feira Mineira de Arte e Artesanato e Volta Internacional da Pampulha, além 
de exposições e apresentações culturais no Museu de Arte da Pampulha e no Parque 
Ecológico da Pampulha. O licenciamento ambiental de eventos em Belo Horizonte se dá no 
âmbito das regionais, sendo as nove regionais do município responsáveis pelo 
licenciamento e fiscalização de eventos turísticos que ocorrem em suas unidades territoriais. 
A regional responsável pelo licenciamento de eventos turísticos no roteiro Marcos da 
Modernidade é a regional Pampulha. A Lei municipal 9063, de 2005, regula procedimentos e 
exigências para a realização de eventos no município.  
 
Quanto às Unidades de Conservação localizadas na região da Pampulha, podem ser 
encontrados nove parques administrados pela Fundação de Parques Municipais, os quais 
ocupam uma área de quase 100 hectares, o que corresponde a 2,10% da área total da 
regional. Os parques municipais na regional da Pampulha estão apresentados na tabela 
2.335. Além dos Parques administrados pela FPM, a Fundação Zoobotânica mantém o 
Jardim Zoológico e sua reserva ambiental e o Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do 
Rego (Parque Ecológico da Pampulha), os quais somam uma área de 144 hectares (tabela 
2.336). 
 

Tabela 2.335 Parques Municipais em Belo Horizonte – Regional Pampulha - 2010 

Regional Nome do parque Área (m²) 

% sobre 
áreas de 

parque da 
regional 

% de parques 
municipais 

sobre área da 
regional 

Pampulha 

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado 311.200 31,37  

Parque Dona Clara 29.230 2,95  

Parque Ursulina de Andrade Mello 311.600 31,41  

Parque Fazenda da Serra, ou Parque 
Fernando Sabino 

186.400 18,79  

Parque Cássia Eller 28.300 2,85  

Parque do Confisco 27.910 2,81  

Parque Elias Michel Farah 6.272 0,63  

Parque Ecológico e Cultural Enseada das 
Garças 

33.350 3,36  

Parque Ecológico Brejinho 57.690 5,82  

Total 991.952 100,00 2,10 

Fonte: Fundação de Parques Municipais - 2010 
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Tabela 2.336 Áreas verdes administradas pela Fundação Zoobotânica em Belo 

Horizonte – Regional Pampulha – 2010 

Regional Nome das áreas verdes Área (m
2
) 

Pampulha 

Jardim Zoológico 960.000 

Jardim Botânico 100.000 

Jardim Japonês  50.000 

Aquário da Prefeitura – Bacia do Rio São Francisco 30.000 

Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rego 300.000 

Total 1.440.000 

Fonte: Fundação Zoobotânica - 2010 

 

As áreas verdes de interesse turístico são: Jardim Zoológico, Parque Ecológico da 
Pampulha e Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado. A principal deficiência com relação 
à exploração turística das unidades de conservação municipais está ligada ao fato de não 
possuírem planos de manejo aprovados ou em execução ou estudos de capacidade de 
carga que permitam sua melhor exploração turística. Além da determinação dos tipos de uso 
adequados nas unidades de conservação, o plano de manejo deve determinar normas e 
restrições específicas da zona de amortecimento, ou zona de entorno delas, visando à 
minimização dos impactos negativos sobre a unidade.   
 
A orla da lagoa e as estruturas arquitetônicas ali presentes representam importante conjunto 
de atrativos para o município, que atraem turistas nacionais e internacionais, e abrigam 
eventos de pequeno, médio e grande porte ao longo do ano. Além dos atrativos naturais e 
culturais localizados no Complexo da Pampulha, que já constituem a oferta efetiva de 
atrativos do município, os equipamentos esportivos – Mineirão e Mineirinho – apresentam 
potencial mais significativo para a realização de eventos de grande porte, que deverão fazer 
parte da oferta turística de Belo Horizonte após a reforma dos estádios.  
 
Com esse cenário de ampliação e qualificação da oferta turística no Complexo da 
Pampulha, pode-se inferir que, em nível de AID, os principais impactos decorrentes de 
atividades turísticas serão: o incremento na pressão por transporte público, áreas de 
estacionamento e vias de acesso, acessibilidade aos atrativos e aumento do uso de 
equipamentos públicos. O quadro 2.78 sintetiza os principais impactos socioambientais 
previstos para o Complexo da Pampulha.  
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Quadro 2.78 Principais impactos socioambientais previstos, por tipo de atividade, no Complexo da 

Pampulha, Belo Horizonte - 2010 

Tipo de atividade Principais impactos 

Visitação a parques e áreas 
naturais 

Pressão sobre o transporte público 

Aumento da demanda sobre setor de alimentação 

Pressão na utilização dos equipamentos públicos (sanitários, 
bancos, lixeiras) 

Aumento no tráfego local 

Aumento na produção de resíduos sólidos  

Aumento dos ruídos  

Pressão sobre fauna e flora 

Eventos esportivos 

Pressão nas vias de acesso 

Pressão sobre o comércio local 

Aumento na incidência de ocorrências policiais 

Pressão sobre o transporte público 

Aumento na produção de resíduos sólidos  

Eventos culturais 

Pressão nas vias de acesso 

Demanda de áreas de estacionamento 

Pressão sobre o transporte público 

Aumento na produção de resíduos sólidos  

Pressão sobre os equipamentos públicos 

Aumento na produção e consumo de energia  

Deterioração dos equipamentos públicos 

Aumento da poluição sonora e visual 

 

O Complexo da Pampulha deverá ser alvos de importantes modificações na estrutura de 
acesso e qualificação de atrativos para a Copa de 2014, o que demandará estudos mais 
aprofundados dos impactos específicos advindos dessas obras.  
 
 

2.5.10.2. Região do Centro e da Savassi 
 
A região do Centro e da Savassi, localizada no perímetro da Avenida do Contorno, foi 
planejada como área de ocupação inicial da Capital. Esta região engloba três roteiros 
turísticos, a saber: Passado e Presente, Sínteses de Minas e Ofícios de Minas. 
 
O roteiro Passado e Presente estende-se da Praça da Liberdade até a região dos bairros 
Funcionários, Santo Antônio, Carmo e Cruzeiro. Seus principais atrativos estão 
concentrados na Praça da Liberdade, antigo centro administrativo do Governo do Estado de 
Minas Gerais, e na região da Savassi. A Praça da Liberdade, que no passado exerceu a 
função de centro das atividades político-administrativas do estado, abriga atualmente um 
complexo cultural extenso, com destaque para o Espaço TIM-UFMG do Conhecimento, 
Museu das Minas e do Metal, Biblioteca Pública Estadual, Palácio da Liberdade, além de 
oferta cultural que envolve apresentações artísticas e programação musical. A Savassi, que 
durante a década de 1980 passou de área exclusivamente residencial para área de uso 
misto, é hoje referência comercial e cultural no município e apresenta concentração elevada 
de bares, restaurantes, cinemas e equipamentos turísticos. 
 
O roteiro Sínteses de Minas tem como foco principal o Mercado Central e sua área de 
entorno direta. Tem como limite a Avenida do Contorno, desde o centro de Belo Horizonte 
até os bairros Santo Agostinho e Lourdes, e abriga bares e restaurantes tradicionais da 
cidade. No Mercado Central, podem ser encontradas mais de 400 lojas, bares e barracas.  
Outra atração do roteiro é o pólo de moda do Barro Preto, maior do estado, com mais de 
800 pronta-entregas, galerias e shopping centres. Os demais pontos turísticos presentes 
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neste trajeto são: Minascentro, Praça Raul Soares, Catedral da Fé, Praça da Assembleia, 
Museu de Minerais da IRRFI Internacional e Shopping Diamond Mall.  
 
O roteiro Ofícios de Minas abrange a região do centro de Belo Horizonte, que se estende da 
Avenida do Contorno e Avenida dos Andradas até a região do bairro Funcionários, onde se 
encontra com o roteiro Passado e Presente. Os principais pontos turísticos estão 
concentrados na Praça da Estação e ao longo da Avenida Afonso Pena. A Praça da Estação 
abriga o Museu de Artes e Ofícios e a Estação Central. O Parque Municipal é a grande área 
verde e referência cultural e de lazer deste roteiro. Ali se concentra também grande número 
de teatros, museus, praças e feiras, além do Palácio das Artes e dos shoppings populares 
Oiapoque, Caetés, Tupinambás, Xavantes e UAI.  
 
O histórico de ocupação do centro de Belo Horizonte remonta à época de criação da Capital, 
esta projetada para abrigar o novo centro político do estado de Minas Gerais. Na área 
circunscrita pelo perímetro da Avenida do Contorno, foram previstos as instalações das 
repartições públicas e os principais logradouros e equipamentos de comércio e serviços, 
fato que diferenciava esta zona urbana da zona suburbana e da zona rural. Dessa forma, à 
medida que as atividades terciárias se instalavam e se desenvolviam no centro, conferiam à 
Belo Horizonte as premissas necessárias para que se firmasse como importante núcleo 
urbano e pólo regional na economia nacional (Monteiro, 2007).  
 
A região da Savassi, assim denominada em função de uma padaria que existia na Praça 
Diogo de Vasconcelos (atual Praça da Savassi), é uma porção do bairro Funcionários, que 
era a área, no plano original da cidade, destinada à moradia dos funcionários públicos da 
Capital. Destinada inicialmente apenas ao uso residencial e de serviços públicos, a Savassi 
ao longo das décadas de 1970 e 1980 se consolida como uma centralidade de elite por 
oferecer boa qualidade ambiental, terrenos com maior permissividade construtiva e a preços 
mais acessíveis do que os encontrados na região central. A partir deste momento, a Savassi 
se consolida como centralidade de comércio e serviços de qualidade. Os roteiros inseridos 
nessa área ainda abrigam importantes eventos, como a Feira de Arte e Artesanato da 
Avenida Afonso Pena, que ocorre todos os domingos, a Banda Mole, no período do 
Carnaval, a Feira Tom Jobim, na região hospitalar, e os Festivais: Festival Internacional de 
Teatro de Palco e Rua (FIT), Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ), Festival 
Internacional de Dança (FID), Festival Internacional de Teatro de Bonecos, Comida de 
Boteco, dentre outros. Além destes, há intensa programação cultural e apresentações 
artísticas nos espaços da Praça da Liberdade, Praça da Estação e Parque Municipal ao 
longo do ano. 
 
O Plano Diretor de Belo Horizonte prevê a criação de cinco ADEs na região do Centro e 
Savassi, a saber: ADE do Vale do Arrudas, ADE Residencial Central, ADE Rua da Bahia 
Viva, ADE Pólo da Moda e ADE Savassi. A ADE do Vale do Arrudas tem por objetivo 
requalificar e intensificar a utilização dos espaços públicos na região do Vale do Arrudas,  
visando à recuperação do vale do ribeirão e o incentivo à atividades diversas, para 
garantir a vitalidade da região. A ADE Residencial Central define áreas de predomínio do 
uso residencial e preservação de edificações, sendo o uso não residencial previsto em 
edificações horizontais, nas destinadas a hotéis ou apart-hotéis e nas edificações 
tombadas. A ADE Rua da Bahia Viva visa ao incentivo do potencial de cultura e lazer, 
associado à importância histórica da Rua da Bahia, de modo a estimular a revitalização da 
mesma. A ADE Pólo da Moda, devido ao potencial têxtil e de produção de moda do centro 
comercial do Barro Preto, demanda medidas especiais para incremento de empregos e 
geração de divisas para o município. A ADE da Savassi visa à requalificação urbana da 
região, de modo a garantir o desenvolvimento sociocultural e sua recuperação urbano-
ambiental.  
 
Os quinze indicadores naturais, produtivos, institucionais, humano e social utilizados para 
a elaboração do ZEE, na região do Centro e da Savassi estão apresentados no quadro 
2.79. 
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Quadro 2.79 Indicadores socioambientais – ZEE/MG - Região do Centro e da 

Savassi, Belo Horizonte - 2008 

Indicadores  Condição 

Integridade da fauna Muito alta 

Integridade da flora Baixa/muito baixa 

Vulnerabilidade do solo  Alta 

Vulnerabilidade dos recursos hídricos Média 

Nível de comprometimento da água  Baixo/médio 

Risco ambiental Muito alto 

Qualidade ambiental Muito baixa 

Prioridade de conservação Baixa/média 

Prioridade de recuperação Muito alta 

Vulnerabilidade Natural Alta 

Componente produtivo Muito favorável 

Componente institucional  Muito favorável 

Componente humano Muito favorável 

Componente natural Pouco favorável 

Potencialidade social  Muito favorável 

Fonte: ZEE/MG, 2010 

 
A região do Centro e da Savassi, por constituir área de ocupação antiga da capital, 
concentra, desde a criação da cidade, os principais equipamentos de comércio e serviços, 
centros culturais e artísticos, equipamentos públicos e abriga grande parte do patrimônio 
histórico da Capital. Essa região concentra dois importantes núcleos turísticos com elevado 
potencial de atratividade, sendo os principais atrativos turísticos: complexo cultural da Praça 
da Liberdade, Mercado Central, pólo de moda do Barro Preto, Palácio das Artes e Parque 
Municipal, Praça da Estação e Museu de Artes e Ofícios e Boulevard Shopping. Além 
destes, ali estão também os shoppings populares: Oiapoque, Caetés, Tupinambás, 
Xavantes e UAI. De acordo com o ZEE, essas regiões apresentam risco ambiental muito 
alto, qualidade ambiental muito baixa e prioridade de recuperação muito alta. O componente 
social é muito favorável ao desenvolvimento sustentável, à exceção do componente natural, 
que apresenta elevada vulnerabilidade. A área do perímetro da Avenida do Contorno, que 
engloba os três roteiros turísticos supracitados, possui apenas duas unidades de 
conservação, conforme apresentado na tabela 2.337.  
 

Tabela 2.337 Parques Municipais em Belo Horizonte – Região do Centro e da Savassi - 
2010 

Regional Nome 
Área 
(m²) 

% sobre 
áreas de 

parque da 
regional 

% sobre 
área da 
regional 

Centro-Sul 
Parque Municipal Américo Renê Giannetti 190.400 5,25  

Parque Rosinha Cadar 6.985 0,19  

Total 197.385 5,44 0,62 

Fonte: Fundação de Parques Municipais - 2010 

 
O Parque Municipal Américo Renê Giannetti é a única unidade de conservação de interesse 
turístico inserida na área do centro e da Savassi. Com área de aproximadamente 20 
hectares, ainda não possui plano de manejo, apesar de ter sido inaugurado em 1897 e ser o 
parque urbano mais antigo da Capital. O parque não possui plano de visitas e tem 
capacidade de carga para 5.000 pessoas. Por estar inserido em meio à área urbana e estar 
aberto à população sem plano de visitas, sofre impactos ambientais, principalmente quanto 
ao lançamento de lixo e degradação de estruturas públicas, principalmente durante a 
realização de eventos de médio porte.  
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Os principais impactos de ordem ambiental na região do Centro e da Savassi estão 
apresentados no quadro 2.80. Estes estão relacionados, principalmente, a: aumento do 
tráfego local e contaminação do ar, aumento no consumo de energia, produção de lixo e 
sujeira do ambiente, poluição visual e sonora, paisagens prejudicadas, pichações e 
degradações de equipamentos urbanos.  
 

Quadro 2.80 Principais impactos socioambientais previstos, por tipo de atividade, na 
região do Centro e da Savassi, Belo Horizonte - 2010 

Tipo de atividade Principais impactos 

Visitação a parques e 
áreas naturais 

Pressão sobre o transporte público 

Aumento da demanda sobre setor de alimentação 

Pressão na utilização dos equipamentos públicos 
(sanitários, bancos, lixeiras) 

Aumento no tráfego local 

Aumento na produção de resíduos sólidos  

Aumento dos ruídos  

Pressão sobre fauna e flora 

Eventos culturais 

Pressão nas vias de acesso 

Demanda de áreas de estacionamento 

Pressão sobre o transporte público 

Aumento na produção de resíduos sólidos  

Pressão sobre os equipamentos públicos 

Aumento na produção e consumo de energia  

Deterioração dos equipamentos públicos 

Aumento da poluição sonora e visual 

 
A região central de Belo Horizonte passa por processo de requalificação urbana ,o que deve 
melhorar as condições de acesso e das edificações em condições de deterioração. A 
criação do Boulevard Arrudas e as reformas na Praça da Estação e em seu entorno geraram 
potencial para a instalação de equipamentos culturais que devem fomentar o turismo na 
região. A região da Savassi, que já concentra equipamentos e serviços especializados, 
deverá ser alvo de intervenção urbana para melhorar sua condição ambiental e incrementar 
a atividade turística.  
 
 

2.5.10.3. Região do Alto Mangabeiras  
 
A região do Alto Mangabeiras envolve o roteiro Horizontes da Cidade, que tem início no alto 
da Avenida Afonso Pena, região centro-sul de Belo Horizonte, e se estende do bairro 
Mangabeiras até a escarpa norte da serra do Curral. Os principais pontos turísticos do 
roteiro são: Parque Municipal das Mangabeiras, Praça do Papa e Praça JK e Museu das 
Telecomunicações Oi Futuro.  
 
Os dois bairros inseridos neste roteiro são: Mangabeiras e Serra. O histórico de ocupação 
do bairro Mangabeiras é de origem recente. Assim nomeado em função do córrego das 
Mangabeiras, o bairro foi projetado na década de 1960 pela Codeurbe em terras 
pertencentes à mineradora Ferrobel. Desde a primeira ocupação, o bairro é destinado ao 
uso residencial exclusivo e abriga uma população de alta renda. O bairro Serra tem histórico 
de ocupação que remonta ao início da ocupação da Capital e hoje abriga contrastes sociais 
profundos no município. Encontram-se no bairro empresas e moradias de alto padrão, 
escolas, clubes e condomínios destinados à população de alta renda, assim como a maior 
área de favela do município – o Aglomerado da Serra.  
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O Plano Diretor de Belo Horizonte prevê a criação da ADE Serra do Curral na região do 
bairro Mangabeiras, que contempla o perímetro de tombamento e da área de entorno da 
serra do Curral, definidos conforme deliberação do Conselho Deliberativo do Patrimônio 
Cultural do Município de Belo Horizonte. A ADE demonstra uma preocupação estética para 
que não haja descaracterização paisagística e prevê que a recuperação de áreas 
degradadas e projetos paisagísticos sejam feitos com espécies de vegetação nativa da serra 
do Curral.  
 
Os quinze indicadores naturais, produtivos, institucionais, humanos e sociais utilizados 
para a elaboração do ZEE, na região do Alto Mangabeiras, estão apresentados no quadro 
2.81. 
 

Quadro 2.81 Indicadores socioambientais – ZEE/MG - Região do Alto 
Mangabeiras, Belo Horizonte - 2008 

Indicadores  Condição 

Integridade da fauna Muito Alta 

Integridade da flora Baixa/Muito Alta 

Vulnerabilidade do solo  Muito alta 

Vulnerabilidade dos recursos hídricos Média/alta 

Nível de comprometimento da água  Baixo/médio 

Risco ambiental Muito alto 

Qualidade ambiental Muito baixa 

Prioridade de conservação Alta/muito alta 

Prioridade de recuperação Muito alta 

Vulnerabilidade Natural Muito alta 

Componente produtivo Muito favorável 

Componente institucional  Muito favorável 

Componente humano Muito favorável  

Componente natural Pouco favorável 

Potencialidade social  Muito favorável 

Fonte: ZEE/MG, 2010 

 
A região do Alto Mangabeiras, assim como as demais regiões turísticas do município, 
apresenta potencial social muito favorável ao desenvolvimento sustentável, segundo o 
Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais. As principais fragilidades ambientais 
apontadas pelo ZEE estão relacionadas a: integridade da fauna, vulnerabilidade do solo e 
dos recursos hídricos e risco ambiental muito elevado. A prioridade de recuperação e de 
conservação também foi classificada como sendo muito alta.  
 
A serra do Curral, com extensão de 11 quilômetros e altitude máxima de aproximadamente 
1.400 metros, foi eleita símbolo da Capital mineira e pode ser vista de grande parte dos 
bairros de Belo Horizonte. Por sua importância paisagística, foi tombada pelo IPHAN em 
1960 e pela Prefeitura Municipal em 1991. Serve de divisa entre os municípios de Belo 
Horizonte e Nova Lima e foi utilizada, ao longo do século XX, como importante área de 
mineração, sofrendo degradação dos ecossistemas e fragmentação de habitats. Atualmente, 
a existência de unidades de conservação ao longo da face norte da serra permite com que 
projetos de recuperação ambiental e preservação de vegetação nativa e espécies 
endêmicas sejam desenvolvidos, visando à conservação da biodiversidade. Os principais 
parques administrados pela FPM na região estão apresentados na tabela 2.338. 
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Tabela 2.338 Parques Municipais em Belo Horizonte – Região do Alto Mangabeiras - 2008 

Regional Nome 
Área 
(m²) 

% sobre 
áreas de 

parque da 
regional 

% sobre 
área da 
regional 

Centro-Sul 

Parque das Mangabeiras 2.452.000 67,58  

Parque Municipal Julien Rien  14.830 0,41  

Parque do Acaba Mundo, Parque Municipal Juscelino 
Kubitschek, ou Praça JK 

28.430 0,78  

Parque Fort Lauderdale  170.300 4,69  

Parque Paredão da Serra do Curral 403.000 11,11  

Total 3.068.560 84,57 9,73 

Fonte: Fundação de Parques Municipais - 2010 

 
As principais unidades de conservação municipal localizadas nesta área são: Parque 
Municipal das Mangabeiras e Parque Paredão da Serra. Além destas, o Parque Estadual da 
Baleia (unidade de conservação estadual administrada pelo Instituto Estadual de Florestas), 
ainda não aberto à visitação pública, apresenta potencial de exploração turística e deve ser 
incorporado ao Parque Municipal das Mangabeiras, de forma que passe a integrar o 
mosaico de unidades de conservação de Belo Horizonte, localizado ao longo da serra do 
Curral.  
 
O Parque Municipal das Mangabeiras foi criado em 1966, pelo Decreto 1.146, porém 
somente em 1982 foi inaugurado. Possui área de 245 hectares (que serão expandidos para 
347 após a anexação do Parque Estadual da Baleia), cobertos por áreas de Cerrado, 
Campo Rupestre e Mata Atlântica, grande diversidade florística e faunística. e abrange 14 
nascentes (PORFÍRIO et al., 2006). Possui estrutura para atividades de recreação, eventos 
musicais e artísticos, e desenvolve projetos de educação ambiental. É a única unidade de 
conservação municipal que possui plano de manejo aprovado e em execução.  Os principais 
impactos negativos do uso desta unidade de conservação como área de recreação e lazer 
estão relacionados a: uso indevido de fogo, invasão de espécies de fauna doméstica, 
captura de animais silvestres, superpopulação de animais silvestres (devido à elevada oferta 
de alimentos e ao confinamento), poluição dos cursos d‘água, furtos e outros crimes 
realizados dentro da unidade de conservação (PORFÍRIO et al., 2006). Além disso, o parque 
apresenta focos de erosão acelerada, atribuídos tanto à fragilidade do solo local quanto ao 
elevado grau de alteração antrópica. 
 
O Parque Estadual da Baleia é uma unidade de conservação de propriedade pública 
estadual e é administrado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF). O parque, ainda não 
aberto à visitação pública, apresenta elevado potencial de exploração turística, por ser uma 
das maiores áreas de conservação do município. Pretende-se transferir a gestão do Parque 
Estadual da Baleia para a prefeitura, de forma que o mesmo passe a integrar o mosaico de 
unidades de conservação de Belo Horizonte localizado ao longo da serra do Curral.  
 
O Parque Municipal Paredão da Serra, ainda em fase de implantação, terá área de 400 
hectares e será o maior parque ambiental de Belo Horizonte. Sua área, que sofreu extração 
mineral durante trinta anos no século XX, passa por um processo de recuperação ambiental 
e tem como limites o Parque das Mangabeiras, a Polícia Militar de Minas Gerais e a 
Companhia Vale do Rio Doce. A serra do Curral é alvo de projeto da prefeitura voltado à 
criação de um produto turístico de nível internacional, constituindo-se em uma das metas 
propostas pelo planejamento estratégico de Belo Horizonte. Espera-se que com a unificação 
das unidades de conservação ao longo da serra do Curral, a partir da criação do Complexo 
Ambiental da Serra do Curral, seja estabelecido um corredor de preservação ambiental que 
propicie a conciliação entre a visitação turística, e a preservação da fauna, flora, recursos 
hídricos e beleza paisagística.  
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O Parque Fort Lauderdale está localizado nos pés da serra do Curral, fazendo limite com o 
Parque Paredão da Serra. Criado em 2003, pelo Programa Cidades Irmãs, parceria entre a 
Prefeitura de Belo Horizonte e a cidade de Fort Lauderdale nos Estados Unidos, possui área 
de 170 hectares e fará parte do mosaico de unidades de conservação da serra do Curral, 
alvo do Projeto Complexo Ambiental da Serra do Curral.  
 
Além das Unidades de Conservação, a região do Alto Mangabeiras é palco de eventos 
durante todo o ano. A Praça do Papa recebe eventos de porte médio e alto, gratuitos e 
pagos, que geram pressão sobre o tráfego local e transporte público, além de gerarem 
poluição sonora e visual. Os principais impactos decorrentes da atividade turística nessa 
região estão sintetizados no quadro 2.82. 
 
Quadro 2.82 Principais impactos socioambientais previstos, por tipo de atividade, na região do Alto 

Mangabeiras, Belo Horizonte - 2010 

Tipo de atividade Principais impactos 

Visitação a parques e áreas naturais 

Pressão no transporte público 
Aumento da demanda sobre setor de 
alimentação 
Pressão na utilização dos equipamentos públicos 
(sanitários, bancos, lixeiras) 
Aumento no tráfego local 
Aumento na produção de resíduos sólidos  
Aumento dos ruídos  
Pressão sobre fauna e flora 

Eventos culturais 

Pressão nas vias de acesso 
Demanda de áreas de estacionamento 
Pressão sobre o transporte público 
Aumento na produção de resíduos sólidos  
Pressão sobre os equipamentos públicos 
Aumento na produção e consumo de energia  
Deterioração dos equipamentos públicos 
Aumento da poluição sonora e visual 

 
A região do Alto Mangabeiras é alvo do grande projeto turístico de Belo Horizonte nos 
próximos anos e deverá ser contemplada com investimentos em acessibilidade, transporte, 
preservação e educação ambiental, além de melhoria em áreas como segurança pública, 
capacitação de profissionais nos atrativos, qualificação de praças e equipamentos urbanos.  
 
 

2.5.10.4.  Santa Tereza  
 
O bairro Santa Tereza não está inserido em roteiros turísticos determinados pela Belotur. 
Apesar de ainda não consolidado enquanto roteiro turístico é abordado neste relatório por 
apresentar elevado potencial de atratividade turística. Tradicional reduto de artistas 
concentra grande número de estabelecimentos gastronômicos e de lazer e programação 
cultural e artística intensa ao longo do ano. Situado na zona leste de Belo Horizonte, tem 
sua história ligada à criação da nova Capital no final do século XIX. O bairro foi rebatizado 
diversas vezes (Colônia Américo Werneck, Bairro da Imigração, Alto do Matadouro, Bairro 
do Quartel e Fundos da Floresta), até que no ano de 1928 recebeu a atual denominação. Os 
primórdios da ocupação da área onde hoje se situa deve-se a chegada de imigrantes 
europeus, sobretudo italianos, que ali, freqüentemente, se instalavam. Essa atração de 
imigrantes recém chegados ao bairro é fruto da existência de um centro oficial de imigração 
no local, causa provável, inclusive, da antiga denominação ―Bairro da Imigração‖. Sobretudo 
a partir da década de 1960, tornou-se pólo cultural do município de Belo Horizonte. Diversos 
artistas e grupos musicais, assim como blocos carnavalescos, foram formados no bairro, e 
alguns deles tornaram-se referências no cenário musical brasileiro, com destaque, por 
exemplo, ao Clube da Esquina. Hoje, se destaca por uma arquitetura tradicional, ainda, sob 
uma perspectiva de expansão horizontal, com ruas tranquilas e muitas casas, imprimindo 
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uma atmosfera com traços interioranos ao bairro. Na arquitetura do bairro, duas 
construções, revitalizadas recentemente, se destacam: Praça Duque de Caxias e Igreja de 
Santa Tereza. A agitação boêmia do bairro é uma marca conhecida e frequentemente 
visitada pela população da Capital.  Uma dezena de bares e restaurantes, alguns bastante 
tradicionais, oferece opções de música e gastronomia diárias, contando com um público 
bastante cativo, que mantém ocupado, durante toda a semana o comércio do bairro. 
 
O Plano Diretor de Belo horizonte prevê a criação da ADE Santa Tereza, que, devido à 
ocupação histórico-cultural, deverá manter seu caráter essencialmente residencial, havendo 
permissão para atividades de comércio local e serviços. Os quinze indicadores naturais, 
produtivos, institucionais, humanos e sociais utilizados para a elaboração do ZEE, no bairro 
Santa Tereza, estão apresentados no quadro 2.83. 
 
 

Quadro 2.83 Indicadores socioambientais – ZEE/MG – Bairro Santa 
Tereza, Belo Horizonte -2008 

Indicadores  Condição 

Integridade da fauna Muito alta 

Integridade da flora Muito baixa/baixa 

Vulnerabilidade do solo  Alta/muito alta 

Vulnerabilidade dos recursos hídricos Média 

Nível de comprometimento da água  Médio 

Risco ambiental Muito alto 

Qualidade ambiental Muito baixa 

Prioridade de conservação Baixa/média 

Prioridade de recuperação Muito alta 

Vulnerabilidade Natural Alta 

Componente produtivo Muito favorável 

Componente institucional  Muito favorável 

Componente humano Muito favorável 

Componente natural Pouco favorável 

Potencialidade social  Muito favorável 

Fonte: ZEE/MG, 2010 

 
A região do bairro Santa Tereza, assim como as demais regiões turísticas do município, 
apresenta potencial social muito favorável ao desenvolvimento sustentável, segundo o 
Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais. As principais fragilidades ambientais 
apontadas pelo ZEE estão relacionadas a: integridade da flora, vulnerabilidade do solo, 
qualidade ambiental muito baixa e risco ambiental muito elevado. A prioridade de 
recuperação também foi classificada como sendo muito alta. O bairro Santa Tereza, 
localizado na regional Leste do município, não possui unidades de conservação que 
apresentam potencial turístico. Sua atratividade está vinculada às atrações culturais e 
gastronômicas. Os dois parques sob administração da Fundação de Parques Municipais na 
regional Leste são: Parque Linear do Arrudas e Parque Marcus Pereira Mello (tabela 2.339).  
 

Tabela 2.339 Parques Municipais – Região do bairro Santa Tereza - 2008 

Regional Nome 
Área 
(m

2
) 

% sobre áreas 
de parque da 

Regional 

% sobre área 
da Regional 

Leste 
Parque Linear do Arrudas 52.710 0,18  

Parque Marcus Pereira Mello 4.086 0,01  

Total 56.796 100,00 0,20 

Fonte: Fundação de Parques Municipais - 2010 
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O bairro de Santa Tereza é palco de eventos de pequeno e de médio porte durante todo o 
ano. A Praça Duque de Caxias, assim como os bares e restaurantes da região, recebe 
eventos que atraem principalmente o público belo-horizontino. A diversidade de 
estabelecimentos e o ar interiorano do bairro lhe conferem potencialidade de atração 
turística, que, entretanto, deve ser planejada, de forma a minimizar os impactos advindos da 
atividade. Os principais impactos previstos pelo incremento da atividade turística nessa 
região estão sintetizados no quadro 2.84. 
 

Quadro 2.84 Principais impactos socioambientais previstos, por tipo de 
atividade, no bairro Santa Tereza, Belo Horizonte - 2010 

Tipo de atividade Principais impactos 

Atividades culturais 

Pressão nas vias de acesso 

Demanda de áreas de estacionamento 

Pressão sobre o transporte público 

Aumento na produção de resíduos sólidos  

Pressão sobre os equipamentos públicos 

Aumento na produção e consumo de energia  

Deterioração dos equipamentos públicos 

Aumento da poluição sonora e visual 

 
O principal impacto de eventos culturais e atividades noturnas em Santa Tereza é a poluição 
sonora. Pelo fato de sua visitação se dar principalmente em razão de atividades noturnas, o 
bairro, essencialmente residencial, sofre com o barulho provocado nos bares e restaurantes. 
A pressão nas vias de acesso também deve ser considerada na fase de planejamento da 
atividade turística em Santa Tereza, que apresenta ruas estreitas e sem local para 
estacionamento. Espera-se que os investimentos em cultura e realização de eventos no 
local possam valorizar a importância histórico-cultural do bairro e consolidá-lo como centro 
turístico de Belo Horizonte.  
 

2.5.10.5.  Expominas e Parque da Gameleira 

O Expominas e o Parque da Gameleira não estão inseridos em roteiros turísticos 
determinados pela Belotur. No entanto, serão analisados como parte da Área de Influência 
Direta do município, por serem os principais locais voltados à realização de eventos de 
grande porte do município, que atraem grande número de participantes e turistas. 
Localizados próximo à Avenida Amazonas, no bairro da Gameleira, regional Oeste de Belo 
Horizonte, o Expominas e o Parque da Gameleira contam com uma área de 
aproximadamente 20 hectares e com estrutura para a realização de eventos simultâneos.  

Construído em 1998, o Expominas possui atualmente área de 10,41 hectares, sendo 7,2 
hectares de área construída. A estrutura de apoio à realização de eventos conta com três 
pavilhões, auditório, praça de alimentação, 24 salas de apoio para conferências e reuniões, 
passarelas de acesso ao metrô e estacionamento. O local comporta público de até 45 mil 
pessoas em até três eventos simultâneos e é o centro de feiras e exposições mais moderno 
da América Latina (PROMINAS, 2010).  

O Parque de Exposições de Animais Bolívar de Andrade (Parque da Gameleira) recebe 
eventos de cunho agrícola/rural, tais como rodeios, provas hípicas e amostras da produção 
agrícola, pecuária, industrial e comercial ao longo de todo o ano e possui área de 8,95 
hectares. O bairro Gameleira, além dos dois equipamentos de eventos, abriga diversos 
prédios públicos, como: Fundação Ezequiel Dias, Instituto Médico Legal, 5º Batalhão da 
Polícia Militar de Minas Gerais, Delegacia Regional do Ministério da Educação, 
Departamento de Estradas e Rodagens, Hospitais Galba Veloso e Sarah Kubitschek e as 
escolas (públicas e particulares): Centro Federal de Educação Técnica, Colégio Salesiano, 
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Escola Estadual Maurício Murgel e Escola Municipal João do Patrocínio. O principal acesso 
ao bairro se dá pela Avenida Amazonas e Rua Campos Sales.  

Os quinze indicadores naturais, produtivos, institucionais, humanos e sociais utilizados para 
a elaboração do ZEE, na região do Expominas e do Parque da Gameleira, estão 
apresentados no quadro 2.85.  
 

Quadro 2.85 Indicadores socioambientais – ZEE/MG - Região do 
Expominas e Parque da Gameleira, Belo Horizonte - 2008 

Indicadores  Condição 

Integridade da fauna Muito Alta 

Integridade da flora Baixa/Muito Alta 

Vulnerabilidade do solo  Muito alta 

Vulnerabilidade dos recursos hídricos Média/alta 

Nível de comprometimento da água  Baixo/médio 

Risco ambiental Muito alto 

Qualidade ambiental Muito baixa 

Prioridade de conservação Alta/muito alta 

Prioridade de recuperação Muito alta 

Vulnerabilidade Natural Muito alta 

Componente produtivo Muito favorável 

Componente institucional  Muito favorável 

Componente humano Muito favorável  

Componente natural Pouco favorável 

Potencialidade social  Muito favorável 

Fonte: ZEE/MG, 2010 

 
A região do Expominas e Parque da Gameleira, assim como as demais regiões turísticas do 
município, apresenta potencial social muito favorável ao desenvolvimento sustentável, 
segundo o Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais. As principais fragilidades 
ambientais apontadas pelo ZEE estão relacionadas a: integridade da flora, vulnerabilidade 
do solo, qualidade ambiental muito baixa e risco ambiental muito elevado. A prioridade de 
recuperação também foi classificada como sendo muito alta. A região ocupada por estes 
equipamentos para eventos, localizada na regional Oeste do município, não possui unidades 
de conservação que apresentam potencial turístico. Sua atratividade está vinculada aos 
eventos recebidos por estes equipamentos ao longo do ano, que atraem turistas de 
negócios, especialmente, ao longo de todo o ano. Os parques sob administração da 
Fundação de Parques Municipais na regional Oeste estão apresentados na tabela 2.340.  
 

Tabela 2.340 Parques Municipais – Região do Expominas e Parque da Gameleira, Belo 
Horizonte - 2008 

Regional Nome 
Área 
(m

2
) 

% sobre áreas 
de parque da 

regional 

% sobre 
área da 
regional 

Oeste 

Parque Municipal do Conjunto Estrela Dalva  12.400 1,20  

Parque Municipal Halley Alves Bessa  3.071 0,30  

Parque Bandeirante Silva Ortiz ou Parque 
Ecológico do Buritis 

9.824 0,95  

Parque da Vila Pantanal 10.920 1,06  

Parque Nova Granada ou Parque do Lixão 42.630 4,14  

Parque Municipal Jacques Cousteau 334.500 32,49  

Parque Aggeo Pio Sobrinho 610.700 59,32  

Parque da Vila Santa Sofia 5.532 0,54  

Total 1.029.577 100,00 3,08 

Fonte: Fundação de Parques Municipais - 2010 
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O Parque Aggeo Pio Sobrinho e o Parque Municipal Jacques Cousteau são as maiores 
unidades de conservação localizadas na regional Oeste. O primeiro, criado em 1996, por 
meio do programa Parque Preservado, integra parte do maciço da serra do Curral e é 
oriundo do parcelamento do solo para a criação do bairro Buritis. Apresenta como opções de 
lazer quadras poliesportivas, pista de caminhada, trilhas ecológicas, brinquedos e área de 
convivência. Cerca de 95% da área do parque é coberta por vegetação nativa, que abriga 
espécies de cerrado, mata galeria e campo cerrado, além de abrigar três nascentes. O 
Parque Municipal Jacques Cousteau, localizado no bairro Betânia, era até a década de 1970 
o antigo deposito de lixo da cidade. Em 1971, o Parque foi criado com uma área de 326.580 
m² e foi destinado à produção de mudas de espécies nativas e ornamentais para serem 
utilizadas no paisagismo em Belo Horizonte. Constitui hoje relevante exemplo de 
regeneração de áreas degradadas. Como opções de lazer, oferece trilhas, brinquedos, 
anfiteatros, pista de caminhada, campo de futebol, áreas de convivência e espaços para 
contemplação. Os principais impactos advindos da atividade turística na região do 
Expominas e Parque da Gameleira estão apresentados no quadro 2.86. 
 

Quadro 2.86 Principais impactos socioambientais previstos, por tipo de atividade, na 
região do Expominas e Parque da Gameleira, Belo Horizonte - 2010 

Tipo de atividade Principais impactos 

Eventos (feiras, exposições, 
congressos) 

Pressão nas vias de acesso 

Pressão sobre o transporte público 

Aumento na produção de resíduos sólidos 

Aumento na emissão de efluentes  

Aumento da poluição sonora e visual 

Aumento na produção e consumo de energia  

 
Os maiores fatores de pressão nesta região estão relacionados a: acesso e transporte 
público, aumento na produção de resíduos sólidos e no consumo de energia. O Expominas 
possui sistema de energia e saneamento, sistema de proteção acústica (combate a ruídos) 
e de combate a incêndios, o que favorece a realização de eventos de grande porte com o 
menor impacto possível na vizinhança. Além disso, é o único centro de convenções ligado 
diretamente ao metrô, o que potencialmente pode reduzir a pressão sobre as vias de acesso 
e transporte. O incentivo ao turismo de negócios e a consolidação de Belo Horizonte 
enquanto pólo de serviços avançados estão presentes tanto no Plano Diretor de Belo 
Horizonte quanto no Programa BH Metas e Resultados. A gestão ambiental de qualidade 
dos principais centros de convenção do município, que recebem eventos de grande porte, 
se faz essencial para que estes objetivos sejam consolidados, contribuindo para o objetivo 
firmado de tornar Belo Horizonte uma cidade sustentável.   
 
 

2.5.11. Gestão ambiental pública 
 
O atual modelo de gestão ambiental pública no Brasil foi estabelecido pela Lei federal 6.938 
de agosto de 1981, quando o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) foram criados. Por meio da aprovação da lei federal, 
ficou determinado que a gestão ambiental pública seria composta por um órgão central, um 
órgão colegiado com poder deliberativo e órgãos executivos, cujas atribuições estariam 
vinculadas ao controle e à promoção da melhoria da qualidade ambiental. A Lei nº 6.938 
também prevê as atribuições dos órgãos que compõem o SISNAMA nas três instâncias de 
governo: federal, estadual e municipal. A gestão ambiental pública da Área Turística de Belo 
Horizonte será abordada neste capítulo por meio da apresentação dos órgãos, instituições, 
políticas públicas e programas de gestão ambiental desenvolvidos na AT nos âmbitos 
federal, estadual e municipal, conforme estabelecido pelo termo de referência do PDITS.  
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 Gestão ambiental pública federal 
 
A gestão ambiental pública em âmbito federal é responsabilidade do Sistema Nacional de 
Meio Ambiente (SISNAMA), composto em nível nacional pelo órgão central, Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), pelo órgão colegiado, Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), e pelo órgão executivo, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA). Os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente fazem 
também parte do SISNAMA. 
 
O Ministério do Meio Ambiente, criado em 1992, tem como atribuição zelar pela Política 
Nacional do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, pela Política de Preservação de 
Ecossistemas e da Biodiversidade, pelas políticas para integração entre meio ambiente e 
produção e, ainda, pelo zoneamento ecológico-econômico. Ao Ministério cabe promover 
estratégias para o conhecimento, a proteção e a recuperação do meio ambiente, através de 
políticas públicas que visem à valorização dos serviços ambientais e à inserção do 
desenvolvimento sustentável na formulação e implantação destas, de forma compartilhada, 
participativa e democrática (MMA, 2010).  
 
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão consultivo e deliberativo do 
SISNAMA, o qual dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo 
Decreto 99.274 de 1990. O Conama é um órgão colegiado representativo composto por 
cinco setores: órgãos federais, estaduais e municipais, setor privado e sociedade civil.  
 
O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) é o órgão 
executivo das políticas de meio ambiente e gestão ambiental em âmbito nacional. Sua 
criação, pela Lei 7.735, de fevereiro de 1989, integrou a gestão ambiental pública federal, 
até então fragmentada em diversos ministérios. Ao órgão cabe a execução das políticas 
federais de gestão ambiental, que incluem o licenciamento e o monitoramento ambientais, a 
fiscalização, o zoneamento ambiental, dentre outros. 
 

 Gestão ambiental pública estadual 
 
Em âmbito estadual, a gestão ambiental pública é coordenada pelo Sistema Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA), composto por: Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), Conselho Estadual de Política 
Ambiental (COPAM), Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) e órgãos vinculados: 
Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Instituto Estadual de Florestas (IEF) e 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) – ver figura 2.18. 
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Figura 2.18 Sistema Estadual do Meio Ambiente 

 

 
 

Fonte: SEMAD, 2010 

 
 
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), criada 
pela Lei 11.903, de setembro de 2005, é o órgão estadual responsável pela proposição e 
execução das políticas públicas de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável no 
estado de Minas Gerais e pela coordenação do Sistema Nacional do Meio Ambiente ( 
SISNAMA) no âmbito estadual, conforme os termos da Lei Federal 6.938, de 31 de agosto 
de 1981. À Semad compete: representar o governo do estado de Minas Gerais no CONAMA 
e no Conselho Nacional de Recursos Naturais Renováveis; e realizar a coordenação da 
gestão ambiental integrada no estado, a consolidação das normas técnicas em conjunto 
com demais órgãos e entidades que atuam na área ambiental, a aplicação da legislação 
ambiental vigente, a coordenação de ações voltadas para a proteção e conservação do 
meio ambiente, o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, a coordenação do 
zoneamento ambiental no estado e o estabelecimento de cooperação técnica, financeira e 
institucional com organismos internacionais, visando ao desenvolvimento sustentável do 
estado. A Semad também presta os serviços de licenciamento ambiental para empresas de 
potencial poluidor significativo, autorização para o funcionamento de empresas com impacto 
ambiental não significativo e de consulta ao acervo da instituição (SEMAD, 2010).  
 
Dentre os programas desenvolvidos pela Semad na Área Turística citam-se: criação da 
Agenda 21 estadual, análise das propostas da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), em 
conjunto com demais órgãos do SISEMA, elaboração do Manual de Obras sustentáveis e do 
Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais e os programas de educação ambiental: 
Projeto Estruturador Revitalização da Bacia do Rio das Velhas - Meta 2010 e Programa 
Semeando.  

SISEMA 

SEMAD 

COPAM CERH 

ÓRGÃOS 
VINCULADOS 

FEAM 
Agenda Marrom 

IGAM 
Agenda Azul 

IEF 
Agenda Verde 



 

−  − 477 

 
SEMAD – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável 

Titular José Carlos Carvalho 

Endereço 
Prédio Minas 1º e 2º andar - Cidade Administrativa de 
Minas Gerais - Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n 
Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP: 31630-900 

Sítio eletrônico www.meioambiente.mg.gov.br 

Telefones (31) 39151903 / (31) 39151905 

Horário de 
funcionamento 

8 às 12h e 14 às 18h 

 
O Conselho de Política Ambiental (COPAM), criado em 1977 como um órgão normativo, 
colegiado, consultivo e deliberativo subordinado à Semad, é responsável por ―deliberar 
sobre diretrizes, políticas, normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de 
caráter operacional, para preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos 
ambientais, bem como sobre a sua aplicação pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, pelas entidades a ela vinculadas e pelos demais órgãos 
locais‖ (SEMAD, 2010). A estrutura do Copam está organizada com base em Câmaras 
especializadas, a saber: 
 

1. Presidência  
2. Plenário 
3. Câmara Normativa e Recursal 
4. Câmaras temáticas (Câmara de Energia e Mudanças Climáticas, Câmara de 

Indústria, Mineração e Infraestrutura, Câmara de Atividades Agrossilvopastoris, 
Câmara de Instrumentos de Gestão Ambiental,Câmara de Proteção à Biodiversidade 
e de Áreas Protegidas) 

5. Secretaria Executiva  
6. Unidades regionais 

 
A Presidência é exercida pelo secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, que fará o controle da legalidade dos atos decisões da Câmara Normativa e 
Recursal e das Unidades Regionais Colegiadas. O Plenário é o órgão superior de 
deliberação do Conselho. A Função de Secretário Executivo do Copam é exercida pelo 
secretário adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com apoio da 
Subsecretaria de Gestão Ambiental Integrada. 
 

COPAM – Conselho de Política Ambiental 

Titular José Carlos Carvalho 

Endereço 
Prédio Minas 1º e 2º andar - Cidade Administrativa de 
Minas Gerais - Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Bairro 
Serra Verde - Belo Horizonte - CEP: 31630-900 

Sítio eletrônico www.meioambiente.mg.gov.br/copam 

Telefones (31) 39151903 / (31) 39151905 

Horário de 
funcionamento 

8 às 12h e 14 às 18h 

 
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) foi criado pelo Decreto 26.961, de abril 
de 1987, com o objetivo de aperfeiçoar mecanismos de planejamento, compatibilização, 
avaliação e controle dos recursos hídricos do estado, tendo em vista a necessidade de 
promover a integração entre órgãos públicos, setor produtivo e sociedade civil organizada, 
visando ao controle da água e sua utilização racional. O CERH é composto por 
representantes do Poder Público, de forma paritária entre o estado e os municípios; e por 
representantes dos usuários e de entidades da sociedade civil ligadas aos recursos hídricos, 
de forma paritária com o Poder Público. A Presidência do CERH é exercida pelo titular da 
Semad.  
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Compete ao CERH: ―estabelecer os princípios e diretrizes da política estadual de Recursos 
hídricos, aprovar o plano Estadual de Recursos Hídricos, decidir os conflitos entre os 
Comitês de Bacia Hidrográfica, estabelecer critérios e normas sobre a cobrança pelo direito 
de uso, aprovar a instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica, reconhecer os consórcios ou 
associações intermunicipais, locais ou multissetoriais de usuários de recursos hídricos, 
exercer outras atividades, ações e funções estabelecidas, compatíveis com a gestão de 
recursos hídricos do estado ou sub-bacias de rios de domínio da União‖ (SEMAD, 2010). 
 

CERH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

Titular José Carlos Carvalho 

Endereço 
Prédio Minas 1º e 2º andar - Cidade Administrativa de 
Minas Gerais - Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Bairro 
Serra Verde - Belo Horizonte - CEP: 31630-900 

Sítio eletrônico  www.meioambiente.mg.gov.br/cerh 

Telefones (31) 39151903 / (31) 39151905 

Horário de 
funcionamento 

8 às 12h e 14 às 18h 

 
A Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) é um dos órgãos de apoio ao Comam e 
atua vinculada à Semad. Responsável pela Agenda Marrom do estado, cabe à Feam 
licenciar e fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras, tais como atividades 
industriais, minerárias, e de infraestrutura (saneamento, infraestrutura urbana, e 
infraestrutura para a geração de energia), além de executar as políticas de proteção, 
conservação e melhoria da qualidade ambiental, promoção de programas de pesquisa, 
educação e extensão que visam o desenvolvimento de tecnologias ambientais. No âmbito 
federal, o órgão integra o Sisnama (FEAM, 2010).  
 

FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente  

Titular José Cláudio Junqueira Ribeiro 

Endereço 
Prédio Minas 1º e 2º andar - Cidade Administrativa de 
Minas Gerais - Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n 
Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP: 31630-900 

Sítio eletrônico  www.feam.br 

Telefones (31) 39151244 

Horário de 
funcionamento 

8 às 12h e 14 às 18h 

 
O Instituto Estadual de Florestas (IEF) é o órgão responsável pela Agenda Verde do estado 
de Minas Gerais. Vinculado à Semad, cabe ao IEF elaborar e executar as políticas florestais, 
de pesca e aqüicultura sustentável, o planejamento e manejo de unidades de conservação 
(UCs) estaduais, as atividades de preservação e conservação do meio ambiente, 
desenvolvimento sustentável, as pesquisas em biomassa e biodiversidade, o inventário 
florestal e o mapeamento da cobertura vegetal do estado (IEF a, 2010). Na área turística de 
Belo Horizonte, o IEF é gestor de três Unidades de Conservação (UC), a saber:  
 

 Estação Ecológica do Cercadinho - Unidade de Conservação de proteção integral 
localizada nos municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, criada pela Lei ordinária 
15.979, de janeiro de 2006, com o objetivo de proteger o manancial de 
abastecimento público, o aquífero, a flora e a fauna, o solo e as paisagens locais. 
Bioma predominante: Cerrado. Não possui Plano de Manejo. 

 Parque Estadual do Rola Moça - UC de proteção integral criado pelo Decreto 36.071, 
de setembro de 1994, com o objetivo de proteger a fauna, a flora e os mananciais. 
Abrange áreas dos municípios de Belo Horizonte, Ibirité, Brumadinho e Nova Lima e 
se encontra em área de predominância dos biomas Mata Atlântica e Cerrado. Possui 
Plano de Manejo, aprovado pela resolução 1.386 de agosto de 2008. 

 Parque Estadual Serra Verde - UC de proteção integral localizada nos municípios de 
Belo Horizonte e Vespasiano, criado pelo Decreto s/nº, de dezembro de 2007, com o 
objetivo de proteger a flora e a fauna regionais, os cursos d‘água e para fins de 
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pesquisa cientifica, projetos educativos e recreativos. Bioma predominante: Mata 
Atlântica. Não possui Plano de Manejo. 

 Parque Estadual da Baleia - UC de proteção integral criado pelo Decreto 28.162, de 
6 de junho de 1988, com o objetivo de resguardar o patrimônio florestal e 
paisagístico de Belo Horizonte e oferecer possibilidades de recreação e lazer. Não 
possui plano de manejo.  

 

IEF – Instituto Estadual de Florestas 

Titular Shelley de Souza Carneiro  

Endereço 
Prédio Minas 1º e 2º andar – Cidade Administrativa de 
Minas Gerais - Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Bairro 
Serra Verde - Belo Horizonte - CEP: 31630-900 

Sítio eletrônico  

Telefones (31) 39151159 

Horário de 
funcionamento 

8 às 12h e 14 às 18h 

 
O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) é o órgão vinculado à Semad responsável 
pela Agenda Azul do estado. Ao IGAM compete o planejamento e gestão das ações 
voltadas para a preservação das águas e a concessão de outorgas de direito de uso dos 
recursos hídricos estaduais. É também responsável pelo monitoramento das águas 
superficiais e subterrâneas do estado, pelos planos de recursos hídricos e pela consolidação 
dos Comitês de Bacias Hidrográficas e Agências de Bacias. A estrutura organizacional do 
IGAM conta com duas Diretorias, Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos e Diretoria de 
Monitoramento e Fiscalização Ambiental; dez Gerências e o Núcleo de Apoio aos Comitês 
de Bacias Hidrográficas, além da Diretoria Geral e do Conselho de Administração (IGAM, 
2010). 
 

IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

Titular Cleide Izabel Pedrosa de Melo 

Endereço 
Prédio Minas 1º e 2º andar - Cidade Administrativa de 
Minas Gerais - Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n 
Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP: 31630-900 

Sítio eletrônico  www.igam.mg.gov.br 

Telefones (31) 39151252 

Horário de 
funcionamento 

8 às 12h e 14 às 18h 

 

 Gestão ambiental pública municipal 
 
O sistema de gestão ambiental pública municipal é composto por: Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (SMMA), Conselho Municipal do Meio Ambiente do Município de Belo 
Horizonte (COMAM), Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência 
(CMMCE), Fundação de Parques Municipais e Fundação Zoo-botânica de Belo Horizonte. 
Outras Secretarias municipais instituem políticas públicas e executam programas que 
afetam diretamente a qualidade socioambiental do município. Estes projetos e programas 
serão abordados, separadamente, após a identificação dos órgãos e instituições 
responsáveis pela gestão ambiental pública municipal. 
 
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), é responsável pela execução das 
atividades de gestão ambiental pública do município de Belo Horizonte e está integrada às 
demais secretarias e órgãos municipais, exercendo um papel estruturador na execução das 
políticas públicas. Essa integração garante que todos os projetos e ações municipais sigam 
os princípios da legislação ambiental vigente. À SMMA, que até o ano de 2009 era 
Secretaria Adjunta do Meio Ambiente, compete, além do licenciamento ambiental público e 
privado no município, a formulação de normas técnicas e padrões de proteção, o 
estabelecimento de áreas prioritárias à ação do Executivo municipal em relação à qualidade 
ambiental, a elaboração e coordenação de planos, projetos, pesquisas e atividades para 
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implantação da política ambiental, a formação de uma consciência pública em relação à 
conservação do meio ambiente, o controle e a fiscalização ambiental e a prestação de 
suporte técnico ao Comam. (PBH b, 2010) A SMMA possui, atualmente, três programas em 
andamento: o Adote o Verde, o Concurso Cidade Jardim e a Operação Oxigênio. 
 
O Programa Adote o Verde apóia-se em uma parceria entre a prefeitura e a iniciativa 
privada ou a comunidade em geral, a qual tem por objetivo implantar e/ou manter áreas 
verdes no município, como praças, parques, canteiros centrais de avenidas, jardins, entre 
outros. A parceria pode ser feita entre qualquer pessoa física ou jurídica e a prefeitura, e 
qualquer área verde do município está apta à adoção. A prefeitura é encarregada do projeto 
de implantação, do pagamento das contas de água e luz e de dar suporte técnico e 
permissão para a divulgação da parceria, mediante a instalação de placas indicativas. Aos 
adotantes cabe a manutenção das áreas. O programa é hoje responsável pela manutenção 
de 300 áreas verdes municipais (PBH b, 2010). Os interessados em participar do programa 
devem entrar em contato com a SMMA ou com a regional em que a área verde está 
inserida.  
 
O Concurso Cidade Jardim, lançado no ano de 2000 pela prefeitura, tem por objetivo 
reconhecer e valorizar os serviços de funcionários públicos e privados envolvidos na 
manutenção de parques, jardins e demais áreas verdes da cidade. Envolve as áreas 
participantes do Programa Adote o Verde, além de áreas mantidas por particulares e 
funcionários da prefeitura. Há duas categorias no Concurso: a categoria ―Parques Adotados‖ 
e ―Parques não Adotados‖ pelo Programa Adote o Verde. O evento reúne a SMMA, as 
Secretarias de Coordenação de Gestão Regional, empresas e comunidade em geral.  
 
A Operação Oxigênio foi instituída em 1988, dois anos após a criação do Programa Nacional 
de Controle da Poluição por Veículos Automotores (PROCONVE), instituído pelo CONAMA 
em nível nacional, em 1986. O programa é uma parceira entre a prefeitura e governo do 
estado de Minas Gerais e tem por objetivo principal controlar a emissão de fumaça preta nos 
veículos movidos a óleo diesel em circulação na Capital, mediante a fiscalização (ação 
flagrante). Os veículos movidos a óleo diesel foram definidos como prioridade na operação 
por ser este produto o combustível mais utilizado por frotas de uso intenso e que carregam 
cargas mais pesadas. Além disso, a frota movida a diesel é geralmente mais antiga e gera 
descargas atmosféricas mais incômodas à população e são facilmente detectáveis (PBH b, 
2010). A operação tem caráter punitivo e é realizada pela SMMA, com participação da 
BHTRANS e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nas vistorias. Os órgãos que 
participam da Operação são: SMMA, BHTRANS, DETRAN/MG, PMMG, FEAM, DER e 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
A estrutura da SMMA, de forma a permitir a implantação da política ambiental municipal, é 
composta por onze gerências, a saber: 

 Gerência de Licenciamento de Empreendimentos de Impacto (GELA)  

 Gerência de Fiscalização e Controle Ambiental (GEFA) 

 Gerência de Normatização e Análise Técnico Processual (GENA) 

 Gerência de Gestão Ambiental (GGAM) 

 Gerência de Planejamento e Monitoramento Ambiental (GPLA) 

 Gerência de Gestão de Documentação e Informações (GEGED) 

 Gerência de Informações e Acompanhamento Técnico (GEIAT-MA) 

 Gerência Executiva do COMAM (GEXMA) 

 Gerência de Comunicação (GECOM-MA) 

 Gerência Administrativa (GEADM-MA)  

 Gerência Financeira (GEFIN-MA). 
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SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Titular Nívio Tadeu Lasmar Pereira 

Endereço 
Avenida Afonso Pena 4000, 6º andar – Cruzeiro – Belo 
Horizonte – CEP: 30.130.009  

Sítio eletrônico www.pbh.gov.br 

Telefones 
(31)3277-5182 / (31)3277-5279 / (31)3277-5252  
(31)3277-5260 / (31)3277-5105 / (31)3277-5099 
(31)3277-5186    

Horário de funcionamento 08:00 às 18:00 

 
O Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMAM), é um órgão colegiado com ação 
normativa e de assessoramento, criado pela Lei Municipal 4.253, de 04 de dezembro de 
1985, e é responsável pela formulação das diretrizes da Política Municipal de Meio 
Ambiente em Belo Horizonte. Suas competências, entre outras, incluem: formulação de 
normas técnicas e padrões de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente em Belo 
Horizonte, concessão de licenças para a implantação e a operação de atividades 
potencialmente poluidoras; e a aprovação de normas e diretrizes para o licenciamento 
ambiental no município. Este órgão é formado por duas Câmaras, a saber: Câmara de 
Licenciamento de Antenas de Telecomunicações e Câmara Técnico-revisora e Recursal. 
 
O Conselho é composto de ―um Presidente, seis representantes do Poder Público Municipal; 
oito representantes escolhidos entre as entidades ou cidadãos de destacada atuação, no 
âmbito municipal, na área de proteção e preservação do meio ambiente ou de incentivo ao 
desenvolvimento econômico; e um Cientista, Tecnólogo, Pesquisador ou pessoa de notório 
saber, dedicado à atividade de preservação do meio ambiente e à melhoria da qualidade de 
vida, de livre escolha do Prefeito‖ (PBH b, 2010). 
 

COMAM – Conselho Municipal do Meio Ambiente 

Titular Ronaldo Vasconcellos Novais 

Endereço 
Avenida Afonso Pena 4000, 7º andar – Cruzeiro – Belo 
Horizonte – CEP: 30.130.009  

Sítio eletrônico  www.pbh.gov.br 

Telefones 
(31)3277-5182 / (31)3277-5279 / (31)3277-5252 / (31)3277-
5260 / (31)3277-5105 / (31)3277-5099 / (31)3277-5186    

Horário de funcionamento 08:00 às 18:00 

 
O Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência (CMMCE) é um órgão 
consultor, assessor e articulador das políticas ambientais já existentes em cada órgão da 
prefeitura. É responsável pela articulação das políticas públicas e da iniciativa privada para a 
diminuição de gases poluentes na atmosfera e na conscientização ambiental da sociedade. 
Ele é formado por representantes da prefeitura, da Câmara Municipal, do estado, 
Universidades, ONGs e entidades representativas da indústria e do comércio. Entre as 
ações estimuladas pelo CMMCE citam-se: ampliação do aproveitamento dos gases 
produzidos pelo lixo do Aterro Sanitário, uso da energia solar nas residências e reciclagem 
do lixo. Na geração da Ecoeficiência, o Comitê é um espaço para estimular a criação de 
mecanismos de desenvolvimento limpo, a partir do aproveitamento dos potenciais poluentes 
gerados, como indústrias e automóveis (PBH b, 2010). 
 

CMME – Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência 

Titular Ronaldo Vasconcellos 

Endereço 
Avenida Afonso Pena 4000 6º andar – Cruzeiro – Belo 
Horizonte – CEP: 30.130.009  

Sítio eletrônico  www.pbh.gov.br 

Telefones 
(31)3277-5182 / (31)3277-5279 / (31)3277-5252 / (31)3277-
5260 / (31)3277-5105 / (31)3277-5099 / (31)3277-5186    

Horário de funcionamento 08:00 às 18:00 
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A Fundação de Parques Municipais (FPM), criada pela Lei 9.011/05, é vinculada à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e tem por objetivos principais: exercer a 
administração e a manutenção dos parques municipais, realizar atividades de conservação 
da biodiversidade, educação e manejo ambiental, e realizar atividades de lazer, cultura e 
cidadania no município, de acordo com a política de meio ambiente do município (PBH b, 
2010).    
 
A FPM administra e mantêm 69 parques, distribuídos nas nove regionais do município – 
Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova – 
somando 8,6 milhões de metros quadrados (ver tabela 2.341). A FPM também gerencia os 
quatro cemitérios públicos municipais: Nosso Senhor do Bonfim, Cemitério da Saudade, 
Cemitério da Paz e Consolação, que totalizam uma área de 706 mil metros quadrados, e 
cinco Centros de Vivência Agroecológica (CEVAES).  
 
Os Cevaes, espaços público-comunitários que visam à propagação de práticas ecológicas, 
segurança alimentar, saúde, agricultura urbana, geração alternativa de renda, entre outros, 
foram criados em 1993 e possuem convênios firmados com a prefeitura e a ONG Rede 
Intercâmbio de Tecnologias Alternativas. Os centros administrados pela FPM são: Taquaril, 
Morro das Pedras, Serra verde, Capitão Eduardo e Coqueiros.  
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Tabela 2.341 Parques municipais de Belo Horizonte, por regional administrativa - 2010 

Regional  Nome 
Área 
(m

2
) 

% sobre áreas 
de parque da 

regional 

% sobre área 
da regional 

Barreiro 

1 
Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta, ou Parque 
Teixeira Dias 

53.910 16,09  

1 Parque Roberto Burle Marx, ou Parque das Águas 174.600 52,12  

1 Parque Vila Pinho 79.740 23,80  

1 Parque Municipal do Tirol 26.760 7,99  

  4   335.010 100,00 0,63 

Centro-Sul 

1 Parque Municipal Américo Renê Giannetti 190.400 5,25  

1 Parque das Mangabeiras 2.452.000 67,58  

1 Parque Bosque São Bento II  44.110 1,22  

1 
Parque Jornalista Eduardo Couri, ou Barragem Santa 
Lúcia 

86.000 2,37  

1 Área das Nascentes da Barragem Santa Lúcia 4.178 0,12  

1 
Parque Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia, 
ou Bosque Colibri 

8.107 0,22  

1 Parque Mosteiro Tom Jobim  6.472 0,18  

1 Parque Professor Amílcar Vianna Martins 18.320 0,50  

1 Parque Mata das Borboletas  35.830 0,99  

1 Parque Municipal Julien Rien  14.830 0,41  

1 
Parque do Acaba Mundo, Parque Municipal Juscelino 
Kubitschek, ou Praça JK 

28.430 0,78  

1 Parque Rosinha Cadar 6.985 0,19  

1 Parque Paulo Berutti  29.340 0,81  

1 Parque das Nações  111.200 3,06  

1 Fort Lauderdale  170.300 4,69  

1 Parque Paredão da Serra do Curral 403.000 11,11  

1 Parque Ecológico Santo Antônio 18.940 0,52  

  17   3.628.442 100,00 11,51 

Leste 
1 Parque Linear do Arrudas 52.710 0,18  

1 Parque Marcus Pereira Mello 4.086 0,01  

  2   56.796 100,00 0,20 

Nordeste 

1 Parque Municipal Professor Guilherme Lage  123.100 21,47  

1 Parque Escola Jardim Belmonte  57.600 10,05  

1 
Parque professor Marcos Mazzoni conhecido como 
Parque da Cidade Nova 

14.080 2,46  

1 Parque Ismael de Oliveira Fábregas  10.250 1,79  

1 
Parque Municipal da Reserva Ecológica do Bairro 
União, ou Parque da Matinha 

15.930 2,78  

1 Parque Municipal Renato Azeredo  92.670 16,17  

1 
Parque Orlando de Carvalho da Silveira, ou Morro do 
Bolo 

26.910 4,69  

1 Fernão Dias Parque do Sol 26.100 4,55  

1 Parque Linear José Candido da Silveira 51.460 8,98  

1 Parque Fernão Dias 27.110 4,73  

1 Parque Ecológico e Cultural Vitória 101.100 17,64  

1 Parque Goiânia 13.710 2,39  

1 Parque Hugo Furquim Werneck  13.240 2,31  

  13   573.260 100,00 1,45 

 



 

−  − 484 

 

Continuação da Tabela 2.5.30 

Regional   Nome 
Área 
(m2) 

% sobre áreas 
de parque da 
regional 

% sobre área 
da regional 

Noroeste 

1 
Parque Maria do Socorro Moreira, ou Parque do 
Aeroporto Carlos Prates 

97.570 67,14  

1 Parque Ecológico do Bairro Caiçara ou Parquinho 11.650 8,02  

1 Parque Vencesli Firmino da Silva  20.180 13,89  

1 Parque Ecológico Pedro Machado 5.837 4,02  

1 Parque Jardim Montanhês 10.080 6,94  

  5   145.317,00 100,00 0,38 

Norte 

1 Parque do Bairro Planalto  26.340 16,70  

1 Parque Nossa Senhora da Piedade 59.360 37,64  

1 Parque Ecológico Córrego Primeiro de Maio 33.770 21,42  

1 Parque Vila Clóris 9.214 5,84  

1 
Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes, ou 
Parque Madri 

29.000 18,39  

  5   157.684 100,00 0,47 

Oeste 

1 Parque Municipal do Conjunto Estrela Dalva  12.400 1,20  

1 Parque Municipal Halley Alves Bessa  3.071 0,30  

1 
Parque Bandeirante Silva Ortiz ou Parque Ecológico do 
Buritis 

9.824 0,95  

1 Parque da Vila Pantanal 10.920 1,06  

1 Parque Nova Granada ou Parque do Lixão 42.630 4,14  

1 Parque Municipal Jacques Cousteau 334.500 32,49  

1 Parque Aggeo Pio Sobrinho 610.700 59,32  

1 Parque da Vila Santa Sofia 5.532 0,54  

  8   1.029.577 100,00 3,08 

Pampulha 

1 Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado 311.200 31,37  

1 Parque Dona Clara 29.230 2,95  

1 Parque Ursulina de Andrade Mello 311.600 31,41  

1 Parque Fazenda da Serra, ou Parque Fernando Sabino 186.400 18,79  

1 Parque Cássia Eller 28.300 2,85  

1 Parque do Confisco 27.910 2,81  

1 Parque Elias Michel Farah 6.272 0,63  

1 Parque Ecológico e Cultural Enseada das Garças 33.350 3,36  

1 Parque Ecológico Brejinho 57.690 5,82  

  9   991.952 100,00 2,10 

Venda 
Nova 

1 Parque Alexander Brandt 12.500 1,09  

1 Parque do Bairro Cenáculo 11.030 0,96  

1 Parque do Bairro Jardim Leblon 9.970 0,87  

1 Parque do Conjunto Habitacional da Lagoa 16.310 1,42  

1 Parque Serra Verde 1.056.000 91,67  

1 Parque do Córrego Avenida Baleares 15.530 1,35  

1 Parque Telê Santana 30.610 2,66  

  7   1.151.950 100,00 4,14 

Geral 70   8.069.988,00   2,42 

Fonte: Fundação de Parques Municipais - 2010 

 
A FPM desenvolve projetos de educação ambiental, pesquisa científica, manejo ambiental e 
conservação da biodiversidade urbana. Dentre os projetos da FPM, o “Programa de 
Pesquisa Científica‖, realizado em parceria com órgãos de pesquisa e universidades, tem 
por objetivos: regulamentar os projetos de pesquisa desenvolvidos nas unidades da FPM, 
elaborar um banco de projetos prioritários, e criar o acervo bibliográfico da Fundação. Por 
meio deste programa, a FPM busca ampliar o conhecimento de suas unidades e atuar de 
maneira mais eficaz no manejo de problemas recorrentes em parques urbanos, ―como a 
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invasão de espécies exóticas, introdução de animais domésticos, focos erosivos, poluição 
hídrica, dentre outros‖ (PBH b, 2010).  
 
Os projetos de educação ambiental desenvolvidos pela FPM envolvem trilhas educativas, 
oficinas, exposições e gincanas nas unidades administradas pela Fundação, e o programa 
―Uma vida, uma árvore‖, em que uma espécie de árvore nativa é plantada pela prefeitura a 
cada criança registrada nos cartórios do município.  
 
A FPM também participa do Programa de Recuperação e Obras nos Parques 
(PROPARQUE) que foca suas ações na revitalização, reforma e recuperação de parques já 
existentes e na criação de novos parques; do ―Concurso Cidade Jardim‖, programa em 
parceria com a SMMA; do ―Programa Jovem Jardineiro‖, que propõe a inserção de 
adolescentes no mercado de trabalho, capacitando-os em atividades ligadas à jardinagem, 
em parceria com a Associação Municipal de Assistência Social (AMAS) e o programa ―Casa 
Menino no Parque‖, iniciativa socioeducativa realizada no Parque das Mangabeiras, criado 
para atender as comunidades vizinhas ao parque.  
 
A FPM também desenvolve projetos de acessibilidade e sinalização em suas unidades, 
visando à inclusão de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e à orientação dos 
usuários pelo espaço dos parques. Além disso, promove eventos ao longo do ano, como 
política de incentivo à apropriação dos espaços públicos pela população, em datas 
comemorativas, como: Dia da Mulher, Dia Mundial das Águas, Dia das Mães, Semana do 
Meio Ambiente, Festas Juninas, Dia da Árvore, Dia das Crianças e Finados (PBH b, 2010). 
A estrutura da FPM é constituída por um Conselho Curador, que é composto pelo 
presidente, três assessorias e cinco diretorias, que englobam sete departamentos, dezoito 
divisões e seis seções, a saber: 
 

 Presidente 

 Assessoria Jurídica 

 Assessoria de Comunicação Social 

 Assessoria Especial 

 Diretoria de Planejamento e Monitoramento 

 Diretoria de Gestão Operacional 

 Diretoria Administrativo-financeira  

 Diretoria dos parques Municipais das Mangabeiras e Américo Renné Giannetti 

 Diretoria de Necrópoles 
 

FPM – Fundação de Parques Municipais 

Titular Luiz Gustavo Fortini 

Endereço 
Avenida Afonso Pena, 981/4º andar – Centro - Belo 
Horizonte – CEP: 30.130.002 

Sítio eletrônico  www.pbh.gov.br/parques 

Telefones (31) 3277 9244/ (31) 3277 4888 

Horário de funcionamento 08:00 às 18:00 

 
A Fundação Zoo-botânica de Belo Horizonte (FZB-BH), criada em 1991 e parte da 
administração indireta da prefeitura, mantém o Jardim Zoológico, o Jardim Botânico, o 
Jardim Japonês, o Aquário da Prefeitura - Bacia do Rio São Francisco, e o Parque Ecológico 
da Pampulha. É responsável pela administração de uma grande área verde pública no 
município:1.440.000 m². O Jardim Zoológico e o Jardim Botânico recebem anualmente, 
segundo dados da prefeitura, 1,2 milhão de visitantes, o que os torna um dos principais 
pontos turísticos da cidade. A FZB mantém projetos de educação ambiental, pesquisa e 
lazer, preservação da fauna e flora e formação de cidadania. 
 
O Departamento de Educação Ambiental (DEAPE), inserido na Fundação Zoo-botânica 
realiza projetos e eventos educativos na área ambiental e é responsável pela orientação do 
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público nas áreas de visitação. Conta com uma equipe fixa de técnicos, além de estagiários 
e monitores de recinto, totalizando mais de 50 funcionários. Dentre os projetos 
desenvolvidos pela FZB, seis se destacam pela sensibilização da população quanto à  
questão ambiental: Trilha do Lobo-Guará (caminhada em uma trilha pelo tipo vegetacional 
do Cerrado), Zooboteca (biblioteca interativa que apresenta os biomas brasileiros à 
população), Borboletário (estufa com mais de 1000 borboletas), visitas orientadas com 
grupos especiais (voltada à apresentação da fauna e flora a portadores de necessidades 
especiais), Oficina de Plantar (voltada ao ensino do plantio a crianças a partir de quatro 
anos), e visitas orientadas ao Parque Ecológico da Pampulha (em que monitores explicitam 
informações sobre os biomas brasileiros, tratamento de água e história do espaço) (PBH b, 
2010).  
 
O Jardim Botânico funciona na região da Pampulha, desde 1991, no mesmo espaço do 
Jardim Zoológico. É referência nas áreas de Botânica Aplicada e Fitossanitarismo e 
desenvolve projetos voltados, principalmente, à conservação da biodiversidade regional. 
Com área de 10 hectares, conta, em sua estrutura, com estufas e jardins temáticos, praças, 
lagos e anfiteatro, além de galpão de compostagem e minhocário, sementeira e estufas de 
produção de mudas.  
 
O Jardim Japonês ocupa uma área de cinco mil metros quadrados dentro do Jardim 
Zoológico de Belo Horizonte e tem projeto paisagístico inspirado nos jardins japoneses. O 
espaço realiza visitas guiadas durante a semana e às terças feiras o Jardim é aberto 
exclusivamente para fotografias, filmagens e grupos especiais agendados previamente.   
 
O Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rêgo ou Parque Ecológico da Pampulha foi 
inaugurado em 2004 e conta com uma área de trinta hectares de áreas verdes. Oferece uma 
programação constante de educação ambiental e cultural à população e aos turistas de Belo 
Horizonte e é utilizado para shows musicais, apresentações de teatro, espetáculos de dança 
e eventos educativos. O espaço aberto à visitação pública também oferece visitas 
agendadas e possui monitores aptos à esclarecer crianças e adultos quanto à conservação 
da fauna e da flora do parque. O Parque recebe em média 5.000 visitantes nos finais de 
semana (sexta a domingo), quando está aberto ao público em geral, e fica aberto de terça-
feira a quinta-feira para grupos agendados. Dentre os projetos que desenvolve destaca-se o 
―Bicicleta para Todos‖ em que vinte bicicletas estão à disposição dos visitantes 
gratuitamente. O horário de funcionamento do Parque é sempre de 8:30 às 17:00 horas e a 
entrada é gratuita. Situa-se na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 7.111 - Pampulha. Já 
recebeu os seguintes eventos:  
 

 Inauguração  

 Semana do Meio Ambiente - 2004  

 Grupo Giramundo de Teatro de Bonecos 

 Trio Amaranto 

 Tai Chi Chuan 

 FIT 2004 

 Horizonte no Grafiti 

 Estrelas no Parque 

 Sábado no Parque 

 Bandas no Parque 

 Rede pela Paz 

 FID 2005 

 Saúde 

 Minas para Todo Mundo 

 Jornada nas Estrelas 

 Aniversário 
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O Aquário da Prefeitura – Bacia do Rio São Francisco, inaugurado em 5 de março de 2010, 
é resultado de parceria entre prefeitura e Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de 
promover a conservação da fauna aquática do rio São Francisco. Realiza exibições de 
ecossistemas e projetos de educação ambiental e pesquisa. Com uma área de 
aproximadamente três mil metros quadrados, é o maior aquário temático do Brasil e conta 
com 22 tanques de tamanhos e formatos diferentes para representar a fauna aquática do 
São Francisco. A estrutura ainda conta com auditório, espaço para atividades lúdicas, 
jardins, laboratório, lagoa marginal, lojinha e lanchonete. Espera-se que se torne a principal 
referência turística da Capital, além de referência em pesquisa e educação ambiental. O 
aquário situa-se no Jardim Zoológico (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 8.000, Pampulha). 
 
A administração da FZB é composta pelo Departamento de Administração e Finanças, 
criado para coordenar e executar os serviços relativos à administração de pessoal, material, 
patrimônio, almoxarifado, entre outros; e pela seção de Recursos Humanos, voltada à 
qualificação profissional de seus servidores e de alunos do município. Esta seção oferece 
atividades como estágios, projetos de pesquisa e trabalhos voluntários nas áreas de 
administração, zoologia, botânica e educação ambiental. 
 

FZB-BH – Fundação Zoo-botânica de Belo Horizonte 

Titular  

Endereço 
Avenida Afonso Pena 4000, 6º andar – Cruzeiro – Belo 
Horizonte – CEP: 30.130.009  

Sítio eletrônico  www.pbh.gov.br 

Telefones 

Departamento de Jardim Zoológico e Aquário: (31) 3277-7259 
Departamento de Jardim Botânico: (31) 3277-7280 
Departamento de Educação Ambiental e Parque Ecológico da 
Pampulha : (31) 3277-7256 

Horário de funcionamento  

 
O Programa BH Metas e Resultados propõe três projetos sustentadores vinculados à 
melhoria na gestão ambiental pública e à melhoria da qualidade ambiental da cidade, a 
saber: Projeto Sustentador Recuperação Ambiental de Belo Horizonte, Projeto Sustentador  
Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos, e Projeto Sustentador Parques e 
Jardins. Os principais objetivos e resultados esperados para cada projeto sustentador está 
apresentado no quadro 2.87.  
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Quadro 2.87 Projetos Sustentadores relacionados à gestão ambiental pública, principais objetivos e 

resultados esperados até 2012 – Belo Horizonte 

Projeto 
sustentador 

Principais objetivos Resultados esperados 

Recuperação 
Ambiental de BH 

Promover a recuperação e preservação 
ambiental, notadamente através de ações 
voltadas para a despoluição dos recursos 
hídricos, sua integração à paisagem 
urbana e redução dos riscos de 
inundações, assegurando a melhoria da 
qualidade de vida da população. 

 Melhorar as condições de salubridade 
ambiental nas bacias dos Córregos Bom 
Sucesso, Engenho Nogueira, Jatobá, Fazenda 
Velha, Capão, Nado, Embira, Beira Linha, 
Vilarinho, Ressaca e da Serra, através de 
eliminação de lançamentos de esgoto e 
controle de inundação, atingindo em todas as 
bacias o Índice de Salubridade Ambiental (ISA) 
igual ou superior a 0,90;  

 Ampliar, de 45% para 63%, o percentual da 
população atendida por tratamento de esgotos 
até 2012;  

 Ampliar de 88% para 96% a cobertura por 
interceptação de esgotos na bacia de 
contribuição à Lagoa da Pampulha em Belo 
Horizonte até 2012.  

Coleta, 
Destinação e 

Tratamento de 
Resíduos Sólidos 

Otimizar e aumentar a capacidade de 
prestação de serviços de limpeza de vias 
e coleta domiciliar no município de Belo 
Horizonte, bem como viabilizar novas 
alternativas tecnológicas para destinação, 
tratamento, beneficiamento, 
processamento e/ou reaproveitamento 
energético de resíduos sólidos urbanos, 
visando à melhoria do meio ambiente e 
da saúde pública. 
 

 Aumentar a cobertura dos serviços de 
limpeza de vias,compreendendo varrição, 
capina, limpeza de bocas de lobo e instalação 
de cestos coletores, passando de 10.434 para 
11.154 quilômetros de sarjetas limpas por 
semana, até janeiro de 2010;  

 Aumentar a cobertura dos serviços de 
limpeza urbana em vilas e favelas, utilizando 
mão de obra residente nesses locais, 
passando de 80 para 150 quilômetros de vias 
atendidas por dia, até 2012  

 Estudos de viabilidade para gestão e manejo 
dos resíduos sólidos gerados no Município, 
incluindo nova(s) alternativa(s) tecnológica(s) 
para coleta, triagem e destinação de resíduos 
recicláveis e para beneficiamento, tratamento 
e/ou reaproveitamento energético de resíduos 
sólidos urbanos até dezembro de 2009  

 2 Unidades para Destinação de Resíduos de 
Construção e Demolição implantadas, a 
primeira até outubro de 2010 e a segunda até 
2012, com capacidade conjunta de 
recebimento de resíduos de 1.500 
toneladas/dia por um período de 5 anos;    

 Unidade para Destinação de Resíduos de 
Serviços de Saúde, com capacidade de 
recebimento de 40 toneladas/dia de resíduos 
por um período de 2 anos, implantada até abril 
de 2010. 

Parques e Jardins  

Melhorar a qualidade ambiental, da 
informação, da infraestrutura e do uso 
dos equipamentos públicos oferecidos 
pela Prefeitura nos parques e necrópoles 
da cidade 

 Melhorar as condições de lazer e 
socioambientais através da reforma e 
adequação ao uso de 11 parques até 2012;  

 Melhorar os equipamentos físicos e o 
conforto oferecido à população atendida 
através de reformas e adequações ao uso de 2 
necrópoles até 2012;  

 Implantar o Parque Paredão da Serra do 
Curral.  

Fonte: Programa BH Metas e Resultados PBH h, 2010.  

 
O Projeto Sustentador Recuperação Ambiental de Belo Horizonte está vinculado às 
intervenções do Programa Drenurbs já explicitado na seção de Políticas Urbanas deste 
relatório. A previsão de ampliação da cobertura por interceptação do esgoto da bacia 
contribuinte da Lagoa da Pampulha é de suma importância para a melhoria do índice de 
qualidade das águas e a realização de atividades esportivas e culturais naquela área. O 
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projeto de Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos visa à melhoria da 
qualidade ambiental e da saúde pública em Belo Horizonte, além de ser um programa com 
potencial para a geração de renda, o desenvolvimento de tecnológica limpa e 
reaproveitamento energético dos resíduos sólidos. O projeto Parques e Jardins prevê a 
reforma e adequação de 11 parques municipais até 2012 e a melhoria das necrópoles. No 
entanto, a iniciativa de maior relevância deste projeto estruturador para a cidade de Belo 
Horizonte é a implantação do Parque Paredão da Serra do Curral.  
  

2.5.12. Gestão ambiental nas empresas privadas 
 
Os sistemas de certificação ambiental surgiram na década de 1990, em um contexto de 
fortalecimento da questão ambiental no âmbito internacional e de inserção da variável 
ambiental no campo organizacional das empresas. A partir de exigências tanto do mercado 
quanto da sociedade pelo comprometimento efetivo das empresas com a proteção e 
conservação do meio ambiente, a certificação ambiental se tornou um instrumento 
fundamental de informação aos mercados consumidores sobre a origem do produto e suas 
técnicas de produção (Viana et al., 2003). Diante dessas novas exigências, as empresas 
passaram a agir proativamente, adotando sistemas de gestão ambiental internos e 
estratégias de marketing ambiental, visando à criação de produtos e ações de proteção 
ambiental (SOUZA, 1993). 
 
O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) se constitui como instrumento de política ambiental 
das organizações fundamental para aquisição de certificação ambiental, esta fixada por 
padrões nacionais ou internacionais e conferida por entidades normatizadoras. A principal 
entidade internacional normatizadora de certificação ambiental é a International Organization 
for Standardization (ISO). A Série ISO 14000 compreende um conjunto de normas técnicas 
que visa certificar produtos e organizações que estejam de acordo com a legislação 
ambiental e com os princípios do desenvolvimento sustentável. A série é composta por seis 
áreas de abrangência. A principal norma voltada à implantação do SGA em empresas é a 
ISO 14001. No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é a entidade 
responsável pela normalização técnica, sendo membro da International Organization for 
Standardization (ISO), da Comissão Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), da 
Associação Mercosul de Normalização (AMN) e da Global Ecolabelling Network (GEN) (ISO, 
2010). 
 
A ABNT, além de fornecer certificação ambiental de acordo com a Norma ISO 14001, 
oferece um programa de rotulagem ambiental (Ecolabelling) – o Rótulo Ecológico ABNT – 
que certifica o desempenho ambiental de produtos ou serviços e é concedido a produtos 
voluntariamente inscritos no programa que atendem a todos os critérios estabelecidos para 
a concessão de rotulagem ambiental.  
 
Em Belo Horizonte, apenas duas empresas possuem a certificação ISO 14001: a 
Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, e a SPAL – Indústria Brasileira de 
Bebidas S.A. Belo Horizonte. Em 2009, o COMAM criou o Programa de Certificação em 
Sustentabilidade Ambiental, destinado a empreendimentos públicos e privados situados na 
capital e regularmente licenciados. 
 

2.5.13. Instrumentos de planejamento e controle territorial 
 
O Plano Nacional do Turismo visa estimular o turismo interno e externo no Brasil a partir de 
65 destinos turísticos indutores espalhados pelo território nacional, mediante a promoção de 
melhorias na infraestrutura turística destes destinos, com base em padrões internacionais de 
qualidade. A crença de que apenas promoção nacional e internacional, infraestrutura e 
presença de recursos naturais e culturais são suficientes para atrair turistas e investidores é 
cada vez mais questionada, uma vez que a livre atividade turística pode levar à decadência 
do destino e de seus atrativos se o território perder as singularidades e qualidades que 
atraíram os turistas inicialmente. Nesse sentido, um planejamento territorial que controle a 
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exploração turística e crie instrumentos para a utilização adequada dos atrativos se torna 
essencial para manutenção da longevidade de um destino turístico competitivo e sustentável 
(BASSO, 2009).  
 
Os instrumentos de planejamento territorial que incidem sobre o município de Belo Horizonte 
são: Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais, Plano Diretor de Belo Horizonte, 
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte e 
Programa BH Metas e Resultados. As estratégias e intervenções territoriais previstas nestes 
instrumentos que têm influência direta no desenvolvimento turístico de Belo Horizonte serão 
abordadas nos tópicos desta seção.    
 

2.5.13.1. Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais 
 
O Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais é um instrumento de planejamento e 
gestão territorial que visa diagnosticar os meios os meios físico-biótico, econômico e 
institucional do estado como ferramenta de subsidio técnico à ―definição de áreas prioritárias 
para a proteção e conservação da biodiversidade e para o desenvolvimento, segundo 
critérios de sustentabilidade econômica, social, ecológica e ambiental‖ (ZEE/MG, 2010). O 
Zoneamento é concebido mediante a sobreposição de duas cartas principais, criadas a 
partir dos levantamentos realizados no diagnóstico: a Carta de Vulnerabilidade Ambiental e 
a Carta de Potencialidade Social. 
 
Para a criação das cartas de vulnerabilidade natural e potencialidade social, que 
subsidiaram o Zoneamento Ecológico Econômico propriamente dito, foram utilizadas 
variáveis do meio geobiofísico, potencial produtivo, potencial institucional, potencial natural e 
potencial humano. As variáveis utilizadas no ZEE estão apresentadas no quadro 2.88. 
 

Quadro 2.88 Componentes e variáveis utilizadas no Zoneamento Ecológico Econômico 
de Minas Gerais – ZEE/MG - 2008 

Componente Variável 

Meio geobiofísico 
Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Mineração, 
Climatologia, Hidrologia/Hidrogeologia, Cobertura 
vegetal, Unidades de Conservação, Fauna, Outros 

Meio socioeconômico-político 
– Potencial produtivo 

Arrecadação do INSS, Consumo energético, Turismo, 
Transporte hidroviário, aeroviário e rodoviário, 
Telecomunicações, Rendimentos do chefe do domicílio, 
Densidade de emprego industrial, Rentabilidade 
agropecuária 

Meio socioeconômico-político 
– Potencial institucional 

Autonomia político-administrativa, Participação político-
eleitoral 

Meio socioeconômico-político 
– Potencial natural 

Distribuição fundiária, Cobertura florestal, Aptidão 
agrícola dos solos, Recursos minerais, Extrativismo da 
fauna e flora 

Meio socioeconômico-político 
– Potencial humano 

Infraestrutura hospitalar, Sanidade, Sobrevivência 
infantil, Abastecimento domiciliar de água, Saneamento 
domiciliar, Coleta domiciliar de lixo, Anos de estudo do 
chefe de domicílio, Alfabetização, Dinâmica urbana, 
Densidade rural 

Fonte: ZEE/MG, 2010. 
 

Segundo Carvalho e Louzada (2007), considera-se vulnerabilidade natural como sendo “a 
incapacidade de uma unidade espacial resistir e/ou recuperar-se após sofrer impactos 
decorrentes de atividades antrópicas consideradas normais, isto é, não passíveis de 
licenciamento ambiental pelo órgão competente‖ e esta vulnerabilidade é referente à 
situação atual do local. Os autores ressaltam que áreas altamente antropizadas são menos 
vulneráveis do que as áreas não antropizadas. Ou, seja, o impacto das atividades humanas 
nessas áreas são menores do que em áreas ainda em estado ―natural‖ (CARVALHO & 
LOUZADA, 2007: 3790).  
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Para a análise de vulnerabilidade natural, os seguintes itens foram analisados: integridade 
da flora, integridade da fauna, susceptibilidade dos solos à contaminação, susceptibilidade 
dos solos à erosão, susceptibilidade geológica à contaminação das águas subterrâneas, 
disponibilidade natural de água e condições climáticas. O resultado do diagnóstico destas 
variáveis definiu quatro classes de vulnerabilidade natural para Belo Horizonte: muito alta, 
alta, média e baixa. A tabela 2.342 apresenta a vulnerabilidade natural de Belo Horizonte – 
2008.  
  

Tabela 2.342 Vulnerabilidade natural no município de Belo Horizonte - 
2008 

Classe  Área (ha) % 

Muito alta 3.069 9,2 

Alta 27.789 84,0 

Média 2.165 6,5 

Baixa 66 0,3 

Total 33.089 100 

Fonte: ZEE/MG, 2010. 

 
Belo Horizonte possui 84% de seu território em área de alta vulnerabilidade natural e 9,2% 
em área de vulnerabilidade muito alta. Apenas 0,3% está em área de vulnerabilidade baixa. 
O elevado percentual de áreas em alta vulnerabilidade está mais associado a 
condicionantes geomorfológicas e edáficas do que a condicionantes de integridade da flora 
e fauna, uma vez que a cidade apresenta alto grau de urbanização e as atividades 
antrópicas já alteraram substancialmente o habitat original. A Carta de vulnerabilidade 
natural de Belo Horizonte está ilustrada na figura 2.19. 
 

Figura 2.19 Camada de vulnerabilidade natural – Zoneamento Ecológico 
Econômico - Belo Horizonte - 2008 

 

 
Fonte: ZEE/MG, 2010. 

 
A figura 2.68 demonstra que as áreas de vulnerabilidade natural muito alta de Belo 
Horizonte estão na porção sul do município, ao longo da serra do Curral e na região do 
Parque Estadual do Rola Moça. Esta região coincide com áreas de Unidades de 
Conservação significativas para a proteção da flora e da fauna nativas. As áreas de alta 
vulnerabilidade se estendem pela maior parte do território, na depressão de Belo Horizonte, 
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e as áreas de média vulnerabilidade se concentram na porção norte do município. Segundo 
os termos do ZEE-MG, nas áreas de vulnerabilidade muito alta (9,2% do território), sérias 
restrições devem ser tomadas quanto ao uso dos recursos naturais, sendo que as 
estratégias de desenvolvimento devem apontar para usos que não causem impacto 
ambiental (ZEE/MG, 2010).  
 
A Carta de Potencialidade Social representa ―o conjunto de condições atuais, medido pelas 
dimensões produtiva, natural, humana e institucional, que determina o ponto de partida de 
um município ou de uma microrregião para alcançar o desenvolvimento sustentável‖ 
(ZEE/MG, 2010). Para a confecção da Carta de Potencialidade Social, foram utilizados os 
indicadores: infraestrutura de transportes, atividades econômicas, utilização das terras, 
estrutura fundiária, recursos minerais, ocupação econômica, demografia, condições sociais, 
capacidade institucional, organizações jurídicas, organizações financeiras, organizações de 
fiscalização e controle, organizações de ensino e pesquisa e organizações de segurança 
pública. Estes indicadores foram agrupados em quatro componentes, a saber: componente 
produtivo, componente natural, componente institucional e componente humano. O 
resultado do diagnóstico de potencialidade social para Belo Horizonte mostrou que 100% do 
território municipal apresenta potencialidade social muito favorável. À exceção do 
componente natural, que apresentou 100% do território em condições pouco favoráveis, os 
demais apresentaram 100% de condições muito favoráveis ao desenvolvimento sustentável.   
 

2.5.13.2.  Plano Diretor de Belo Horizonte 
 
A obrigatoriedade de elaboração de Planos Diretores foi regulamentada pelo Estatuto da 
Cidade, Lei federal 10.257, de 2001, que define que as cidades integrantes de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas56 devem elaborar seus planos diretores municipais. 
A Constituição Federal de 1988 já considerava o Plano Diretor como um dos principais 
instrumentos de planejamento urbano. O ideal de que através de um plano se conseguiria 
abordar a realidade local e propor diretrizes concretas para futuras políticas públicas, no 
entanto, não nasce com a Constituição. Os Planos Diretores se difundem no Brasil a partir 
da década de 1940, cristalizando-se durante os anos do período militar.  
 
A Constituição Federal de 1988 traz de volta o Plano Diretor como instrumento de 
planejamento das cidades, entretanto com um novo conteúdo. Ao considerar que os planos 
devem assegurar que a cidade e a propriedade exerçam sua função social e ao prever que 
o processo de elaboração deles deve contar com a participação popular, o Estatuto da 
Cidade traz novas possibilidades e instrumentos que são considerados capazes de reverter 
o processo de segregação espacial e de desigualdade econômica e social (ABREU, 2010). 
  
O fato de o Plano Diretor se tornar uma Lei Municipal, a qual todas as demais (Lei de Uso e 
Ocupação do Solo, Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Código De Obras, etc) 
devem se adequar, fez com que ele adquirisse maior relevância. Essa lei confirmou e 
ampliou ―o espaço da competência jurídica e da ação política municipal, aberto pela 
Constituição de 1988‖, reconhecendo o papel fundamental dos municípios na formulação de 
diretrizes de planejamento urbano e na condução do processo de gestão da cidade 
(FERNANDES, 2006:131). 
 
O Plano Diretor de Belo Horizonte foi instituído pela Lei municipal 7.165/96, anterior ao 
Estatuto da Cidade, e foi revisto e atualizado pela Lei municipal 9.959 de 2010. A lei define o 
Plano Diretor de Belo Horizonte como o ―instrumento básico da política de desenvolvimento 
urbano – sob o aspecto físico, social, econômico e administrativo, objetivando o 
desenvolvimento sustentado do Município, tendo em vista as aspirações da coletividade – e 

                                                
56

 Além destes, o Plano Diretor é obrigatório para municípios com população superior a 20 mil habitantes, em 
áreas de especial interesse turístico e situados em áreas de influência de empreendimentos ou atividades 
com significativo impacto ambiental na região ou no País. 
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de orientação da atuação do Poder Público e da iniciativa privada‖ (BELO HORIZONTE, 
1996: 01). De acordo com a prefeitura, o Plano apresenta diretrizes e instrumentos que 
visam viabilizar quatro estratégias básicas de crescimento urbano com qualidade de vida, a 
saber:  
 
―- Buscar a gestão urbana flexível e dinâmica, com o estabelecimento de regras gerais e 
critérios básicos que propiciem a intervenção na cidade sem obstaculizar o seu dinamismo, 
a participação da sociedade civil no processo decisório e a criação de instrumentos de 
avaliação do desenvolvimento da cidade e das ações públicas; 
- Descentralizar os processos econômicos e sociais no município, mediante a flexibilização 
no uso do espaço, o incentivo à formação de aglomerados de atividades econômicas 
exportáveis e complementares entre si e a interligação viária entre as regiões da cidade, 
em substituição ao atual sistema radioconcêntrico; 
- Promover a ocupação justa e racional do solo urbano, através da definição de 
parâmetros urbanísticos que garantam a qualidade ambiental, a acessibilidade aos serviços 
e equipamentos urbanos e a adequação da densidade demográfica às infra-estruturas 
existentes e às condições do meio físico; e 
- Proteger as referências locais, como estratégia para a valorização das identidades dos 
lugares e para o resgate e consolidação da cidadania.‖ Grifo nosso. (PBH d, 2010) 
 
Os objetivos estratégicos para o desenvolvimento urbano do município são definidos por 25 
incisos no artigo 7º do Plano Diretor e dispõem sobre a melhoria da qualidade de vida e 
promoção da cidadania. O inciso XXIV tem relação direta com a consolidação do município 
como centro de excelência em turismo, a saber:  
 
―XXIV – a consolidação do Município como centro de excelência e referência em cultura, 
turismo, design, educação, esporte, lazer, artesanato, ciência e tecnologia, mediante 
otimização de sua infra-estrutura e serviços básicos e de suas políticas de investimentos e 
financiamento de geração de ocupação e renda, sob a ótica da integração regional‖ (BELO 
HORIZONTE, 1996).  
 
O Plano Diretor, como instrumento de planejamento territorial, define diretrizes e estratégias 
para políticas públicas setoriais nas áreas de: desenvolvimento econômico, política urbana, 
proteção da memória e do patrimônio cultural, mobilidade urbana (transporte e sistema 
viário), segurança pública, energia, comunicações, meio ambiente, saneamento, áreas de 
risco geológico, política habitacional, turismo, saúde, ação social, cultura, esporte e lazer, 
abastecimento alimentar, legislação tributária, revitalização urbana e participação popular. 
As principais diretrizes de cada área, que possuem interface com atividade turística, estão 
apresentadas no quadro 2.5.21.  
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Quadro 2.89 Diretrizes do Plano Diretor de Belo Horizonte para políticas públicas setoriais – 2010 

Política setorial  Principais diretrizes previstas no Plano Diretor 

Desenvolvimento 
econômico 

O incentivo ao desenvolvimento do turismo receptivo, tanto no que se refere à 
implantação de equipamentos turísticos, como à criação de programas que visem 
o incremento do turismo de negócios, de eventos e de lazer no Município; o 
incentivo e o desenvolvimento das atividades de turismo, integrando o Município 
às cidades históricas, às do circuito das águas, às do circuito espeleológico e às 
ligadas ao turismo ecológico; o estímulo às iniciativas de produção cooperativa, 
ao artesanato e às empresas ou às atividades desenvolvidas por meio de micro e 
pequenas empresas ou de estruturas familiares de produção; o desenvolvimento 
de infraestrutura e a capacitação profissional para atividades destinadas à 
produção artística e cultural e a promoção do entretenimento como fontes 
geradoras de emprego, renda e qualidade de vida; o incentivo à pesquisa e 
produção de tecnologia de ponta, associadas à instalação e ao desenvolvimento 
de indústrias, serviços e atividades comerciais que dela fazem uso; o 
estabelecimento de política de qualificação profissional, observando os planos 
locais e regionais, para a geração de ocupação e renda. 

Política Urbana 

Implantar políticas setoriais integradas, visando a ordenar a expansão e o 
desenvolvimento urbano do município, permitindo seu crescimento planejado, 
sem perda de qualidade de vida ou degradação do meio ambiente; elaborar 
proposta física de crescimento para o Município, criando pólos de 
desenvolvimento, visando a reduzir o tráfego, a descongestionar a área central e 
o hipercentro e a proporcionar à população alternativas de trabalho, estudo, 
moradia e melhor acesso aos equipamentos urbanos e comunitários, diminuindo 
a necessidade de deslocamentos; 

Proteção da Memória e 
do Patrimônio Cultural 

Proteger os elementos paisagísticos, permitindo a visualização do panorama e a 
manutenção da paisagem em que estão inseridos; promover a desobstrução 
visual da paisagem e dos conjuntos de elementos de interesse histórico e 
arquitetônico; proteger o patrimônio cultural, por meio de pesquisas, inventários, 
registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de 
acautelamento e preservação definidas em lei; criar o arquivo de imagens dos 
bens culturais tombados no Município; promover campanhas educativas que 
visem à promoção e proteção do patrimônio cultural; elaborar a caracterização e 
o mapeamento das áreas e bens tombados de Proteção da Memória e do 
Patrimônio Cultural e de suas respectivas diretrizes; promover estudos com vistas 
à proteção das manifestações culturais populares. O Executivo deve elaborar um 
plano de recuperação, preservação, conservação, ocupação e uso da Serra do 
Curral, que servirá como base para a criação da respectiva Área de Diretrizes 
Especiais (ADE) 

Segurança Pública 

Implantar sistema de controle e proteção dos bens municipais, incluída a criação 
da guarda municipal; promover a implantação descentralizada dos equipamentos 
necessários à melhoria das condições de segurança pública, objetivando a 
redução dos índices de criminalidade e dos sinistros; incluir as áreas de risco 
geológico e as sujeitas a enchentes na programação da defesa civil, objetivando 
o estabelecimento de medidas preventivas e corretivas; promover programas de 
prevenção de incêndio, inclusive no âmbito das áreas não edificadas; 

Sistema Viário e 
Transportes 

Articular o sistema viário com as vias de integração metropolitanas e as rodovias 
estaduais e as federais; implantar obras viárias de atendimento ao sistema de 
transporte coletivo e de complementação do sistema viário principal; aprimorar a 
sinalização e aumentar a segurança do tráfego, mediante a colocação de placas 
de orientação e localização; implantar áreas de travessia e de circulação de 
pedestres, de modo a criar faixas de percurso conforme parâmetros de 
acessibilidade ambiental; promover a implantação de um sistema principal de 
transporte de passageiros, integrando o sistema ferroviário aos demais 
corredores de transporte coletivo; estabelecer programas e projetos de proteção 
à circulação de pedestres e de grupos específicos, priorizando os idosos, os 
portadores de deficiências físicas e as crianças e facilitando seu acesso ao 
sistema de transporte; descentralizar o terminal rodoviário interurbano para áreas 
adequadas, integrando-o ao sistema metroviário e aos eixos viários, e 
transformar o atual em terminal metropolitano integrado à estação Lagoinha do 
sistema de metrô. 
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Continuação do Quadro 2.89  

Política setorial  Principais Diretrizes previstas no Plano Diretor 

Comunicações 

Promover a ampliação da oferta de telefones públicos em corredores de 
circulação, terminais de transportes e outras áreas de equipamentos públicos; 
promover a integração dos sistemas de telefonia e de transmissão de dados e de 
imagens com centros financeiros e de negócios, nacionais e internacionais; 
garantir a integração das telecomunicações no que se refere a telefonia básica, 
pública e celular, bem como a transmissão de dados e de imagens, visando a 
atender a demanda no tempo, no local e com a qualidade determinados pelo 
mercado. 

Meio Ambiente 

Viabilizar a arborização dos logradouros públicos, notadamente nas regiões 
carentes de áreas verdes; delimitar áreas para a preservação de ecossistemas; 
promover a recuperação e a preservação dos lagos, das represas e das lagoas 
municipais; definir e disciplinar, em legislação específica, as obras e as atividades 
causadoras de impacto ambiental, em relação às quais deverão ser adotados 
procedimentos especiais para efeito de licenciamento; promover a estabilização 
de encostas que apresentem riscos de deslizamento; recuperar e manter as 
áreas verdes, criando novos parques e praças; assegurar a proporção de, no 
mínimo, 12m² (doze metros quadrados) de área verde por munícipe, distribuídos 
por administração regional; estabelecer o efetivo controle da poluição sonora, 
visual, atmosférica, hídrica e do solo, fixando padrões de qualidade e programas 
de monitorização, especialmente nas áreas críticas, visando à recuperação 
ambiental destas; priorizar a educação ambiental pelos meios de comunicação, 
mediante a implementação de projetos e atividades nos locais de ensino, 
trabalho, moradia e lazer; gerenciar e tratar os resíduos sólidos gerados pelo 
município, promovendo, inclusive, campanhas educativas e políticas públicas que 
visem a contribuir com o reaproveitamento, a redução, a reutilização e a 
reciclagem destes resíduos; exigir a recuperação das áreas degradadas e 
garantir a indenização decorrente de danos causados ao meio ambiente; criar um 
sistema de informações relativas ao meio ambiente; promover o conforto acústico 
na cidade por meio de ações do poder público municipal, em parceria com 
empresas, organizações não governamentais e comunidade; elaborar plano 
diretor de áreas verdes e arborização da cidade, com caracterização e 
mapeamento destas;  

Saneamento, 
esgotamento sanitário, 

abastecimento de água, 
limpeza urbana, 

drenagem urbana, 
controle de vetores 

Criar condições urbanísticas para que a recuperação e a preservação dos fundos 
de vale sejam executadas, preferencialmente, mediante a criação de parques 
lineares adequadamente urbanizados, que permitam a implantação dos 
interceptores de esgoto sanitário; garantir a todos o atendimento do serviço de 
saneamento e o ambiente salubre, indispensáveis à segurança sanitária e à 
melhoria da qualidade de vida; promover a articulação com o Município de 
Contagem, para a ampliação, na bacia da Pampulha, do serviço de coleta e 
interceptação de esgotos sanitários; assegurar a toda a população a coleta, 
interceptação, tratamento e disposição ambientalmente adequada dos esgotos 
sanitários; assegurar o abastecimento de água a toda a população, com 
qualidade compatível com os padrões de potabilidade e em quantidade suficiente 
para a garantia de suas condições de saúde e conforto; controlar as atividades 
potencialmente ou efetivamente poluidoras das águas nas bacias dos mananciais 
de abastecimento, articulando ações, se necessário, com outros Municípios da 
Região Metropolitana; promover campanhas educativas que visem a contribuir 
para a redução e racionalização do consumo de água; promover campanhas 
educativas que visem a contribuir com a redução, reutilização e reciclagem do 
lixo; permitir a coleta privativa do lixo; promover a adoção de alternativas de 
tratamento de fundos de vale com a mínima intervenção no meio ambiente 
natural e que assegurem acessibilidade, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 
resolução das questões de risco geológico e de inundações; inibir ações que 
impliquem na expansão de áreas impermeáveis; implantar tratamento urbanístico 
e paisagístico nas áreas remanescentes de tratamentos de fundos de vale, 
privilegiando as soluções de parques; compatibilizar as ações de controle de 
vetores com o planejamento global para a bacia da Pampulha; promover o 
controle de vetores em todo o município, visando à prevenção das zoonoses e à 
melhoria da qualidade de vida. 

Áreas de risco geológico 

Adoção de medidas mitigadoras, em conformidade com a natureza e a 
intensidade do risco declarado; criação de programas que visem a estabelecer 
parcerias com a sociedade civil, no intuito de recuperar áreas degradadas, por 
meio de replantios e outras medidas; fixação de exigências especiais para 
construção, em conformidade com a natureza e a intensidade do risco declarado; 
controle de ocupação e adensamento; 
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Continuação do Quadro 2.89  

Política setorial  Principais Diretrizes previstas no Plano Diretor 

Turismo 

Ordenar, incentivar e fiscalizar o desenvolvimento das atividades relacionadas ao 
turismo; desenvolver o turismo de eventos e negócios; promover e estimular a 
formação e a ampliação dos fluxos turísticos regionais, nacionais e 
internacionais; estabelecer e manter sistema de informações sobre as condições 
turísticas, atrativos, equipamentos, infra-estruturas, serviços e locais de interesse 
turístico; incentivar as ações de formação, capacitação e aperfeiçoamento de 
recursos humanos, visando ao aprimoramento da prestação de serviços 
vinculados ao turismo; promover e orientar a adequada expansão de áreas, 
equipamentos, instalações, serviços e atividades de turismo, hospedagem, 
entretenimento e lazer, em condições de acessibilidade ambiental para todos, 
inclusive pessoas com mobilidade reduzida; diligenciar para que os 
empreendimentos e os serviços turísticos se revistam de boa qualidade; criar 
condições para a melhoria dos recursos turísticos, mediante estímulos às 
iniciativas afins, estabelecendo critérios de caracterização das atividades de 
turismo, de recreação e de lazer; implantar sistema permanente de animação 
turístico-cultural e de lazer, orientando a população para a prática de atividades 
em espaços livres e maximizando a utilização turística e recreativa dos recursos 
naturais, físicos, humanos e tecnológicos disponíveis; apoiar e colaborar no 
desenvolvimento das artes, das tradições populares, da cultura popular e do 
artesanato; criar e manter sistema de informações e de publicações turísticas, 
nos moldes e nos parâmetros internacionais; colocar, em pontos estratégicos, 
placas de sinalização e identificação dos locais de importância turística e cultural, 
com padrões internacionais; promover feiras e congressos; promover o 
aprimoramento do Terminal Aéreo da Pampulha como equipamento de serviço 
internacional; estimular o aprendizado de espanhol e inglês nas escolas 
municipais, para preparo de pessoal especializado; colaborar no desenvolvimento 
das atividades culturais, estimulando a dança, a música, as artes plásticas, o 
teatro e o cinema; promover a criação do centro de consulados, aglutinando 
maior número de representantes diplomáticos no Município; incrementar os 
convênios entre municípios, estimulando o intercâmbio social, político, cultural, 
esportivo, turístico e ecológico; implementar política de turismo ecológico 
integrando o município aos demais da APA-Sul e aos que possuam grutas, 
cachoeiras ou unidades de conservação; promover os recursos turísticos de Belo 
Horizonte junto aos mercados estadual, nacional e internacional; promover ações 
para um melhor tratamento e aproveitamento turístico da serra do Curral e da 
Pampulha, mediante a implantação de equipamentos turísticos geradores de 
novas demandas que proporcionem a criação de ocupação e renda e que se 
constituam em atrativo diferencial, considerada a preservação ambiental; 
estimular a implantação de equipamentos turísticos, de esporte e de lazer que 
visem ao desenvolvimento do setor; estimular novas alternativas de hospedagem 
para atendimento a um segmento de mercado de baixa renda. 

Ação Social 
Erradicar a pobreza absoluta, apoiar a família, a infância, a adolescência, a 
velhice, os portadoras de deficiência e os toxicômanos. 

Cultura 

Promover o acesso aos bens da cultura e incentivar a produção cultural; 
promover a implantação do Museu da Imagem e do Som e de espaços e centros 
culturais públicos regionalizados, de centros de referência, entre os quais o da 
cultura negra, bibliotecas, outros museus, bem como consolidar aqueles já 
existentes, em condições de utilização por todos; coibir, por meio da utilização de 
instrumentos previstos em lei, a destruição dos bens classificados como de 
interesse de preservação; realizar sistematicamente pesquisas, estudos e 
levantamentos sobre a produção cultural da cidade, de forma a se produzirem 
indicadores efetivos para a formulação de políticas para a área; promover e 
apoiar iniciativas de fomento à produção cultural e de capacitação de recursos 
humanos para ações de preservação e promoção do patrimônio cultural da 
cidade; apoiar as iniciativas artísticas e culturais das escolas municipais, creches 
e centros de apoio comunitário; criar um calendário permanente de eventos 
culturais de qualidade na cidade, de forma a estabelecer um processo de 
intercâmbio e de consolidação da cidade como pólo cultural; estabelecer 
estratégias de informação e divulgação da produção cultural da cidade, em toda a 
sua diversidade; incentivar o processo sistemático de participação popular na 
área cultural; promover uma política de intercâmbio internacional do setor 
cultural; promover a acessibilidade ambiental para todos, incluídas as pessoas 
com mobilidade reduzida, aos equipamentos e às formas de criação e difusão 
cultural, mediante oferta de rede física adequada. 
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Continuação do Quadro 2.89  

Política setorial  Principais Diretrizes previstas no Plano Diretor 

Esporte e Lazer 

Promover a acessibilidade ambiental para todos, incluídas as pessoas com 
mobilidade reduzida, aos equipamentos e às formas de esporte e lazer, mediante 
oferta de rede física; promover ações que tenham por objetivo consolidar a 
Região da Pampulha e a serra do Curral como complexo recreativo e de turismos 
ecológico; promover competições olímpicas de caráter internacional; incentivar a 
prática do esporte olímpico nas escolas municipais; buscar a implantação de 
campos de futebol e áreas de lazer em todas as regiões do município; orientar a 
população para a prática de atividades em áreas verdes, parques, praças e áreas 
livres; manter sistema de animação esportiva, por meio de calendário de eventos 
e da instalação de novas atividades permanentes. 

Fonte: BELO HORIZONTE, 1996. 

 
Pode-se perceber que o Plano Diretor de Belo Horizonte apresenta como diretrizes de 
desenvolvimento econômico a promoção do turismo de negócios e eventos, o turismo 
receptivo e integrado com os demais circuitos da RMBH e cidades históricas, o fomento à 
cultura e à qualificação profissional e o estimulo à produção de serviços e tecnologias 
avançadas. Todas as diretrizes setoriais abordadas no quadro 2.89 estão relacionadas ao 
desenvolvimento urbano-ambiental e à atratividade turística de Belo Horizonte, quando se 
considera o turismo como uma atividade planejada e ambientalmente sustentável que visa à 
melhoria da qualidade de vida da população.  
 
2.5.13.3. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (PDDI – RMBH) 
 
O Estado brasileiro institucionalizou as Regiões Metropolitanas por meio da Lei federal 
complementar 14, de 1973, em um período em que o governo militar enfatizou políticas de 
integração regional, caracterizadas pelo centralismo de decisões. A partir da década de 
1980, há um declínio da experiência brasileira de planejamento regional, devido, 
principalmente, a três fatores: crise política e financeira do Estado, pressão externa de 
organismos internacionais, associada aos interesses dos capitais internos, e a 
descentralização política pós-Constituição de 1988, que atribuiu aos estados e municípios 
responsabilidades que eles não estavam preparados para assumir, sem planejamento 
prévio e atribuição gradual. Diante disso, cada estado ou município adotou sua própria 
política para atrair investimentos e outras vantagens (TAVARES, 2002). 
 
A desconcentração política e a valorização da dimensão local, no contexto pós-Constituição 
de 1988, promoveram o acirramento da competição entre cidades por novos investimentos, 
recursos e consumidores, o que favoreceu a adoção do modelo estratégico de planejamento 
da cidade, difundido na América Latina, principalmente, por agências multilaterais e 
consultores internacionais. A partir da década de 1990, principalmente, o processo de 
urbanização passa a ser estruturado segundo a lógica da competitividade, e as grandes 
cidades buscam ampliar sua área de influência (eixos de expansão), levando a uma 
reestruturação das relações intermunicipais (ABREU, 2007). 
 
A Região Metropolitana de Belo Horizonte foi inicialmente constituída por 14 municípios. 
Após três décadas, esta consta de 34 municípios. Sua ocupação, desde o início, seguiu um 
padrão centro-periferia, sendo as regiões centrais beneficiárias de investimentos públicos e 
privados, concentrando os principais equipamentos, serviços urbanos, comunicação, 
espaços de lazer, entre outros, e as periferias, a partir de ―parcelamento extensivo do solo 
para fins habitacionais, espaços de reprodução com baixa densidade de ocupação e 
precárias condições sócio-ambientais‖ (COSTA, 2003: 161). A diferenciação socioespacial 
dentro da Região Metropolitana de Belo Horizonte pode ser visualizada quando se 
comparam os eixos de expansão da metrópole e os momentos em que a ação do Estado 
incidiu sobre a estruturação da rede urbana. Em cada momento, privilegiaram-se políticas e 
investimentos visando à consolidação da base econômica da região metropolitana e do 
estado de Minas Gerais. Dessa forma, a inserção qualitativa dos municípios foi dificultada, 
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uma vez que não houve um planejamento integrado entre estes e o governo do estado no 
intuito de chegar a soluções de problemas comuns e à proposição de diretrizes que 
assegurassem tal inserção. 
 
O planejamento metropolitano, relegado a segundo plano nas décadas de 1980 e 1990, 
volta às pautas dos governos estaduais e municipais, no contexto atual, uma vez que os 
problemas supramunicipais das aglomerações urbanas não podem mais ser negligenciados, 
principalmente no que concerne à questão habitacional e ambiental. Em Minas Gerais, o 
relativo esgotamento da base produtiva de minerais não metálicos leva à preocupação do 
governo no sentido de diversificar sua estrutura produtiva e incentivar a instalação de 
segmentos voltados à alta tecnologia e elevado valor agregado, como forma de viabilizar 
uma inserção econômica de maior destaque nos planos nacional e internacional. Há uma 
retomada dos debates acerca da regulação da gestão e do planejamento metropolitanos, 
liderados pelos governos do estado e do município de Belo Horizonte, que, além da 
elaboração de um plano diretor metropolitano, envolve uma série de propostas estruturais 
que visam à constituição de uma nova centralidade metropolitana no vetor Norte da RMBH 
(ABREU, 2007). 
 
O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte ( 
PDDI – RMBH), marca o início do processo de planejamento metropolitano permanente e 
tem como principal objetivo ―construir um processo de planejamento metropolitano na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte envolvendo os municípios que a formam, o estado 
de Minas Gerais em seus inúmeros órgãos de gestão e execução, os órgãos federais 
atuantes na região, a sociedade civil aglutinada nos movimentos organizados e nas 
inúmeras associações empresariais e populares, e também, ainda que de forma 
diferenciada, os municípios que compõem o Colar Metropolitano e aqueles do entorno que 

se articulam com a RMBH‖ (PDDI, 2010:7). 
 
O Plano, que tem dois horizontes temporais, 2023 e 2050, destaca como meta central 
promover a transformação social a partir da reestruturação territorial metropolitana e tem a 
problemática ambiental como foco essencial para a ―conscientização sócio-espacial, de 
construção da solidariedade e do sentido coletivo, de fortalecimento da politização em torno 
da produção do espaço de vida e do necessário controle e submissão dos ganhos 
econômicos e da lógica do espaço econômico da produção à lógica do espaço social da 
reprodução coletiva‖ (PDDI, 2010: 7). 
 
O arranjo político institucional do PDDI está balizado nas leis estaduais complementares 88, 
89 e 90, que estabeleceram o novo arranjo institucional para as duas regiões metropolitanas 
no estado: a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e a Região Metropolitana do 
Vale do Aço (RMVA). Em 2007, o governo do estado criou a Subsecretaria de 
Desenvolvimento Metropolitano (no âmbito da Sedru) para implantar o novo arranjo, e foram 
definidos os órgãos de gestão metropolitanos: a Assembleia Metropolitana e o Conselho 
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano. A Agência de Desenvolvimento 
Metropolitano foi criada como órgão de suporte técnico às duas instâncias de gestão. As 
instituições estaduais, municipais e intermunicipais relacionadas às funções públicas de uso 
comum também participam do sistema de gestão metropolitana.  
 
O arranjo institucional conta com dois instrumentos de gestão metropolitana: o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Integrado (PDDI-RMBH) como instrumento de planejamento e o Fundo 
de Desenvolvimento Metropolitano, como instrumento financeiro. O Fundo é constituído por 
recursos do governo do estado e municípios, sendo 50% para cada e para cada município, o 
recurso é proporcional a suas receitas liquidas. Compõem ainda o Fundo: dotações 
orçamentárias, transferências do Governo Federal, operações de crédito internas ou 
externas, doações e outros. 
 
O PDDI foi estruturado em dez áreas temáticas transversais, que resultaram em quatro 
eixos temáticos integradores: Urbanidade, Seguridade, Sustentabilidade e Institucionalidade. 
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O Plano apresenta propostas diretamente relacionadas ao desenvolvimento do turismo 
sustentável na RMBH, principalmente por meio da área temática Complexos Ambientais 
Culturais (CAC´s). De acordo com a proposta do PDDI, a criação dos CAC´s visa apontar 
políticas públicas capazes de: ―dinamizar o potencial de uso público do patrimônio cultural e 
natural; contribuir para a conservação da biodiversidade e geodiversidade da RMBH; 
viabilizar novas formas de uso público em áreas fortemente degradadas pela mineração e 
com necessidades socioeconômicas, culturais e ou de lazer; fortalecer os elementos 
constituintes da urbanidade no espaço metropolitano; fortalecer as iniciativas turísticas e 
indicar programas e projetos turísticos a partir dos complexos ambientais culturais; 
contribuir com a conformação de uma rede de centralidades apoiada nas vocações culturais 
e naturais da metrópole‖ (PDDI, 2010:119).  
 
A proposta da política metropolitana de proteção da paisagem e promoção da diversidade 
cultural tem como objetivos, dentre outros, fortalecer iniciativas de lazer e turismo, e 
dinamizar o potencial de uso dos patrimônios cultural e natural da RMBH. Para tanto, uma 
de suas proposições é a criação de um sistema metropolitano integrado de cultura e turismo 
que possibilite a disponibilização de informações sobre o patrimônio histórico-artístico – 
cultural e paisagístico à população, por meio de mídias diversas, a gestão integrada dos 
agentes envolvidos com as questões culturais, ambientais e turísticas, a identificação de 
corredores paisagísticos e o fortalecimento de rotas culturais e turísticas existentes e criação 
de novas.  
 

2.5.13.4. Programa BH Metas e Resultados  
 
O Programa BH Metas e Resultados, criado pelo Decreto 13.568, de maio de 2009, integra 
a construção do planejamento para a gestão estratégica de Belo Horizonte, orientada por 
resultados. Baseia-se em ações funcionais, temáticas e intersetoriais. O Programa definiu 
12 áreas de resultados e 40 projetos sustentadores, que balizarão as ações da 
administração municipal, visando imprimir maior eficácia na implantação das políticas 
públicas. O Decreto de criação do Programa define Área de Resultado como sendo a ―área 
temática que orienta a concentração dos melhores esforços do Executivo, para alcançar as 
transformações sociais, econômicas, ambientais e institucionais previstas no Plano de 
Governo, e necessárias à realidade da cidade de Belo Horizonte‖ e Projeto Sustentador 
como sendo o ―empreendimento que mobiliza recursos e competências para alcançar, em 
conjunto com os demais projetos da respectiva Área de Resultado, as transformações 
desejadas e previstas‖ (BELO HORIZONTE, 2009).   
 
As principais diretrizes que norteiam o Programa são: orientação de políticas, programas e 
projetos da administração pública municipal para resultados, alocação de recursos 
financeiros seguindo as prioridades definidas no Plano de Governo, gestão de recursos 
humanos e técnicos para a potencialização de resultados, racionalização de tempo e 
ampliação da qualidade de atendimento dos serviços públicos prestados.  Para cada Projeto 
Sustentador foram definidos objetivos específicos, a serem alcançados, público-alvo, 
resultados esperados (medidos com base em indicadores específicos), equipes envolvidas 
na execução e prazo de implantação.  
 
O Programa BH Metas e Resultados possui 21 Projetos Sustentadores integrantes das 
políticas setoriais abordadas nos tópicos deste diagnóstico socioambiental. Os objetivos 
gerais e os resultados esperados em cada projeto foram abordados nas respectivas seções 
deste diagnóstico. O quadro 2.90 apresenta as 12 áreas de resultado, projetos 
sustentadores e órgãos responsáveis pelo Programa BH Metas e Resultados.  
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Quadro 2.90 Áreas de Resultado, Projetos Sustentadores e Órgãos Responsáveis – Programa BH 

Metas e Resultados – Belo Horizonte - 2010 

Áreas de resultado Projetos sustentadores Órgãos responsáveis 

Cidade saudável 

Hospital Metropolitano 

Sec. Municipal de Saúde 
Saúde da Família  

Melhoria do Atendimento Hospitalar  

Gestão e Regionalização da Saúde  

Educação 

Expansão da Educação Infantil  

Sec. Municipal de Educação Expansão da Escola Integrada 

Melhoria da Qualidade da Educação 

Cidade com mobilidade 

Expansão do Metrô  

Sec. Municipal de Políticas Urbanas Implantação do Corta Caminho 

Conclusão das Avenidas Antonio Carlos 
e Pedro I  

Prioridade ao Transporte Coletivo BHTrans 

Gestão Inteligente do Transporte Urbano 
Sec. Municipal de Políticas Urbanas e 
BHTrans 

Novos Terminais Rodoviários 
Sec. Municipal de Políticas Urbanas e 
BHTrans 

Cidade segura 
Vigilância Eletrônica  Sec. Municipal de Segurança Urbana e 

Patrimonial Espaço Urbano Seguro 

Prosperidade 

Desburocratização e Melhoria do 
Ambiente de Negócios 

Sec. Municipal de Governo 

Promoção de Investimentos  Gabinete do Prefeito 

Turismo em BH BELOTUR 

Copa 2014 Gabinete do Prefeito 

Modernidade 

Gestão Estratégica de Pessoas  
Sec. Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Informação 

BH Digital Prodabel 

Desburocratização e Melhoria dos 
Serviços de Atendimento ao Cidadão 

Sec. Municipal de Governo 
Modernização dos Processos 
Administrativos 
Modernização da Receita e Captação de 
Recursos 

Sec. Municipal de Finanças 

Cidade com todas as 
Vilas Vivas 

Vila Viva 
URBEL e Sec. Municipal de Políticas 
Urbanas 

Habitação Sec. Municipal de Políticas Urbanas 

Cidade compartilhada 
Orçamento participativo e Gestão 
Compartilhada 

Sec. Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Informação 

Cidade sustentável 

Coleta, Destinação e Tratamento de 
Resíduos Sólidos  

Superintendência de Limpeza Urbana e 
Sec. Municipal de Políticas Urbanas 

Recuperação Ambiental de BH 
Sec. Municipal de Políticas Urbanas 

Estruturação Urbana  

Movimento Respeito por BH Gabinete do Prefeito 

Manutenção da Cidade 
Sudecap, Secretarias de 
Administrações Regionais Municipal e 
Sec. Municipal de Políticas Urbanas 

Parques e Jardins  Fundação de Parques Municipais 

Cidade de Todos 

BH Cidadania e SUAS (Sistema Único 
de Assistência Social) 

Sec. Municipal de Políticas Sociais 

Programa de Atendimento ao Idoso Gabinete do Vice-Prefeito 

Direito de Todos  Sec. Municipal de Políticas Sociais 

Qualificação, Profissionalização e 
Emprego 

Gabinete do Vice-Prefeito 

Promoção do Esporte  Sec. Municipal de Políticas Sociais 

Cultura Rede BH Cultural  Fundação Municipal de Cultura 

Integração Metropolitana Desenvolvimento Integrado da RMBH Gabinete do Vice-Prefeito 

Fonte: PBH h – BH Metas e Resultados, 2010 
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2.5.14.  Grau de participação e inclusão de diferentes grupos de interesse no 
desenvolvimento turístico da área 

 
A gestão pública democrática supõe a participação dos cidadãos por meio de conselhos 
setoriais, de modo a assegurar que as políticas públicas ganhem maior legitimidade e 
adesão dos grupos de interesse nelas envolvidos, ao mesmo tempo em que podem 
funcionar, especialmente no nível local, como autênticos espaços públicos, onde a 
sociedade civil se organiza e participa da gestão municipal. São reconhecidos como 
―espaços de discussão e negociação de políticas públicas‖ e ―espaços de explicitação de 
conflitos e interesses‖, apontando para os desafios de aprofundamento da cultura 
democrática. 
 
Na mesma direção, estão os requisitos de transparência e intersetorialidade na gestão 
pública, que, em última análise, são requisitos intimamente articulados com a eficiência e 
efetividade das políticas públicas. Com efeito, a transparência exige o uso adequado de 
recursos e a intersetorialidade é condição para que as múltiplas dimensões dos fenômenos 
objeto da intervenção pública sejam abordadas na sua totalidade.  
 
As atividades turísticas têm um caráter marcadamente intersetorial, na medida em que 
tangenciam conteúdos que vão da infraestrutura viária e equipamentos urbanos, passam 
pela geração de emprego e renda, e desembocam na cultura material e simbólica, 
entretenimento, meio ambiente e demais cenários em que se inscrevem os atrativos 
turísticos. Subsidiariamente, as políticas de segurança pública, de capacitação profissional 
têm papel relevante na viabilização de ações voltadas para o desenvolvimento do turismo 
local, envolvendo não só a integração intersetorial como também entre diferentes esferas de 
governo. Nessa perspectiva, a participação e o controle social nas políticas de turismo têm 
maior complexidade, em razão da transversalidade das intervenções que dependem ou 
geram impactos em diversas dimensões da gestão local. O Conselho Municipal de Turismo 
(COMTUR), num primeiro momento, é a instância de participação dos setores diretamente 
ligados à atividade turística.  
 
O histórico do COMTUR remonta ao ano de 1968, quando foi criado pela Lei 1.573/68, e 
contava com a participação de 14 membros57, tendo como funções participar da elaboração 
do calendário turístico de Belo Horizonte e zelar pela conservação do Parque Municipal. Em 
1997, o Conselho passa a ser regido pela lei 7.250/97, que delegava ao órgão a 
competência de deliberar sobre a política municipal de turismo, sobre planos anuais de 
fomento ao desenvolvimento e expansão do turismo e sobre o programa anual da Belotur, 
expandindo assim sua atuação política. Além de deliberar, cabia ao COMTUR propor 
instrumentos de estímulo ao turismo, avaliar a execução da política municipal de turismo e 
assessorar o Executivo municipal nas questões relativas ao setor. O Conselho seria formado 
por 14 membros, sendo 6 destes representantes de instituições públicas, a saber: Belotur, 
Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria 
Municipal da Indústria e Comércio, Secretaria Municipal da Cultura e Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente. Além destes, o Conselho teria um representante da Câmara Municipal de 
Belo Horizonte e sete representantes de entidades empresariais e profissionais relacionadas 
à atividade turística, em uma distribuição paritária de membros de entidades públicas e do 
setor privado. 
 
O COMTUR ficou desativado por dez anos, entre 1999 e 2009. Em 2008, por iniciativa do 
Ministério do Turismo, foram iniciadas discussões com o trade turístico de Belo Horizonte, 

                                                
57

 O COMTUR, em 1968, era composto por um representante de cada uma das instituições, a saber: Academia 
Mineira de Letras, Câmara Municipal, Empresas de Turismo, Federação Mineira de Futebol, Clubes de 
Serviços, Associação Mineira de Artistas Plásticos, Associação Comercial de Minas Gerais, Clube dos 
Diretores Lojistas, União dos Varejistas, Federação do Comércio, Diretor do Departamento de turismo, 
estabelecimentos hoteleiros, Associação Cristã de Moços, Sindicato dos Bancos. 
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para que se pudesse realizar a reativação do Conselho. Tais reuniões contaram com grande 
participação do Trade e deram origem a um anteprojeto de lei de criação do COMTUR. O 
anteprojeto de lei contempla mudanças significativas tanto na composição quanto nas 
competências do Conselho, havendo ampliação no número de membros e maior 
participação política do mesmo nas ações referentes ao desenvolvimento do setor. De 
acordo com o anteprojeto, o COMTUR será composto por 33 membros, sendo 11 
representantes do setor governamental e 22 representantes de entidades não 
governamentais que desenvolvem atividades relacionadas ao turismo no município, que 
serão designados pelo prefeito e terão mandato de dois anos.  
 
A finalidade do Conselho continuou sendo a de propor ações e fornecer subsídios à 
formulação da Política Municipal de Turismo, bem como acompanhar e avaliar sua 
execução. Segundo o artigo 3º do anteprojeto de lei, compete também ao COMTUR-BH: 
avaliar as propostas dos planos setoriais de turismo; assessorar o governo municipal em 
políticas, programas e projetos visando ao desenvolvimento do turismo; assessorar a 
implantação de instrumentos de desenvolvimento do turismo a serem implantados pela 
Instituição Oficial de Turismo no município; oferecer subsídios aos projetos de lei 
relacionados ao turismo; propor medidas que fomentem o desenvolvimento turístico; manter 
o intercâmbio e promover a articulação com demais entidades da administração pública 
municipal, metropolitana, Estado, União e internacionais para coordenação de ações de 
interesse comum. Com o Programa BH Metas e Resultados, a reativação do COMTUR se 
tornou ação prioritária do atual governo municipal, que empossou os novos membros do 
Conselho. Atualmente, o COMTUR é constituído por representantes das seguintes 
instituições:  
 

 Secretaria Municipal de Finanças 

 Câmara Municipal de Belo Horizonte 

 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 

 Fundação Municipal de Cultura 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 Associação Comercial de Minas – ACMinas 

 Câmara de Diretores Lojistas de Belo Horizonte - CDL-BH 

 Associação de Empresas Brasileira de Empresas de Eventos - ABEOC-MG 

 Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo - ABBTUR-MG 

 Federação das Indústrias do Estado de MG - FIEMG / Instituto Estrada Real - IER 

 Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de BH e RM – SINDHORB 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac Minas Gerais 

 Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL-MG 

 Sindicato dos Guias de Turismo de Minas Gerais - SINGTUR-MG 

 Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de Minas Gerais - SINDETUR-MG 

 Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo - ABRAJET – MG 

 Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau 

 Associação Brasileira da Indústria dos Hotéis - ABIH-MG 

 Associação Brasileira de Agências de Viagem de MG - ABAV-MG 

 Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte - Belotur 

 Serviço Social do Comércio - SESC - MG 

 Sindicato de Empresas de Promoção, Organização, Montagem de Feiras, 
Congressos e Eventos de Minas Gerais – SINDIPRON 

 Associação Mineira dos Organizadores de Turismo Ecológico - AMO-TE 

 Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -  SEBRAE / MG 

 Instituto Euvaldo Lodi – IEL 

 Associação Internacional dos Profissionais do Turismo - SKAL 

 Centro Universitário FUMEC 

 Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

 Administração Regional do Barreiro 
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A composição acima especificada indica que entidades, direta ou secundariamente, ligadas 
à atividade turística estão representadas no Conselho Municipal de Turismo, assim como as 
Secretarias Municipais da Fazenda e a de Planejamento e Orçamento, como instâncias 
governamentais com poder de inserir e viabilizar programas e projetos da área no 
planejamento global do município. Os setores empresariais e de trabalhadores da área 
turística, assim como as entidades de formação profissional e fomento, como Senac, Sebrae 
e universidades, complementam o quadro de representação dos setores da sociedade 
comprometidos com a atividade. Também como instituições governamentais, a Secretaria 
de Meio Ambiente e a Fundação Municipal de Cultura comparecem como órgãos setoriais, 
que têm forte interface com as ações do campo turístico.  
 
Mas, ao se conceber o turismo como atividade intrinsecamente intersetorial e transversal a 
diferentes campos, suas ações devem ser compatibilizadas e integradas a outras políticas 
públicas com as quais mantém interface e que não se encontram representadas nesse 
espaço de debate e deliberação que é ou que pode vir a ser o Conselho. Nessa direção, 
cabe assinalar que, como atividade econômica, o turismo deve estar integrado às 
macropolíticas municipais e encampar princípios e diretrizes presentes em outros setores e 
que apontam para a promoção da cidadania e da inclusão social. Assim, as ações previstas 
em formação profissional, por exemplo, podem se articular com programas já existentes na 
Assistência Social, visando oferecer condições de empregabilidade para segmentos 
vulneráveis da população e que já estejam integrados a programas da PBH.  
 
Os conteúdos da educação fundamental e média devem abordar os aspectos históricos e 
culturais da cidade também como valor turístico, numa perspectiva de ressignificar territórios 
e práticas de grupos da população que atribuem traços de identidade própria no complexo 
tecido da cidade. Bairros, manifestações da cultura popular, grupos de produção artesanal e 
artística, monumentos, eventos, se abordados como valores que têm potencialmente 
características de atração turística, adquirem status diferenciado no cotidiano dos alunos, o 
que é um primeiro estágio para a constituição e preservação do objeto turístico. 
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2.6.  CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  
 
A consolidação do diagnóstico estratégico do mercado turístico de Belo Horizonte contempla 
a compilação dos dados que caracterizam a área turística quanto aos aspectos: produto 
turístico; infraestrutura básica e serviços gerais; quadro institucional; e aspectos 
socioambientais. A consolidação se dá em quatro momentos de análise, a saber:  
 
a.  Análise dos produtos turísticos e dos segmentos de turismo atuais e potenciais em 
relação aos mercados-meta, a partir da identificação dos produtos e dos segmentos 
consolidados da Área Turística (AT) e dos produtos emergentes ou dos produtos não 
explorados que apresentam maior potencial de crescimento. 
 
b. Identificação de áreas críticas de intervenção e de atores locais que são precisam ser 
mobilizados para o desenvolvimento do turismo em Belo Horizonte, por componente. 

 
c. Posicionamento atual de Belo Horizonte no mercado turístico versus posicionamento 
potencial, avaliando-se a posição e a imagem atual da cidade são suficientes para competir 
no longo prazo ou se será necessário introduzir modificações para que a AT alcance seu 
potencial máximo. 

 
d. Apresentação da matriz SWOT, ferramenta necessária à elaboração de estratégias de 
desenvolvimento para o turismo. Tal matriz sintetiza o resultado do diagnóstico estratégico e 
apresenta uma avaliação cruzada das oportunidades e riscos com os pontos fortes e os 
pontos fracos associados aos temas relevantes para o turismo em Belo Horizonte. 
 

2.6.1. Análise dos produtos turísticos em relação aos mercados-meta 
 

A maioria dos teóricos divide o produto turístico em dois níveis, que se articulam e precisam 
um do outro para sua plena ativação metodológica: a) o conjunto de atrações procuradas 
pelo consumidor; e b) o complexo de serviços disponibilizados pelas organizações do ramo. 
Dessa forma, o produto turístico pode ser entendido como o conjunto de bens e serviços 
turísticos (Vaz, 1999). 
 

2.6.1.1 Produtos 

 
O PDITS-BH  prioriza em sua metodologia o levantamento e a análise dos principais 
equipamentos turísticos e dos atrativos de maior relevância ou potencial turístico; isto é, 
aqueles capazes de gerar, efetiva ou potencialmente, impactos mais expressivos no turismo 
do destino. 
 
Dos 192 atrativos de Belo Horizonte inicialmente levantados, 39 são de relevância regional 
ou nacional (hierarquias II e III), sendo capazes de estimular um fluxo turístico atual ou 
potencial nesses âmbitos. Os demais 153 são de interesse local, exercendo, portanto, papel 
complementar na oferta turística. 
 
Os 39 atrativos de maior relevância para o turismo em Belo Horizonte são de quatro tipos:  
 
a) Atrativos culturais (edificações e instituições culturais) - 48,7%; 
b) Eventos permanentes (feiras e exposições e realizações diversas) - 33,3% ; 
c) Atrativos naturais (montanhas e unidades de conservação) - 10,3%; 
d) Realizações técnicas, científicas e artísticas (zoológico, aquário e planetário) - 7,7%.  
 
A lógica do PDITS aponta para a priorização dos produtos e segmentos atualmente mais 
consolidados, rentáveis e sustentáveis, que devem ser reafirmados, bem como produtos 
ainda emergentes ou não explorados, nos quais devem se concentrar maiores esforços. 
Dentre os principais atrativos de Belo Horizonte, 19 são de hierarquia III, os quais se 
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enquadram nestes dois casos, já que se configuram como importantes em nível nacional e 
capazes de motivar um fluxo, atual ou potencial, de visitantes, internacionais ou nacionais, 
individualmente ou em conjunto com outros atrativos. 
 
Os atrativos culturais e os eventos permanentes se destacam na oferta turística da Capital, 
não apenas do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo, já que 5 atrativos 
culturais e 10 eventos permanentes foram avaliados como parte do conjunto de 19 atrativos 
de importância em nível nacional (hierarquia III). Dos 5 atrativos culturais nesta condição, 3 
são exemplares da arquitetura civil e religiosa (Palácio da Liberdade, Casa do Baile e Igreja 
São Francisco de Assis) e 2 são museus (Museu de Arte da Pampulha e Museu das Minas e 
dos Metais). Dentre os 10 eventos permanentes, 2 são feiras (Cultural e de Gastronomia), 6 
são realizações artísticas e culturais e 3 são realizações desportivas. Agregam-se a este 
conjunto de atrativos de maior relevância atual ou potencial, em nível nacional, mais 2 
atrativos naturais (Conjunto Paisagístico da Serra do Curral e Parque das Mangabeiras) e 2 
realizações técnicas e científicas (Jardim Zoológico e Espaço TIM do Conhecimento – 
Planetário).  
 
Todos os atrativos culturais e as realizações técnicas e científicas estão localizados na 
região da Pampulha ou na Praça da Liberdade, a maioria compondo o Conjunto 
Arquitetônico da Pampulha e o Circuito Cultural da Praça da Liberdade. O Conjunto, o 
Circuito e os demais atrativos contíguos na região da Pampulha e da Praça da Liberdade 
representam a maior força efetiva e potencial de atratividade da oferta turística de Belo 
Horizonte, juntamente com o Complexo Turístico da Serra do Curral, ainda em fase de 
planejamento. 
 

 Produtos e segmentos atualmente consolidados na AT que têm possibilidade de 
maior crescimento sustentável 

 
Dos 19 atrativos de hierarquia III, identificados como de grande atratividade em Belo 
Horizonte, 12 se configuram como mais consolidados e que têm maiores possibilidades de 
crescimento de forma sustentável:  
 
. Casa do Baile 
. Igreja São Francisco de Assis  
. Museu de Arte da Pampulha  
. Zoológico  
. Espaço TIM do Conhecimento (Planetário)   
. Volta Internacional da Pampulha  
. Expo-Cachaça  
. Festival Internacional de Dança (FID) 
. Festival Internacional de Teatro de Bonecos 
. Festival Internacional de Teatro de Palco e Rua (FIT) 
. Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ) 
. Feira de Artes e Artesanato da Avenida Afonso Pena 
 

 Produtos ainda emergentes ou não explorados e que têm maior potencial 
 
Os atrativos que se configuram ainda como produtos emergentes ou pouco explorados, mas 
que têm maior potencial ou possibilidade de crescimento são: 
 
. Palácio da Liberdade  
. Museu das Minas e dos Metais 
. Conjunto paisagístico da Serra do Curral e Parque das Mangabeiras  
. Meia Maratona Linha Verde  
. Campanha de Popularização do Teatro e da Dança 
. Festival de Arte Negra 
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O quadro 2.91 apresenta os atrativos de Belo Horizonte avaliados como de maior 
atratividade, tanto efetiva e já consolidada quanto potencial, nos quais se devem concentrar 
esforços para transformá-los em produtos turísticos de maior expressão.  
 
Quadro 2.91 Atrativos de Belo Horizonte, por tipo e subtipo, segundo a atratividade efetiva e 

potencial - 2010 

Tipo Subtipo Atrativos 

Produtos mais consolidados, 
mais rentáveis e que tem 
maiores possibilidades de 

crescimento de forma 
sustentável 

Produtos emergentes ou 
não explorados e que tem 

maior potencial ou 
possibilidade de 

crescimento 

Edificações 

Arquitetura 
Civil 

Palácio da Liberdade   X 

Casa do Baile X   

Arquitetura 
religiosa 

Igreja São Francisco de 
Assis  

X   

Instituições 
culturais 

Museu 
Memorial 

Museu de Arte da 
Pampulha 

X   

Museu das Minas e dos 
Metais 

  X 

Zoológico 

Não se aplica 

Zoológico X  
Aquário 

Planetário 
Espaço TIM do 
Conhecimento 

X   

Montanhas Serras 
Conjunto Paisagístico 
da Serra do Curral 

  X 

Unidades de 
Conservação 

Municipais 
Parque das 
Mangabeiras 

  X 

Realizações 
Diversas 

Desportivas 

Volta Internacional da 
Pampulha  

X   

Meia Maratona Linha 
Verde 

  X 

Gastronômicas/ 
de produtos 

Expocachaça X   

Artísticas e 
culturais 

Campanha de 
Popularização do 
Teatro e da Dança 

  X 

Festival Internacional 
de Dança  

X   

Festival Internacional 
de Teatro de Bonecos 

X   

Festival Internacional 
de Teatro de Palco e 
Rua  

X   

Festival Internacional 
de Quadrinhos  

X   

Festival de Arte Negra   X 

Feiras e 
exposições 

Outras feiras 
Feira de Artes e 
Artesanato da Avenida 
Afonso Pena 

X   

Total 12 7 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP) – Dados da pesquisa - 2010 

 
Com relação aos serviços e equipamentos turísticos, além da boa oferta de restaurantes e 
bares da cidade, com sua rica gastronomia, outros serviços e equipamentos complementam 
a força de atração dos atrativos listados e integram o produto turístico mais amplo de Belo 
Horizonte.  
 
Os serviços e equipamentos de lazer e entretenimento de Belo Horizonte são diversificados 
e podem proporcionar diversão cultural, noturna, contemplativa e esportiva aos turistas e 
cidadãos ao longo do ano. Destaca-se a reforma do complexo esportivo composto pelos 
estádios Mineirão e Mineirinho, na região da Pampulha e com investimentos do poder 
público, de forma a atender às exigências da FIFA para promover a Copa do Mundo de 
2014. 
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Os espaços para eventos são apontados como ―insuficientes‖ pelos serviços das empresas 
organizadoras que promovem eventos internacionais de grande porte, além daqueles de 
médio e de pequeno porte, nacionais, regionais e locais, para atender a essa demanda 
existente. Os espaços de eventos existentes estão, em sua maioria, em bom estado de 
conservação, são modernos e, contrariando o observado em outros tipos de serviços e 
equipamentos turísticos, oferecem acessibilidade aos portadores de necessidades 
especiais, dispõem de planejamento estratégico e adotam algum tipo de prática ambiental, 
apesar de serem poucos os equipamentos que possuem sistemas de gestão de qualidade e 
gestão ambiental. 
 
De modo geral, Belo Horizonte oferece serviços e equipamentos turísticos relativamente 
estruturados, em que pese a algumas limitações e deficiências existentes. 
 
 

2.6.1.2 Segmentação turística em Belo Horizonte 

 
Por segmento de mercado entende-se o grupo de consumidores com características e 
preferências homogêneas e por segmentação de mercado a ―divisão do público em 
agrupamentos homogêneos, com uma ou mais referências mercadologicamente relevantes‖ 
(Vaz, 1999:80). 
 
As bases de segmentação que dizem respeito aos fatores de homogeneidade, podem ser 
diretamente associadas às características da localidade, a seus fatores de atratividade e 
consequentemente aos benefícios e demais motivações dos turistas. 
 
A oferta de produtos mais consolidados e de maior potencial turístico em Belo Horizonte, em 
seu conjunto, apresenta vocação e capacidade de atração maior para o segmento de 
turismo histórico-cultural, associado a arquitetura e museus, e o segmento de turismo de 
negócios e eventos, de natureza desportiva, gastronômica, de produtos e artístico-cultural, 
além de feiras.  
 
Destaca-se ainda a oferta de realizações técnicas e científicas, como o Zoo/Aquário e o 
Espaço TIM/Planetário, e de atrativos naturais, como o Conjunto Paisagístico da Serra do 
Curral e o Parque das Mangabeiras, onde está sendo concebido um projeto turístico de 
grande impacto na atratividade do município. Estes produtos estão associados ao 
desenvolvimento dos segmentos de turismo pedagógico, de natureza e lazer. 
 
O quadro 2.92 sintetiza os principais produtos e segmentos de demanda turística vinculados 
que devem ser priorizados do ponto de vista da oferta turística. 
 
Complementarmente, os serviços e equipamentos de eventos, de lazer e de gastronomia 
dão suporte a uma configuração mais completa desses produtos, além de reforçar a 
vocação para o turismo de eventos e negócios (envolvendo eventos científicos, congressos 
e convenções, além de compras) e de cultura, associado ao lazer, simultaneamente. 
 
Em uma cidade como Belo Horizonte, o turismo cultural e o de lazer constantemente se 
interpenetram, como colocado por Vaz (1999:169): ―Na medida em que o interesse estético 
ou histórico mistura-se com o interesse recreativo e de lazer, cedendo espaço para a 
participação lúdica ou o divertimento puro e simples, as fronteiras entre o turismo cultural e o 
turismo de lazer  (ambos de amplo espectro) se tornam muito tênues‖.58  
 

                                                
58 Vaz,G.N. Marketing Turístico. Receptivo e Emissivo. Um roteiro estratégico para projetos mercadológicos 

públicos e privados. São Paulo: Pioneira, 1999. 
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Belo Horizonte pode ainda explorar sua condição de base para explorar tanto os atrativos 
histórico-culturais quanto os atrativos naturais localizados nas cidades históricas e nos 
municípios próximos, reforçando seu apelo para estes segmentos de demanda turística. 
 
Quadro 2.92 Principais atrativos de Belo Horizonte por categoria, tipo e subtipo, segundo segmentos 

de demanda turística associados - 2010 

Categoria Tipo Subtipo Atrativos 
Segmentos de 

demanda turística 
associados 

A
tr

a
ti
v
o

s
 C

u
lt
u

ra
is

 

Edificações 

Arquitetura civil 
Palácio da Liberdade 

Cultural-Arquitetura Casa do Baile 

Arquitetura 
religiosa 

Igreja São Francisco de Assis  

Instituições culturais Museu./ Memorial 
Museu de Arte da Pampulha 

Histórico/Cultural 
Museu das Minas e dos Metais 

R
e

a
liz

 

T
é

c
 e

 

C
c
ie

n
t.
 

Zoológico Não se aplica Zoológico Natureza/Pedagógico 

Planetário Não se aplica Espaço TIM do Conhecimento Pedagógico 

A
tr

a
ti
v
o

s
 

N
a

tu
ra

is
 

Montanhas Serras 
Conjunto paisagístico da Serra 
do Curral 

Natureza/Lazer 
Unidades de 
Conservação 

Municipais Parque das Mangabeiras 

E
v
e

n
to

s
 P

e
rm

a
n

e
n

te
s
 

Realizações 
diversas 

Desportivas 
Volta Internacional da 
Pampulha  Eventos/Esportes 

Desportivas Meia Maratona Linha Verde 

Gastronômicas/ de 
produtos 

Expo-cachaça Eventos/Produtos 

Artísticas/ culturais 
Campanha de Popularização do 
Teatro e da Dança 

Eventos/Cultural 

Artísticas/ culturais Festival Internacional de Dança  

Artísticas/ culturais 
Festival Internacional de Teatro 
de Bonecos 

Artísticas/ culturais 
Festival Internacional de Teatro 
de Palco e Rua  

Artísticas/ culturais 
Festival Internacional de 
Quadrinhos 

Artísticas/ culturais Festival de Arte Negra 

Feiras e exposições Outras feiras 
Feira de Artes e artesanato da 
Avenida Afonso Pena 

Eventos/Feiras 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP) – Dados da pesquisa 
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2.6.1.3 Produtos e segmentos turísticos atuais e potenciais identificados 
como mercados meta 

 
A pesquisa da demanda turística efetiva em Belo Horizonte59 revelou pequena supremacia 
de turistas do sexo masculino predominância da faixa etária de 18 a 47 anos, de curso 
superior, de renda bruta individual entre R$3.000,00 e R$6.000,00 e renda bruta familiar 
acima de R$5.000,00.  
 
O mercado emissivo para Belo Horizonte é diversificado, revelando a face cosmopolita 
alcançada pelo destino. Conforme a amostra analisada, 12,9% dos turistas são estrangeiros, 
oriundos de 35 países de todos os continentes, que têm como motivação principal de 
viagem a Belo Horizonte a visita a parentes e amigos, seguida pelo turismo de negócios. Os 
turistas estrangeiros são majoritariamente do continente europeu, seguidos da América do 
Norte e América do Sul. Em termos de países de origem, a maioria procede dos Estados 
Unidos e da Argentina, nesta ordem.  
 
Os 87,1% de turistas brasileiros em Belo Horizonte que compuseram a amostra analisada 
são oriundos de todas as regiões do Brasil, mas principalmente da Sudeste (62,2%), 
seguido-se a Nordeste (16,8%). Os principais estados emissivos para Belo Horizonte são: 
São Paulo (23%), Minas Gerais (21,2%) e Rio de Janeiro (6,5%). Em termos de municípios 
de origem dos turistas de Belo Horizonte, destaca-se São Paulo, com 44,8% da demanda 
oriunda do estado de São Paulo, seguindo-se o Rio de Janeiro, que representa 61,5% da 
demanda proveniente do estado do Rio de Janeiro.  
 
Dentre os turistas dos estados do Sudeste, salienta-se que o padrão de renda é maior entre 
os fluminenses e os paulistas. Em termos de segmentação por motivação, os turistas de 
lazer, eventos e negócios são os que apresentam melhores condições de renda. Estes 
dados consubstanciam a existência e a potencialidade de um mercado turístico com alto 
poder aquisitivo nos estados mais próximos à Capital mineira, sobretudo no eixo Rio-São 
Paulo.  
 
A principal motivação dos turistas para visitar Belo Horizonte é o ―turismo de lazer‖, seguido 
do ―turismo de negócios‖, abrangendo eventos, compras e outros negócios. Esses dados, 
que reforçam resultados similares encontrados em outras pesquisas de demanda turística 
em Belo Horizonte realizadas recentemente no âmbito da Setur-MG (2010)60, indicam a 
importância do turismo de lazer para Belo Horizonte e remete à necessidade de criar 
estratégias que contemplem os dois segmentos do turismo simultaneamente. 
  
A Pesquisa de Demanda Potencial61 para o turismo em Belo Horizonte, que acrescenta 
dados importantes para o delineamento dos mercados-meta, captou o tipo de perfil 
socioeconômico do turista que interessa a Belo Horizonte e que é muito similar ao 
encontrado na Pesquisa de Demanda Efetiva, no que tange a faixa etária, nível de renda e 
nível de escolaridade.  
 
O perfil dos turistas potenciais apresenta: quanto ao gênero, praticamente a mesma 
proporção entre ambos os sexos; quanto à faixa etária, predomínio daquela entre 24 e 47 
anos; quanto à renda bruta individual, destaque para aquela entre R$1.000,00 e 
R$6.000,00, e quanto à escolaridade, incidência maior de portadores de curso superior, 
destacando-se que o nível de escolaridade dos turistas com motivação histórico-cultural é 
mais alto do que o daqueles com motivação para eventos. 
 

                                                
59

 Realizada entre 10 e 24 de julho de 2010, com 799 entrevistados e erro padrão de 3,5%. 
60

  Vide SETUR-MG. Avaliação da Demanda Turística em Minas Gerais – Circuito Belo Horizonte. Julho de 2010. 

61
 Realizada em julho de 2010, no aeroporto de Congonhas, São Paulo, com 371 entrevistas e erro padrão de 

5,1%. 
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Entre os turistas potenciais que já visitaram Belo Horizonte, 34,5% vieram a negócios em 
sua última viagem. Estes, em conjunto com aqueles que vieram para eventos e compras, 
totalizam 44,7% das respostas. O turismo a lazer representou 19,6% e a visita a parentes e 
amigos, 17,6%.   
 
O número de dias por ano despendidos com turismo de lazer é, na média, relativamente 
superior ao de dias despendidos com o turismo de negócios, embora o turismo de lazer 
apresente menor participação do que o turismo de negócios na última viagem a Belo 
Horizonte dos turistas potenciais entrevistados.  
 
A soma desses dados com os resultados da pesquisa de demanda efetiva apontam uma 
proporção expressiva de turistas para Belo Horizonte motivados por lazer. Tudo isso 
agregado aos resultados da pesquisa com as agências emissivas e receptivas indica um 
potencial de turismo emissivo de lazer para Belo Horizonte ainda subexplorado. 
 
A base e o perfil da oferta turística de Belo Horizonte têm a capacidade de atrair fluxos 
turísticos majoritariamente regionais e nacionais interessados em cultura, eventos, negócios 
e lazer. Portanto, a elaboração de uma política para atrair fluxos de turistas estrangeiros 
tenderá a ser pouco eficaz e de baixo custo-benefício. O recomendável seria focar no 
mercado nacional - mais particularmente, nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais -, buscando atrair prioritariamente turistas dos segmentos de eventos e 
negócios e histórico-cultural, de forma associada ao turismo de lazer. 
 
Outras motivações, como ―natureza‖ ou ―estudo, intercâmbio e pesquisa‖, ―tratamento de 
saúde‖ e ―utilização de Belo Horizonte como base para conhecer outras cidades e atrativos‖, 
têm importância muito pequena no cômputo geral da demanda atual do turismo em Belo 
Horizonte, embora possam atrair um número maior de turistas em face das condições 
favoráveis da oferta existente e da projetada pelo município e em seu entorno e da demanda 
potencial.  
 
Os turistas do Rio de Janeiro apresentam a média de gasto turístico individual mais alta 
entre os estados do Sudeste, mas o fluxo emissivo proveniente deste estado para Belo 
Horizonte é ainda pequeno, especialmente em face da sua proximidade e da importância 
econômica. A demanda turística potencial deste estado para Belo Horizonte é grande e 
relativamente subexplorada em face de outros mercados emissores. Também as regiões 
Nordeste e Sul do Brasil, por apresentarem as médias mais elevadas de gastos turísticos 
em Belo Horizonte e por terem fluxos turísticos pouco expressivos para a Capital mineira, 
são mercados potenciais a explorar, ainda que secundariamente.  
 
No geral, tanto a demanda efetiva quanto a demanda potencial indicam significativo 
potencial turístico para Belo Horizonte, associado ao turismo de eventos e negócios e 
turismo cultural, associado ao lazer, sobretudo para os mercados de São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro.  
 
Para que este potencial se realize, será necessário trabalhar os pontos mais frágeis da 
oferta turística, avaliados tanto por turistas efetivos e potenciais quanto pelos gestores 
entrevistados na pesquisa da oferta turística realizada, bem como divulgar os pontos fortes 
indicados por essas fontes nos mercados constituídos por São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, além de mercados potenciais nas regiões Nordeste e Sul do Brasil. 
 
 

2.6.2. Identificação de áreas críticas de intervenção e dos atores locais que 
precisam ser mobilizados 

 
A identificação de áreas críticas tem os seguintes objetivos: direcionar as ações de 
planejamento; e priorizar as intervenções necessárias ao desenvolvimento do turismo no 
município. 
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A análise das áreas críticas de intervenção e dos atores locais que precisam ser mobilizados 
será apresentada por subseção: produto turístico; infraestrutura básica e serviços gerais; 
quadro institucional; e  aspectos socioambientais.  
 
 

2.6.2.1. Produto Turístico  
 
A análise das áreas críticas de intervenção do produto turístico, de forma a promover uma 
leitura mais abrangente das demandas do setor, foi dividida em quatro subitens: atrativos 
turísticos, serviços e equipamentos turísticos, capacitação e comercialização e demanda 
turística do destino,. Os dois primeiros subitens contemplam as condições de acesso e 
serviços públicos, a sinalização, a acessibilidade, a segurança, as reformas, a gestão e 
integração, a oferta e comercialização. 
 
A seguir, apresentam-se as principais áreas de intervenção relacionadas à capacitação do 
setor e à comercialização e demanda turística.  

 
 Atrativos Turísticos 

 
a) Condições de acesso e serviços públicos 
 
As principais demandas dos atrativos culturais, de realizações técnicas e de alguns eventos 
estão relacionadas à necessidade de melhorias da mobilidade urbana e do transporte 
coletivo de acesso e, em especial, à falta de linhas de metrô que atendam aos atrativos. 
Nesse sentido, devem ser promovidas ações capazes de promover acesso aos atrativos por 
meio de metrô ou outras formas de transporte coletivo, de maneira integrada.  
 
É necessário implantar locais adequados para embarque e desembarque de turistas, criar 
mais opções de estacionamento e melhorar o fluxo de trânsito nas áreas turísticas que 
apresentem problemas de congestionamento e acesso. Para tanto, será necessário realizar 
diagnósticos e projetos de intervenção específicos. 
 
É preciso implantar um itinerário turístico na cidade que facilite o acesso aos principais 
atrativos e promover sua divulgação turística, o que já está sendo objeto de atenção pela 
Belotur.  
 
Para equacionar esses problemas, é necessário mobilizar, inicialmente, os seguintes atores: 
Belotur, gestores dos atrativos priorizados, Secretaria Municipal de Transportes, Secretaria 
Municipal de Obras, BHtrans e Prefeitura de Belo Horizonte. 
 
b) Sinalização urbana, turística e interpretativa 
 
É necessário ampliar e promover melhorias na sinalização turística urbana, bem como 
implantar ou aperfeiçoar a sinalização interpretativa em boa parte dos atrativos, de forma a  
oferecer uma experiência de mais qualidade ao turista, com informações precisas, 
interativas e estimulantes. Para tanto, é necessário elaborar diagnósticos e projetos 
específicos. 
 
Para equacionar esses problemas, é necessário mobilizar, inicialmente, os seguintes atores: 
Belotur, gestores dos atrativos priorizados, Secretaria Municipal de Transportes e BHtrans. 
 
c) Acessibilidade 
 
Há deficiências na acessibilidade aos atrativos para pessoas portadoras de necessidades 
especiais, as quais devem ser sanadas mediante intervenções específicas, atendendo à 
legislação pertinente. 
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Para equacionar esses problemas, é necessário mobilizar, inicialmente, os seguintes atores: 
Belotur, gestores dos atrativos e representantes do Conselho de Turismo de Belo Horizonte. 
 
d) Reformas 
 
É necessário promover reformas e adequações em alguns atrativos culturais, naturais e 
realizações técnicas e científicas, mediante o desenvolvimento de diagnóstico e projetos 
específicos.  
 
Para equacionar esses problemas, é necessário mobilizar, inicialmente, os seguintes atores: 
Belotur, gestores dos atrativos, agentes financeiros (BNDES, BDMG, CEF, e BB) e 
representantes do Conselho de Turismo de Belo Horizonte. 
 
e) Gestão e integração  
 
É necessário estimular a maior aceitação de cartões de créditos em atrativos da cidade, 
onde sejam pertinentes. 
 
Faltam informações estratégicas sobre a gestão de atrativos, em muitos casos, em função 
de não disporem de nenhum método sistemático de coleta, tratamento e disseminação dos 
dados. Isso compromete o planejamento desses atrativos e reflete certas deficiências em 
sua gestão. Assim, devem-se promover os meios necessários para a geração e 
disseminação sistemática de dados e informações estratégicas relativos aos atrativos que 
facilitem seu planejamento e gestão. 
 
É preciso promover maior integração dos atrativos com os demais equipamentos da oferta 
turística da cidade, em função das deficiências observadas neste aspecto, aproximando os 
diferentes atores e permitindo uma articulação mais eficaz. Os investimentos previstos e 
necessários aos atrativos precisam estar associados a investimentos de outros setores, para 
a devida estruturação da oferta turística.  
 
Para equacionar esses problemas, é necessário mobilizar, inicialmente, os seguintes atores: 
Belotur, gestores dos atrativos, representantes setoriais do Conselho de Turismo de Belo 
Horizonte. 
 
f) Oferta e comercialização de atrativos e roteiros  
 
É necessário estimular a visitação a atrativos, sobretudo aqueles que são ainda pouco 
visitados por turistas. Afora os atrativos mais visitados (Praça da Liberdade, Mercado 
Central, Igreja de São Francisco e Feira de Artesanato da Afonso Pena), os demais atrativos 
são visitados por menos de 20% dos turistas.  
 
Os atrativos, em sua maioria, não mantêm agentes de divulgação externos e poucos são os 
que participam de feiras e eventos do setor, o que se reflete na baixa inserção deles em 
pacotes turísticos comerciais. 
 
Conforme avaliação dos agentes receptivos e emissivos, Belo Horizonte tem ainda poucas 
atrações culturais ou não as divulga. Deveria ampliar sua oferta de atrativos, sobretudo os 
diurnos. Em boa parte, trata-se de divulgar e comercializar atrativos existentes e ainda 
largamente desconhecidos do mercado, além de estimular e promover a criação de mais 
atrativos. 
 
A forma de promoção e comercialização dos atrativos precisa se adequar às necessidades 
do mercado turístico, de modo que a cidade passe a ser vista e divulgada como destino 
turístico (de lazer, cultura, negócios). Deve-se estimular o maior uso de agentes de 
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divulgação externos e a participação em feiras e eventos do setor, o que ajuda a elevar a 
participação desses atrativos em pacotes turísticos comerciais. 
 
De outro lado, os roteiros são pouco visitados e precisam ser repensados, já que não têm 
saída comercial. Para viabilizar sua comercialização, o ideal seria criar e promover roteiros 
temáticos apoiados em logística adequada e compostos dos atrativos de maior potencial de 
atratividade, desde que estejam estruturados para receber o número de visitantes previsto.  
 
Contando com a participação das operadoras e das agências de receptivo, é preciso 
repensar e promover roteiros contemplando atrativos de maior atratividade, de forma a 
viabilizar sua comercialização. 
 
Para equacionar esses problemas, é necessário mobilizar, inicialmente, os seguintes atores: 
Belotur, gestores dos atrativos e representantes do Conselho de Turismo de Belo Horizonte 
e de operadoras e agentes do receptivo. 
 

 Serviços e equipamentos turísticos 
 
a) Condições de acesso e serviços públicos 
 
É necessário promover medidas e investimentos que facilitem o tráfego de carros, a 
mobilidade urbana e o estacionamento de veículos próximos a equipamentos e áreas 
turísticas, tendo em vista que os congestionamentos e a dificuldade de estacionamento 
foram reclamações repetidas pelos gestores e turistas usuários, o que prejudica o fluxo de 
turistas e impacta negativamente a imagem do destino como um todo.  
 
Transporte urbano, trânsito e limpeza pública também receberam, com significativa 
freqüência, avaliações como ―ruim‖ e ―péssimo‖, por turistas tanto efetivos quanto potenciais. 
Foi citado ainda que a segurança pública poderia ser melhorada. 
 
Para equacionar esses problemas, é necessário mobilizar, inicialmente, os seguintes atores: 
Belotur, gestores dos principais serviços e equipamentos turísticos e suas entidades 
representativas, Secretaria Municipal de Transportes, Secretaria Municipal de Obras, 
BHtrans e Prefeitura de Belo Horizonte. 
 
b) Sinalização 
 
Falta sinalização turística adequada para postos de informação e vários outros serviços e 
equipamentos turísticos. Assim, é necessário promover a sinalização turística adequada 
para todos os serviços e equipamentos turísticos onde esta for deficiente, mediante 
diagnóstico e projetos específicos. 
 
Para equacionar esses problemas, é necessário mobilizar, inicialmente, os seguintes atores: 
Belotur, gestores dos principais serviços e equipamentos turísticos e suas entidades 
representativas, Secretaria Municipal de Transportes e BH trans. 
 
c) Acessibilidade 
  
Há deficiências em serviços e equipamentos de transporte, postos de informação e vários 
outros serviços e equipamentos de outros setores em relação à acessibilidade, não 
atendendo à legislação atual e não acompanhando as exigências do turismo internacional. 
Poucos hotéis, restaurantes e equipamentos de transporte estão preparados para atender 
pessoas portadoras de necessidades especiais. 
 
Assim, é necessário promover ações no sentido de sanar as deficiências em vários 
equipamentos em relação à acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades 
especiais. 
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Para equacionar esses problemas, é necessário mobilizar, inicialmente, os seguintes atores: 
Belotur, gestores dos principais serviços e equipamentos turísticos e suas entidades 
representativas e representantes do Conselho de Turismo de Belo Horizonte. 
 
d) Segurança 
 
Uma deficiência percebida diz respeito à segurança dos equipamentos de eventos e de 
lazer, mais particularmente em itens de prevenção e combate a incêndios.  Assim, é 
necessário sensibilizar e capacitar os gestores para as necessidades de segurança dos 
serviços e equipamentos, com especial atenção para a área de eventos e de lazer, sendo 
importante garantir que as autoridades competentes mantenham fiscalização constante em 
relação à segurança dos equipamentos, de forma geral. 
 
Para equacionar esses problemas, é necessário mobilizar, inicialmente, os seguintes atores: 
Belotur, gestores dos principais serviços e equipamentos turísticos e suas entidades 
representativas, Secretaria de Segurança Pública, Imetro, Corpo de Bombeiros e 
representantes do Conselho de Turismo de Belo Horizonte. 
 
e) Reformas 
 
Há necessidade de investimentos estruturais e de ampliação em boa parte dos 
equipamentos hoteleiros e da oferta hoteleira em geral, o que já está na agenda de vários 
gestores ou está sendo executado, em muitos casos.  
 
Há necessidade de investimentos na frota e no espaço físico em serviços e equipamentos 
para transporte turístico. 
 
Para equacionar esses problemas, é necessário mobilizar, inicialmente, os seguintes atores: 
Belotur, gestores dos principais serviços e equipamentos turísticos e suas entidades 
representativas, agentes financeiros (BNDES, BDMG, CEF e BB) e representantes do 
Conselho de Turismo de Belo Horizonte. 
 
f) Gestão e integração 
 
A pouca utilização de ferramentas gerenciais, como planejamento estratégico, sistemas de 
qualidade e sistemas de gestão ambiental, em boa parte dos equipamentos analisados 
aponta para a dificuldade que os serviços e equipamentos têm para trabalhar planejamento 
e gestão. Assim, é necessário sensibilizar para o desenvolvimento da cultura do 
planejamento e gestão de qualidade, de modo a melhorar esses equipamentos para o uso 
turístico. 
 
Os serviços e equipamentos para transporte turístico também necessitam, em particular, de 
melhorias nos sistemas de planejamento e gestão, além de adequação à legislação 
ambiental. Ressalta-se, ainda a necessidade de realizar maior fiscalização do setor, para 
inibir a concorrência desleal de empresas que atuam de maneira informal.  
 
É necessário inibir, controlar e fiscalizar a presença de serviços de alimentação terceirizados 
que não cumprem as exigências formais para sua efetivação, bem como a presença de 
ambulantes em equipamentos de lazer e equipamentos para eventos sem qualquer controle 
de padrão de qualidade.  
 
É necessário estimular maior articulação entre os equipamentos de alimentação e as 
agências de viagem, visando sanar as dificuldades identificadas com relação à formação de 
produtos turísticos mais estruturados e completos. 
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Os postos de informação carecem de necessidades estruturais no campo da gestão da 
qualidade e ambiental. 
 
É necessário trabalhar melhor uma ação integrada do receptivo, para que os turistas 
possam conhecer e desfrutar dos atrativos e equipamentos de lazer da cidade. 
 
Para equacionar esses problemas, é necessário mobilizar, inicialmente, os seguintes atores: 
Belotur, gestores dos principais serviços e equipamentos turísticos e suas entidades 
representativas e representantes setoriais do Conselho de Turismo de Belo Horizonte. 
 
g) Oferta e comercialização de serviços e equipamentos  
 
Há necessidade promover a implantação de mais espaços de eventos de todos os portes, 
em especial os de grande porte, em função da alta demanda para esta atividade em Belo 
Horizonte, de forma simultânea à estruturação de outros elementos da infraestrutura e da 
oferta turística.  
 
São necessários incentivos fiscais, particularmente na cobrança de ISSQN sobre venda de 
ingressos e estandes, para aumentar a competitividade de Belo Horizonte na captação de 
eventos perante seus promotores. 
 
A baixa taxa de ocupação hoteleira em fins de semana, feriados e meses de férias escolares 
pode ser incrementada por meio de ações de promoção e divulgação voltadas para o 
mercado do turismo cultural e de lazer;  
 
É necessário ampliar a oferta hoteleira e melhorar a qualidade de serviços em boa parte dos 
hotéis existentes, sobretudo os mais antigos, e a relação custo-benefício, na perspectiva da 
demanda.  
 
É necessário melhorar a relação comercial entre os agentes emissivos e os meios de 
hospedagem, que é dificultada pelo fato de estes não disponibilizarem de forma mais ampla 
promoções e cortesias para grupos, como as referentes a cobrança de diária para guia e 
motorista, tal como acontece na maioria dos destinos turísticos no Brasil. Além disso, os 
agentes emissivos de São Paulo entrevistados mencionaram a necessidade de o receptivo 
em Belo Horizonte melhorar sua oferta de produtos, já que no momento caracterizam essa 
oferta como de poucas opções e de custo elevado, sendo que a hotelaria deveria 
disponibilizar as tarifas on line, para facilitar a consulta.  
 
Tal como ocorre com os serviços e equipamentos de hospedagem, os preços dos serviços 
de alimentação são considerados altos pelos turistas efetivos e pelos agentes emissivos, 
inclusive em relação a destinos concorrentes, o que deveria ser objeto de maior atenção, 
juntamente com a qualidade dos serviços prestados. Os agentes emissivos também indicam 
a necessidade de promover mais promoções e cortesias no setor, que não está acostumado 
a trabalhar com grupos. 
 
A maioria dos equipamentos não possui agentes de divulgação externos nos mercados 
emissores. Deveria fazer mais uso desse canal. 
 
A quantidade de produtos e serviços comercializados pelas agências de viagens ainda é 
pouco significativa diante do universo total e as parcerias diretas também são pouco 
comuns. Esses aspectos devem ser incrementados. 
 
 A comercialização de pacotes e roteiros relativos à Capital é baixa. Deveria ser 
incrementada a partir de ações que busquem mitigar o problema relacionado à pouca 
divulgação e à baixa capacidade de penetração das ―informações turísticas‖ 
disponibilizadas. 
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É necessário buscar maior eficácia para os serviços de ―Informação Turística‖, item que 
obteve a pior avaliação dos turistas efetivos.  
 
Em regiões de maior fluxo de turistas, como Praça da Liberdade e Savassi, é necessário 
proporcionar maior visibilidade a serviços e postos de informação turística. 
 
Os serviços e os materiais promocionais em importantes serviços e equipamentos de 
alimentação, transporte e em outros setores, em geral, não são produzidos em outros 
idiomas. Nesse sentido, é necessário promover a sua divulgação em outros idiomas nos 
equipamentos de maior frequência turística.  
 
Muitas agências pesquisadas informaram a existência de dificuldades financeiras, excesso 
de concorrência e valor elevado cobrado para comercialização dos produtos. É 
recomendável que estas se organizem para negociar suas demandas da melhor forma 
possível.  
 
As ações de promoção de muitos equipamentos focam excessivamente o turismo de 
negócios. Assim, é preciso sensibilizar os equipamentos para que considerem 
adequadamente a relevância do turismo de lazer em suas ações de promoção. 
 
Para equacionar esses problemas, é necessário mobilizar, inicialmente, os seguintes atores: 
Belotur, operadoras e agentes do receptivo além de gestores dos principais serviços e 
equipamentos turísticos e suas entidades representativas, BHC&VB e representantes do 
Conselho de Turismo de Belo Horizonte. 
 

2.6.2.2. Capacitação 
 
A oferta de mão de obra no mercado de Belo Horizonte foi considerada ―insuficiente‖ e 
―pouco qualificada‖ para todos os níveis de ocupação, sobretudo para o operacional, pelos 
dirigentes dos diferentes serviços e equipamentos turísticos pesquisados. Portanto,é 
necessário promover uma ampla qualificação da mão de obra para estes setores. A falta de 
pessoal qualificado é bastante acentuada no setor de eventos. No caso das transportadoras, 
seus gestores e profissionais não costumam ter formação ou treinamento em turismo, 
apesar da grande integração entre as atividades da transportadora com o receptivo. 
 
É preciso aperfeiçoar as estratégias de recrutamento e manutenção dos profissionais. De 
forma geral, há dificuldades no recrutamento e na manutenção de profissionais qualificados, 
agravadas pelas estratégias de recrutamento (indicação de funcionário da empresa) e de 
manutenção (pouco incentivo e apoio financeiro para a realização de cursos e baixa 
remuneração), que não propiciam a contratação de profissionais com o perfil e as 
competências necessárias à função e não desenvolvem essas competências com a oferta 
de cursos internos ou externos.  
 
Há dificuldades na oferta de cursos pelas instituições formadoras, devido à reduzida procura 
e adesão dos empresários e profissionais do setor.  
 
A baixa adesão dos empresários aos cursos de nível básico tradicionalmente oferecidos 
parece decorrer da qualidade da oferta de cursos - cursos presenciais de curta duração, 
pouco práticos, com conteúdo genérico e recorrente, sem propiciar aos participantes o 
exercício e a vivência de métodos e técnicas específicos ao tipo e ao porte dos 
estabelecimentos – e do fato de serem frequentemente oferecidos em horários e dias que 
inviabilizam ou dificultam a participação.  
 
No caso dos novos profissionais, problemas similares ocorrem, e a situação é ainda 
dificultada tanto pelo pouco apoio dado por alguns empregadores quanto pelo pouco poder 
de atração do mercado de turismo como carreira, fato caracterizado, em regra, pela baixa 
remuneração para um trabalho tão desgastante. Em alguns casos, o desafio de adequação 
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dos programas ao perfil dos participantes é ainda maior, pois o horário e a carga de trabalho 
são muito diferenciados. 
 
O pouco poder de atração do mercado de turismo como carreira se reflete nos vários níveis 
de qualificação - básica, técnica, tecnológica e superior –, fazendo com que as instituições 
formadoras deixem de oferecer cursos na área ou busquem novas propostas e formatos de 
cursos que atendam às necessidades há muito apontadas pelo mercado, tais como 
conteúdo teórico e volume de atividades e vivências práticas que formem o profissional para 
o dia a dia da ocupação com resultados positivos em termos de qualidade, produtividade e 
lucratividade para os empreendimentos turísticos. 
 
Os baixos salários e a baixa produtividade dos trabalhadores dificultam a mobilização e o 
comprometimento de empresários e empregados para os necessários programas de 
qualificação.  
 
Todos esses fatores precisam ser contornados com base em estratégias e ações eficazes. 
São essenciais o planejamento e o acompanhamento da oferta de cursos, de forma que as 
instituições formadoras desenvolvam metodologias e propostas de conteúdo 
complementares e de acordo com as necessidades do mercado turístico, evitando a 
sobreposição de ações e o desperdício de recursos públicos valiosos. De outro lado, é muito 
importante que a valorização e o apoio do empresário aos necessários programas de 
capacitação profissional se reflitam em melhorias reais para o trabalhador, com o 
reconhecimento das competências adquiridas na forma de promoção profissional, melhores 
salários e mais benefícios, para permitir maior tempo de permanência dos trabalhadores na 
atividade, com melhor produtividade e benefício para todos. 
 
Os cursos a distância são cada vez mais utilizados, mas há dificuldades para que obtenham 
os resultados desejados, pois não existe a cultura desta modalidade de curso. Além disso, 
há a questão da exclusão digital, que faz com que muitos alunos não participem ou não 
completem o curso em que se matricularam. Muitos dirigentes manifestaram claramente 
restrições a esta modalidade. Dessa forma, é importante adaptar a modalidade de cursos a 
distância às características do pessoal a ser qualificado, inserindo módulos niveladores em 
informática, sempre que necessário, além de familiarizar os empresários e profissionais com 
esta modalidade. 
 
Há sobreposição de ações de capacitação promovidas pelas diversas instituições 
promotoras e formadoras, com desperdício de recursos financeiros. Isso deve ser mitigado a 
partir de um melhor planejamento dos cursos pelas organizações, de um modo geral. 
 
A gestão de recursos humanos é, à exceção, talvez, dos empreendimentos associados a 
redes e cadeias de âmbito nacional ou internacional, uma área funcional ainda muito frágil 
para suprir as necessidades de pessoal qualificado para a superação dos problemas de 
capacitação profissional verificados. Por isso, requer-se a promoção de capacitação 
específica, além do fortalecimento institucional. É preciso buscar estratégias de 
desenvolvimento técnico e de profissionalização da área de Gestão de Recursos Humanos 
que permitam aos estabelecimentos, mesmo àqueles de pequeno porte, mediante a 
integração e a associação, acesso a métodos, técnicas e recursos mais eficientes e eficazes 
para o desenvolvimento e manutenção de talentos profissionais.  
 
Uma queixa comum a todos os segmentos prende-se à fraca representatividade e à pouca 
efetividade das ações das entidades representativas e associações. Assim, temas como 
―Associativismo‖, ―Cooperativismo‖ e ―Empreendedorismo‖ devem merecer espaço e 
atenção em eventuais propostas de cursos de capacitação empresarial. 
 
Para equacionar esses problemas, é necessário mobilizar, inicialmente, os seguintes atores: 
Belotur, gestores dos principais serviços e equipamentos turísticos e suas entidades 
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representativas, gestores das principais entidades formadoras e representantes do 
Conselho de Turismo de Belo Horizonte. 
 

2.6.2.3. Comercialização turística do destino 
 
A oferta turística de Belo Horizonte é ainda largamente desconhecida. A cidade não tem 
uma imagem consolidada como destino turístico de lazer e cultura. Daí, não explora 
devidamente a demanda existente, sobretudo em mercados potenciais existentes no Rio de 
Janeiro e demais estados do Sudeste, além das regiões Nordeste e Sul do Brasil. Assim, é 
necessário divulgar melhor seus atrativos e atrair a demanda potencial para o turismo de 
lazer e cultural, além do  turismo de negócios, sobretudo nesses mercados. 
 
A baixa percentagem de turistas que viajam em pacotes para Belo Horizonte deve ser 
incrementada a partir da demanda potencial existente para esse tipo de produto em viagens 
a lazer, sobretudo em São Paulo. 
 
Em função da baixa capacidade de penetração e de eficácia das campanhas publicitárias e 
outras mídias utilizadas, estas devem ser repensadas em termos tanto de conteúdo, a partir 
do reposicionamento do produto e da imagem de Belo Horizonte, quanto de canais de 
divulgação e distribuição. 
 
Para incrementar a comercialização da cidade como destino turístico, torna-se necessário 
realizar Fam Tours (viagem de familiarização no destino), e promover maior e melhor 
divulgação do destino e dos roteiros para operadores e clientes, inclusive de forma 
associada às cidades históricas.  
 
Agentes emissivos sugeriram: visitar as operadoras e negociar com elas mais noites livres 
em Belo Horizonte; criar tour regulares e produtos que sejam comercializados, inclusive para 
a terceira idade, a preços baratos; reformar alguns hotéis; e promover o treinamento da mão 
de obra e a qualidade dos serviços. Agências e operadoras que não comercializam Belo 
Horizonte como destino de lazer sugeriram a maior divulgação dos atrativos da cidade, por 
meio de eventos e de todo tipo de mídia, destacando suas opções como destino de lazer, 
sobretudo para aqueles públicos que não conhecem a cidade e não a vêem como destino 
turístico.  
 
Outra sugestão dos agentes emissivos que merece ser avaliada consiste na divulgação de 
pacotes de fins de semana e de ―sightseeing‖ (visita a lugares turísticos, excursão), de 
preferência desenhados de forma que o preço do pacote aéreo tenha um valor aproximado 
do rodoviário. Em relação a preços, houve sugestões no sentido de fomentar parcerias com 
as companhias aéreas e hotéis, de reduzir os preços, de fazer associação com outras 
cidades e de oferecer promoções a preços baixos para que as pessoas possam viajar, 
especialmente nos fins de semana, quando a demanda turística é menor. 
 
É necessário, portanto, realizar um planejamento integrado, visando à sinergia entre as 
iniciativas pública e privada, de modo a promover, divulgar e comercializar a oferta turística 
de Belo Horizonte nos diversos segmentos existentes, que não sejam incompatíveis entre si.  
 
As ações de promoção e divulgação deveriam ser trabalhadas em três vetores: a) valorizar a 
cidade para a população; b) sensibilizar os fornecedores dos serviços turísticos para 
trabalhar conjuntamente Belo Horizonte não só como turismo de negócios mas também 
como destino de lazer e cultura; e c) estimular os mercados emissores para o Estado e 
motivar o consumidor final.  
 
Para equacionar esses problemas, é necessário mobilizar, inicialmente os seguintes atores: 
Belotur, gestores dos principais serviços e equipamentos turísticos de lazer e cultura e/ou 
suas entidades representativas, representantes de agências, operadores receptivos e da 
ABAV-MG, BHC&VB, representantes do Conselho de Turismo de Belo Horizonte e, 
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posteriormente, representantes de agentes emissivos dos estados da região Sudeste, 
Nordeste e Sul do Brasil.  
 

2.6.2.4.  Infraestrutura básica e serviços gerais 
 

A infraestrutura básica e os serviços gerais que cobrem a Área Turística de Belo Horizonte 
são compostos pelos itens: rede viária de acesso ao município e aos principais atrativos; 
sistema de abastecimento de água; sistema de esgotamento sanitário; limpeza urbana; rede 
de drenagem pluvial; transporte urbano; sistemas de comunicação; iluminação pública; 
serviços de saúde; e situação da segurança pública.  
 
O acesso viário ao município, seja este rodoviário, aeroviário ou ferroviário, é um dos fatores 
mais críticos ao desenvolvimento turístico de Belo Horizonte, uma vez que apresenta 
deficiências tanto em capacidade de atendimento quanto em qualidade do serviço. A maioria 
das rodovias federais e estaduais que servem ao município foi classificada como ―regular‖, 
―ruim‖ ou ―péssima‖ pela Confederação Nacional de Transportes62 nos quesitos 
pavimentação, sinalização e geometria da via. Além disso, o ―Estudo de Competitividade 
dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional‖63 considerou o acesso 
rodoviário ao município como uma questão de máxima prioridade, atribuindo-lhe 113,3 
pontos em uma escala de 0 a 125 pontos. Em um destino em que grande parte do fluxo 
turístico é de origem regional e realizado pelo modal rodoviário, as condições das estradas, 
das linhas intermunicipais rodoviárias e dos terminais rodoviários em condições de atender à 
demanda com qualidade de serviços se tornam essenciais para o aumento da 
competitividade do destino.  
 
O transporte ferroviário apresenta-se de forma incipiente e precário na Capital, sendo 
utilizado por apenas 6% da população. A linha metroviária atual não dá suporte ao turismo, 
na capital, uma vez que não serve a suas principais regiões turísticas: região da Savassi, 
Complexo da Pampulha e Serra do Curral. A oferta de transporte ferroviário, tanto para 
circulação interna em Belo Horizonte quanto para integração com demais municípios 
metropolitanos, além de melhorar a qualidade do transporte urbano, serve para promover a 
integração de Belo Horizonte com os demais roteiros turísticos inseridos no contexto da 
RMBH.  
 
Em relação ao transporte aeroviário, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Aeroporto 
de Confins) é a principal porta de entrada de Belo Horizonte. Recebe voos internacionais e 
nacionais e teve seu acesso facilitado pela construção da Linha Verde. A capacidade atual 
do aeroporto, já comprometida pelo aumento na quantidade de voos regulares, é alvo de 
projeto de expansão, visando atender à demanda atual e ao potencial de crescimento no 
fluxo turístico.   
 
O sistema de transporte e trânsito local constitui outra área crítica de intervenção. O sistema 
radiocêntrico da malha viária de Belo Horizonte concentra o fluxo em direção à área central 
da cidade, sendo que esta possui 2,6% do tecido urbano do município e concentra 40% das 
viagens realizadas por veículos automotores. As condições de tráfego e a oferta de 
transporte coletivo de qualidade são essenciais para desafogar a região central e propiciar 
sua revitalização.  
 
O ―Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico 
Regional‖ destaca como prioridade máxima para o desenvolvimento do turismo em Belo 
Horizonte o fortalecimento dos meios de transporte específicos para o turismo e aqueles 
próprios da cidade – ônibus, táxi, metrô e outros – e daqueles que fazem ligações entre 
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estabelecimentos de hospedagem, pontos turísticos, e estações de transporte. A questão da 
mobilidade e da acessibilidade no espaço metropolitano é também um dos principais 
componentes da Estratégia de Longo Prazo de Belo Horizonte. 64 A integração das redes, o 
gerenciamento da demanda e a qualidade dos serviços de transporte público são as 
principais medidas. As estratégias de médio prazo nesta área devem incluir a concepção de 
um sistema mais harmônico, com o aprimoramento do transporte público, a melhoria do 
sistema de trânsito e a garantia da circulação a pedestres e ciclistas.  
 
O saneamento básico, composto pelo sistema de abastecimento de água, sistema de 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e rede de drenagem pluvial, foi também identificado 
como uma área crítica de intervenção, uma vez que a qualidade do saneamento interfere de 
maneira decisiva na qualidade ambiental como um todo no município, e especialmente na 
Bacia Hidrográfica da Pampulha.  
 
Os sistemas de abastecimento de água de Belo Horizonte e sua região metropolitana têm 
origem no próprio perímetro metropolitano, especialmente dependentes dos sistemas Rio 
das Velhas, Rio Manso e Serra Azul. O município está prestes a atingir o atendimento 
universal de água e já trata todo o volume produzido. O sistema de esgotamento sanitário é 
o fator mais crítico do saneamento básico em Belo Horizonte, que só trata cerca de 80% do 
esgoto coletado. Além disso, vilas e favelas em todo o município possuem taxas de coleta e 
tratamento de esgoto muito abaixo do recomendável. A limpeza urbana e o sistema de 
drenagem pluvial foram considerados satisfatórios até o momento, considerando as ações 
que o Poder Público local tem realizado para coletar o lixo domiciliar e controlar as áreas 
inundáveis, com melhorias nas vias que ainda sofrem com alagamentos e enchentes.   
 
O sistema de comunicação de Belo Horizonte, importante centro urbano e relevante polo 
regional, conta com toda a gama de tecnologias e de serviços disponíveis aos sistemas de 
comunicação e à tecnologia da informação. Apesar da heterogeneidade de acesso aos 
serviços de comunicação dentro do município, sobretudo com relação a serviços de internet 
e televisão por assinatura, é prudente afirmar que o acesso ao sistema, pelo menos para 
planos básicos, está disponível à grande parte da população da Capital. 
 
Belo Horizonte apresenta excelente cobertura da iluminação pública. Mesmo em locais onde 
a cobertura era insuficiente, como vilas e favelas, programas específicos têm alterado essa 
realidade. Para se ter uma ideia, existem mais de 115 mil postes instalados ao longo de toda 
cidade, o que implica densidade de mais de 300 postes de iluminação pública por quilômetro 
quadrado. 
 
No sistema de saúde, Belo Horizonte dispõe de rede hospitalar em todas as regionais e 
hospitais de pronto-atendimento localizados próximos aos principais atrativos. Para 
promover a segurança pública, existem a Polícias Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, 
o Corpo de Bombeiros e a Polícia Federal, presentes também em todas as regionais e 
próximas aos principais atrativos turísticos do município.  
 

2.6.2.5.  Quadro Institucional 
 

A principal limitação do quadro institucional refere-se à ausência de uma política municipal 
de turismo. Em grande parte, este problema decorre da falta de normatização que atribua a 
responsabilidade pela formulação da política pública. Tal situação fragiliza a gestão e o 
planejamento de um projeto local para o setor, resultando em atividades desarticuladas, 
baixa governança sobre as ações de turismo e frágil articulação institucional. Embora o 
Comtur tenha sido reativado em 2010, suas atividades estão voltadas para a implementação 
de programas federais e não foi identificado um foco de preocupação com a formulação de 
um plano municipal para guiar e ordenar as ações de turismo.  
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Nesse contexto, sugere-se a priorização do desenvolvimento de um processo participativo 
de elaboração de um plano municipal de turismo, que tome como modelo a experiência da 
política nacional de saúde. Uma dinâmica como essa incentivaria a mobilização dos atores 
setoriais e direcionaria seus esforços para o planejamento orgânico do turismo. Tal processo 
deve ser de responsabilidade do Comtur, contando com o apoio da Belotur, evitando que as 
posições de comando sejam ocupadas por atores governamentais, a não ser que gozem de 
elevada legitimidade por parte do atores sociais.  
 
No que se refere à legislação urbanística e ambiental, o Plano Diretor de Belo Horizonte, a 
Lei de Ocupação e Uso do Solo Urbano, o Código de Posturas e a Legislação Ambiental 
Municipal possuem um conteúdo técnico-normativo satisfatório. Entretanto, a efetividade da 
implementação desses instrumentos pode ficar comprometida se a prefeitura não implantar 
também os processos de modernização administrativa e de gestão financeira, com vistas ao 
reforço institucional das políticas públicas municipais, ao desenvolvimento sustentável e ao 
incremento do turismo local e regional.  
 
É fundamental, portanto, estabelecer a articulação e gestão compartilhada com todos os 
atores do Poder Público, a sociedade civil organizada e o empresariado, para alcançar, de 
fato, a consolidação da política municipal de turismo. Dentre a pluralidade desses atores, 
destacam-se os órgãos públicos municipais, em especial a Belotur e o Conselho Municipal 
do Turismo (Comtur-BH). 
 

2.6.2.6.  Aspectos socioambientais 
 

Belo Horizonte possui um histórico de ocupação desigual, de consolidação da segregação 
socioespacial, em suas variadas formas, e de um crescimento urbano excludente. Seu 
processo de metropolização se consolida na década de 1970, resultado, também, do 
processo de segregação espacial e de complementaridade da base econômica entre os 
municípios, o que vai mudar a forma de encarar o planejamento urbano a partir da década 
de 2000. A conformação espacial e a estruturação econômica da cidade, assim como as 
relações de dependência criadas entre a metrópole e a região metropolitana, indicam que os 
desafios futuros de Belo Horizonte estão intrinsecamente vinculados à dinâmica 
metropolitana e que a integração entre as políticas públicas urbanas, sociais, ambientais e 
de desenvolvimento econômico se torna vital para a consolidação da cidade como 
metrópole atrativa e como lócus de qualidade socioambiental para sua população. 
 
A economia do município de Belo Horizonte, desde suas origens, esteve vinculada ao setor 
de serviços, característica que se manteve ao longo do período de sua ocupação e que 
atingiu novos patamares a partir da década de 1990. O foco de atuação se concentra, 
atualmente, na transição do modelo econômico industrial tradicional para o de setor terciário 
qualificado e na consolidação das mudanças político-administrativas que possibilitaram 
avanços sociais significativos nas duas últimas décadas.  
 
A adoção do planejamento estratégico pela Prefeitura de Belo Horizonte, com base no 
Programa BH Metas e Resultados, cujos objetivos são afirmados no Plano Diretor Municipal, 
vem ao encontro da implantação de infraestrutura adequada para a passagem do modelo 
industrial para o de terciário qualificado, da construção de pactos entre os setores público e 
privado para a execução de projetos e obras na cidade, da promoção de grandes eventos 
capazes de gerar fluxo turístico de negócios e lazer e da melhoria da qualidade ambiental da 
cidade.  
 
Os principais atrativos turísticos do município estão localizados nas regionais Centro-Sul, 
Pampulha, Leste e Oeste, identificados neste relatório como as ―Áreas de influência direta 
(AID) do turismo em Belo Horizonte. A região central, a serra do Curral e o complexo da 
Pampulha, além do bairro Santa Tereza e da região do Expominas e Parque da Gameleira 
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)inseridos nesta AID) foram selecionados como principais áreas críticas de intervenção para 
a consolidação de Belo Horizonte como destino indutor do turismo. 
 
A região central de Belo Horizonte, definida como área interna ao perímetro da Avenida do 
Contorno, concentra os principais equipamentos de comércio e serviços, centros culturais e 
artísticos e equipamentos públicos e abriga grande parte do patrimônio histórico da cidade. 
Por ser uma das áreas de ocupação mais antigas da Capital, a degradação ambiental, em 
decorrência do processo de urbanização, foi mais intensa. Restam agora apenas duas 
unidades de conservação municipais nesta região: o Parque Municipal Américo Renê 
Giannetti e o Parque Rosinha Cadar.  
 
O Parque Municipal Américo Renê Giannetti, única unidade de conservação de interesse 
turístico inserida na área central, é o parque urbano mais antigo da Capital. Com área de 
aproximadamente 20 hectares, não possui plano de manejo, nem plano de visitas. O Parque 
Municipal, por estar inserido em meio à área urbana (e estar aberto à população) e por 
receber eventos de pequeno e de médio porte, sofre graves impactos ambientais, 
principalmente quanto ao lançamento de lixo e à degradação de estruturas públicas, 
principalmente durante a realização dos eventos.   
 
Recomenda-se para esse atrativo a elaboração de um plano de manejo que considere tanto 
a demanda efetiva quanto o potencial do parque para receber visitantes e eventos, 
considerando impactos na flora e fauna e nas estruturas públicas. Outra sugestão prende-se 
à realização de análise da capacidade de carga do parque e ao ordenamento dos usos ali 
permitidos, para que sua sustentabilidade como atrativo natural seja garantida no longo 
prazo.   
 
Além do Parque Municipal Américo Renê Giannetti, na área central, os atrativos histórico-
culturais devem ser contemplados pelas políticas municipais de turismo, buscando incentivar 
o uso destes espaços para fins culturais e revitalizar o centro de Belo Horizonte como lócus 
de lazer, segurança e cultura. Intervenções nesta região e na área da Savassi estão 
previstas no programa Centro Vivo e na criação do Complexo Cultural da Praça da 
Liberdade. Articulações entre a Belotur e as Secretarias de Políticas Urbanas e a Secretaria 
de Cultura são indispensáveis para o aproveitamento máximo dessa exploração turística em 
bases sustentáveis.  
 
Ainda na área da regional Centro-Sul, a região da Serra do Curral é outra área crítica de 
intervenção. Por suas características paisagísticas, tornou-se símbolo de Belo Horizonte, 
possuindo elevado potencial de atratividade turística. A serra do Curral é alvo de projeto da 
Prefeitura, que pretende criar um produto turístico de nível internacional: o Complexo 
Turístico da Serra do Curral, umas das metas propostas pelo planejamento estratégico de 
Belo Horizonte. Além deste, espera-se que seja formado um mosaico de unidades de 
conservação ao longo da serra do Curral, a partir da criação de um corredor de preservação 
ambiental que propicie a conciliação entre visitação turística e preservação da fauna, da 
flora, dos recursos hídricos e da beleza paisagística. As unidades de conservação ali 
localizadas abrigam grande biodiversidade e remanescentes de vegetação nativa, além de 
número considerável de nascentes que abastecem a região metropolitana, o que justifica 
sua posição como área crítica de intervenção e como área prioritária para a conservação.   
 
No Complexo da Pampulha, os principais atrativos turísticos estão localizados na orla da 
lagoa. Dessa forma, a situação ambiental da lagoa da Pampulha é fator essencial de 
atratividade do local ao desenvolvimento das atividades turísticas. Os fatores que interferem 
na qualidade da água da represa e, consequentemente, na qualidade ambiental da região 
estão ligados, principalmente, à questão do saneamento básico, que inclui a captação e o 
tratamento de efluentes antes de seu lançamento na represa. As áreas verdes de interesse 
turístico são: Jardim Zoológico, Parque Ecológico da Pampulha e Parque Municipal Fazenda 
Lagoa do Nado. A principal deficiência com relação à exploração turística das unidades de 
conservação municipais está ligada ao fato de elas não possuírem planos de manejo 
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aprovados ou em execução nem estudos de capacidade de carga que permitam a melhor 
exploração turística das mesmas em bases sustentáveis.  
 
A orla da lagoa e as estruturas arquitetônicas ali presentes representam importante conjunto 
de atrativos para o município, que atraem turistas nacionais e internacionais e abrigam 
eventos de pequeno, médio e grande porte ao longo do ano. Além dos atrativos naturais e 
culturais localizados no Complexo da Pampulha, que já constituem a oferta efetiva de 
atrativos do município, os equipamentos esportivos – Mineirão e Mineirinho – apresentam 
potencial mais significativo para a realização de eventos de grande porte, que deverão fazer 
parte da oferta turística de Belo Horizonte após a reforma dos estádios.  
 
A qualidade ambiental do Complexo da Pampulha deve ser medida não apenas pela 
qualidade da água da lagoa, mas também o tempo gasto no congestionamento, pela 
limpeza das vias e equipamentos públicos, pela manutenção dos edifícios e da beleza 
paisagística, pela existência de parques e áreas de lazer, pela existência de transporte 
público de qualidade e que garanta o acesso seguro aos atrativos, pela existência de 
banheiros públicos e de iluminação noturna e pela segurança e controle de doenças 
epidêmicas. Todos esses fatores, além da qualidade dos atrativos em si, são essenciais 
para atrair ou repelir o turista e devem ser considerados no planejamento turístico da região. 
 
O bairro de Santa Tereza, tradicional reduto de artistas, concentra grande número de 
estabelecimentos gastronômicos e programação cultural e artística intensa ao longo do ano. 
Palco de eventos de pequeno e médio porte, a Praça Duque de Caxias, assim como os 
bares e restaurantes da região, ainda atrai, principalmente, o público belo-horizontino. A 
diversidade de estabelecimentos e o ar interiorano do bairro lhe conferem potencialidade de 
atração turística, que, entretanto, deve ser planejada de forma a minimizar os impactos 
advindos da atividade. Espera-se que os investimentos em cultura e a realização de eventos 
no local possam valorizar a importância histórico-cultural do bairro e consolidá-lo como 
centro turístico de Belo Horizonte.  
 
O Expominas e o Parque da Gameleira são os principais locais voltados à realização de 
eventos de grande porte do município, os quais atraem grande número de participantes e 
turistas. Possuem estrutura para a realização de eventos simultâneos e estão ligados a linha 
do metrô. O incentivo ao turismo de negócios e a consolidação de Belo Horizonte como polo 
de serviços avançados estão presentes tanto no Plano Diretor de Belo Horizonte quanto no 
Programa BH Metas e Resultados. A gestão ambiental de qualidade dos principais centros 
de convenção do município que recebem eventos de grande porte se faz essencial para que 
estes objetivos sejam consolidados, contribuindo para o objetivo firmado de tornar Belo 
Horizonte uma cidade sustentável.   
 

2.6.3.  Posição atual da área no mercado turístico versus posicionamento 
potencial 

 

A definição da posição potencial no mercado turístico que Belo Horizonte pode vir a ocupar 
em determinado prazo pressupõe entender a posição que o município ocupa, e identificar a 
estratégia que deve ser seguida para ocupar a posição pretendida. 
 
Para caracterizar a posição atual, devem-se avaliar a trajetória histórica da demanda, o 
tempo médio de permanência, a média e o perfil de gasto, a posição da localidade em 
roteiro (portão de entrada, destino secundário, escala, passagem ou destino principal) e a 
situação estratégica da posição da localidade (de dependência para independência), a fim 
de verificar se a posição atual é satisfatória ou não e onde estão os eventuais problemas, 
como aqueles relacionados a: falta de competitividade em relação à qualidade e/ou do 
produto; estratégias de promoção; e praça na divulgação e distribuição do produto. 
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A demanda turística para Belo Horizonte tem aumentado nos últimos anos, em que pese 
alguma oscilação, em função da crise mundial de 2008/2009, deflagrada em consequência 
de problemas do mercado imobiliário e financeiro norte-americano. 
 
Apesar do incremento da demanda turística de Belo Horizonte nos últimos anos, a taxa de 
ocupação da hotelaria local é baixa durante os fins de semana, quando predomina o turismo 
de lazer. A taxa de ocupação anual de 2009 informada pelos gestores dos 36 hotéis e 16 
apart-hotéis pesquisados em 2010 foi, em média, de 66,9%, sendo que em dias úteis é de 
78,4% e em fins de semana, de apenas 52,3%. A taxa de ocupação média informada para 
todo o ano de 2009 foi menor que a informada para o primeiro semestre de 2010, de 73,6%, 
sendo que em dias úteis foi de 81,1% e em fins de semana, de 58,6%.  
 
Para a maior parte dos gestores entrevistados, os meses de maior movimento são 
setembro, outubro e novembro e os de menor movimento, janeiro e dezembro. A taxa de 
ocupação dos hotéis no mês de maior movimento varia entre 60% e 100% e no mês de 
menor movimento, entre 20% e 79%.  
 
Para 25% dos hotéis, a taxa de permanência média de hóspedes é de 2 dias, enquanto para 
37,5% dos apart-hotéis é de 3 dias. A taxa de permanência média considerando todos os 
meios de hospedagem pesquisados foi de 4 dias. Excluindo-se 2% de outliers, a 
permanência média informada pelos meios de hospedagem ficou em 2,9 dias. 
 
A pesquisa de demanda efetiva realizada oferece uma base alternativa para  estimar a taxa 
média de permanência dos turistas. Essa estimativa, apesar de basear-se em pesquisa 
pontual, em julho de 2010, tem a vantagem de captar a média de permanência de diferentes 
tipos de turista, e não apenas dos hospedados em hotéis, além de permitir alguns 
cruzamentos por origem e motivação turística. Pelos dados da pesquisa de demanda 
efetiva, extraindo-se da amostra os casos extremos (outliers) na proporção de até 2% da 
amostra, tal como recomendado no procedimento estatístico mais habitual, a taxa média de 
permanência calculada é de 7,4 pernoites e fica próxima da mediana, que é de 5 pernoites. 
Essa média relativamente alta pode estar refletindo o fato de o levantamento ter ocorrido em 
julho, mês de férias escolares e de médias de estadias mais longas, tradicionalmente.  
 
Quando se desagregam esses números obtidos com exclusão de outliers na proporção de 
2%, por tipo de hospedagem, percebe-se que a média exclusivamente de turistas 
hospedados em hotéis no mês da pesquisa foi de 5,0 dias (mediana de 4) contra 4 dias 
(mediana de 5) de turistas hospedados em pousadas. Os outros meios de hospedagem 
indicados puxaram essa média para cima: casa ou apartamento alugado, média de 57,2 e 
mediana de 10; outros meios de hospedagem, média de 9,7 e mediana de 5,5; casa própria, 
de parentes ou amigos, média de 8,3 e mediana de 3; albergues, média de 6,1 e mediana 
de 3,5; e apart-hotéis, média de 5,7 e mediana de 4.  
 
Quando se cruza o número de pernoites por tipo de motivação turística, conclui-se que, em 
média, os turistas que viajam motivados para compras e negócios destacam-se, ficando 
18,2 noites por viagem (mediana de 7), seguidos daqueles que viajam por outros motivos 
(média de 13,6 e mediana de 4,5), daqueles que visitam parentes e amigos (média de 8,2 e 
mediana de 5), daqueles que vêm para eventos e congressos (média de 5,4 e mediana de 
4,5) e daqueles que viajam a lazer (média de 5,3 e mediana de 3,5). Já a média de 
pernoites total de turistas da região Sudeste passa a ser de 5,4 com mediana de 4. Nesse 
caso, dentre os estados da região a maior média de permanência passa a ser a dos 
mineiros (6,3 pernoites por viagem e mediana de 5). Isso se justifica pelo fato de que viajam 
a Belo Horizonte motivados principalmente para visitar parentes e amigos, predominando o 
hábito de se hospedarem  na casa destes ou em casa própria. Seguem-se os paulistas 
(média de 5 e mediana de 3,5), fluminenses (média de 4,3 e mediana de 3,5) e capixabas 
(média de 3,2 e mediana de 2,5).  
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De acordo com a pesquisa de demanda efetiva realizada, o gasto total diário médio por 
viagem dos turistas a Belo Horizonte é de R$182,81. Quando se desagrega essa média por 
tipo de hospedagem, percebe-se que as médias exclusivamente de turistas hospedados em 
imóveis alugados (R$266,52), hotéis (R$250,71) e apart-hotéis (R$248,81) são mais 
elevadas, ao passo que as médias mais baixas estão entre aqueles que se hospedam em 
albergues (R$86,67), outros meios de hospedagem (R$100,51), casa própria, de parentes 
ou amigos (R$130,03) e pousadas (R$161,25). O fato de a casa própria e de parentes e 
amigos aparecer como o principal meio de hospedagem utilizado por turistas em Belo 
Horizonte contribui, em particular, para baixar a média de gastos turísticos em Belo 
Horizonte, uma vez que nessas condições os gastos de manutenção são relativamente mais 
baixos. 
 
A média de gastos diários pode ser também analisada em relação à motivações de viagem 
e à origem dos viajantes. A média dos gastos totais diários é maior entre aqueles que viajam 
motivados por compras e negócios (R$242,32), seguido-se aqueles que viajam a lazer 
(R$215,90), ―outros motivos‖ (R$167,66), motivados por eventos (R$164,25), e em visita a 
parentes e amigos (R$131,67).  
 
Em relação aos estados de origem da região Sudeste, a média dos gastos totais diários é 
maior entre os turistas paulistas (R$176,71) e fluminenses (R$176,30) em Belo Horizonte, 
seguido-se os mineiros (R$163,32) e os capixabas (R$145,42). No total, a região Sudeste 
apresenta uma média de gastos de R$169,27, inferior à média geral de todas as regiões do 
Brasil (R$188,07) e à media total, de R$182,81. Isso se explica pelo fato de os gastos 
médios totais de todas as outras regiões do Brasil, sobretudo em função de gastos com 
meios de transporte e hospedagens, serem superiores aos gastos da região Sudeste. A 
região Nordeste tem a maior média (R$251,83), seguindo-se a região Sul (R$206,15), a 
Norte (R$200,88) e a Centro-Oeste (R$173,03). No total, os gastos médios para o Brasil 
(R$188,07) são superiores ao gasto total médio da região Sudeste (R$169,27) e ao gasto 
médio total geral, de R$182,81. Os gastos médios para o Brasil (R$188,07) são também 
superiores ao total médio dos turistas estrangeiros em Belo Horizonte (R$144,21). Isso pode 
ser explicado pelo fato de boa parte dos estrangeiros hospedarem-se na casa de parentes e 
amigos. 
 
O gasto turístico médio por turista em Belo Horizonte é de R$91,40. As maiores médias de 
gasto individual são aquelas dos turistas motivados por compras e negócios (R$121,16), 
seguindo-se as dos motivados por eventos (R$117,32), lazer (R$98,14), outros motivos 
(R$83,33) e visita a parentes e amigos (R$57,25).  

 
Entre os estados da região Sudeste, os gastos turísticos médios por pessoa são maiores 
entre os fluminenses (R$88,15), apesar da grande percentagem destes que se hospedam 
em casa de parentes e amigos, o que implica que seus gastos são mais voltados para 
entretenimento e gastronomia, dentre outros. Seguem-se em ordem de importância relativa 
aos gastos turísticos médios: os paulistas (R$84,15), os mineiros (R$77,77) e os capixabas 
(R$72,71). 
 
De outro lado, como evidenciado pelas entrevistas com os agentes emissivos em São 
Paulo, Belo Horizonte, mais comumente, ocupa posição secundária nos roteiros para Minas 
Gerais, sendo vista mais como passagem para as cidades históricas ou, ainda, como portão 
de entrada, escala e destino secundário para este e outros roteiros do estado. Nesse 
sentido, na perspectiva do mercado emissor, a situação estratégica da posição de Belo 
Horizonte é de dependência em relação às cidades históricas em particular. Tal situação é 
totalmente insatisfatória, em face das perspectivas favoráveis advindas da pesquisa da 
demanda turística efetiva e potencial para a Capital mineira, podendo ser atribuídas a uma 
série de problemas. 
 
A pesquisa com agentes emissivos e receptivos mostrou que Belo Horizonte não tem 
imagem consolidada como destino turístico, sendo mais vista como cidade e destino de 
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negócios. Seus atrativos são pouco visitados e, em boa medida, são desconhecidos de 
clientes e agentes emissivos. A falta de melhor divulgação desses atributos é, isoladamente, 
a principal razão revelada pelas pesquisas de demanda efetiva e potencial. As estratégias 
de promoção e distribuição do produto efetuadas não surtiram, a princípio, os efeitos 
desejados e precisam ser repensadas tanto pelo seu foco excessivo em turismo de negócios 
e eventos quanto em termos de mídia priorizada, canais de distribuição do produto e praças. 
 
Os agentes emissivos reclamam também dos altos preços dos serviços de alimentação, da 
relação qualidade/preço do produto, sobretudo no setor de hospedagem, considerada baixa 
em comparação com os destinos competidores, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e 
Brasília. Na perspectiva dos agentes emissivos, esses setores estão mais acostumados a 
lidar com a demanda de negócios corporativos, faltando cortesias e preços promocionais 
nesses setores de hospedagem e alimentação, que normalmente são oferecidas para 
grupos, e existem em destinos concorrentes no Brasil. Nesse sentido, há problemas na 
competitividade quanto à qualidade e ao preço do produto turístico de Belo Horizonte. 
 
A avaliação da imagem de uma localidade deve levar em consideração o perfil básico do 
conjunto de impressões que circulam na sociedade em geral e em alguns segmentos de 
mercado específicos a respeito de sua condição turística, bem como determinar um perfil 
desejado, tendo em vista a avaliação da potencialidade mercadológica de seus fatores de 
atratividade.  
 

2.6.3.1. Fatores motivadores de visitação e imagens associadas ao destino 
 
Apesar de nos últimos anos ter havido maior divulgação da diversidade da oferta turística 
local e do entorno da cidade nos vários segmentos existentes, muita ênfase tem sido dada 
pelo Poder Público e por diversos setores do trade turístico na concepção de Belo Horizonte 
predominantemente como destino de turismo de eventos e negócios, o que se reflete na 
imagem associada ao destino no mercado interno, assim como no maior polo emissor para 
a cidade, o estado de São Paulo. Para os agentes emissivos e receptivos entrevistados, 
Belo Horizonte é associada principalmente como uma cidade de negócios, cuja vocação é 
naturalmente o turismo de negócios e eventos. Os emissivos de São Paulo entrevistados 
não vêem Belo Horizonte como um destino consolidado e procurado, e situam a cidade 
apenas como ponto de passagem para as cidades históricas e outros destinos no estado.  
 
Os dados da pesquisa de demanda efetiva e potencial realizada, todavia, revelam que as 
principais motivações dos turistas para visitar Belo Horizonte estão ligadas não só a 
―negócios‖, abrangendo eventos, compras e outros negócios, mas também ao lazer, ainda 
que a imagem da cidade não esteja associada a esta última motivação.  
 
Os fatores que tiveram maior influência na decisão dos turistas efetivos de visitar o destino 
Belo Horizonte foram, em ordem decrescente: hospedagem, atrativos turísticos, eventos e 
restaurantes, seguindo-se infraestrutura, proximidade e facilidade de acesso, qualidade dos 
serviços em geral, equipamentos de entretenimento e segurança pública. No caso dos 
turistas potenciais que já visitaram Belo Horizonte, os elementos que tiveram menor grau de 
influência na escolha do destino BH foram: disponibilidade de pacotes de viagem, material 
promocional e equipamentos de entretenimento, além de elementos relacionados à 
infraestrutura de serviços públicos. Apesar de pouco importantes, estes elementos foram 
avaliados como pontos negativos da oferta turística de Belo Horizonte na perspectiva da 
demanda efetiva. Merecem, por isso, cuidado para efeito de imagem e fidelização do 
destino. Os resultados da pesquisa mostram que as motivações relacionadas a saúde, 
estudo e visitas a parentes e amigos, isoladamente, são decisivas para a realização da 
viagem a Belo Horizonte. A realização de negócios também tem alto grau de influência. 
 
Dos turistas potenciais entrevistados que nunca estiveram em Belo Horizonte, apenas 3,6% 
alegaram falta de interesse. A maioria (48,4%) afirmou ―possuir outras prioridades de 
viagem‖, ―falta de oportunidade‖ (19,3%), ―desconhecer os atrativos‖ (13,9%) e não dispor 
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de informações turísticas sobre a região (11,7%). Os motivos citados relacionam-se à falta 
de divulgação dos atrativos, o que permite concluir sobre o desinteresse dos turistas em 
conhecer o destino Belo Horizonte. Este mesmo cenário se apresenta, com pequenas 
diferenças, quando se destaca o turismo por motivação cultural e de eventos e os turistas 
com residência permanente em São Paulo. 
 
Quando perguntados, numa escala crescente de 0 a 10, sobre os fatores que mais os 
influenciariam a visitar Belo Horizonte, os mais citados foram: hospitalidade, gastronomia e 
atrativos culturais. Os atrativos culturais estão associados ao desejo de conhecer a história 
e a cultura da cidade como um todo, as cidades históricas, a programação cultural, os 
eventos e a culinária. Estes aspectos, de modo geral, foram bem avaliados por estes turistas 
potenciais e se revelam como elementos cuja influência pode ser decisiva, desde que 
tenham melhor divulgação. Os negócios pouco influenciaram a decisão de visitar Belo 
Horizonte, de acordo com os entrevistados. Também na opinião dos turistas paulistas, a 
receptividade das pessoas e os atrativos culturais foram os elementos que mais 
influenciaram. Os negócios foram os elementos que menos influenciaram. Ao contrário do 
que normalmente se pensa, este resultado sugere que a expectativa dos paulistas em 
relação a Belo Horizonte como um destino de negócios é baixa. Enquanto o lazer e a cultura 
foram os elementos que mais atrairiam os paulistas para Belo Horizonte, a pesquisa de 
demanda efetiva revela que foram os mineiros os principais turistas a negócios em Belo 
Horizonte. Estes dados rompem com estereótipos e indicam novas diretrizes de 
comunicação e marketing para a comercialização turística de Belo Horizonte. 
 
A expectativa dos entrevistados que ainda não visitaram Belo Horizonte em relação aos 
serviços turísticos é predominantemente boa, sobretudo sobre a qualidade dos atrativos, 
restaurantes, bares e lazer. O trânsito surge como o item com a pior expectativa. Para os 
turistas paulistas, os itens que se destacaram com expectativa boa ou excelente para mais 
de 80% dos entrevistados foram: qualidade dos atrativos com 90,4%; restaurantes com 
87,9%; bares com 85,5%; diversão e lazer com 90,3%.  
 
A imagem associada à cidade por 25,1% dos turistas potenciais entrevistados é a de 
―acolhedora, arborizada e bela‖. A imagem de ―cidade grande, centro cultural e comercial‖ 
(13,7%) e a sua associação com ―Minas em geral‖, com destaque para sua história e sua 
culinária (9,4%) foram também citadas. A lagoa da Pampulha foi o único atrativo lembrado 
pelo nome, sendo citado por apenas 3,0% dos entrevistados. Ainda se verifica alguma 
associação da cidade com tranquilidade e características de interior. Todas essas imagens 
têm conotação positiva e devem ser reforçadas na divulgação de Belo Horizonte. 
 
Entre as ações sugeridas para melhorar a imagem de Belo Horizonte, 52,6% dos turistas 
sugerem melhorar a divulgação da cidade; 15,4%, as estradas de acesso; 11,1%, os 
serviços públicos; e 8,9%, os atrativos. Este resultado também se verifica ao se destacar a 
opinião dos turistas com motivação histórico-cultural e de eventos, e dos turistas com 
residência permanente em São Paulo. 
 
Dentre as técnicas para se avaliar a imagem mercadológica de um destino, podem também 
ser usadas, de forma complementar: a determinação do grau de conhecimento e 
familiaridade do destino, a análise do diferencial semântico; e a análise dos aspectos 
referenciais. 
 

 Grau de familiaridade e conhecimento do destino 
 
Os dados indicam que Belo Horizonte apresenta capacidade para atrair novos turistas (43% 
da amostra de turistas) e de fidelizar esta demanda, já que 33,5% dos turistas efetivos 
entrevistados informaram que visitam a cidade com grande frequência.  
 
Dos turistas potenciais entrevistados, 39,9% afirmaram que já visitaram Belo Horizonte, 
sendo que a maioria já esteve neste município de uma a cinco vezes. Este dado corrobora o 
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resultado da demanda efetiva que indicava a capacidade de fidelização do turista de Belo 
Horizonte. 
 
Para 55,3% dos turistas potenciais, o grau de conhecimento sobre Belo Horizonte é baixo, 
para 29,4%, é médio e para 13,2%, é nenhum. Apenas 1,3% afirmou que tem alto grau de 
conhecimento. Este resultado reflete a deficiência dos meios de divulgação dos atrativos da 
cidade em outros estados e identifica a grande demanda potencial a ser trabalhada com 
base em mais iniciativas de divulgação. Ao analisar-se o grau de conhecimento por tipo de 
motivação, o nível de conhecimento revela-se ainda menor, já que 64,0% dos turistas 
histórico-culturais e 70,4% dos turistas de eventos  afirmaram que o seu conhecimento é 
baixo ou nenhum. Esta mesma perspectiva verifica-se com os turistas paulistas, dado que 
71% afirmaram que seu conhecimento é baixo ou nenhum e apenas 2,2% afirmaram que o 
seu grau de conhecimento é alto. 
 
De outro lado, apurou-se que o conhecimento sobre Belo Horizonte é ainda baixo entre os 
agentes emissores. Até mesmo alguns receptivos demonstraram não conhecer os roteiros 
oficiais da cidade. 
 

 Diferencial semântico  
 
Trata-se aqui de avaliar a qualidade da cidade, seus atrativos e equipamentos pelo turista, 
buscando definir o perfil básico atual e o perfil básico a ser atendido. 
 
Embora os agentes turísticos indiquem que faltam mais atrativos, sobretudo diurnos, e que 
muitos atrativos são ainda pouco visitados, os turistas, em geral, avaliaram bem os atrativos 
visitados. 
 
De modo geral, os serviços foram também bem avaliados pelos turistas efetivos 
entrevistados na pesquisa realizada. Informação turística obteve a pior avaliação dos 
turistas, sendo a sua pouca eficácia também evidenciada. Transporte urbano e limpeza 
pública também receberam significativas frequências de avaliações como ‗ruim‖ e ―péssimo‖, 
relativamente a outros itens. Apesar de reconhecerem a qualidade dos serviços de 
hospedagem e DA alimentação, os turistas consideram que o preço praticado é muito alto. A 
―acolhida da população‖ e as ―áreas verdes‖ foram também citadas e avaliadas como ―outros 
aspectos‖ pelos entrevistados, tendo obtido os maiores índices no grau de ―excelente‖ por 
55,0% e 48,5% dos turistas, respectivamente. A imagem urbana também recebeu 
expressiva avaliação como ―bom‖ (39,6%) e ―excelente‖ (38,9%). 
 
A pesquisa mostrou que a qualidade da oferta turística de Belo Horizonte superou a 
expectativa do turista efetivo, tendo sido avaliada como ―boa‖ ou ―excelente‖ por 83% dos 
turistas, como ―regular‖ por 12,0% e como ―ruim‖ ou ―péssima‖ por apenas 1,5%. As 
agências do receptivo entrevistadas também confirmaram que geralmente os turistas ficam 
satisfeitos. 
 
Recomendaria a viagem a Belo Horizonte a amigos ou parentes 95,8% dos turistas efetivos. 
Proporcionalmente, esta frequência é maior entre aqueles que viajam a lazer e, na região 
Sudeste, entre paulistas, seguido dos capixabas, mineiros e fluminenses.   
 
As razões mais citadas para a recomendação pelos turistas foram ―atrativos turísticos‖ 
(31,0%), ―cidade bonita‖ (22,9%), ―pessoas acolhedoras‖ (18,8%), ―cidade agradável e 
acolhedora‖ (18,0%) e ―cultura e lazer‖ (15,5%). Na perspectiva da demanda efetiva e da 
fidelização de turistas, estes itens, também lembrados pelos entrevistados do receptivo de 
Belo Horizonte, juntamente com os bares e restaurantes da cidade, deveriam merecer 
destaque em campanhas promocionais. 
 
Os poucos (4,2%) turistas que não recomendariam a visita a Belo Horizonte, citaram como 
principais motivos: ―que há lugares melhores‖ (36,4%), ―falta de atrativos‖ (33,3%), ―limpeza‖ 
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(18,2%), ―sem estrutura‖ (12,1%) e ―trânsito‖ (12,1%). Já os entrevistados do receptivo 
apontaram a falta de atrativos diurnos e os altos preços da hotelaria e alimentação, o que 
torna e cidade cara em relação a destinos concorrentes.  
 
Entre os turistas potenciais entrevistados que conheciam a cidade, a avaliação da última 
viagem a Belo Horizonte, de modo geral, foi muito boa, pois 61,5% afirmaram que atendeu 
plenamente às expectativas e 18,9% que superou as expectativas. Nesta viagem, os 
turistas, em sua maioria, avaliaram como ―bons‖ e, em menor escala, como ―excelentes‖, os 
atrativos, serviços e outros aspectos turísticos em Belo Horizonte. Apesar de os preços dos 
serviços de alimentação terem sido considerados altos pelos turistas efetivos, a oferta 
gastronômica da cidade, que também aparece bem avaliada na demanda efetiva, 
proporciona uma experiência positiva marcante na viagem turística a Belo Horizonte, que 
pode ser mais bem explorada. Já a questão do transporte urbano marca essa experiência 
turística negativamente e deve ser objeto de maior atenção do Poder Público.  
 
O item com maior valor com grau de satisfação equivalente a ―bom‖ foi a infra-estrutura de 
alimentação, com 65,5%, seguindo-se os atrativos, com 64,2%, e o preço da alimentação, 
com 60,8%. Com o grau de ―excelente‖, destacaram-se em ordem de preferência: acolhida 
da população, com 45,3%; qualidade da comida, com 43,9%; e qualidade da hospedagem, 
com 25,7%. No outro extremo, o serviço que obteve a pior avaliação foi o transporte urbano, 
avaliado como ―excelente‖ por apenas 2,0% dos turistas e como ―ruim‖ ou ―péssimo‖ por 
4,8% deles.  
 
Dos turistas potenciais que já haviam visitado Belo Horizonte, 92,6% recomendariam a 
viagem a amigos e parentes. No caso dos turistas de eventos, 100% deles recomendariam o 
destino Belo Horizonte. 
 
As principais razões para a recomendação foram ―população muito acolhedora‖, por 33,6%, 
―atrativos‖, por 29,9%, ―restaurantes e bares‖, por 16,8% e ―cidade em geral‖, por 6,6%. 
Estes fatores são similares aos encontrados na pesquisa de demanda efetiva e corroboram 
a indicação dos elementos que devem ser enfatizados em campanhas promocionais de Belo 
Horizonte, juntamente com a qualidade dos serviços de gastronomia, hospedagem, 
entretenimento e lazer, de modo geral. 
 
Para a pequena parcela dos turistas potenciais entrevistados que não recomendariam, a 
principal razão dada foi ―não conhecer bem a cidade‖ (30%). Isso, por si só, não sugere 
explicitamente algum aspecto negativo, mas salienta a falta de divulgação dos atrativos da 
cidade.  
 

 Aspecto referencial  
 
A técnica aqui utilizada para a formação da imagem mercadológica trabalha com elementos 
individualizáveis que possibilitem o pronto reconhecimento da localidade, os quais, no caso 
de Belo Horizonte, podem ser de vários tipos: 
 

a) Recanto característico ou ponto geográfico intrinsecamente associado a uma localidade  
 
No caso de Belo Horizonte, dois pontos característicos se destacam: a Serra do Curral, 
na composição da paisagem urbana e a Pampulha, como referencial histórico e 
arquitetônico; e a Pampulha, como referencial arquitetônico, histórico e de lazer. 
 

b) Construção ou equipamento 
 
Nesse aspecto, grande destaque para as obras de Niemayer na Pampulha, 
especialmente a Igreja de São Francisco, e o Mineirão. 
 

c) Posição destacada 
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Belo Horizonte é conhecida tanto internamente quanto fora de seus limites como a 
―Capital dos bares‖ e vem se reafirmando como polo de moda. 
 

d) Música alusiva  
 
Em meio à grande diversidade e à efervescência cultural local, são expoentes e possuem 
várias peças musicais alusivas: Clube da Esquina, Skank, Jota Quest e Patu Fu.  

 
Para definir o posicionamento potencial e a posição objetivada, é importante também 
considerar a imagem da localidade que se deseja marcar em associação com os objetivos 
mercadológicos, traduzidos pelos segmentos de turistas que se deseja atrair. 
 
Os segmentos prioritários são o de turismo de negócios e eventos e o de turismo de cultura, 
associado ao lazer (sobretudo em fins de semana e nos meses de baixa ocupação), para 
um público de homens e mulheres prioritariamente entre 24 e 47 anos, com curso superior, 
renda bruta individual entre R$3.000,00 e R$6.000,00 e renda bruta familiar acima de 
R$5.000,00, oriundo dos estados do Sudeste e, secundariamente, do Nordeste e do Sul. 
Este perfil condiz com o perfil identificado na demanda atual e que deve ser potencializado a 
partir da demanda potencial evidenciada. Neste sentido, os aspectos mais valorizados pela 
demanda efetiva e potencial e as imagens do destino a elas associadas devem ser 
enfatizadas. Essas imagens, como demonstrado, devem valorizar: 
 

- Hospedagem, atrativos turísticos, eventos e restaurantes, bares, diversão e lazer, que 
foram os elementos mais valorizados pela demanda efetiva pesquisada e que mais 
influenciaram sua viagem a Belo Horizonte. A realização de negócios também tem alto 
grau de influência, mas mais para turistas mineiros. 
 
- Hospitalidade, gastronomia e atrativos culturais, associados ao desejo de conhecer a 
história e a cultura da cidade como um todo, as cidades históricas, a programação 
cultural, os eventos e a culinária. Estes aspectos, de modo geral, foram bem avaliados 
por turistas potenciais e, como indicado pela pesquisa realizada, se revelaram como 
elementos cuja influência pode ser decisiva, desde que tenham melhor divulgação. A 
expectativa dos entrevistados que ainda não visitaram Belo Horizonte em relação aos 
serviços turísticos é predominantemente boa, sobretudo para a qualidade dos atrativos, 
restaurantes, bares e lazer. 
 
- Associação com ―Minas em geral‖, com destaque para sua história e culinária. 
 
- Imagens de ―cidade grande, centro cultural e comercial‖ e, ao mesmo tempo, 
―acolhedora, arborizada e bela‖; ―cidade grande com tranquilidade e características de 
interior‖.  
 
- Lagoa da Pampulha, com destaque para a Igreja de São Francisco e o Mineirão 
imagens de construções mais fortes ligadas à cidade e que podem ser reforçadas pelas 
imagens da Praça da Liberdade e da serra do Curral. 
 
- Cidade da moda 
 
- Cidade dos bares, da música mineira do Clube da Esquina e da música pop. 
 
- Cidade da dança – imagem ainda não explorada, que pode ser promovida a partir da 
existência do FID, do Grupo Corpo e do Corpo de Baile do Palácio das Artes, dentre 
outros.  

 
Ao lado desses atributos, a proximidade e facilidade de acesso e a qualidade dos serviços 
em geral podem ser exploradas. Para o turismo de eventos, é importante reformar a 
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infraestrutura e a localização estratégica da cidade para eventos, mas de forma mais dirigida 
ao setor, aos promotores efetivos e potenciais e aos organizadores de eventos.   
 
Todas essas imagens têm conotação positiva e devem ser reforçadas na divulgação de Belo 
Horizonte. 
 
Entre as ações sugeridas pelos turistas para melhorar a imagem de Belo Horizonte aponta-
se a melhoria da divulgação da cidade, dos atrativos, das estradas de acesso, dos serviços 
públicos, do transporte coletivo e do trânsito em especial. Este resultado também se verifica 
ao se destacar a opinião dos turistas com motivação histórico-cultural e de eventos e dos 
turistas com residência permanente em São Paulo. 
 

2.6.3.2. Estratégia de posicionamento 
 
Uma vez identificados e priorizados os fatores de atratividade, definidos os públicos de 
interesse e avaliadas as referências importantes sobre a percepção deste público (grau de 
conhecimento e familiaridade, diferencial semântico e aspecto referencial), considera-se que 
o planejamento de marketing deve oferecer uma estratégia de posicionamento da localidade 
no mercado turístico. 
 
Deve-se, então, proceder à análise de todas as informações levantadas, das perspectivas 
de mercado e de um fator de destaque e diferenciação, de modo a garantir um espaço 
mercadológico próprio para a localidade. Para Vaz (1999:107), ―o posicionamento consiste 
em identificar um nicho de mercado (existente ou latente) e ocupá-lo, conquistando e 
mantendo a posição estratégica‖. 
 
Para estabelecer um apelo diferencial, é preciso identificar em relação a quais fatores, 
coisas ou localidades deve ser estabelecida a diferenciação, a qual, por sua vez, é definida 
pela identificação e exploração de uma ou mais vantagens competitivas.  
 
Com base na lista das referências de Kotler (1998) para estabelecer um posicionamento 
mercadológico, podem-se selecionar no caso de Belo Horizonte, fatores de atratividade que 
configurem atributos da localidade, classes de usuários pretendidos e diferenciação 
considerando concorrentes. 
 
a) Fatores de atratividade que configuram atributos da localidade 
 

 Atrativos principais: Complexo Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, eventos 
permanentes de dança, teatro e outros, e Circuito Turístico da Praça da Liberdade 

 

 Serviços complementares: bares e restaurantes com gastronomia diversificada 
 

 Localização central no País, com boa infraestrutura de acesso 
 
b) Classes de usuários pretendidos 
 
Turistas de renda média-alta, de instrução universitária e faixa etária entre 24 e 47 anos 
 
c) Diferenciação, considerando os concorrentes 
 
Os principais destinos concorrentes de Belo Horizonte, segundo os turistas potenciais, são: 
São Paulo (principalmente para o turismo de negócios e eventos), Curitiba, Rio de Janeiro e 
Brasília. São Paulo em especial e o Rio de Janeiro se destacam, em função da maior 
diversidade de atrativos e opções culturais, além de serviços, equipamentos, infraestrutura, 
serviços de transporte e centros de convenções existentes. Curitiba concorre com eventos e 
atrativos artísticos e culturais, e Brasília com sua arquitetura modernista e como sede do 
governo. Entretanto, segundo os turistas efetivos entrevistados, os principais concorrentes 
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são as cidades históricas de Minas Gerais, seguindo-se Rio de Janeiro e São Paulo, em 
função da diversidade de atrativos e das opções culturais.  
 
Essa concorrência aponta para a necessidade de Belo Horizonte reforçar sua imagem 
perante os aos principais mercados emissores como cidade com localização central 
estratégica com condições de acessibilidade favoráveis e com opções para a realização de 
eventos e viagens a lazer, associando atrativos, cultura, serviços e equipamentos de 
gastronomia, entretenimento e hospedagem, além de constituir-se como base ideal para se 
visitar as cidades históricas e Minas Gerais.  
 
De outro lado, a infraestrutura e os serviços de transporte e de trânsito, em especial, além 
da demanda por mais centros de convenções, devem ser mais bem trabalhados, já que são 
destaques nos destinos concorrentes. 
 
A partir das referências explicitadas se define a estratégia de posicionamento, 
estabelecendo-se o apelo diferencial de Belo Horizonte, a partir da identificação de qual (ou 
quais) vantagem competitiva usar. No caso de Belo Horizonte, como o mercado comporta 
mais de um segmento e é amplo, é pertinente trabalhar com duas ou mais vantagens. Com 
base no exposto, os principais diferenciais e vantagens competitivas, em função do público 
alvo de turismo de negócios e eventos, lazer e cultura, são: 
 

1 Localização central estratégica, com condições de acessibilidade favoráveis e boa 
estrutura para o turismo. 

 
2 Importante pólo cultural e de negócios, que associa de forma singular: tranquilidade, 

cultura e hospitalidade, características típicas do interior de Minas; atrativos naturais; 
opções culturais e de lazer, com destaque para seus conjuntos arquitetônicos e 
turísticos da Pampulha e da Praça da Liberdade; programação cultural e de eventos, 
bares e restaurantes de qualidade, que oferecem a culinária mineira e gastronômica 
diversificada.    

 
3 Base para visitar cidades históricas e outros atrativos culturais e naturais do entorno. 

 
Esse posicionamento implica destacar Belo Horizonte como destino de lazer e cultura em 
primeiro plano para a divulgação nos mercados e para os públicos-alvo apontados, 
especialmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, visando aumentar 
o fluxo turístico, sobretudo nos finais de semana, feriados e meses típicos de férias. Ao 
mesmo tempo, esse posicionamento continua a destacar o diferencial da cidade para 
negócios e eventos, e busca atrair este público também para a experiência de lazer na 
cidade, de forma associada. A divulgação dos atributos de cultura e lazer deve ser feita de 
forma ampla, através de internet e outras mídias, com estratégias de marketing de maior 
capacidade de penetração. A divulgação para o propósito de eventos e negócios, de outro 
lado, pode ser feita de modo mais dirigido a públicos específicos em Minas Gerais e outras 
regiões, com destaque para a atuação dos promotores e organizadores de eventos. 

 

2.6.4. Estruturação da Matriz SWOT 
 
A análise SWOT, sigla que corresponde ao acrônimo em inglês de Forças (Strengths), 
Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Riscos (Threats), é uma 
ferramenta de planejamento estratégico muito utilizada para a síntese de diagnósticos e 
análise de cenários. No PDITS-BH, a análise SWOT apresenta as forças e fraquezas do 
município nos quatro segmentos analisados pelo Diagnóstico Estratégico, as quais servirão 
de base para a proposição de estratégias de desenvolvimento turístico. 
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A elaboração das matrizes SWOT do turismo em Belo Horizonte seguiu a definição dos 
cinco componentes de investimento do Prodetur: produto turístico, comercialização turística, 
infraestrutura e serviços básicos, fortalecimento institucional e gestão socioambiental.  
 
A análise SWOT foi realizada a partir da avaliação de fatores internos ao elemento 
analisado (forças e fraquezas) e dos fatores externos aos elementos em questão 
(oportunidades e riscos). O cruzamento entre estes fatores possibilitou a identificação de 
áreas prioritárias de intervenção e o delineamento de linhas principais de ação a serem 
desenvolvidas pelo plano.  
 
O quadro 2.93 apresenta o modelo de matriz SWOT adotada para o PDITS/BH.  
 

Quadro 2.93 Quadro de estratégias de cruzamento da matriz SWOT – PDITS/BH - 2011 

Elemento 
Aspectos internos 

Forças Fraquezas 

A
s
p
e
c
to

s
 

e
x
te

rn
o
s
 Oportunidades Forças X Oportunidades Fraquezas X Oportunidades 

Riscos Forças X Riscos Fraquezas X Riscos 

 
O cruzamento entre os aspectos internos e externos aos elementos analisados aponta as 
principais estratégias a serem desenvolvidas pelo PDITS/BH. O cruzamento entre 
oportunidades e forças aponta para estratégias voltadas para a melhoria dos elementos já 
consolidados ou com elevado potencial de exploração, enquanto o cruzamento entre riscos 
e fraquezas aponta para os fatores que devem ser evitados ou combatidos para que o 
desenvolvimento do turismo se dê de forma estruturada e sustentável no longo prazo e 
devem ser priorizados pelo Pdits. 
 
O conjunto das matrizes SWOT da atividade turística de Belo Horizonte resultantes da 
consolidação do ―Diagnóstico Estratégico do Mercado Turístico de Belo Horizonte‖, e 
validadas pela Oficina de Validação deste diagnóstico, está apresentado a seguir. 
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MATRIZ 1  
 PRODUTO TURÍSTICO 

FORÇAS 
Atrativos (seção 2.1.2). Serviços 
e Equipamentos (seção 2.1.3). 
1. Existência de atrativos, 

serviços e equipamentos 
turísticos de importância 
nacional e regional, bem 
avaliados por turistas. 

2. Vitalidade do setor com 
previsão de investimentos 
próprios em atrativos e 
equipamentos. 

3. Taxa de ocupação hoteleira em 
crescimento. 

4. Ampliação da oferta hoteleira 
de melhor qualidade. 

Capacitação de gestores e 
profissionais (seção 2.1.4) 
5. Há instituições formadoras e 

cursos nos níveis básico, 
técnico e superior. 

6. A faixa etária dos gestores do 
setor favorece investimentos 
em capacitação. 

FRAQUEZAS 
Atrativos (seção 2.1.2). Serviços e Equipamentos (seção 2.1.3) 
1. Deficiências em planejamento, gestão e integração. 
2. Segurança insuficiente. 
3. Parte dos atrativos ainda não constitui produtos turísticos estruturados. 
4. Oferta limitada de atrativos diurnos. 
5. Faltam incentivos fiscais (ISSQN) e investimentos em meios de 

hospedagem e transporte. 
6. Faltam espaços de eventos de todos os portes. 
7. Deficiências na acessibilidade à PNE, acesso, sinalização urbana, 

turística e interpretativa. 
8. Presença de concorrência informal, sem controle de qualidade. 
9. Baixa taxa de ocupação hoteleira em fins de semana, férias e feriados. 
10. Receptivo tem custo elevado e oferece poucas opções. 
11. Baixa divulgação, comercialização e visitação de atrativos e roteiros. 
12. Mercado do turismo de lazer e cultura pouco explorado. 
13. Informação turística pouco eficaz. 
Capacitação de gestores e profissionais (seção 2.1.4) 
14. Gestão frágil de RH, dificuldades para recrutamento e manutenção de 

bons profissionais. 
15. Cursos inadequados: horários e dias, conteúdo genérico e recorrente. 
16. Dificuldade na utilização de novas tecnologias de ensino a distância. 
17. Baixa remuneração e o trabalho desgastante. 
18. Sobreposição de ações de capacitação por diferentes instituições. 
19. Baixa oferta de cursos dirigidos às posições estratégicas. 

OPORTUNIDADES 
Atrativos (seção 2.1.2). Serviços e Equipamentos (seção 2.1.3). 
1. MTUR tem recursos para a estruturação e qualificação. 
2. Recursos do PAC e Copa 2014 para infraestrutura e transportes. 
3. Política nacional para museus prevê recursos. 
4. Recursos e incentivo do BNDS. 
5. Belotur apoia eventos com potencial turístico. 
6. Cadeias hoteleiras internacionais com interesse de investir em BH. 
7. Legislação municipal estimula o desenvolvimento de hotéis em BH. 
Capacitação (seção 2.1.4 ) 
8. Disponibilidade de recursos nos três níveis de governo para aprimoramento 

profissional no setor de turismo. 
9. Existência de novas tecnologias para ensino a distância. 
10. Programas de capacitação do MTUR, com participação e comprometimento de 

entidades empresariais e de classe. 
11. Melhoria dos níveis de escolaridade das populações jovem e adulta. 

Forças X Oportunidades 
 

 Priorizar a estruturação 
dos produtos turísticos 
de maior impacto 
efetivo ou potencial e 
criar produtos 
turísticos. 

Fraquezas X Oportunidades 
 

 Integrar a oferta existente. 

RISCOS 
Atrativos (seção 2.1.2). Serviços e Equipamentos (seção 2.1.3) 
1. Crise mundial e eventual elevação de juros no Brasil podem aumentar o custo do 

crédito para o turismo e áreas afins, prejudicando ações de estruturação de 
atrativos, sua competitividade e demanda turística. 

2. Incentivos fiscais para o turismo em municípios concorrentes podem levar à perda 
de eventos e de demanda turística para BH. 

Capacitação de gestores e profissionais (seção 2.1.4) 
3. Insuficiência da oferta de profissionais qualificados para atender ao grande 

crescimento da demanda. 

Forças X Riscos 

Fraquezas X Riscos 

 

 Capacitar e qualificar a mão de obra de serviços, 
equipamentos e atrativos turísticos. 

 Criar e apoiar políticas de investimento e de apoio ao 
setor privado relacionado ao turismo. 
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MATRIZ 2 
COMERCIALIZAÇÃO TURÍSTICA 

FORÇAS 
(seções 2.1 e 2.2) 
1. O destino apresenta capacidade para atrair e fidelizar demanda 

turística. 
2. O turista, em geral, tem boa imagem da cidade. 
3. A grande maioria dos turistas efetivos recomendaria a viagem a BH, 

especialmente turistas que viajam a lazer e turistas paulistas. 
4. A maioria dos turistas potenciais que já havia visitado BH 

recomendaria a viagem. 
5. Há demanda potencial para turismo de lazer e cultural, juntamente 

com turismo de negócios e eventos em BH, sobretudo do RJ e 
demais estados do Sudeste, além das regiões Nordeste e Sul do 
Brasil. 

6. Há demanda potencial para maior comercialização de pacotes 
turísticos para BH, sobretudo para o turismo de lazer e cultura, por 
intermédio de operadoras e agências de viagem. 

7. O Programa Aumento da Competitividade Temporal de BH pretende 
associar o turismo de negócios e eventos com outros segmentos, 
produtos e serviços turísticos. 

8. BH é portão de entrada e base para visitas ao entorno. 

FRAQUEZAS 
(seções 2.1 e 2.2) 
1. Baixo conhecimento de atrativos e de BH por turistas 
2. As campanhas publicitárias de divulgação de BH e mídias utilizadas 

têm baixa capacidade de penetração e eficácia. 
3. Imagem não consolidada de destino de lazer e cultura junto a 

turistas e agentes emissivos, tais como os de SP. 
4. A divulgação dissociada de segmentos e as deficiências na 

divulgação do produto em geral implicam baixa comercialização de 
pacotes e roteiros. 

5. Faltam fam tours, tour regulares, pacotes de fins de semana e de 
sightseeing e produtos que sejam comercializados, inclusive para a 
terceira idade, a preços acessíveis em Belo Horizonte. 

6. Faltam parcerias e promoções com as companhias aéreas, hotéis e 
outras cidades, sobretudo para fins de semana, 

7. Desarticulação da cadeia produtiva do turismo sem foco 
estratégico. 

8. Inexistência de um site na internet que contenha toda a 
programação, produtos e serviços turísticos. 

OPORTUNIDADES 
(seções 2.1 e 2.2) 
1. O crescimento da renda das classes C e D pode 

implicar aumento da demanda turística para lazer em 
Belo Horizonte. 

2. A Copa do Mundo de 2014 implica oportunidade de 
divulgação e aumento da demanda turística 
internacional, nacional e regional para Belo 
Horizonte antes e pós o evento. 

3. O crescimento econômico de Minas Gerais e Brasil 
projetado para os próximos anos cria oportunidades 
para o aumento do turismo de negócios e eventos. 

Forças X Oportunidades 

Fraquezas X Oportunidades 
 

 Desenvolver um plano de marketing, priorizando 
os mercados de São Paulo, Minas e Rio de 
Janeiro, canais de distribuição e uso de mídias 
efetivas. 

RISCOS 
(seções 2.1 e 2.2) 
1. A crise americana e a internacional podem inibir 

crescimento da economia brasileira e o crescimento 
do turismo internacional, afetando negativamente a 
demanda turística para B.H. 

2. Melhoria da qualidade dos serviços dos mercados 
concorrentes. 

Forças X Riscos Fraquezas X Riscos 
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MATRIZ 3  
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS 

FORÇAS 
(seções 2.3.1 a 2.3.6) 
1.  Bons indicadores de saneamento urbano ambiental - 

tratamento e abastecimento de água e captação de esgoto e 
limpeza urbana eficientes, com boa cobertura (Seção 2.3.2). 

2.  Bons indicadores de serviços gerais de infraestrutura urbana 
– vias urbanas, iluminação e energia, comunicação e saúde 
satisfatórios (seções 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5). 

FRAQUEZAS 
(seções 2.3.1 a 2.3.6) 
1.  Acesso aeroviário comprometido pelo saturamento atual do 

aeroporto de Confins (seção 2.3.1). 
2. Acesso rodoviário com problemas de pavimentação, geometria 

das vias e conservação das estradas que servem ao município 
(seção 2.3.1). 

3. Mobilidade urbana comprometida por: deficiência do transporte 
público, falta de linhas e ramais de metrô e de ligação intermodal 
e aumento na frota de veículos (seção 2.3.1). 

4. Baixa sensação de segurança por parte dos moradores 
5. Falta de integração metropolitana em políticas públicas de 

interesse comum (transporte, sinalização, etc.). 
6. Drenagem de águas pluviais comprometida (seção 2.3.2). 
7. Deficiências na limpeza urbana e na mobilidade interna à cidade, 

conforme os visitantes. 
8. Deficiência na sinalização urbana e turística, de acordo com os 

gestores dos produtos turísticos. 

OPORTUNIDADES 
(seções 2.3.1 a 2.3.6) 
1. Recursos disponíveis para programas municipais de 

saneamento e para reforma do Aeroporto de Confins. 
2. Recursos captados para a melhoria do acesso direto e 

indireto ao Mineirão e aos atrativos da Pampulha, para o 
plano de gestão de tráfego, melhoria do transporte público, 
descongestionamento da área central, melhoria dos acessos 
por transporte público aos atrativos e capacitação de 
recursos humanos, no escopo da Copa 2014. 

3. Construção de uma nova rodoviária. 
4. A recuperação do Anel Rodoviário de BH. 
5. Projeto Implantação de Sinalização Indicativa em 

Corredores, Vias Arteriais e Coletoras (PROSIT). 

Forças X Oportunidades 

Fraquezas X Oportunidades 
 

 Facilitar a mobilidade interurbana e intra-
urbana. 

 Melhorar e construir terminais rodoviários e 
aeroviários de passageiros. 

 Contribuir para a segurança turística, os 
serviços de atendimento médico e os sistemas 
de evacuação diante de emergências. 

RISCOS 
(seções 2.3.1 a 2.3.6) 
1. Eventuais inundações em áreas turísticas. 
2. Congestionamento do tráfego aéreo. 

Forças X Riscos 

Fraquezas X Riscos 
 

 Garantir condições adequadas de saneamento 
na região da Pampulha 
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MATRIZ 4  
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

FORÇAS 
(seções 2.4.1 a 2.4.4) 
1. Empresa de Turismo de Belo Horizonte (BELOTUR): mais 

de trinta anos de atuação na execução de ações de 
turismo, esforço de desenvolvimento e execução de plano 
de marketing, processo de reorganização administrativa, 
quadro funcional de boa escolaridade. Reativação do 
Comtur-BH. 

2. Arcabouço legal que dispõe de instrumentos urbanísticos 
conforme as exigências atuais 

3. Belo Horizonte é um dos 65 destinos indutores do 
Ministério do Turismo. 

4. Belo Horizonte é um circuito turístico no Programa de 
Regionalização do Turismo, do Ministério do Turismo. 

FRAQUEZAS 
(seções 2.4.1 a 2.4.4) 
1. Fragilidade de planejamento da Belotur:  

 falta de normatização para a formulação da política municipal de 
turismo. 

 foco em marketing e gestão de processos. 

 quadro funcional alocado para a execução de atividades-meio. 

 frágil participação da Belotur nos fóruns de discussão da prefeitura. 
2. Fragilidades do COMTUR-BH: falta de legislação atualizada que rege o 

Conselho, atuação incipiente, atuação sob pressão. 
3. Inexistência de Fundo Municipal de Turismo.  
4. Falta de um sistema de informações e monitoramento econômico 

consolidado do setor de turismo e de sua contribuição para a economia 
de Belo Horizonte. 

OPORTUNIDADES 
(seções 2.4.1 a 2.4.4) 
1. Disponibilidade de recursos captados para a 

modernização administrativa da Belotur. 
2. Atualização da legislação que rege o COMTUR-BH em 

andamento. 

Forças X Oportunidades 
 

 Elaborar instrumentos de planejamento 
turístico. 

 

 Consolidar o órgão consultivo do setor. 

Fraquezas X Oportunidades 

RISCOS 
(seções 2.4.1 a 2.4.4) 
1. Na ausência de um Plano Municipal de Turismo: 

minimização da efetividade dos recursos humanos, da 
efetividade dos recursos financeiros aplicados e da 
efetividade das ações desenvolvidas. 

2. Atuação limitada do COMTUR-BH, pela ausência de 
legislação atualizada e aprovada: 

 Falta de representatividade 

 Centralização decisória na Belotur 
3. Falta de fiscalização das atividades da Belotur. 

Forças X Riscos 

Fraquezas X Riscos 
 

 Elaborar ou atualizar normas turísticas e definir 
competências das autoridades de turismo. 
 

 Desenvolver contas-satélite em turismo e sistemas 
de informação, acompanhamento e avaliação de 
programas e de políticas de investimento público 
no setor. 
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MATRIZ 5  
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 

FORÇAS 
(seções 2.5.3 a 2.5.13) 
1.Contexto socioeconômico favorável e em crescimento: IDH em 

crescimento, posição privilegiada na economia nacional, PIB e 
renda per capita em crescimento, redução da taxa de 
desemprego, índices educacionais favoráveis, investimentos 
em segurança pública. 

2.Importantes obras em andamento: saneamento, mobilidade, 
habitação, erradicação de áreas de risco, requalificação 
urbana, Vila Viva. 

3.Intersetorialidade de políticas públicas. 

4.Existência de instrumentos de planejamento territorial 
atualizados: Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

5.Unidade de Conservação (UC) com potencial de exploração 
turística. 

FRAQUEZAS 
(seções 2.5.3 a 2.5.13) 
1.Carência de mão de obra para atender ao avanço 

econômico, principalmente no setor terciário qualificado. 

2.Baixa cobertura de tratamento do esgoto.  

3.Falta de instrumentos de planejamento e de 
aproveitamento turístico nas UCs (planos de manejo, 
estudos de capacidade de carga, etc.), à exceção do 
Parque das Mangabeiras. 

4.Alto nível de desigualdade social – Índice de Gini 
elevado. 

5.Baixa utilização das UCs como atrativo turístico. 

OPORTUNIDADES 
(seções 2.5.3 a 2.5.13) 
1.Facilidade de investimentos, em função de programas federais e estaduais e 

programas municipais (PACs, Minha Casa, Minha Vida, Vila Viva, Centro 
Vivo, Corta Caminho, Drenurbs, etc). 

2.Ampliação do mercado turístico e consumidor, em função do crescimento 
econômico nacional. 

3.Aumento do volume de negócios, em função do aumento no número de 
turistas 

4.Investimentos relacionados aos grandes eventos esportivos: Copa das 
Confederações (2013), Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas( 2016). 

5.Geração de emprego e renda, em função dos programas e obras em 
execução. 

6.Legislação municipal prevendo instrumentos de requalificação urbana. 

7.BH Metas e Resultados: melhoria do sistema educacional municipal, 
programas de capacitação e modernização da receita municipal e de 
captação de recursos. 

8.Aumento do poder aquisitivo da classe ―C‖. 

9.Presença da Agência Metropolitana de Belo Horizonte – possibilidade de 
integração de políticas públicas com municípios vizinhos. 

Forças X Oportunidades 
 

 Garantir a exploração turística sustentável 
das unidades de conservação municipais e 
estaduais. 

Fraquezas X Oportunidades 
 

 Elaborar propostas de normas 
ambientais complementares 
relacionadas à atividade turística. 
 

 Elaborar propostas de estudos de 
capacidade de carga e de levantamento 
de indicadores ambientais 

RISCOS 
(seções 2.5.3 a 2.5.13) 
1. Não sustentabilidade das áreas urbanas requalificadas, com baixo grau de 

utilização. 

2. Baixo grau de implantação das diretrizes definidas pelos instrumentos de 
planejamento. 

3.Degradação de áreas naturais. 

Forças X Riscos 
 

 Sensibilizar a população local quanto ao 
turismo. 

Fraquezas X Riscos 
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3. VALIDAÇÃO DA SELEÇÃO DA ÁREA TURÍSTICA 

 

3.1. Importância dos atrativos ou recursos turísticos 
 
A vocação turística de Belo Horizonte se baseia em sua representatividade cultural, histórica 
e econômica nos cenários regional e nacional. Culturalmente, a cidade oferece uma gama 
de feiras, festivais e eventos gastronômicos que representam importantes elementos de 
estímulo, distribuídos pelo calendário anual. Historicamente, a Capital mineira representa 
um marco do modernismo, pelas unidades arquitetônicas e pelo seu traçado urbano. Situa-
se próximo a outras cidades com representatividade histórica do período colonial, como as 
constantes do roteiro de cidades históricas. Economicamente, já se consolidou como um 
centro de turismo de negócios, capaz de gerar um fluxo consistente durante todo o ano e 
com forte potencial de expansão. 
 
Em complementação a este tripé que fundamenta a vocação turística de Belo Horizonte, sua 
situação de sede metropolitana lhe confere um conjunto de atrativos provenientes das 
cidades vizinhas, com diversidade e qualidade, em um raio inferior a 100 quilômetros.  
 
Os atrativos de Belo Horizonte estão concentrados em regiões bem delimitadas do território 
municipal. A área central, a região da Pampulha e a região das Mangabeiras são os locais 
onde se concentra a maioria das ofertas de atrativos e serviços turísticos. 
 
Os cinco principais atrativos culturais são: Palácio da Liberdade, Casa do Baile, Igreja São 
Francisco de Assis (estes dois últimos exemplares da arquitetura civil e religiosa, 
respectivamente) e Museu de Arte (estes três últimos localizados na Pampulha) e Museu 
das Minas e dos Metais (situado no centro da cidade). Dentre os 10 principais eventos 
permanentes, 2 são feiras (cultural e de gastronomia), 6 são realizações artísticas e culturais 
e 2 são realizações desportivas. 
 
Agregam-se a este conjunto de atrativos principais mais dois atrativos naturais (Conjunto 
Paisagístico da Serra do Curral e Parque das Mangabeiras) e duas realizações técnicas e 
científicas (Zoológico e Planetário).  
 
Todos os principais atrativos culturais e todas as realizações técnicas e científicas estão 
localizados na região da Pampulha e Praça da Liberdade, a maioria compondo o conjunto 
arquitetônico da Pampulha e o Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Este conjunto e o 
circuito e os demais atrativos situados na região da Pampulha e na Praça da Liberdade 
representam a maior força efetiva e potencial de atratividade da oferta turística de Belo 
Horizonte, juntamente com o Complexo Turístico da Serra do Curral, ainda em fase de 
planejamento. 
 
De 19 atrativos identificados como de grande atratividade em Belo Horizonte, 12 se 
configuram como mais consolidados, mais rentáveis e que têm maiores possibilidades de 
crescimento de forma sustentável. São eles:  
 

 Casa do Baile 
 Igreja São Francisco de Assis  
 Museu de Arte da Pampulha  
 Zoológico  
 Espaço TIM do Conhecimento (Planetário) 
 Volta Internacional da Pampulha  
 Expo-Cachaça  
 Festival Internacional de Dança 
 Festival Internacional de Teatro de Bonecos 
 Festival Internacional de Teatro de Palco e Rua 
 Festival Internacional de Quadrinhos 
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 Feira de Artes e Artesanato da Avenida Afonso Pena 
 
Já os 7 atrativos que ainda se configuram como produtos emergentes ou pouco explorados, 
mas que têm maior potencial ou possibilidade de crescimento são: 
 

 Palácio da Liberdade  
 Museu das Minas e dos Metais 
 Conjunto Paisagístico da Serra do Curral e Parque das Mangabeiras  
 Meia Maratona Linha Verde  
 Campanha de Popularização do Teatro e da Dança 
 Festival de Arte Negra 

 
A oferta de produtos mais consolidados e de maior potencial turístico em Belo Horizonte, em 
seu conjunto, apresenta vocação e capacidade de atração maior para o segmento de 
turismo histórico-cultural, associado à arquitetura e museus, e ao segmento de turismo de 
eventos, de natureza desportiva, de gastronomia e de produtos artístico-culturais, além de 
feiras.  
 
Salienta-se, ainda, a oferta de realizações técnicas (Zoológico/Aquário e Espaço TIM/UFGM 
do Conhecimento) e de atrativos naturais (Conjunto Paisagístico da Serra do Curral e 
Parque das Mangabeiras), com destaque para o projeto ora concebido para a Serra do 
Curral. Essa oferta de atrativos complementares pode ser associada aos segmentos de 
turismo pedagógico, de natureza e de lazer.  
 
A singularidade turística de Belo Horizonte apoia-se em três conjuntos marcantes e 
representativos: conjunto paisagístico e arquitetônico da Pampulha, reconhecido como um 
marco do modernismo brasileiro; conjunto paisagístico e arquitetônico da Praça da 
Liberdade, o antigo centro do poder mineiro, com seus prédios históricos adaptados a 
atividades culturais; e conjunto envolvendo eventos gastronômicos (Comida di Buteco, 
Expocachaça, Brasil Sabor, etc.) e festivais internacionais (FID, FIT, FIQ). Para completar a 
singularidade de Belo Horizonte, está sendo planejado o Complexo Turístico da Serra do 
Curral, que agrega um mosaico de unidades de conservação na borda sul do município e 
que representará um novo conjunto de interesse turístico. 
 
Uma boa oferta de serviços e equipamentos para eventos de lazer e de gastronomia dá 
suporte a uma configuração mais completa desses produtos, além de reforçar a vocação 
para o turismo de eventos e negócios (envolvendo eventos científicos, congressos e 
convenções, além de compras) e de lazer, simultaneamente. 
 
É importante citar também que Belo Horizonte pode ainda explorar sua condição de base 
para visitação tanto dos atrativos histórico-culturais quanto dos atrativos naturais localizados 
nas cidades históricas e nos municípios próximos, reforçando seu apelo para esses 
segmentos de demanda turística. 
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3.2. Acessibilidade e conectividade 
 
Belo Horizonte, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), insere-se na 
divisão regional como pertencente à mesorregião geográfica metropolitana de Belo 
Horizonte e à microrregião de Belo Horizonte (IBGE, 2010). No âmbito estadual, Belo 
Horizonte pertence à unidade de planejamento Central de Minas Gerais.  
 
Belo Horizonte possui localização estratégica na região Sudeste e dista 435 quilômetros da 
cidade do Rio de Janeiro, 580 da cidade de São Paulo e 740 de Brasília. Além da 
localização estratégica, é servida por extensa malha rodoviária e de transporte aéreo e por 
uma linha ferroviária, fatores que favorecem o fluxo de visitantes e os investimentos no setor 
turístico na Capital, que é também polarizadora de serviços públicos e centro da economia 
de Minas Gerais.  
 
Os principais mercados emissores de visitantes para Belo Horizonte, de acordo com a 
pesquisa de demanda turística realizada, São: São Paulo, Rio de Janeiro e o interior do 
estado de Minas Gerais. Para estes centros emissores e demais capitais do País, existem 
voos e linhas rodoviárias regulares. O Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Aeroporto 
de Confins), localizado a 35 quilômetros do Centro, é a principal porta de entrada de turistas 
nacionais e internacionais que utilizam este modal viário. A ligação viária entre o aeroporto e 
Belo Horizonte foi facilitada pela construção da Linha Verde65, que reduziu 
consideravelmente o período de deslocamento. O aeroporto da Pampulha, localizado na 
região de mesmo nome, oferece vôos regionais regulares que ligam a Capital ao interior do 
estado.  
 
Os principais acessos rodoviários que servem Belo Horizonte são: BR-381, BR-262 e BR-
040, MG-010, MG-030, MG-050 e MG-424 (DER-MG, 2010). A BR-381, a Fernão Dias, faz a 
ligação entre Belo Horizonte e o estado de São Paulo, maior centro emissor de visitantes de 
Belo Horizonte, ligando a Capital também às cidades do sul do estado de Minas Gerais.  
 
A BR-262, em Belo Horizonte denominada ―Anel Rodoviário‖, conecta a Capital ao Triangulo 
Mineiro, a oeste, e ao estado do Espírito Santo, a leste. O Anel Rodoviário já há alguns anos 
tornou-se uma via urbana para boa parte da população da Capital e do entorno, qua a utiliza 
em trajetos cotidianos pela cidade. Há intenso tráfego de veículos de carga, de diversas 
partes do país, fazendo do Anel uma ligação entre rodovias. Essa combinação de fluxo 
urbano e rodoviário, associado a problemas estruturais e de conservação da via, tem levado 
a frequentes acidentes, muitos fatais, com retenções recorrentes, afetando a mobilidade 
urbana e compromentendo o transporte rodoviário.  
 
A BR-040 liga a Capital de Minas Gerais ao estado do Rio de Janeiro e a Brasília, além de 
fazer parte do acesso entre Belo Horizonte e as principais cidades históricas de Minas 
Gerais. A Figura 3.1 descreve a classificação das rodovias federais em Minas Gerais, feita 
pela CNT, em 2009. 
 
Os municípios limítrofes a Belo Horizonte são: Vespasiano, Ribeirão das Neves e Santa 
Luzia ao norte, Contagem a oeste, Ibirité e Nova Lima ao sul e Sabará a leste. A extensão 
territorial do município é de 331km² e sua população total (dados de 2010) é de 2.258.096 
habitantes, denominados ―belo-horizontinos‖.  
 

                                                
65

 A Linha Verde consiste em uma intervenção no sistema viário da RMBH. Com 35,5km de extensão, visa 
conectar o centro de Belo Horizonte ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Essa intervenção viária 
atuará como articulação do trânsito entre os municípios de Belo Horizonte, Santa Luzia, Vespasiano, São 
Jose da Lapa, Ribeirão das Neves, Lagoa santa e Pedro Leopoldo. 
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O município de Belo Horizonte é composto por três distritos - Belo Horizonte, Barreiro e 
Venda Nova - e nove regionais administrativas - Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, 
Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova.  
 
As MGs 010, 020, 030, 050 e 424 ligam Belo Horizonte aos demais municípios 
metropolitanos e aos principais circuitos turísticos do estado. O mapa 3.1 descreve as 
principais vias de acesso e os municípios limítrofes de Belo Horizonte. 
 
Belo Horizonte, em âmbito nacional, representa o Circuito Turístico Belo Horizonte, é 
integrante do ―Roteiros do Brasil - Programa de Regionalização do Turismo‖  e é um dos 65 
Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional, do Ministério do Turismo. Em 
âmbito estadual, Belo Horizonte faz parte do Circuito Belo Horizonte, do Projeto Estruturador 
―Destinos Turísticos Estratégicos‖, da Estrada Real e do Prodetur (SETUR, 2011).  
 
 
 
 

Figura 3.1 - Classificação geral das rodovias – Minas Gerais - 2010 

 
Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias 2010. Disponível em HTTP://www.cnt.org.br 

 
 
 
Belo Horizonte é também cidade de acesso para outros circuitos turísticos do estado, 
principalmente aqueles que se encontram no entorno da Capital, a saber: Circuito Turístico 
do Parque Nacional da Serra do Cipó, Circuito das Grutas (região de Lagoa Santa), Circuito 
Turístico Veredas do Paraopeba (região da Serra da Moeda), Circuito do Ouro e Circuito da 
Trilha dos Inconfidentes (cidades históricas), Circuito da Trilha dos Bandeirantes e Circuito 
das Villas e Fazendas de Minas (turismo rural). O mapa 3.2 traz a abrangência dos circuitos 
turísticos do entorno da Capital mineira e as rodovias que fazem as ligações entre os 
circuitos e Belo Horizonte.  
 
Estes circuitos, que exploram o potencial de atratividade dos municípios vizinhos a Belo 
Horizonte, têm a Capital como base de entrada e recepção dos visitantes, que, a partir de 
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Belo Horizonte, têm acesso a este diversificado leque de oportunidades para vivenciar o 
ecoturismo, o turismo pedagógico, o turismo rural e o turismo histórico-cultural entre outros.  
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3.3. Nível de uso atual ou potencial 
 
A análise do nível de uso turístico atual ou potencial dos atrativos de Belo Horizonte deverá 
ser abordada sob dois pontos de vista: o primeiro foca o atrativo, sua capacidade de suporte 
da pressão do uso turístico direto, da visitação propriamente dita e da necessidade de 
adaptação das estruturas, da gestão e dos demais componentes do atrativo a esta 
atividade. O segundo foca a região onde se localizam estes atrativos e o conjunto de 
atrativos que formam as áreas de influência do turismo em Belo Horizonte. Nessa 
perspectiva, é analisada a capacidade da região de suportar a afluência de pessoas e as 
necessidades locais para suporte dessa pressão. 
 
No primeiro ponto de vista, o uso dos atrativos apresenta desafios principalmente 
relacionados a sua estruturação, de modo a qualificar e modernizar a oferta turística da 
cidade. A adaptação das estruturas dos principais atrativos de Belo Horizonte se faz 
necessária para que eles atinjam seu potencial máximo de exploração em bases 
sustentáveis. Foram diagnosticados nos relatórios de pesquisa primária desafios relativos à 
gestão dos empreendimentos, à acessibilidade e à elaboração de estudos básicos, tais 
como planos de manejo e de capacidade de suporte.  
 
Na Pesquisa de Demanda Turística Efetiva realizada para o Diagnóstico do Mercado 
Turístico de Belo Horizonte, os atrativos mais visitados pelos turistas entrevistados foram a 
Praça da Liberdade e o Mercado Central, ambos muito bem avaliados. A Praça da 
Liberdade foi avaliada como ―excelente‖ por 62,2% dos visitantes e como ―boa‖ por 33,4%. 
O Mercado Central foi avaliado como ―excelente‖ por 54,4% dos visitantes e como ―bom‖ por 
38,8%.  
 
Os outros atrativos mais visitados, em ordem de importância, foram: Igreja de São 
Francisco, Feira de Artesanato e Museu de Arte da Pampulha, com avaliação de ―bom‖ e 
―excelente‖ por, respectivamente, 92,8%, 89,4% e 89,3% dos visitantes entrevistados. 
 
A pesquisa demonstrou que a oferta turística de Belo Horizonte está balizada em elementos 
da arquitetura, museus e memoriais, parques e praças. Quanto aos elementos da 
arquitetura, museus e memoriais, a maior demanda por intervenções se dá na adaptação de 
estruturas e qualificação de atividades ofertadas. Quanto ao uso atual e potencial de 
atrativos naturais, principalmente daqueles atrativos localizados na região da serra do 
Curral, deve ser realizado planejamento ambiental e turístico da região que considere tanto 
a fragilidade ambiental das encostas a serem aproveitadas turisticamente quanto a 
adaptação de estruturas para que estas estejam de acordo com a capacidade de suporte do 
atrativo. 
 
Em complementação a este conjunto de atrativos, Belo Horizonte apresenta um robusto 
calendário de feiras e exposições, desde os anuais e tradicionais festivais (de teatro, de 
dança e de quadrinhos), passando por gastronômicos (Comida di buteco, Expocachaça) e 
os eventos desportivos (como a Volta Internacional da Pampulha) até a tradicional Feira de 
Artes e Artesanato da Avenida Afonso Pena, aos domingos. Estes eventos contêm em si as 
condições de atratividade e recepção aos visitantes.  
 
Quando se considera a capacidade do ambiente urbano de acolher eventos de maior 
magnitude e de oferecer aos visitantes um tratamento diferenciado e acolhedor, o nível de 
uso atual apresenta desafios diante das perspectivas de incremento da atividade turística. 
 
As principais deficiências diagnosticadas na Área Turística dizem respeito ao transporte e ao 
acesso aos atrativos e demais aspectos relacionados, como falta de estacionamentos, de 
opções modais de transporte público e, especialmente, de integração entre os atrativos, 
tendo em vista a falta de transporte turístico na cidade. A segurança pública, quando se 
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considera o potencial de expansão no número de turistas, deve focar sua atuação na 
criação de um aparato voltado aos equipamentos e atrativos.  
 
Os serviços de hospedagem em Belo Horizonte são considerados insuficientes em termos 
quantitativos e qualitativos. Entretanto, a solução para este gargalo está delineada por meio 
do incentivo à construção de novas unidades. Processos de licenciamento para as 
atividades de construção relacionadas a hospitais e hotéis com maiores coeficientes de 
aproveitamento do uso do solo urbano serão facilitados, até 2013, por meio da Lei 9.952 de 
2010. 
 
Outra deficiência apontada pelo diagnóstico se refere à falta de maior oferta de Centros de 
Convenções capazes de absorver a intensa demanda por eventos. A resolução deste ponto 
de estrangulamento foi considerada como prioridade para que a cidade seja capaz de captar 
mais eventos e de maior porte, contribuindo, assim, para o desenvolvimento do turismo em 
Belo Horizonte.  
 
Por ocasião do diagnóstico estratégico realizado para Belo Horizonte, foram definidas cinco 
áreas de influência direta do turismo na Capital: a região central, a região do alto 
Mangabeiras (serra do Curral), o conjunto arquitetônico da Pampulha, o bairro Santa Tereza 
e a região do Expominas e do Parque de Exposições da Gameleira. Estas áreas 
apresentam níveis de uso e capacidade de suporte diferenciados, além de deficiências 
específicas, que deverão ser abordadas nas estratégias de desenvolvimento para a Capital.  
 
O mapa 3.3 traz a configuração espacial das áreas de influência direta do turismo em Belo 
Horizonte.  
 
A área central, a serra do Curral (Mangabeiras), o conjunto arquitetônico da Pampulha e o 
bairro Santa Tereza e a região do Expominas e Parque da Gameleira, por serem as áreas 
de influência direta do turismo nas condições atuais e potenciais, representam as principais 
áreas críticas de intervenção para a consolidação de Belo Horizonte como destino indutor do 
turismo de negócios, eventos, cultural, lazer e recreação, bem como as vias de ligação entre 
estas áreas. Uma zona de amortecimento de 200 metros envolve as áreas diretamente 
afetadas pelo turismo. 
 
A região central de Belo Horizonte, definida como a área interna ao perímetro da Avenida do 
Contorno, concentra os principais equipamentos de comércio e serviços, centros culturais e 
artísticos e equipamentos públicos. Abrigam grande parte do patrimônio histórico da cidade. 
Por ser área de ocupação antiga, as mudanças no ambiente natural, em decorrência do 
processo de urbanização, estão completas. Em decorrência desse grau de alteração, esta 
área pode sofrer aumento da pressão turística sem que isso cause maiores dados 
ambientais.  
 
Os atrativos histórico-culturais desta região devem ser contemplados nas políticas 
municipais de turismo, buscando incentivar o uso destes espaços para fins culturais e 
revitalizar a área central de Belo Horizonte enquanto lócus de lazer e cultura. Intervenções 
nesta região e na área da Savassi estão previstas no programa Centro Vivo e na criação do 
Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Articulações entre a Belotur, a Secretaria de 
Políticas Urbanas e a Secretaria de Cultura são indispensáveis para o aproveitamento 
máximo da exploração turística deles em bases sustentáveis.  
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Outra área de influência direta do turismo é a região da serra do Curral, que por suas 
características paisagísticas,tornou-se símbolo de Belo Horizonte e possui elevado potencial 
de atratividade turística. A serra do Curral é alvo de um projeto da prefeitura que visa à 
criação de um produto turístico de nível internacional: o Complexo Turístico da Serra do 
Curral. Constitui-se em umas das metas propostas pelo planejamento estratégico de Belo 
Horizonte. Espera-se que seja formado um mosaico de unidades de conservação ao longo 
da serra do Curral, a partir de um corredor de preservação ambiental que propicie a 
conciliação entre visitação turística e preservação da fauna, da flora, dos recursos hídricos e 
beleza paisagística. As unidades de conservação ali localizadas abrigam grande 
biodiversidade e remanescentes de vegetação nativa, além de número considerável de 
nascentes que abastecem a região metropolitana, o que justifica sua posição como área 
crítica de intervenção e como área prioritária para a conservação.   
 
No Conjunto Arquitetônico da Pampulha, os principais atrativos turísticos estão localizados 
na orla da represa. Dessa forma, a situação ambiental da lagoa da Pampulha é fator 
essencial de atratividade do local e de desenvolvimento das atividades turísticas. Os fatores 
que interferem na qualidade da água da represa e, consequentemente, na qualidade 
ambiental da região estão ligados, principalmente, à questão do saneamento básico, o que 
inclui a captação e o tratamento de efluentes antes do lançamento deles na represa. O 
acesso à região da Pampulha e aos atrativos ali contidos, diagnosticado como deficiente, 
encontra-se equacionado com as obras de BRTs nas Avenidas Presidente Antonio Carlos e 
Presidente Carlos Luz e com a construção da interseção entre a Avenida Abraão Caram e 
Avenida Presidente Antônio Carlos. 
 
A região da Pampulha, culturalmente, abriga exemplares notáveis da arquitetura de Oscar 
Niemeyer das décadas de 1940 e 1950. As áreas verdes de interesse turístico nessa região 
são: Jardim Zoológico, Parque Ecológico da Pampulha e Parque Municipal Fazenda Lagoa 
do Nado. Os dois primeiros já se encontram consolidados como referência turística em Belo 
Horizonte, e o último apresenta potencial elevado de exploração. Além dos atrativos naturais 
e culturais localizados na região da Pampulha, que já se constituem em ofertas efetivas de 
atrativos do município, os equipamentos esportivos – Mineirão e Mineirinho – apresentam o 
potencial mais significativo para a realização de eventos de grande porte, que deverão fazer 
parte da oferta turística de Belo Horizonte após a reforma dos estádios.  
 
A qualidade ambiental da região da Pampulha deve ser medida não apenas pela qualidade 
da água da Lagoa, mas deve compreender também aspectos relacionados ao acesso ao 
local, limpeza das vias e equipamentos públicos, manutenção dos edifícios e da beleza 
paisagística, existência de parques e áreas de lazer, existência de transporte público de 
qualidade e que garanta o acesso seguro aos atrativos, existência de banheiros públicos e 
iluminação noturna, segurança e controle de doenças epidêmicas. Todos esses fatores, 
além da qualidade dos atrativos em si, são essenciais para atrair ou repelir o turista e devem 
ser considerados no planejamento turístico da região. 
 
O bairro Santa Tereza, tradicional reduto de artistas e boêmios, concentra grande número 
de estabelecimentos gastronômicos e programação cultural e artística intensa ao longo do 
ano. Palco de eventos de pequeno e de médio porte, a Praça Duque de Caxias, assim como 
os bares e os restaurantes da região, atrai principalmente o público belo-horizontino. A 
diversidade de estabelecimentos e o ar interiorano do bairro lhe conferem potencialidade de 
atração turística, que, entretanto, deve ser planejada de forma a minimizar os impactos 
advindos da atividade. Espera-se que os investimentos em cultura, a revitalização de 
espaços e a realização de eventos no local possam valorizar a importância histórico-cultural 
do bairro e consolidá-lo como local turístico de Belo Horizonte.  
 
O Expominas e o Parque da Gameleira são os principais locais voltados à realização de 
feiras, exposições e eventos de grande porte do município, que atraem grande número de 
participantes e turistas. Possuem estrutura para a realização de eventos simultâneos e 
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estão ligados à linha do metrô. Estes equipamentos, entretanto, não são suficientes para 
absorver a demanda por eventos da Capital. Portanto, estrategicamente, deve ter seu 
número de equipamentos e capacidade de atendimento ampliado.   
 

3.4.  Condições físicas e serviços básicos 
 
O território do município de Belo Horizonte pode ser subdividido em dois compartimentos 
geomorfológicos distintos, os quais lhe conferem paisagens diferenciadas. O primeiro se 
expressa na forma da serra do Curral e o segundo, na Depressão de Belo Horizonte, o qual 
apresenta relevo mais suavizado. Essa configuração confere uma paisagem de anfiteatro 
singular, que denominou a cidade.  
 
O clima de Belo Horizonte, segundo a classificação de Köppen, é tropical de altitude e tem 
duas estações bem definidas: uma seca (no inverno) e uma chuvosa (no verão). A 
temperatura é amena, com médias anuais variando entre 15ºC e 28ºC. A umidade relativa 
anual é em torno de 65%, com média anual de chuvas atingindo 1.600mm (MEYEN et al., 
2004).  
 
A conjunção de fatores climáticos e morfológicos, e a elevada taxa de urbanização da 
cidade lhe conferem elevada vulnerabilidade natural, conforme ilustrado pelo Zoneamento 
Ecológico Econômico de Minas Gerais – ZEE/MG (Figura 3.2.)  
 

Figura 3.2 - Camada de vulnerabilidade natural do Zoneamento Ecológico Econômico para 
Belo Horizonte - 2008 

 
Fonte: ZEE/MG, 2010 

 
 
As três mais importantes regiões turísticas de Belo Horizonte estão localizadas, segundo o 
ZEE/MG, em áreas de vulnerabilidade natural muito alta ou alta: a região da serra do Curral, 
a área central de Belo Horizonte e o Conjunto Arquitetônico da Pampulha.  
 
A região da serra do Curral, que ocupa toda a borda sul do município. É considerada de alta 
vulnerabilidade dos solos e de encostas, principalmente em áreas de ocupação irregular e 
informal. É também ao longo da serra do Curral que se tem a maior área de vulnerabilidade 
da flora e da fauna, uma vez que ali estão localizadas as principais unidades de 
conservação municipais e estaduais, que devem ser preservadas e ter uso restrito dos 
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recursos naturais. A criação de um mosaico de unidades de conservação e a exploração 
turística da serra do Curral deverão ser acompanhadas dos devidos estudos ambientais, de 
forma a minimizar os impactos e a possibilitar a recuperação de áreas degradadas, 
maximizando a atividade turística. De maneira geral, as áreas de risco geológico nesta 
região estão localizadas em pontos específicos e não devem comprometer de forma 
contundente sua atratividade turística e sua capacidade de abrigar equipamentos turísticos.  
 
A área central de Belo Horizonte abriga os principais equipamentos e serviços turísticos da 
Capital. Éa mais urbanizada do município. É bem servida de infraestrutura e de serviços 
públicos básicos e apresenta a possibilidade de expansão no setor turístico, caso haja 
planejamento e investimentos voltados para este fim.  
 
A região da Pampulha, que tem como característica mais marcante o Conjunto Arquitetônico 
de Oscar Niemayer na orla da lagoa, vem enfrentando o problema da qualidade ambiental 
da represa, que ainda recebe alguns afluentes com esgoto não tratado. A potencialidade 
turística da região pode ser incrementada com a melhoria da qualidade das águas da 
represa e com a qualificação dos atrativos situados na orla da lagoa, a partir de melhorias 
tanto da qualidade de atendimento quanto da acessibilidade aos atrativos ali instalados.  
 
De modo geral, a infraestrutura municipal de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
energia e comunicação pode ser considerada satisfatória e adequada ao incremento 
turístico. Como é previsto, para o incremento dos equipamentos, especialmente do setor 
hoteleiro no médio prazo, não foram identificadas limitações nestes aspectos.  
 
As maiores deficiências de Belo Horizonte quanto aos serviços básicos se referem a 
problemas no transporte público intra e interurbano e a ocorrência ocasional de inundações 
ou enchentes, fatores que podem vir a afetar a atividade turística.  
 
 

3.5.  Quadro institucional e aspectos legais 
 
Belo Horizonte é alvo do Programa dos 65 Destinos Indutores do Turismo Regional, do 
Ministério do Turismo, que visa assegurar a cada um deles um padrão de turismo com 
qualidade internacional. Ainda no âmbito nacional, é um dos Circuitos Turísticos do 
Programa de Regionalização do Turismo, também do Ministério do Turismo. No âmbito 
estadual, é o município integrante do Circuito Belo Horizonte, contemplado pelo Projeto 
Estruturador Destinos Turísticos Estratégicos e faz parte da Estrada Real e do Prodetur. No 
âmbito local, conta com a Empresa Municipal de Turismo, responsável pela supervisão, 
coordenação e direção das atividades inerentes ao desenvolvimento do turismo. Também, 
passa pelo processo de reestruturação de seu Conselho Municipal de Turismo, reativado em 
2010, que conta com a participação de entidades do trade turístico e de setores da 
administração municipal. A existência da Belotur, com experiência de mais de trinta anos na 
execução de ações de turismo, e a reativação do Comtur são cruciais para que a gestão 
institucional do turismo se fortaleça e para que sociedade civil e os grupos de interesse se 
tornem participativos no processo de planejamento e fiscalização do turismo na Capital.  
 
Quanto aos aspectos legais, Belo Horizonte é servida de instrumentos de planejamento 
territorial e de arcabouço legal suficiente para estimular a atividade turística sustentável.  As 
leis do Plano Diretor e as de Uso e Ocupação do Solo, importantes instrumentos de 
planejamento territorial, foram revistas e aprovadas em 2010.  
 

3.6. Validação da seleção da área turística 
 
A validação de Belo Horizonte como área turística se pauta por sua característica atual de 
polo de turismo de negócios e pela potencial diversificação da segmentação para o turismo 
cultural, o turismo de lazer e o turismo histórico. Essa perspectiva traz diferentes 
considerações ao se abordar sob o ponto de vista dos turistas e visitantes, que demandam 
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diferentes produtos conforme o segmento a que pertencem, ou sob o ponto de vista dos 
gestores, tanto das políticas públicas quanto dos equipamentos e atrativos privados. 
 
Belo Horizonte, é uma cidade planejada e construída sob a influência modernista, em um 
cenário privilegiado em termos físicos e climáticos. Sua condição atual de metrópole e de 
centro da economia de Minas Gerais influenciou o desenvolvimento do turismo de negócios, 
beneficiado por sua localização estratégica, próximo aos outros grandes centros urbanos do 
Brasil. Tal condição propiciou a estruturação do segmento do turismo de negócios, 
configurado pelos equipamentos e eventos de representatividade nacional.  
 
Uma rede de oferta de equipamentos e serviços é direcionada e formatada para o público do 
turismo de negócios corporativos em Belo Horizonte, uma vez que este público demanda 
produtos bem específicos, adequados à disponibilidade de tempo e demais características 
deste tipo de viagem. 
 
Pesquisas de diagnóstico do turismo realizadas em Belo Horizonte identificaram uma 
demanda consistente pelo turismo cultural e pelo turismo de lazer. Estes segmentos têm 
como expoentes da oferta elementos da arquitetura moderna, elementos culturais e 
elementos gastronômicos, todos associados à paisagem urbana e à hospitalidade mineira, 
características muito valorizadas pelos visitantes pesquisados. 
 
O esforço atual dos empresários do setor de turismo em Belo Horizonte é no sentido de 
integrar o segmento de turismo de negócios, que já se encontra desenvolvido, ao turismo de 
lazer e ao turismo cultural, de forma a tornar mais rica e diversificada a visita a Belo 
Horizonte e a propiciar uma oferta integrada e de qualidade nos atrativos e nos serviços. 
 
Sob o ponto de vista dos gestores dos equipamentos e dos atrativos, será necessário 
adequar e expandir a oferta às demandas de grupos de turistas não corporativos, 
organizados em torno da oferta cultural e de lazer, os quais têm demandas e necessidades 
diferenciadas em comparação ao turista de negócios. Os gestores públicos deverão adequar 
os meios e as mensagens de informação sobre o destino Belo Horizonte, prevendo a 
expansão da demanda deste público.  
 
Belo Horizonte tem uma entrada aeroviária principal que oferece vôos nacionais e 
internacionais (o Aeroporto Internacional de Confins) e, para os viajantes regionais, uma 
opção aeroportuária (o Aeroporto da Pampulha). Suas entradas rodoviárias principais são 
representadas pelas rodovias BR262, BR381 e BR040. Tem, ainda, uma Estação 
Ferroviária, que constitui um imponente portão de entrada para os visitantes vindos do 
Espírito Santo e da região Leste do Estado (a Praça da Estação), que é a única ferrovia para 
passageiros da região Sudeste. 
 
Uma vez em Belo Horizonte, o visitante é recepcionado por uma oferta consistente e 
singular de atrativos culturais e eventos, revelando-se como uma cidade hospitaleira e bem 
equipada de serviços.  
 
O Conselho Municipal de Turismo tem participado das atividades demandadas pelo 
Ministério do Turismo. Seu necessário processo de reestruturação e modernização está 
previsto em projeto de lei, ora em tramitação, o que irá contribuir para uma efetiva 
integração entre os diversos agentes institucionais relacionados ao turismo. 
 
Por ser sede de jogos da Copa do Mundo de 2014, Belo Horizonte conta com um Comitê 
Municipal voltado especificamente para as atividades relacionadas ao evento, com o 
objetivo de integrar ações e maximizar os benefícios para a cidade O setor de turismo irá 
receber um conjunto de ações voltadas para o reforço de suas atividades. A integração do 
Comtur, da Belotur e do trade turístico municipal com o Comitê da Copa 2014 deverá 
reverter estas obras e serviços em benefícios e desenvolvimento do turismo em Belo 
Horizonte. 



 

−  − 553 

 
O Comtur e a Belotur têm trabalhado ativamente e de maneira integrada na consolidação e 
no fortalecimento de espaços públicos voltados para a realização de eventos de grande 
porte, enriquecendo a pauta de oferta de atrativos de Belo Horizonte.  
 
O fato de Belo Horizonte ser um dos destinos indutores do desenvolvimento turístico de 
Minas Gerais, constituir-se no centro econômico do estado de Minas Gerais e possuir uma 
variada gama de atrativos culturais, naturais, históricos e de lazer justifica sua escolha como 
alvo de investimentos do Prodetur Nacional. Além disso, a cidade apresenta características 
físico-climáticas diferenciadas, infraestrutura urbana e base institucional favoráveis ao 
desenvolvimento turístico, que devem ser complementadas e adequadas ao incremento 
esperado da atividade.  
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4. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO  

 
As estratégias de desenvolvimento turístico de Belo Horizonte determinam as grandes linhas 
de ação do PDITS-BH. Elas foram geradas a partir do cruzamento das forças, fraquezas, 
ameaças e oportunidades identificadas pelo diagnóstico estratégico, utilizando-se a 
ferramenta da matriz SWOT, para cada um dos componentes do programa: produto 
turístico, comercialização turística, infraestrutura e serviços básicos, fortalecimento 
institucional e gestão socioambiental. As estratégias resultantes viabilizam os objetivos 
instrumentais elencados e o alcance dos objetivos finalísticos do PDITS-BH, devendo 
possibilitar a obtenção de padrão de qualidade internacional e o aumento da competitividade 
do município em relação aos destinos concorrentes, de forma alinhada com os objetivos 
propostos tanto pelo Plano Nacional de Turismo quanto pelo Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado.  
 
 As estratégias serão apresentadas por componente do programa e relacionadas aos 
objetivos que visam alcançar e aos itens correspondentes na matriz SWOT.  
 

4.1.  Produto turístico  
 
As principais estratégias definidas pelo PDITS-BH para este componente estão voltadas à 
estruturação do produto turístico, envolvendo atrativos, serviços e equipamentos turísticos e 
capacitação da mão de obra para o turismo.  
 
O principal ponto forte identificado em relação a este componente prende-se à existência de 
um conjunto diversificado de atrativos - em geral, bem avaliados pelos turistas, com 
destaque para os culturais - e de eventos permanentes de importância em nível nacional. Há 
também bons serviços e equipamentos turísticos – igualmente bem avaliados pelos turistas, 
com destaque para a oferta de bares e restaurantes e equipamentos para lazer –, além da 
boa oferta de parques, jardins e praças, estádios, ginásios estruturados, casas de 
espetáculos e cinemas.  
 
Há previsão de investimentos nos próximos cinco anos em alguns atrativos e em boa parte 
dos equipamentos com base em recursos próprios, indicando vitalidade do setor. Os 
investimentos programados para os hotéis existentes e para projetos de novos hotéis 
implicam a ampliação da oferta hoteleira de melhor qualidade. No que tange à capacitação 
de gestores e profissionais, destacam-se como pontos fortes a existência de instituições 
formadoras e a oferta diversificada de cursos de formação e qualificação nos níveis básico, 
técnico e superior. Também a faixa etária dos gestores do setor é  favorável para 
investimento em capacitação, pois estes profissionais e empresários devem permanecer 
ainda muito tempo em atividade para empreender mudanças e melhorias na atividade. 
 
As principais necessidades referentes ao produto turístico de Belo Horizonte estão 
relacionadas à criação, estruturação e qualificação dos atrativos, serviços e equipamentos 
turísticos, o que inclui a melhor capacitação de sua mão de obra.  
 
As linhas mestres de ação a serem adotadas pelo PDITS/BH neste segmento devem 
abranger a criação, estruturação e qualificação dos atrativos turísticos de maior impacto 
efetivo e potencial no fluxo turístico, em face dos segmentos e mercados-alvo relacionados 
ao turismo de cultura, negócios e eventos, conforme definido no âmbito do diagnóstico 
realizado. Com relação aos serviços e equipamentos turísticos, a principal demanda se 
refere ao fortalecimento, qualificação e expansão da estrutura existente e à oferta de 
incentivos ao setor de eventos, de maneira a conferir competitividade aos produtos turísticos 
de Belo Horizonte.  
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A capacitação de gestores e profissionais para o setor turístico é também parte integrante 
da qualificação da oferta turística do município. As principais questões relacionadas ao item 
de ―Capacitação‖ dizem respeito à otimização dos recursos disponíveis para a qualificação 
da mão de obra para o setor, aliada à grande necessidade identificada neste aspecto. Dessa 
forma, é preciso promover um planejamento global e prever o monitoramento em processo 
das atividades das instituições capacitadoras atuantes no município. Como decorrência, os 
cursos oferecidos deverão ser adaptados à realidade local e seu resultado deverá ser 
valorizado pelos empresários locais.  
 
O quadro 4.1 apresenta as estratégias de desenvolvimento do produto turístico no PDITS-
BH de forma relacionada aos objetivos específicos instrumentais do plano e seu 
posicionamento na matriz SWOT. Após o quadro, descreve-se cada estratégia, com as 
respectivas linhas de ações associadas.  
 

Quadro 4.1  Estratégias de produto turístico – PDITS-BH - 2011 

Objetivos Estratégias Item da matriz SWOT 

Aprimorar a estruturação do 
produto turístico, a partir da 
criação e da melhor 
qualificação dos atrativos, de 
espaços de eventos e de 
outros serviços e 
equipamentos turísticos, além 
de capacitar a mão de obra 
empregada e potencialmente 
empregável no setor, com a 
inclusão de desempregados 
e jovens. 

Priorizar a estruturação dos 
produtos turísticos de maior 
impacto efetivo ou potencial e 
criar produtos turísticos  

Matriz 1 – Cruzamento entre 
Forças e Oportunidades 

Capacitar e qualificar a mão de 
obra de serviços e 
equipamentos e atrativos 
turísticos. 

Matriz 1 – Cruzamento entre 
Fraquezas e Oportunidades 

Criar e apoiar políticas de 
investimento e de apoio ao 
setor privado 

Matriz 1 - Cruzamento entre 
Fraquezas e Riscos 

Integrar a oferta existente 
Matriz 1 – Cruzamento entre 
Fraquezas e Oportunidades 

 
A estratégia ―Priorizar a estruturação dos produtos turísticos de maior impacto efetivo ou 
potencial e criar produtos turísticos‖, envolve:  
 

 Priorizar atrativos (dez eventos permanentes, cinco atrativos culturais, dois atrativos 
naturais e duas realizações técnicas e científicas) identificados no diagnóstico como 
de maior impacto efetivo ou potencial na oferta turística e nos mercados-meta 
(sobretudo os vinculados aos segmentos de cultura e de lazer) nas estratégias de 
divulgação e alocação de recursos necessários, visando a sua consolidação 
enquanto produto turístico. 

 

 Valorizar a gestão de atrativos e dos equipamentos turísticos e a criação de 
produtos turísticos, visando à consolidação dos segmentos de turismo de cultura, 
negócios e eventos: 
 desenvolver diagnóstico e projetos executivos específicos de reformas e 

adequações físicas necessárias em equipamentos e produtos turísticos, incluindo 
melhorias nas condições de acessibilidade (áreas internas de embarque e 
desembarque, estacionamento e acessibilidade para portadores de necessidades 
especiais, de acordo com a legislação vigente); 
 fomentar técnicas e material interpretativo sobre os atrativos; e 
 fomentar a ampliação da oferta de produtos turísticos, incluindo novos 

atrativos, centros de convenção e espaços de eventos de diferentes portes. 
 

 Adequar o espaço nos destinos como parte do produto turístico:   
 promover o tratamento paisagístico e a revalorização da imagem dos principais 

eixos comerciais e zonas centrais da cidade: região do Barro Preto (polo da 
moda), região da Savassi (visando estimular o turismo de negócios e eventos) 
e orla da lagoa da Pampulha. 
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A estratégia ―Capacitar e qualificar a mão de obra de serviços e equipamentos e atrativos 
turísticos‖ envolve:  
 

 Elaborar diagnósticos e programas de capacitação apropriados para profissionais e 
gestores empregados e potencialmente empregáveis nos serviços e equipamentos 
turísticos. Tal capacitação deve abranger, dentre outros itens: uso de ferramentas de 
planejamento e gestão (ambiental e da qualidade, dentre outras); uso de material 
em outros idiomas nos serviços e materiais promocionais dos setores de 
alimentação e transporte, dentre outros; observância de aspectos de segurança nos 
serviços e equipamentos, incluindo prevenção e combate a incêndios; integração 
entre serviços e equipamentos turísticos e atrativos turísticos; fomento à 
comercialização de serviços e equipamentos turísticos, explorando mais o mercado 
para o turismo de lazer e histórico-cultural, por meio de promoções e outros meios; 
estímulo a uma maior divulgação de serviços e equipamentos turísticos, inclusive de 
forma associada com atrativos, com maior uso de agentes de divulgação externos 
nos mercados emissores e outros mecanismos; sensibilização para a necessidade 
de maior regularização e formalização das atividades no setor (especialmente no 
setor de transporte); incremento do uso de cartão de crédito; e sensibilização dos 
empresários quanto à necessidade de reconhecimento das competências adquiridas 
pela mão de obra, na forma de promoção profissional, melhores salários e mais 
benefícios. 

 Promover a sensibilização e a capacitação específica para gestores de atrativos, 
visando, dentre outros objetivos: ao uso de ferramentas de planejamento e gestão 
(ambiental e da qualidade, dentre outros); ao uso de material em outros idiomas; ao 
amplo uso de cartões de crédito; à integração dos atrativos com o restante da oferta 
turística; à observância de aspectos de segurança em todos os atrativos; à 
promoção da comercialização dos atrativos, explorando mais o mercado para o 
turismo de lazer e histórico-cultural; a à ampliação da divulgação de atrativos, por 
meio do maior uso de agentes externos, da participação em feiras e eventos do 
setor e outros meios, buscando aumentar inserção em pacotes turísticos. 

 
A estratégia ―Criar e apoiar políticas de investimento e de apoio ao setor privado‖ envolve:  
 

 Promover programas de investimento e fomento à criação de atrativos, serviços e 
equipamentos turísticos privados, incluindo espaços de eventos, estacionamentos 
privados em áreas turísticas, reformas e melhorias (conservação e ampliação de 
equipamentos, áreas internas de embarque e desembarque, áreas de 
estacionamento interno e adequação dos equipamentos e serviços privados à 
legislação que atende ao PNE), e investimentos em frota de equipamentos de 
transporte turístico. 

 Fomentar a concessão de incentivos fiscais, particularmente na cobrança de ISSQN 
sobre venda de ingressos e estandes, para aumentar a competitividade de Belo 
Horizonte na captação de eventos perante seus promotores. 

 Promover o fortalecimento da base empresarial do setor turístico, por meio de 
encontros, visitas técnicas, seminários e capacitação de associações e lideranças 
empresariais. 

 

A estratégia ―Integrar a oferta existente‖ envolve:  
 

 Criar e/ou estruturar pontos de informação e assistência ao turista, objetivando maior 
visibilidade, qualidade e divulgação da ―Informação Turística‖. 

 Criar sinalização turística e urbana para os atrativos, os postos de informação e 
outros serviços e equipamentos turísticos, visando corrigir deficiências nestas áreas. 

 
 



 

−  − 557 

4.2. Comercialização  
 
No âmbito da comercialização do destino Belo Horizonte, as principais forças se referem ao 
fato de o destino apresentar capacidade para atrair novos turistas e de fidelizar esta 
demanda. O turista, de modo geral, tem boa imagem da cidade. A maioria recomendaria a 
viagem a Belo Horizonte. Proporcionalmente, essa freqüência é maior entre aqueles que 
viajam a lazer e, na região Sudeste, entre os paulistas. Há demanda potencial para turismo 
de lazer e turismo cultural, juntamente com turismo de negócios e eventos, sobretudo do Rio 
de Janeiro e demais estados do Sudeste, além das regiões Nordeste e Sul. Há também 
demanda potencial para maior comercialização de pacotes turísticos ligados, sobretudo, ao 
turismo de lazer e ao turismo cultural, por meio de operadoras e agências de viagem. Além 
disto, Belo Horizonte é portão de entrada e oferece boas condições para funcionar como 
base para visitas ao entorno. 
 
A principal necessidade em relação à comercialização se refere à ampliação do público-
meta, com a comercialização simultânea da segmentação de turismo cultural e de turismo 
de lazer, ao lado do turismo de negócios. Tal demanda implica a definição de um conjunto 
decorrente de estratégias específicas referentes aos setores de atividade turística, como os 
equipamentos de hospedagem, de alimentação e de agenciamento, entre outros, bem como 
a iniciativa concreta referente à criação de linhas de divulgação, comercialização e operação 
de roteiros específicos, com melhor logística e potencial de venda, a partir dos atrativos que 
exercem maior atratividade. 
 
O quadro 4.2 apresenta a estratégia de comercialização no PDITS/BH de forma  relacionada 
aos objetivos específicos instrumentais do plano e de seu posicionamento na matriz SWOT. 
Após o quadro, descrevem-se cada estratégia e as respectivas linhas de ações associadas.  
 
Quadro 4.2 Estratégias de comercialização – PDITS-BH - 2011 

Objetivo Estratégia Item da matriz SWOT 

Melhorar a divulgação e 
comercialização do produto 
turístico de Belo Horizonte, com 
foco simultâneo e segmentado 
no turismo cultural, de negócios 
e eventos. 

Desenvolver um plano de 
marketing, priorizando os 
mercados de São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, canais 
de distribuição e uso de mídias 
mais efetivas 

Matriz 2 – Cruzamento entre 
Fraquezas e Oportunidades 

 
A estratégia ―Desenvolver um plano de marketing priorizando os mercados de São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro, canais de distribuição e uso de mídias mais efetivas‖ 
envolve:  
 

 Promover Belo Horizonte não apenas como turismo de negócios e eventos, mas 
também como destino para o turismo de lazer e o turismo cultural, a partir da 
demanda potencial existente, sobretudo no Rio de Janeiro e demais estados do 
Sudeste, além das regiões Nordeste e Sul do Brasil.  

 Formular e implantar itinerários e roteiros turísticos com melhor logística e potencial 
de venda, a partir dos atrativos e equipamentos de maior atratividade, que estejam 
estruturados. 

 Promover a condição de Belo Horizonte como base para explorar cidades históricas 
e entorno. 

 Implantar tecnologias avançadas de informação e comunicação para a 
comercialização de destinos e negócios turísticos e estimular a criação de 
plataformas público-privadas de promoção e comercialização, visando: a) promover a 
cidade, seus atrativos e eventos, serviços e equipamentos, por meio de diversas 
mídias e campanhas eficientes; e b) estimular maior comercialização de pacotes 
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turísticos para Belo Horizonte, sobretudo ligados ao turismo de lazer e ao turismo 
cultural.  

 Sensibilizar fornecedores dos serviços turísticos a trabalhar conjuntamente Belo 
Horizonte não apenas como turismo de negócios, mas também como turismo de 
lazer e turismo cultural. 

 Sensibilizar e estimular agentes a formatar pacotes de fins de semana e produtos 
que sejam comercializados, inclusive para a terceira idade, a preços acessíveis em 
Belo Horizonte, além da realização de fam tours. 

 Estimular parcerias e promoções com companhias aéreas, hotéis e outras cidades, 
sobretudo em fins de semana, quando a demanda turística é menor.  

 Fomentar a comunicação e o relacionamento entre agentes dos centros emissivos 
para Belo Horizonte com meios de hospedagem, restaurantes e outros atrativos, 
serviços e equipamentos turísticos locais. 

 Divulgar programação, produtos e serviços turísticos via site/portal eletrônico. 

 Formular e produzir materiais e eventos promocionais. 
 
 

4.3.  Infraestrutura e serviços básicos 
 
No âmbito da oferta de infraestrutura e serviços básicos, Belo Horizonte apresenta boa 
cobertura de tratamento e abastecimento de água, limpeza urbana, iluminação, energia e 
saúde. Os principais gargalos estão relacionados ao acesso à cidade e aos atrativos, à 
mobilidade urbana, à segurança pública e ao saneamento da região da Pampulha.  
 
De forma a buscar a realização das linhas de ações diagnosticadas como necessárias ao 
desenvolvimento do turismo em Belo Horizonte, as estratégias de desenvolvimento da 
infraestrutura geral e serviços básicos estão apresentadas no quadro 4.3. 
 
 

Quadro 4.3 Estratégias de infraestrutura e serviços básicos – PDITS-BH - 2011 

Objetivo Estratégia Item da matriz SWOT 

Melhorar a infraestrutura e 
serviços públicos, 
especialmente as condições 
de acesso ao município, de 
mobilidade urbana e de 
acessibilidade aos atrativos e 
equipamentos turísticos, o 
saneamento urbano, com 
especial foco na região da 
Pampulha, e a efetividade dos 
sistemas de segurança pública 
na cidade. 

Facilitar a mobilidade interurbana 
e intraurbana Matriz 3 – Cruzamento 

entre Fraquezas e 
Oportunidades 

Melhorar e construir terminais 
rodoviário e aeroviário de 
passageiros 

Garantir condições adequadas de 
saneamento na região da 
Pampulha. 

Matriz 3 – Cruzamento 
entre Fraquezas e Riscos 

Contribuir com a segurança 
turística, serviços de atendimento 
médico, sistemas de evacuação 
frente a emergências 

Matriz 3 – Cruzamento 
entre Fraquezas e 
Oportunidades 

 
A estratégia ―Facilitar a mobilidade interurbana e intra-urbana‖ envolve: 
 

 Reabilitar e recuperar as estradas e rodovias de acesso e as vias de trânsito local – 
anel rodoviário, área central, acessos à região da Pampulha e ao Aeroporto 
Internacional de Confins. 

 
A estratégia ―Melhorar e construir terminais rodoviário e aeroviário de passageiros‖ envolve: 
 

 Reformar a rodoviária Central e o aeroporto de Confins. 

 Implantar a rodoviária no bairro São Gabriel. 
 
A estratégia ―Garantir condições adequadas de saneamento na região da Pampulha‖ 
envolve: 
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 Melhorar a infraestrutura de saneamento básico a partir da implantação de redes 
interceptoras de esgoto e dragagem de sedimentos da lagoa da Pampulha. 

 
A estratégia ―Contribuir com a segurança turística, serviços de atendimento médico, 
sistemas de evacuação frente a emergências‖  envolve: 
 

 Sanar as deficiências na segurança de atrativos, serviços e equipamentos a partir de 
capacitação, de gestores, aperfeiçoamento da fiscalização; redução da 
informalidade e aparelahamento dos sitemas de segurança pública. 

 Aperfeiçoar os serviços de primeiros socorros e os sistemas de evacuação frente a 
emergências. 

 
 

4.4. Fortalecimento institucional 
 
No componente fortalecimento institucional, as forças apontadas se referem: à existência de 
uma empresa de turismo com mais de trinta anos de atuação na execução de ações de 
turismo e com quadro funcional de boa escolaridade; à reativação do Comtur-BH; e ao 
arcabouço legal satisfatório no que se refere à legislação urbanística e ambiental.  
 
A principal demanda deste componente se refere à ausência de uma política municipal de 
turismo consolidada, o que contribui para a fragilidade do planejamento da Belotur. Para que 
a política municipal de turismo seja consolidada em Belo Horizonte, faz-se necessário 
promover a normatização e atribuição de funções e a promoção da articulação do setor, de 
maneira a construir instrumentos de planejamento comprometidos e articulados com a 
realidade municipal e regional do turismo.  
 
Dessa forma, as estratégias de desenvolvimento para este segmento estão apresentadas no 
quadro 4.4.  
 
Quadro 4.4 Estratégias do quadro institucional – PDITS–BH - 2011 

Objetivo Estratégia Item da matriz SWOT 

Fortalecer as 
instituições e a 
governança 
relacionada à 
gestão do setor 
do turístico. 

Elaborar instrumentos de planejamento 
turístico. 

Matriz 4 – Cruzamento entre Forças 
e Oportunidades 

Elaborar ou atualizar normas turísticas e 
definir competências das autoridades de 
turismo 

Matriz 4 – Cruzamento entre 
Fraquezas e Riscos 

Consolidar o órgão consultivo do setor 
Matriz 4 – Cruzamento entre Forças 
e Oportunidades 

Desenvolver contas-satélite em turismo e 
sistemas de informação e acompanhar e 
avaliar os programas e as políticas de 
investimento público no setor 

Matriz 4 – Cruzamento entre 
Fraquezas e Riscos 

 
A estratégia ―Elaborar instrumentos de planejamento turístico‖ envolve: 
 

 Elaborar o planos de ordenamento e monitoramento do setor turístico, tais como: 
Plano Municipal de Turismo; Programa de Gestão Ambiental do PDITS-BH; e Invtur. 

 
A estratégia ―Elaborar ou atualizar normas turísticas e definir competências das autoridades 
de turismo‖ envolve:  
 

 Definir competências da Belotur e do Comtur-BH e atualizar a legislação pertinente. 

 Fortalecer institucionalmente a Belotur para as atividades de planejamento e frente 
aos demais órgãos da prefeitura municipal. 

 Promover a organização estrutural da Belotur. 
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 Estruturar a Unidade de Coordenação de projetos (UCP) na Belotur para a gestão do 
PDITS-BH, 

 Implantar o Fundo Municipal de Turismo. 
 
A estratégia ―Consolidar o órgão consultivo do setor‖ envolve:  
 

 Fortalecer a atuação do Comtur-BH promovendo a discussão do desenvolvimento 
turístico, a proposição de políticas públicas e a participação da sociedade no 
processo de planejamento. 

 
A estratégia ―Desenvolver contas-satélite em turismo e sistemas de informação e 
acompanhar e avaliar os programas e as políticas de investimento público no setor‖ envolve: 
 

 Criar sistema de informações turísticas – coleta e processamento de dados e 
processamento de informação - que sirva de subsidio para as atividades de 
planejamento turístico. 

 Monitorar, avaliar e divulgar as informações e dados relativos ao setor. 
 

4.5. Gestão socioambiental 
 
As principais forças referentes à gestão socioambiental apontadas pelo diagnóstico 
estratégico estão relacionadas: ao contexto socioeconômico favorável e em crescimento 
(IDH em crescimento, posição privilegiada na economia nacional, PIB e renda per capita em 
crescimento, redução da taxa de desemprego e índices educacionais favoráveis); à 
realização de importantes obras de saneamento, mobilidade, habitação, erradicação de 
áreas de risco e requalificação urbana; à existência de instrumentos de planejamento 
territorial atualizados; e à existência de unidades de conservação com potencial de 
exploração turística.  
 
As principais fraquezas, para as quais são apontadas estratégias, estão relacionadas às 
unidades de conservação municipais e aos atrativos naturais, sua organização e utilização 
sustentável e conciliada com os objetivos de promoção do desenvolvimento do turismo de 
forma sustentável e a sensibilização turística e ambiental.  
 
As estratégias de gestão socioambiental propostas no âmbito do Pdits-BH estão descritas 
no quadro 4.5. 
 
Quadro 4.5 Estratégias de gestão socioambiental – PDITS–BH - 2011 

Objetivo Estratégia Item da matriz SWOT 

Contribuir para o 
equilíbrio 
ambiental 
urbano e 
promover a 
sustentabilidade 
da atividade 
turística. 

Garantir a utilização turística sustentável 
das unidades de conservação municipais e 
estaduais 

Matriz 5 – Cruzamento entre 
Forças e Oportunidades 

Elaborar propostas de normas ambientais 
complementares relacionadas à atividade 
turística 

Matriz 5 – Cruzamento entre 
Fraquezas e Oportunidades 

Elaborar propostas de estudos de 
capacidade de carga e de levantamento de 
indicadores ambientais 

Matriz 5 – Cruzamento entre 
Fraquezas e Oportunidades 

Sensibilizar a população local quanto ao 
turismo. 

Matriz 5 – Cruzamento entre 
Forças e Riscos 
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A estratégia ―Garantir a utilização turística sustentável das unidades de conservação 
municipais e estaduais‖ envolve: 
 

 Elaborar instrumentos de planejamento e gestão ambiental (planos de manejo, 
estudos de capacidade de carga, zoneamento) em unidades de conservação 

 
A estratégia ―Elaborar propostas de normas ambientais complementares relacionadas à 
atividade turística‖ envolve: 
 

 Elaborar programa de certificação ambiental de modo a contribuir para a 
sustentabilidade da atividade turística. 

 
A estratégia ―Elaborar propostas de estudos de capacidade de carga e de levantamento de 
indicadores ambientais‖ envolve: 
 

 Elaborar estudo de capacidade de carga e de limite aceitável de alteração na região 
da Pampula para definir padrões para realização de eventos. 

 Definir padrões de qualidade ambiental para o município e realizar levantamento de 
linhas base de referência de indicadores ambientais. 

 
A estratégia ―Sensibilizar a população local quanto ao turismo‖ envolve: 
 

 Realizar programas de sensibilização e educação ambiental. 
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5. PLANO DE AÇÃO: SELEÇÃO DE PROCEDIMENTOS, AÇÕES E PROJETOS 

 

5.1. Visão geral e ações previstas  
 

5.1.1. Produto Turístico  
 
O produto turístico de um destino tem como base seus atrativos e inclui os equipamentos e 
serviços necessários para possibilitar o consumo turístico. No que se refere a Belo 
Horizonte, os atrativos culturais e os eventos permanentes se destacam na oferta turística, 
especialmente aqueles que se localizam na região da Pampulha e na área central. Estas 
duas regiões, que integram as áreas de influência direta do turismo em Belo Horizonte, têm 
possibilidade de maior crescimento sustentável e devem ser priorizadas no Plano de Ação, 
de forma a consolidar a Capital como destino de turismo cultural e de turismo de negócios e 
eventos, identificados como segmentos-meta do turismo. Também serão priorizadas ações 
que estruturem os produtos emergentes ou não explorados e que tenham potencial de 
crescimento e atratividade, de forma a agregar valor à oferta turística. 
 
Em relação aos serviços e equipamentos turísticos, de modo geral, Belo Horizonte possui 
uma oferta de bares e restaurantes, agenciamento, transporte, equipamentos de lazer 
relativamente bem estruturada, mas que pode ser melhorada e adequada à expectativa de 
crescimento do setor na Capital.  
 
As deficiências identificadas nos atrativos e nos serviços e equipamentos turísticos se 
referem principalmente a: condições de acesso, acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais, sinalização turística e interpretativa, gestão e integração de 
produtos. Essas deficiências apontam para a necessidade de promover reformas físicas, 
políticas de investimento e capacitação de pessoal.  
 
Considerando o arcabouço conceitual descrito no Regulamento Operacional do Prodetur 
Nacional, os investimentos no componente do produto turístico compreendem o 
financiamento de estudos, projetos e obras, e aquisição de bens para a realização das 
seguintes linhas de ação: 
 
a. Valorização e gestão de atrativos e equipamentos turísticos e criação de produtos 
b. Adequação do espaço nos destinos, como parte do produto turístico 
c. Integração da oferta existente 
d. Gestão de qualidade 
e. Política de apoio ao setor privado associado ao turismo 
f. Capacitação e qualificação da mão de obra 
 
O objetivo das ações deste componente, em seu conjunto, consiste em estruturar e 
qualificar os atrativos, serviços e equipamentos do destino, agregando qualidade à 
experiência turística e estimulando maior fluxo de turistas para a Capital mineira, de forma 
sustentável. A justificativa para este conjunto de ações remete à necessidade de sanar os 
pontos fracos e de aproveitar as oportunidades que se colocam relacionados aos atrativos, 
serviços e equipamentos turísticos e à capacitação da mão de obra para o setor. 
 
Os quadros 5.1 a 5.4 apresentam os projetos referentes ao produto turístico de Belo 
Horizonte, discriminados a partir das linhas de ação e das características de cada um. 
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Quadro 5.1  Estruturação dos atrativos turísticos de maior impacto efetivo ou potencial e de 

equipamentos e criação de produtos turísticos 

 

Linha de ação: Valorização e gestão de atrativos e equipamentos turísticos e criação de produtos 
 

Projeto 
Fases  

do projeto 
Órgãos envolvidos Custo estimado 

Fonte dos 
recursos 

Elaboração do 
Projeto e 
Criação do 
Complexo 
Turístico da 
Serra do Curral 

Elaboração do master plan 
(plano de diretrizes) da Serra do 
Curral 

Belotur, 
consultorias 

R$257.500,00 
Ministério do 
Turismo 

Estudo de desenvolvimento de 
atrativos turísticos e de 
viabilidade econômico-financeira 

Belotur, 
consultorias 

R$211.765,00 
Ministério do 
Turismo 

Estudo de desenvolvimento do 
traçado para o teleférico 

Belotur, 
consultorias 

R$64.706,00 
Ministério do 
Turismo 

Assessoria para o 
desenvolvimento conceitual do 
programa e museografia, 
contemplando a definição do 
programa para a área cultural e 
patrimonial do Complexo 

Belotur, 
consultorias 

R$61.176,00 
Ministério do 
Turismo 

Consultoria urbanística em área 
protegida 

Belotur, 
consultorias 

R$119.153,00 
Ministério do 
Turismo 

Custo etapa: R$ 853.125,00 

Elaboração de projeto básico e 
executivo para a implantação do 
Complexo Turístico e Ambiental 
da Serra do Curral 

Belotur e 
consultorias 

R$850.000,00 
Ministério do 
Turismo 

Criação do Complexo Turístico 
da Serra do Curral 

Belotur, 
consultorias 

R$8.626.419,00 
Prodetur 
Nacional 

R$21.373.581,00 
Iniciativa 
privada 

Custo etapa: R$30.850.000,00 

Custo total: R$31.703.125,00 

Descrição da ação: Implantação do Complexo Turístico da Serra do Curral, agregando valor à oferta turística 
da cidade. O Master plan e o EIA/RIMA deverão estabelecer os critérios para o uso, o local de instalação das 
facilidades, e a capacidade de suporte turístico da serra do Curral; estabelecer medidas de proteção 
ambiental; e estabelecer medidas mitigadoras dos impactos ambientais. 

Objetivo: Dotar a Serra do Curral com infra-estrutura turística adequada, resguardando os aspectos 
ambientais, culturais, sociais e espaciais. Estudar a viabilidade econômica e ambiental do Complexo Turístico 
da Serra do Curral, que visa articular os aspectos de governança e sustentabilidade à proposta de integração 
das áreas que hoje conformam o Parque Municipal das Mangabeiras, a Reserva Biológica Parque Fort 
Lauderdale, o Parque Estadual da Baleia e o Parque da Serra do Curral. A criação do Complexo Ambiental 
Serra do Curral será resultado de um conjunto de ações ambientais voltadas para a preservação, o 
ecoturismo, a sustentabilidade, o lazer e a recuperação dos biomas ricos em espécies endêmicas, de acordo 
com o planejamento de manejo específico a ser implantado. O projeto visa ao levantamento e à avaliação 
técnica das áreas e parques que comporão este Complexo, com vistas à elaboração de projeto básico e do 
projeto executivo, contendo a infraestrutura necessária a sua implantação. 

Justificativa: O Complexo Turístico da Serra do Curral visa dotar Belo Horizonte de uma instituição de vocação 
educacional, turística, cultural e de lazer capacitada a preservar e difundir seu patrimônio integral. A 
preocupação de se implantar numa Área de Preservação Ambiental um projeto que se utilize de tecnologias 
adequadas à sua operacionalização e de um planejamento que garanta as condições de uso, valorização e 
preservação dos recursos ambientais, norteando, assim, o desenvolvimento do Projeto Turístico da Capital, 
justifica o caráter unicamente técnico e a complexidade dos serviços a serem contratados, não podendo, 
assim, ser considerado como serviços comuns. 

Produtos e resultados - Fase de planejamento: levantamento de dados; estudo do desenvolvimento de 
atrações turísticas e de viabilidade econômico-financeira; estudos de meio ambiente; estudo de 
desenvolvimento de traçado do teleférico; estudo de programa de museologia, cultural e sócio-educacional; 
plano geral de diretrizes para implantação do complexo turístico da serra do Curral; e master plan. e de 
gerenciamento. Projeto básico e executivo. Fase de execução: Complexo Turístico da Serra do Curral 
implantado. 
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Projeto 
Fases 

do projeto 
Órgãos envolvidos Custo estimado 

Fonte dos 
recursos 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do 
Espaço Cultural 
Multiuso no 
Parque 
Municipal 

Elaboração de projeto básico 
e executivo 

Belotur 

R$14.000.000,00 
Prodetur 
Nacional Realização das obras Sudecap e Belotur 

Plano de Gestão Belotur e consultorias 

Custo total: R$14.000.000,00 

Descrição da ação: Implantação do Espaço Cultural Multiuso no interior do Parque Municipal Américo Renné 
Giannetti, com adaptação de prédio existente no interior do Parque e que foi ocupado por escola municipal. 
Em sua reforma, serão incorporados os equipamentos necessários a sua utilização na execução de eventos e 
outras atividades correlatas. 

Objetivo: Criar um local para abrigar as manifestações artísticas, culturais e folclóricas, garantindo a 
democratização do acesso a todas as classes sociais da capital mineira, conciliando a educação ambiental à 
função social do Parque. 

Justificativa: Belo Horizonte precisa expandir sua oferta de espaços para a realização de eventos de pequeno 
e de médio porte, que atualmente se encontra saturada, agregando valor à oferta turística da cidade e 
aumento na captação de eventos. 

Produtos e resultados: implantação de novo espaço cultural multiuso no interior do Parque Municipal, 
agregando valor e diversidade à oferta turística e de equipamentos da cidade. 

 

Projeto 
Fases  

do projeto 
Órgãos envolvidos Custo estimado Fonte dos recursos 

Elaboração do 
Projeto e 
Construção do 
Espaço 
Municipal de 
Eventos  

Elaboração de 
projeto básico e 
executivo de 
arquitetura e 
engenharia  

Belotur R$200.000,00 Belotur 

Construção do 
espaço 

Sudecap, Belotur, PBH 
R$4.250.000,00 MTur/SNPTur 

R$22.000.000,00 Prodetur Nacional 

Plano de Gestão Belotur e consultorias R$100.000,00 Belotur 

Custo total: R$26.550.000,00 

Descrição da ação: elaborar projeto básico e executivo de arquitetura e engenharia para a construção de novo 
espaço para eventos. O Espaço de Eventos será utilizado como um espaço alternativo para a realização de 
eventos com público inferior a 20 mil pessoas, atendendo à demanda existente na cidade de Belo Horizonte. O 
projeto conta com três ações principais: 1) Elaboração de projeto básico e executivo de arquitetura e 
engenharia; 2) Construção do espaço; e 3) Plano de Gestão. 

Objetivo: Ampliar a capacidade de Belo Horizonte para ralização de eventos de pequeno e médio porte. 

Justificativa: A proposta do Espaço Municipal de Eventos surgiu da necessidade da prefeitura de Belo 
Horizonte de disponibilizar um local que ofereça alternativa segura, confortável e ambientalmente adequada 
para a realização de eventos. O turismo de negócios e eventos desponta com um dos segmentos de maior 
crescimento no Brasil e em Belo Horizonte, inclusive de acordo com os dados do Ministério do Turismo. Com 
intuito de aproveitar este crescimento e o potencial da cidade a demanda por espaços que possibilitem a 
realização destes eventos é fundamental para o incremento desta área na capital mineira. 

Produtos e resultados: criação de novo espaço para eventos, agregando valor à oferta turística da cidade e 
aumento na captação de eventos de pequeno e médio porte pelo município. 

 

Projeto 
Fases 

do projeto 
Órgãos 

envolvidos 
Custo estimado 

Fonte dos 
recursos 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do 
Centro de 
Convenções 
Cidade Nova 

Desenvolvimento de projetos 
Belotur, trade, 
PBH, Estado 

R$60.000.000,00 

Parceria 
Público-
Privada - 
PPP 

Implantação do Centro de 
Convenções na Cidade Nova 

Custo total: R$60.000.000,00 

Descrição da ação: implantação de Centro de Convenções na região oeste da cidade, na Avenida Cristiano 
Machado, contendo equipamento de hospedagem e demais serviços de apoio aos visitantes, com capacidade 
para sediar eventos de até 9 mil pessoas.  

Objetivo: Ampliar a capacidade de Belo Horizonte para a realização de congressos e eventos de grande porte. 

Justificativa: O Centro de Convenções é uma demanda proveniente, principalmente, dos organizadores e 
promotores de eventos, uma vez que Belo Horizonte não dispõe de um espaço com capacidade para atender 
congressos e eventos de grande porte.  

Produtos e resultados: agregar competitividade ao turismo de eventos; viabilizar a realização de maior número 
de eventos; e aumentar o nível de visitação turística. 
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Projeto 
Fases  

do projeto 
Órgãos 

envolvidos 
Custo estimado 

Fonte dos 
recursos 

Elaboração do 
Projeto e 
Reforma do 
Expominas 

Elaboração de projeto básico e 
executivo de arquitetura e engenharia e 
levantamento de recursos 

Setur, 
Governo 
Estadual 

R$2.000.000,00 

Governo 
Estadual 

Execução 
Setur, 
Governo 
Estadual 

R$148.000.000,00 

Custo total: R$150.000.000,00 

Descrição da ação: elaboração de estudos de viabilidade, estudos de impacto ambiental e projeto técnico para 
reforma e ampliação do Expominas, de forma a abrigar maior número de eventos de grande porte em Belo 
Horizonte. 

Objetivo: Melhorar a estrutura do Expominas, importante espaço para realização de feiras e eventos diveros. 

Justificativa: A melhoria da estrutura do Expominas contribuirá para a captação e realização de mais eventos 
em Belo Horizonte. A melhoria e manutenção dos equipamentos turísticos da cidade deve ser atividade 
contínua em prol da melhor qualidade dos eventos realizados. 

Produtos e resultados: ampliação da capacidade do Expominas, para abrigar grandes eventos. 

 

Projeto 
Fases  
do projeto 

Órgãos envolvidos 
Custo 
estimado 

Fonte dos 
recursos 

Elaboração do Projeto e 
Implantação da Sinalização 
Interpretativa 

Elaboração de 
diagnóstico e 
desenvolvimento de 
projeto executivo 

Belotur, gestores dos 
atrativos, FMC, Iepha 

R$350.000,00 
Prodetur 
Nacional 

Implantação 
Gestores dos 
atrativos 

Custo Total: R$350.000,00 

Descrição da ação: realização de diagnóstico, seguido da elaboração e implantação de projeto executivo de 
sinalização interpretativa, com o uso de técnicas interativas complementares, em diferentes idiomas, nos 
principais atrativos de Belo Horizonte, visando sua melhor qualificação e fruição por visitantes de origem local, 
nacional e internacional. 

Objetivo: Implantar a Sinalização Interpretativa em Belo Horizonte de forma a proporcionar qualidade e 
informação na visita dos turistas.  

Justificativa: A sinalização interpretativa atua como elemento lúdico capaz de incrementar a visita dos turistas. 
A utilização deste tipo de interpretação tem sido implantada em vários destinos turísticos que buscam 
proporcionar uma visita com qualidade das informações sobre os atrativos turísticos e elementos urbanos da 
cidade. 

Produtos e resultados: diagnóstico e projeto norteador de implantação e aperfeiçoamento de sinalização 
interpretativa nos atrativos, agregando qualidade ao produto e à visitação turística. 

 
Linha de ação: Tratamento paisagístico e de acessibilidade, com revalorização de imagem dos 
principais eixos comerciais e zonas centrais da cidade  

 

Projeto 
Fases  

do projeto 
Órgãos 

envolvidos 
Custo estimado 

Fonte de 
recursos 

Elaboração do Projeto e 
Requalificação e Tratamento 
Paisagístico da região da 
Savassi 

Diagnóstico 

PBH R$7.000.000 PBH Projeto executivo 

Implantação 

Custo total: R$ 7.000.000,00 

Descrição da ação: reforma e modernização da região da Praça Diogo de Vasconcelos, conhecida como 
região da Savassi, com intervenções na infraestrutura de saneamento, de arruamento e melhorias nos 
aspectos urbanísticos, com mobiliário urbano adequado e implantação de mais vias dedicadas exclusivamente 
ao comércio e lazer. 

Objetivo: Requalificar a região da Savassi sob os aspectos urbanísticos e paisagísticos. 

Justificativa: A região da Savassi, localizada na porção central de Belo Horizonte, é um dos locais mais 
visitados por turistas por suas características: compras, vida noturna, gastronomia, manifestações artísticas e 
culturais. A requalificação deste espaço público torna-se primordial para melhoria do ambiente, melhor 
utilização do espaço, apropriação pela população local e visitantes. 

Produtos e resultados: melhoramento paisagístico da região da Savassi e valorização da imagem de Belo 
Horizonte; recuperação de edifícios e fachadas, melhorias no mobiliário urbano; e aprimoramento de 
equipamentos da limpeza urbana na região. 
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Projeto 
Fases  

do projeto 
Órgãos 

envolvidos 
Custo estimado 

Fonte de 
recursos 

Elaboração do Projeto e 
Requalificação e Tratamento 
Paisagístico da região do 
Barro Preto – Pólo da Moda 

Diagnóstico 

PBH R$15.000.000 
Prodetur 
Nacional Projeto executivo 

Implantação 

Custo total: R$ 15.000.000,00 

Descrição da ação: Reforma e modernização da região do bairro Barro Preto, conhecido como Pólo da Moda 
de BH, com intervenções na infraestrutura de arruamento e melhorias nos aspectos urbanísticos, com 
mobiliário urbano adequado e implantação de vias dedicadas exclusivamente ao comércio e lazer.- 
restauração de todas as calçadas no perímetro da intervenção, de acordo com o padrão Centro-Sul de 
calçadas e adequação à norma de acessibilidade; - alargamento de calçadas onde possível, com destaque 
para o eixo da Rua Mato Grosso; - mobiliário urbano adequado ao uso, com destaque para bancos de 
alvenaria na Rua Mato Grosso; - avaliação e adequação da arborização; - iluminação de segundo nível para 
pedestres; - criação de travessias elevadas com medidas de ―Traffic Calming‖ nos cruzamentos de maior fluxo 
de pedestres; - racionalização do uso da via, com correto dimensionamento e regularização de carga e 
descarga, taxi e pontos de transporte coletivo; - redução das vagas de estacionamento. 

Objetivo: Requalificar a região do Barro Preto – Pólo da Moda sob os aspectos urbanísticos e paisagísticos. 

Justificativa: A região do Barro Preto conhecida como pólo da moda pelas inúmeras lojas de roupas, 
acessórios e confecções é uma das áreas mais antigas de Belo Horizonte e devido ao crescimento urbano de 
Belo Horizonte, a região necessita de obras de requalificação do espaço tornando-o mais atrativo e em 
conformindade com as expectativas da população e visitantes. 

Produtos e resultados: melhoramento paisagístico do Pólo da Moda de Belo Horizonte, no bairro Barro Preto, 
com valorização da imagem de Belo Horizonte; recuperação de edifícios e fachadas, melhorias no mobiliário 
urbano e aprimoramento de equipamentos da limpeza urbana na região central.  

 

Projeto 
Fases  
do projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo estimado 
Fonte de 
recursos 

Elaboração do Projeto e 
Tratamento urbanístico e 
paisagístico da Lagoa e 
entorno 

Projeto básico  Secretaria 
Municipal de 
Obras 

R$9.680.000,00 Não definida Projeto executivo 

Obras 

Custo total: R$9.680.000,00 

Descrição da ação: requalificação urbanística na região da lagoa da Pampulha, o que inclui recuperação das 
calçadas, incremento da arborização e iluminação complementar (2º nível), tratamento urbanístico de 
penínsulas e proposição de mobiliário urbano.  

Objetivo: Realizar obras de requalificação do espaço e entorno da Lagoa da Pampulha  

Justificativa: O Complexo Arquitetônico da Pampulha, inaugurado na década de 40 é considerado marco do 
modernismo brasileiro e principal cartão postal de Belo Horizonte. Sua importância turística e quantidade de 
visitação coloca a orla da Lagoa da Pampulha em evidencia e o desenvolvimento de projeto e obras de 
requalificação deste importante espaço sócio-cultural da cidade torna-se essencial para uma melhoria 
urbanística da região, principalmente em decorrência da realização da Copa do Mundo FIFA 2014, que contará 
com inúmeras atividades nesta área (localização do Estádio Mineirão, palco dos jogos). 

Produtos e resultados: calçadas da orla, da rua Alfredo Camarate, recuperação dos mirantes da orla, 
reurbanização da Praça Dino Barbieri; e Iluminação da orla. 
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Quadro 5.2 Capacitação e qualificação da mão de obra de serviços e equipamentos e atrativos 
turísticos 

 
Linha de ação: Capacitação e qualificação da mão de obra 
 

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Elaboração de 
diagnóstico e 
material para a 
Realização da 
Capacitação de 
gestores e 
profissionais dos 
serviços e 
equipamentos e 
atrativos turísticos 

Diagnóstico de 
demanda por cursos de 
qualificação para os 
gestores e profissionais 
dos atrativos, dos 
equipamentos e 
serviços turísticos 

Belotur, 
Comtur/BH, 
representantes do 
trade turístico, 
SENAC-MG, 
SEBRAE-MG 

R$3.000.000,00 Empresas 
capacitadoras 

Desenvolvimento de 
material didático. 

Realização de 
capacitação para os 
gestores e profissionais 
dos atrativos, dos 
equipamentos e 
serviços turísticos. 

Custo total: R$3.000.000,00 

Descrição da ação: a elaboração de programa de capacitação compreende as ações de diagnóstico da 
situação, elaboração de programa, captação de recursos, execução dos cursos e avaliação das ações. 

Objetivo: Qualificar a prestação de serviços de Belo Horizonte 

Justificativa: O produto turístico é composto por atrativo turístico e prestação de serviços. Não basta a 
melhoria da qualidade dos atrativos turísticos, sem que haja em paralelo a melhoria da qualidade na 
prestação de serviços. Com o atendimento pleno ao turista a garantia de satisfação e retorno torna-se fator 
de reconhecimento da maturidade do destino. 

Produtos e resultados: capacitação de gestores e profissionais dos atrativos, serviços e equipamentos 
turísticos, a partir de modelos adequados ao perfil profissional e aos resultados desejados. Espera-se a 
inserção da população local no contexto da atividade turística, assim como a melhoria na gestão, 
aumentando a qualidade do produto e a satisfação na perspectiva do turista, e o Incentivo à implantação de 
sistemas de gestão de qualidade e ambiental nos equipamentos e atrativos turísticos. 
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Quadro 5.3 Políticas de apoio ao setor privado associado ao turismo 

 
Linha de ação: Política de apoio ao setor privado associado ao turismo 
 

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Elaboração de 
programas de 
incentivos para 
investimento e 
fomento à criação de 
produtos e projetos 
empresariais 

Programas de 
incentivos e fomento à 
iniciativa privada 

Belotur, Conselho de 
Turismo Municipal, 
BDMG, representantes 
do trade turístico 

R$200.000,00 
Belotur e 
INDI 

Custo total: R$200.000,00 

Descrição da ação: diagnóstico da situação atual; identificação das opções de elaboração de programas de 
incentivo; e implantação das ações propostas. 

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de novos produtos e projetos da iniciativa privada 

Justificativa:O poder público, por meio dos instrumentos que lhes forem cabíveis, deve atuar como fomentador 
da cadeia produtiva do turismo. Neste caso, o incentivo á criação de novos produtos e projetos da iniciativa 
privada, configura-se como fator de desenvolvimento deste setor e da geração de emprego e renda. 

Produtos e resultados: programas de investimentos e fomento à criação de atrativos, serviços e equipamentos 
turísticos privados, especialmente espaços de eventos de grande e médio porte, estacionamentos privados em 
áreas turísticas e adequação dos equipamentos e serviços privados à legislação que atende portadores de 
necessidades especiais. 

 

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Criação de incentivos 
fiscais, relativo ao 
ISSQN sobre a venda 
de ingressos e 
estandes 

Criação de incentivo 
fiscal relativo ao ISSQN 
sobre a venda de 
ingressos e estandes 
em eventos 

Belotur, PBH 
Sem custo 
específico 

PBH/SEF. 

Custo total: Sem custo específico 

Descrição da ação: implantação de política de incentivo fiscal que considere a isenção do ISSQN sobre a 
venda de ingressos e estandes em eventos em Belo Horizonte. 

Objetivo: Reduzir a carga tributária e aumentar a prestação de serviços 

Justificativa: Os destinos turísticos que conseguem alinhar suas cargas tributárias com a demanda, passam a 
competir com as demais cidades e aumentar a prestação de serviços locais. 

Produtos e resultados: aumento da competitividade de Belo Horizonte na captação de eventos perante seus 
promotores de forma similar a destinos concorrentes. 

 

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Promoção do 
fortalecimento da 
base empresarial 
do turismo 

Consultorias e 
capacitações de apoio à 
implantação dos 
processos do fluxograma 
de captação de eventos 
em rede de Belo 
Horizonte 

Belotur, Conselho 
Municipal de Turismo, 
representantes do trade 
turístico, SEBRAE/MG 

R$100.000,00 

Belotur 

Assinatura da ICCA* pelo 
período de cinco anos 

R$35.000,00 

Criação de diferenciais 
competitivos para o turista 
em Belo Horizonte (roteiro 
cultural e de 
entretenimento / 
passaporte turístico) 

R$150.000,00 

Ações de sensibilização e 
mobilização da base 
empresarial de Belo 
Horizonte para as ações 
propostas 

R$50.000,00 

Apoio às ações de 
captação de eventos 
(processos de 

R$300.000,00 
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candidatura) em rede para 
Belo Horizonte a partir de 
critérios pré-estabelecidos 

Campanha de 
fortalecimento dos 
eventos de calendário de 
Belo Horizonte 

R$100.000,00 

Custo total: R$735.000,00 

Descrição da ação: ações planejadas e direcionadas à promoção do fortalecimento da base empresarial do 
turismo, já identificadas como importantes por especialistas. 

Objetivo: Fomentar a cadeia produtiva do turismo 

Justificativa: A atuação do poder público como articulador das políticas que possam incrementar, fomentar e 
fortalecer o setor privado, terceiro setor e mesmo contribuir para geração de emprego e renda, tornam-se 
estratégias positivas para desenvolvimento do destino como um todo. O reconhecimento das boas práticas e 
fortalecimento do mercado permite o impulso de diversos empreendimentos. 

Produtos e resultados: empresários do turismo de Belo Horizonte com mais acesso a políticas públicas e 
privadas de desenvolvimento do setor. 

* International Congress & Convention Association 
 
Quadro 5.4 Integração da oferta 
 
Linha de ação: Integração da oferta existente 
 

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Elaboração do Projeto e 
Implantação da Sinalização 
turística e indicativa do 
município de Belo 
Horizonte 

Projeto básico e 
Projeto executivo 

Belotur, BHTrans R$200.000,00 
Prodetur 
Nacional  

Implantação do Plano Belotur, BHTrans R$5.000.000,00 
Prodetur 
Nacional 

Custo total: R$5.200.000,00 

Descrição da ação: realização do projeto básico e do projeto executivo; e implantação da sinalização turística e 
indicativa em Belo Horizonte 

Objetivo: Sinalizar todo o sistema viário da cidade, priorizando inicialmente seus principais corredores e áreas 
de maior demanda de tráfego, estendendo, em seguida, a sinalização para as vias secundárias e locais (onde 
necessário), até atingir todos os bairros e as áreas de menor demanda. 

Justificativa: Recentemente, com a inclusão do Belo Horizonte como uma das sedes da Copa do Mundo de 
2014, as questões de mobilidade, envolvendo transporte e trânsito se tornaram prioritárias para a administração 
pública municipal, que terá de atender às demandas previstas através da melhoria nas condições viárias dos 
corredores de tráfego. Esta nova situação demanda por sinalização indicativa turística, que terá de 
complementar, atualizar e melhorar a sinalização existente, levando em conta o que já está implantado, o que 
precisa ser complementado e o que ainda não está sinalizado. 

Produtos e resultados: sinalização turística projetada, abrangendo os principais atrativos, postos de informação 
e outros serviços e equipamentos turísticos de Belo Horizonte. 

 
Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fonte dos recursos 

Elaboração do projeto 
de reforma e 
requalificação do 
Centro de 
Atendimento ao 
Turista Mercado das 
Flores 

Projeto básico e 
executivo do CAT 
Mercado das Flores 

Belotur, Sudecap R$140.000,00 
Prodetur Nacional 

Custo total: R$140.000,00 

Descrição da ação: elaboração de diagnóstico, memorial descritivo, projeto básico de arquitetura e de 
engenharia; implantação do projeto. 

Objetivo: Elaborar projeto para posterior execução das obras de reforma do Centro de Atendimento ao Turista 
Mercado das Flores 

Justificativa: O tradicional Mercado das Flores, localizado na área central de Belo Horizonte, na Avenida Afonso 
Pena esquina com a Rua da Bahia, na parte externa do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, guarda em 
seu espaço físico histórias de um local que já foi palco de várias transformações. O projeto deste espaço, 
resguarda estes aspectos, com as aprovações nos respectivos órgãos competentes, mas ao mesmo tempo 
moderniza um importante espaço de atendimento ao turista. 

Produtos e resultados: projeto de reforma e aperfeiçoamento do CAT Mercado das Flores, no centro de Belo 
Horizonte. 
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Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fonte dos recursos 

Elaboração do Projeto 
e Implantação de 
pontos de informação 
e assistência ao 
turista 

Projetos de 
aperfeiçoamento dos 
Centros de 
Informação Turística 
da Belo Horizonte 

Belotur R$800.000,00 

Prodetur Nacional 

Implantação dos 
projetos  

Belotur R$3.200.000,00 

Custo total: R$4.000.000,00 

Descrição da ação: elaboração de projeto de aperfeiçoamento do sistema de Centros de Informação Turística de 
Belo Horizonte; e implantação dos projetos, inclusive o CAT Mercado das Flores. 

Objetivo: Fornecer informações turísticas de qualidade nas principais áreas de visitação dos turistas em Belo 
Horizonte  

Justificativa: Para atender as necessidades de promover e divulgar a cidade e ao mesmo empo realizar eficiente 
serviço de atendimento ao turista a cidade necessita criar, manter e disponibilizar um eficaz sistema de 
informações sobre o destino turístico Belo Horizonte. Ampliando e enriquecendo as informações sobre os 
principais pontos turísticos da capital será possível não só apoiar a captação de novos eventos, a melhoria da 
qualidade da informação ao turista, mas também estará estimulando o aumento do tempo de permanência dos 
visitantes e consequentemente o consumo de equipamentos e serviços turísticos, o que se reverteráno aumento 
de arrecadação para o município e na geração de novas oportunidades de empregos e renda. 

Produtos e resultados: melhoria das condições de atendimento ao turista em toda a cidade, com CATs 
implantados e que ofereçam melhor acesso e visibilidade ao produto turístico de Belo Horizonte.  

 

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Elaboração de estudo de 
viabilidade e de 
demanda para 
implantação do Terminal 
turístico de Belo 
Horizonte 

Estudo de viabilidade 
e de demanda para 
implantação do 
Terminal Turístico de 
Belo Horizonte na 
Estação Rodoviária 
Central 

Belotur, BHTrans, 
consultoria 

R$79.500,00 
BHTrans 

Custo total: R$79.500,00 

Descrição da ação: realização de estudo de viabilidade de implantação de um terminal turístico no prédio da 
rodoviária central. 

Objetivo: Realizar pesquisas de demanda suficientes para caracterizar o potencial de utilização de um terminal 
turístico em Belo Horizonte. 

Justificativa: Este estudo teve como finalidade obter informações junto a públicos diferenciados, envolvendo os 
potenciais usuários, os operadores dos veículos e as agências de viagem, com o intuito de verificar a 
necessidade de implantação do terminal turístico em Belo Horizonte, bem como o perfil destes usuários. 

Produtos e resultados: projeto de atendimento na área central da cidade dos passageiros que utilizam linhas de 
ônibus turísticos; apoio às agências de viagens e transportes turísticos como ponto de partida e chegada de 
excursões organizadas; apoio aos turistas que demandam as cidades turísticas vizinhas; e, ainda, unidade de 
apoio a população fixa e flutuante, oferecendo ao público conforto, segurança e diversificação nos serviços. 
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5.1.2.  Comercialização 
 
A oferta turística de Belo Horizonte é ainda largamente desconhecida tanto por turistas 
quanto por agentes emissivos. A cidade não tem uma imagem consolidada como destino 
turístico de cultura. Por isso, não explora devidamente a demanda existente, sobretudo em 
mercados potenciais do Rio de Janeiro e de São Paulo, além das regiões Nordeste e Sul do 
Brasil. Assim, faz-se necessário divulgar seus atrativos e promover e atrair a demanda 
potencial para o turismo de lazer e o turismo cultural, juntamente com o turismo de 
negócios, sobretudo nestes mercados. 
 
A baixa eficácia das campanhas publicitárias, assim como sua restrita capacidade de 
penetração na promoção da cidade, exige que elas sejam reformuladas em termos tanto de 
conteúdo, a partir do reposicionamento do produto e da imagem de Belo Horizonte, quanto 
de canais de divulgação e distribuição.  
 
As ações de promoção e divulgação de Belo Horizonte como destino turístico devem ser 
trabalhadas, para, em primeiro lugar, sensibilizar os fornecedores dos serviços turísticos a 
considerarem Belo Horizonte não só como turismo de negócios, mas também como destino 
de lazer e cultura; depois, estimular os mercados emissores para o estado e motivar o 
consumidor final, e, por fim, valorizar a cidade para a população local. 
 
A Belotur criou um Plano de Marketing, que, após oferecer um diagnóstico do setor, aponta 
diretrizes para a consolidação das ações necessárias ao atendimento das necessidades 
relativas à comercialização do produto Belo Horizonte. Sua implantação atende às diretrizes 
gerais apontadas pelo diagnóstico do PDITS-BH.  
 
O componente de comercialização, segundo o Regulamento Operacional, compreende o 
financiamento de estudos e a aquisição de serviços referentes às seguintes linhas de ação:  
 
a) Implantação de tecnologias avançadas de informação e comunicação para a 

comercialização de destinos e negócios turísticos;  
b) Criação de marcas (―branding‖) para posicionamento de destinos;  
c) Planos de marketing estratégicos e operacionais;  
d) Estímulo à criação de plataformas público-privadas de promoção e comercialização;  
e) Formulação e produção de materiais (folhetos, cartilhas, catálogos, anúncios, etc.) e 

eventos promocionais (seminários, feiras, campanhas, workshops, etc.).  
 
Foram ainda diagnosticadas as necessidades de: reformulação do endereço eletrônico da 
Belotur; reformulação do portal turístico de Belo Horizonte; atualização e aperfeiçoamento 
dos materiais de divulgação do destino Belo Horizonte e de roteiros no destino; maior 
participação em feiras e eventos promocionais; e elaboração e implantação de roteiros 
temáticos.  
 
O quadro 5.5 apresenta o projeto de comercialização, com a inserção do Plano de 
Marketing. 
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Quadro 5.5 Comercialização do destino Belo Horizonte 

 
Linhas de ação: Planos de marketing estratégico e operacional 

 

Projeto Fases do projeto 
Órgãos 
envolvidos 

Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Elaboração do 
Plano de 
Marketing e 
Implantação 
das ações 
estratégicas 

Pesquisa dos Produtos Turísticos 
de Belo Horizonte, elencando os 
produtos prioritários e incluindo a 
descrição da situação e da 
posição competitiva de cada 
produto elencado, além de definir 
os seus mercados alvo 

Belotur, 
Comtur 

R$700.600,00 
SNPTUR/ 
MTur 

Análises das percepções e 
necessidades do Marketing de 
Belo Horizonte obtidas nas 
reuniões com os seguintes grupos 
de foco do setor turístico: 
representantes dos órgãos 
públicos e setor privado; 
entidades de classe e setor 
cultural; gastronomia e compras; 
negócios e eventos e as 
instituições de ensino superior; 

Aprimoramento do Plano de 
Marketing Atual (Plano Horizonte). 

Ações Estratégicas de Marketing 
para Belo Horizonte 

Implementação das ações de 
briefing; redação de textos 

promocionais; atualização de 
marcas (branding), etc.; 
implantação de outras ações 
definidas no Plano de Marketing 

Belotur 

R$13.000.000,00 
Prodetur 
Nacional 

Criação de roteiros, a partir de 
diagnóstico de qualificação 
temática dos atrativos e 
equipamentos mais estruturados e 
de maior potencial 

Belotur, 
operadores e 
agentes de 
viagem, 
representantes 
do trade 
turístico, 
Comtur/BH 

Custo total: R$13.700.600,00 

Descrição da ação: Desenvolver um Plano de Ações Estratégicas e o aprimoramento e atualização do Plano 
de Marketing Atual, bem como a consonância com o Estudo de Competitividade realizado pela Fundação 
Getúlio Vargas, será possível aumentar a competitividade e maximizar os benefícios que o setor turístico de 
Belo Horizonte poderá alcançar. Para atingir o objetivo proposto pretende-se desenvolver um processo 
altamente participativo com o setor turístico de Belo Horizonte que possibilitará a definição de: - Linhas 
estratégicas de ação do destino Belo Horizonte; - Planos de Marketing específicos e detalhados por produto; - 
Definição de marcos históricos e cronograma de implantação. Espera-se com a execução do referido 
convênio, a promoção da boa imagem do produto turístico Belo Horizonte no mercado nacional e internacional, 
promovendo maior aporte de divisas ao balanço de pagamentos, criando novos empregos e ocupações, 
gerando divisas e qualificando o destino turístico Belo Horizonte com padrão internacional. Deverá ser 
atualizado e implementado durante cinco anos. 

Objetivo: Implantar as Ações Estratégicas de Marketing Turístico 

Justificativa: Há grandes oportunidades para o desenvolvimento de setores turísticos como: cultura, negócios, 
congressos e eventos profissionais e acadêmicos, entre outros. Assim, ações estratégicas específicas podem 
e devem ser desenvolvidas no sentido de transformar todo o potencial turístico existente em benefícios 
tangíveis para a cidade por meio das ferramentas de marketing. 

Produtos e resultados: marketing estratégico e operacional, implantado a partir das macro-estratégias de 
direcionamento dadas pelo diagnóstico turístico do PDTIS-BH, capaz de atrair fluxos mais expressivos de 
turistas de lazer e cultura, eventos e negócios; e elaboração e consolidação de roteiros temáticos estruturados 
e com melhor logística e potencial de venda para Belo Horizonte. 
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5.1.3. Infraestrutura e serviços básicos 
 
Este componente integrará todos os investimentos em infraestrutura necessários para gerar 
acessibilidade ao destino e dentro dele (infraestrutura de acesso e transporte) e satisfazer 
as necessidades básicas do turista durante sua estada (água, saneamento, energia, 
telecomunicações, saúde e segurança).  
 
Belo Horizonte, segundo os levantamentos realizados no diagnóstico da sua infraestrutura 
básica e serviços gerais, possui bons indicadores de saneamento urbano-ambiental, com o 
tratamento e o abastecimento de água universalizados em seu território, e com os serviços 
de captação e tratamento de esgoto em expansão. Os serviços de limpeza urbana foram 
apontados como eficientes e com boa cobertura. Entretanto, pesquisa realizada com 
visitantes na cidade apontou deficiência na limpeza urbana nas áreas visitadas. 
 
Apesar de os indicadores relativos aos serviços gerais da infraestrutura urbana – vias 
urbanas, iluminação e energia, comunicação e saúde – serem satisfatórios, Belo Horizonte 
apresenta restrições com relação ao acesso aeroviário, comprometido pelo saturamento 
atual do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. Também o acesso rodoviário 
apresenta problemas variados, com combinações de pavimentação e geometria que 
comprometem as vias e a conservação das estradas que servem ao município.  
 
A mobilidade urbana em Belo Horizonte também está comprometida pelas deficiências do 
transporte público atual, baseado no modal rodoviário. O transporte metroviário é deficiente, 
pela falta de linhas e ramais de metrô e de ligação intermodal. Os crescentes problemas de 
mobilidade urbana em Belo Horizonte são agravados pelo constante aumento na frota de 
veículos. Quanto ao saneamento básico, a maior deficiência se refere ao tratamento das 
águas da bacia de drenagem da represa da Pampulha.  
 
O fato de ser capital do estado e sede metropolitana confere a Belo Horizonte condições 
peculiares em relação a um conjunto de serviços que refletem as dificuldades de gestão 
metropolitana do território. Com relação a segurança e criminalidade, apesar dos índices 
decrescentes de violência observados, foi diagnosticada baixa sensação de segurança por 
parte dos turistas. 
 
Em função dos eventos associados à Copa do Mundo de 2014, recursos foram captados e 
serão aplicados para a melhoria do acesso direto e indireto ao Mineirão e aos atrativos da 
Pampulha, apoiados em um plano de gestão de tráfego que considera a melhoria do 
transporte público, o descongestionamento da área central e a melhoria dos acessos por 
transporte público aos atrativos e equipamentos turísticos. Dessa forma, serão atendidas as 
principais demandas de infraestrutura viária, com vistas ao incremento da demanda pelos 
eventos esperados. 
 
Outras fontes de recursos estão disponíveis para programas municipais de saneamento e 
para a reforma do aeroporto de Confins, além de projetos para a construção de uma nova 
rodoviária. A recuperação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, que atravessa a cidade e 
representa um importante corredor urbano, também tem recursos já previstos. O Projeto de 
Sinalização Indicativa em Corredores, Vias Arteriais e Coletoras (PROSIT) trará, após a sua 
implantação, mais segurança aos visitantes.  
 
A validação do diagnóstico do mercado turístico de Belo Horizonte e as matrizes SWOT, no 
âmbito da oferta de infraestrutura e serviços básicos, indicam que a cidade precisa de 
estratégias bem definidas que solucionem os gargalos relacionados ao acesso à cidade e, 
internamente, aos atrativos e equipamentos turísticos: o transporte público nas áreas 
diretamente afetadas pelo turismo, a segurança pública e as ações de saneamento 
ambiental. 
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Apresentam-se nos quadros 5.6 a 5.9.as ações propostas para o componente infraestrutura 
e serviços básicos.  
 
Quadro 5.6 Facilitação da mobilidade interurbana e intraurbana 
 
Linha de ação: Reabilitação e recuperação de estradas e rodovias de acesso e de trânsito local 
 

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Elaboração do 
Projeto e 
Reforma e 
Ampliação do 
Anel Rodoviário 
(1) 

Elaboração de projeto 
básico e executivo 

DNIT, Governo 
federal, Comitê Gestor 
do Anel Rodoviário 

R$700.000.000,00 
DNIT Execução das obras 

Custo total: R$700.000.000,00 

Descrição da ação: elaboração de projetos (básico e executivo); licitação e contratação das obras;e realização 
das obras de revitalização de 31,6 quilômetros, divididos em dois lotes. 

Objetivo: Ampliar o Anel Rodoviário 

Justificativa: O Anel Rodoviário que circunda Belo Horizonte e perpassa a Região Metropolitana precisa passar 
por reformas e ampliação para suportar o tráfego de veículos cada vez mais intenso. 

Produtos e resultados: o plano prevê intervenções em 17 pontos do Anel Rodoviário, dando prioridade a 
acessos, como os entroncamentos com as avenidas Amazonas e Pedro II. Está prevista ainda a construção de 
onze trincheiras, seis viadutos e oito passarelas. 

 

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Elaboração do 
Projeto e 
Ampliação da 
linha do metrô 
(2) 

Estudos de viabilidade CBTU 

R$3.000.000.000,00 
Ministério das 
Cidades Projeto básico  CBTU 

Projeto executivo CBTU 

Custo total: R$3.000.000.000,00 

Descrição da ação: ampliação da linha do metrô de Belo Horizonte, especialmente para as áreas da Pampulha, 
Mangabeiras e Savassi/Praça da Liberdade. Com a ampliação, mais 10 composições serão adquiridas, 
aumentando para 35 o número de trens em circulação e o atendimento dos atuais 170 mil para 250 mil 
passageiros por dia. 

Objetivo: Ampliar as modalidades de transporte público 

Justificativa: A utilização de metrô como uma modalidade de transporte público eficaz e eficiente tem se mostrado 
como uma das soluções para melhoria do trânsito e tráfego de Belo Horizonte, metrópole que sofre, assim como 
demais cidades com este porte no mundo, com o aumento de suas populações e dos veículos motorizados.  

Produtos e resultados: Ampliação dos serviços e itinerários do metrô de Belo Horizonte, para atender às áreas 
turísticas. Com a ampliação, mais 10 composições serão adquiridas, aumentando para 35 o número de trens em 
circulação e o atendimento dos atuais 170 mil para 250 mil passageiros por dia. 

 

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do 
BRT área Central 
(3) 

Projeto básico e 
executivo 

Governo municipal R$1.000.000,00 Ministério 
dos 
Esportes, 
CEF 

Obras BHTrans R$55.000.000,00 

Custo Total: R$ 56.000.000,00 

Descrição da ação: O BRT é um sistema de transporte de alta capacidade, operado por ônibus, que oferece um 
serviço de qualidade, com conforto e rapidez para o usuário. A operação do serviço é semelhante à do metrô: 
vias exclusivas, estações de transferência ao longo do itinerário que permitem a cobrança externa da tarifa e 
embarque em nível (o usuário entra na estação, efetua o pagamento da passagem e embarca sem passar por 
degraus), o que torna a viagem mais rápida. Algumas vias da região central da cidade receberão faixas 
exclusivas para a circulação de ônibus especiais. Também serão instalados terminais de embarque e 
desembarque para a implantação do sistema de alta capacidade de transporte BRT (Bus Rapid Transit). A ação 
conta com duas etapas: elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e trânsito e obras para 
implantação do BRT. 

Objetivo: Aumentar o número de pessoas transportadas, com mais qualidade e agilidade 

Justificativa: O BRT é uma das modalidades de transporte público encontrada para suprir a necessidade de 
transporte eficiente e com alta capacidade. Seu custo-benefício foi verificado como positivo para a implantação 
em Belo Horizonte. 

Produtos e resultados: requalificação de vias preferenciais no centro, abrigando faixas exclusivas de ônibus; e 
integração dos sistemas de BRT (Bus Rapid Transit).  
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Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação as 
obras do Boulevad 
Arrudas - Tereza 
Cristina (3) 

Projeto básico e 
executivo 

BHTrans 
R$3.000.000,00 

Ministério 
dos 
Esportes, 
CEF 

Obras R$210.000.000,00 

Custo total: R$ 213.000.000,00 

Descrição da ação: As avenidas do Contorno e Tereza Cristina são vias no centro de Belo Horizonte que 
margeiam o ribeirão Arrudas e, em parte, são construídas sobre o rio. O projeto para essas artérias inclui a 
revitalização urbana do seu entorno, com um completo tratamento paisagístico e implantação de ciclovia, além 
de adequação para o recebimento de corredores exclusivos para ônibus, do tipo BRT (Bus Rapid Transit). 

Objetivo: Realizar intervenções físicas urbanísticas no Boulevard Arrudas. 

Justificativa: O Boulevard Arrudas é uma região da área central de Belo Horizonte que vem passando por 
tratamento urbanístico com a canalização do Ribeirão Arrudas, alargamento das avenidas, tratamento 
paisagístico, mas para sua completa reformulação faz-se necessário intervenções citadas na descrição do 
projeto. 

Produtos e resultados: extensão total das obras: 3,5 km (meta 1: Entre Av. Barbacena e a Rua dos Carijós: 1,2 
km; Meta 2: Rua Extrema até Av. Barbacena: 2,3 km); revitalização urbana do entorno das avenidas Contorno e 
Tereza Cristina; tratamento paisagístico; e implantação de ciclovia e corredores exclusivos para ônibus do tipo 
BRT (Bus Rapid Transit).  

 

Projeto Fases do projeto 
Órgãos 
envolvidos 

Custo estimado Fonte dos recursos 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do 
BRT avenidas 
Antonio Carlos e 
Pedro I (3) 

Projeto básico e 
executivo 

BHTrans 

R$5.900.000,00 

Ministério dos Esportes, 
CEF 

Desapropriações 
R$ 
205.930.000,00 

Obras 
R$ 
382.300.000,00 

Custo total: R$688.200.000,00 

Descrição da ação: O BRT é um sistema de transporte de alta capacidade, operado por ônibus, que oferece um 
serviço de qualidade, com conforto e rapidez para o usuário. A operação do serviço é semelhante à do metrô: 
vias exclusivas, estações de transferência ao longo do itinerário que permitem a cobrança externa da tarifa e 
embarque em nível (o usuário entra na estação, efetua o pagamento da passagem e embarca sem passar por 
degraus), o que torna a viagem mais rápida. O BRT Avenida Antonio Carlos e Pedro I permitirá a ligação entre o 
aeroporto de Confins e a região hoteleira e o Centro, passando próximo ao complexo Mineirão e Mineirinho, dois 
dos principais pontos para a Copa do Mundo FIFA 2014. Este corredor terá 16km de extensão, com duas faixas 
exclusivas para ônibus em cada direção e 25 estações. O trecho está dimensionado para atender a uma 
demanda de 20mil passageiros/hora/sentido e será operado por ônibus articulados. A ação conta com duas 
etapas: elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e trânsito e obras para implantação do BRT. 

Objetivo: Aumentar o número de pessoas transportadas, com mais qualidade e agilidade. 

Justificativa: O BRT é uma das modalidades de transporte público encontrada para suprir a necessidade de 
transporte eficiente e com alta capacidade. 

Produtos e resultados: o BRT (Trânsito Rápido de Ônibus) é um transporte coletivo sobre pneus, rápido, flexível, 
de alto desempenho, cujo conceito evoluiu a partir dos corredores exclusivos para ônibus como alternativa ao 
metrô para o transporte de massa. Além de segregar o tráfego geral e impor medidas de prioridade na 
circulação, o que facilita o trânsito das pessoas, o BRT proporciona a redução dos tempos de embarque e 
desembarque de passageiros, por ser composto de veículos com grande número de portas e de plataformas 
niveladas ao piso do ônibus. Outras vantagens: o pagamento fora do veículo, as estações fechadas e seguras, e 
os mapas de informação em tempo real. 

 
 

Projeto Fases do projeto 
Órgãos 
envolvidos 

Custo estimado Fonte dos recursos 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do 
BRT da Avenida 
Cristiano Machado 
(3)  

Projeto básico e 
executivo BHTrans 

R$1.200.000,00 Ministério dos Esportes, 
CEF 

Obras R$50.000.000,00 

Custo total: R$51.200.000,00 

Descrição da ação: O BRT é um sistema de transporte de alta capacidade, operado por ônibus, que oferece um 
serviço de qualidade, com conforto e rapidez para o usuário. A operação do serviço é semelhante à do metrô: 
vias exclusivas, estações de transferência ao longo do itinerário que permitem a cobrança externa da tarifa e 
embarque em nível (o usuário entra na estação, efetua o pagamento da passagem e embarca sem passar por 
degraus), o que torna a viagem mais rápida. O BRT da Avenida Cristiano Machado servirá de acesso indireto ao 
Estádio Mineirão durante a Copa 2014. Ligará o centro da cidade à região Nordeste, integrando-se ao metrô. 
Com o objetivo de melhorar as condições de mobilidade urbana durante os jogos, o sistema terá a pista 
recuperada em uma extensão de 6,25km. O projeto, que faz parte das ações de melhoria da mobilidade urbana 
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planejadas pela Prefeitura de Belo Horizonte e pela BHTRANS (Empresa de Transportes e Trânsito de Belo 
Horizonte) para a Copa 2014, também prevê a implantação de 16 terminais de embarque e desembarque e visa 
contribuir para a redução do volume de tráfego da Avenida Antônio Carlos. A ação conta com duas etapas: 
elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e trânsito e obras para implantação do BRT. 

Objetivo: Aumentar o número de pessoas transportadas, com mais qualidade e agilidade. 

Justificativa: O BRT é uma das modalidades de transporte público encontrada para suprir a necessidade de 
transporte eficiente e com alta capacidade. 

Produtos e resultados: melhorar as condições de mobilidade urbana, integrando a Linha Verde e o Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves. O BRT da Avenida Cristiano Machado servirá de acesso indireto ao Mineirão. 
Extensão total de 6,25 km. 

 
 

Projeto Fases do projeto 
Órgãos 
envolvidos 

Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do BRT 
avenidas Pedro II e 
Carlos Luz (3) 

Projeto básico e executivo 

BHTrans 

R$3.500.000,00 
Ministério 
dos 
Esportes, 
CEF 

Desapropriações R$82.000.000,00 

Obras R$146.000.000,00 

Custo total: R$231.500.000,00 

Descrição da ação: O BRT é um sistema de transporte de alta capacidade, operado por ônibus, que oferece um 
serviço de qualidade, com conforto e rapidez para o usuário. A operação do serviço é semelhante à do metrô: 
vias exclusivas, estações de transferência ao longo do itinerário que permitem a cobrança externa da tarifa e 
embarque em nível (o usuário entra na estação, efetua o pagamento da passagem e embarca sem passar por 
degraus), o que torna a viagem mais rápida. As avenidas Pedro II e Carlos Luz (Catalão) receberão uma linha de 
BRT (Bus Rapid Transit), com uma faixa exclusiva para os ônibus em cada direção e com faixas adicionais para 
ultrapassagens nas estações. A linha será operada com ônibus articulados e terá 12km de extensão, contando 
com 17 estações. O projeto faz parte das ações de melhoria da mobilidade urbana planejados pela Prefeitura de 
Belo Horizonte e pela BHTrans para a Copa do Mundo de 2014. Ação conta com fase de elaboração de projetos 
de engenharia e trânsito, em paralelo serão realizadas desapropriações das áreas para a intervenção. Por último 
a realização das obras de implantação do BRT. 

Objetivo: Aumentar o número de pessoas transportadas, com mais qualidade e agilidade. 

Justificativa: O BRT é uma das modalidades de transporte público encontrada para suprir a necessidade de 
transporte eficiente e com alta capacidade. 

Produtos e resultados: segregar o tráfego geral e impor medidas de prioridade na circulação; facilitar o trânsito 
das pessoas; reduzir os tempos de embarque e desembarque de passageiros. 

 
Fontes:  
(1)http://www.intelog.net/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&SubsecaoID=948063&Template=../artigosnotici
as/user_exibir.asp&ID=619310&Titulo=Dnit%20publica%20edital%20para%20revitaliza%E7%E3o%20do%20Anel%20Rodovi%
E1rio%20de%20BH 
(2)http://www.uai.com.br/htmls/app/noticia173/2010/08/26/noticia_minas,i=176371/PROMESSA+REACENDE+ESPERANCA+D
O+METRO+EM+BELO+HORIZONTE.shtml 
http://www.intelog.net/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&SubsecaoID=483908&Template=../artigosnoticias/
user_exibir.asp&ID=046235&Titulo=CBTU%20reacende%20esperan%E7a%20de%20amplia%E7%E3o%20do%20Metr%F4%
20BH 
(3)http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/belo-horizonte/ 
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http://www.intelog.net/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&SubsecaoID=948063&Template=../artigosnoticias/user_exibir.asp&ID=619310&Titulo=Dnit%20publica%20edital%20para%20revitaliza%E7%E3o%20do%20Anel%20Rodovi%E1rio%20de%20BH
http://www.intelog.net/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&SubsecaoID=948063&Template=../artigosnoticias/user_exibir.asp&ID=619310&Titulo=Dnit%20publica%20edital%20para%20revitaliza%E7%E3o%20do%20Anel%20Rodovi%E1rio%20de%20BH
http://www.uai.com.br/htmls/app/noticia173/2010/08/26/noticia_minas,i=176371/PROMESSA+REACENDE+ESPERANCA+DO+METRO+EM+BELO+HORIZONTE.shtml
http://www.uai.com.br/htmls/app/noticia173/2010/08/26/noticia_minas,i=176371/PROMESSA+REACENDE+ESPERANCA+DO+METRO+EM+BELO+HORIZONTE.shtml
http://www.intelog.net/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&SubsecaoID=483908&Template=../artigosnoticias/user_exibir.asp&ID=046235&Titulo=CBTU%20reacende%20esperan%E7a%20de%20amplia%E7%E3o%20do%20Metr%F4%20BH
http://www.intelog.net/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&SubsecaoID=483908&Template=../artigosnoticias/user_exibir.asp&ID=046235&Titulo=CBTU%20reacende%20esperan%E7a%20de%20amplia%E7%E3o%20do%20Metr%F4%20BH
http://www.intelog.net/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&SubsecaoID=483908&Template=../artigosnoticias/user_exibir.asp&ID=046235&Titulo=CBTU%20reacende%20esperan%E7a%20de%20amplia%E7%E3o%20do%20Metr%F4%20BH
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/belo-horizonte/
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Quadro 5.7 Melhoria dos terminais de passageiros rodoviários e aeroviários 
 
Linha de ação: Melhoria e construção de terminais de passageiros terrestres 
 
 

Projeto Fases do projeto 
Órgãos 
envolvidos 

Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação da 
rodoviária do bairro 
São Gabriel  

Projeto básico e 
executivo 

Iniciativa privada, 
mediante 
concessão 
comum de 
serviço público 
precedida de 
obra pública 

R$150.000.000,00 

Concessão 
comum de 
serviço público, 
precedida de 
obra pública. Implantação 

Custo total: R$150.000.000,00 

Descrição da ação: uma nova rodoviária municipal a ser construída na atual estação do metrô, no bairro São 
Gabriel. O local tem acesso pela Avenida Cristiano Machado e pelo Anel Rodoviário e é integrado à linha de 
metrô. Não será necessária a construção de viadutos e alças. 

Objetivo: Ampliar a capacidade de embarques e desembarques realizados em terminais rodoviários de Belo 
Horizonte 

Justificativa: O Terminal Rodoviário localizado na área central de Belo Horizonte já não consegue atender a 
demanda da cidade. Tendo em vista ainda a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e o crescente aumento 
de demanda para os próximos anos, foi identificado a necessidade de implantação de um novo terminal em 
uma área menos densa para evitar impactos de trânsito, poluição sonora e visual. 

Produtos e resultados: o projeto do Terminal Rodoviário São Gabriel será implantado no bairro São Gabriel, 
região Nordeste de Belo Horizonte. Prevê dois setores distintos: um destinado ao terminal rodoviário e outro 
voltado a atividades comerciais e de serviços. A rodoviária terá dois pavimentos, com 35.500m², ligada por 
passarelas à Estação BHBUS São Gabriel e também ao empreendimento comercial a ser implantado. 

 
 

Linha de ação: Construção e melhoria de aeroportos 
 

Projeto Fases do projeto 
Órgãos 
envolvidos 

Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Elaboração do 
Projeto e 
Ampliação da 
capacidade do 
Aeroporto 
Internacional 
Tancredo Neves 
(3) 

Projeto básico e projeto 
executivo da ampliação da 
pista de pouso 

Infraero 

R$3.200.000,00 

Infraero 

Obras da ampliação da 
pista de pouso 

R$167.300.000,00 

Projeto básico e projeto 
executivo da reforma e 
modernização do terminal 
de passageiros 

R$3.250.000,00 

Obras da reforma e 
modernização do terminal 
de passageiros 

R$234.900.000,00 

Custo total: R$408.650.000,00 

Descrição da ação: projeto de ampliação e recuperação da pista de pouso e decolagem (PPD); ampliação do 
pátio principal e do pátio do terminal de carga (TECA) e construção da segunda pista auxiliar de táxi; 
elaboração de projetos de engenharia nas etapas de estudo preliminar e dos projetos básico e executivo para 
a ampliação e restauração da área de movimentação de aeronaves e o replantio de grama na plataforma da 
pista de pouso e decolagem; elaboração do estudo preliminar e dos projetos básico e executivo para a 
reforma e ampliação do terminal e a construção da central de utilidades (CUT); e execução do estudo 
preliminar e dos projetos básico e executivo de reforma do terminal de passageiros (TPS). 

Objetivo: Ampliar e modernizar o Aeroporto Internacional de Confins 

Justificativa: O aumento da malha aérea de Belo Horizonte com novos vôos e o crescimento da cidade como 
ponto de negócios, eventos e turismo de lazer demandam a ampliação do aeroporto internacional bem como 
sua modernização com serviços de qualidade e padrão internacional. 

Produtos e resultados: ampliação das pistas de pouso e da capacidade de atendimento aos passageiros; 
ampliação dos saguões, estacionamentos e pátios de manobras do Aeroporto Internacional Tancredo Neves 
(Confins); melhoria na qualidade de atendimento. 

 

(3) Fonte: http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/belo-horizonte/ 

 
 
 
 

http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/belo-horizonte/
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Quadro 5.8 Garantia de condições adequadas de saneamento da região da Pampulha 
 
Linha de ação: Infraestrutura de saneamento básico 

 

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Execução das Obras 
de Saneamento 
ambiental na região 
da Pampulha (4) 

Rede de 
interceptores de 
esgoto  

Copasa, Propam, 
Prefeitura de Belo 
Horizonte e 
Prefeitura de 
Contagem 

R$87.000.000,00 

Propam, 
Copasa 

Dragagem de 
sedimentos 

R$100.000.000,00 
Melhoria da 
qualidade da água 

Custo total: R$187.000.000,00  

Descrição da ação: promover o saneamento ambiental da bacia hidrográfica da Pampulha: despoluir, retirar 
lançamentos de esgotos, adequar áreas ribeirinhas em todos os afluentes da lagoa da Pampulha. 

Objetivo: Melhorar as condições ambientais da região da Pampulha 

Justificativa: Não é possível considerar a utilização plena da região da Pampulha como atrativo turístico, sem 
considerar projetos para a melhoria das condições ambientais daquele espaço. É preciso promover ações de 
saneamento ambiental da bacia hidrográfica da Pampulha, lagoa artificial que além de sua extensão conta 
com os principais atrativos da cidade em seu entorno e hoje é espaço social de diversas classes sociais. 

Produtos e resultados: redução das emissões de esgotos domiciliares e industriais na lagoa da Pampulha; 
redução de resíduos na orla e na lagoa; e melhoria da qualidade da água represada na lagoa da Pampulha. 

 
(4) Fonte: Estado de Minas. Caderno Gerais. Pág. 27 de 22 de março de 2011 – disponível em:  
http://www.medicina.ufmg.br/noticias/wp-content/uploads/2011/03/22-03-dia.agua2_.jpg 
 
Quadro 5.9 Segurança turística, serviços de atendimento médico e sistemas de evacuação frente a 
emergências  
 
Linha de ação: Segurança turística, serviços de primeiros socorros e sistemas de evacuação no caso 
de emergências 
 

Projeto Fases do projeto 
Órgãos 
envolvidos 

Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Elaboração do Projeto e 
Aperfeiçoamento da 
Segurança de atrativos, 
serviços e equipamentos 
turísticos e prevenção e 
combate a incêndios. 

Elaboração de manual padrão 
de segurança em atrativos e 
equipamentos turísticos 

PMMG. Corpo 
de Bombeiros, 
Guarda 
Municipal e 
Comtur/BH 

R$200.000,00 
Governo 
estadual Capacitação de gestores em 

segurança do visitante 

Aperfeiçoamento da 
fiscalização 

PMMG. Corpo 
de Bombeiros, 

Custo total: R$200.000,00 

Descrição da ação: sanar deficiências na segurança e nos atrativos, serviços e equipamentos turísticos, em 
especial de eventos e de lazer, especialmente em prevenção e combate a incêndios. 

Objetivo: Garantir a segurança e conforto para os turistas na participação em eventos e visitação aos atrativos 
turísticos 

Justificativa: O turista precisa se sentir seguro ao visitar o destino e seus atrativos turísticos. O seu 
deslocamento é condicionado a uma visita prazerosa e sem inconvenientes como problemas de segurança.  

Produtos e resultados: elaboração e divulgação de manual padrão de segurança de usuários; e sistema de 
fiscalização implantado e atuante. 

 
 

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado 
Fonte 
dos 
recursos 

Redução da informalidade 
no setor de transporte nos 
equipamentos de lazer  

Aperfeiçoar fiscalização BHTrans R$100.000,00 PBH 

Custo total: R$100.000,00 

Descrição da ação: inibir a informalidade no setor de transporte nos equipamentos de lazer. 

Objetivo: Contribuir para a formalização das atividades relativas ao turismo 

http://www.medicina.ufmg.br/noticias/wp-content/uploads/2011/03/22-03-dia.agua2_.jpg
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Justificativa: O destino precisa passar a imagem de organização para que o turista sinta-se confortável no 
ambiente. A informalidade pode ser entendida como desorganização do setor e dos serviços prestados. É 
preciso aperfeiçoar a fiscalização para evitar este tipo de desgaste da imagem do destino. 

Produtos e resultados: locais turísticos e atrativos com transporte público e especial para turistas com controle 
municipal. 

 

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

 Controle a 
presença de ambulantes 
nos equipamentos de 
lazer 

Aperfeiçoar 
fiscalização 

Vigilância Sanitária R$100.000,00 
Governo 
Estadual e 
Prefeitura 

Custo total: R$100.000,00 

Descrição da ação: inibir a presença de ambulantes sem controle de qualidade nos equipamentos de lazer. 

Objetivo: Contribuir para a formalização das atividades relativas ao turismo 

Justificativa: O destino precisa passar a imagem de organização para que o turista sinta-se confortável no 
ambiente. A informalidade pode ser entendida como desorganização do setor e dos serviços prestados. É 
preciso aperfeiçoar a fiscalização para evitar este tipo de desgaste da imagem do destino. 

Produtos e resultados: locais turísticos e atrativos com controle sanitário dos alimentos ofertados aos visitantes. 

 

Projeto Fases do projeto 
Órgãos 
envolvidos 

Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Reaparelhamento da 
Academia da Polícia Civil 
de Minas Gerais e 
capacitação de 
profissionais de segurança 
(3) 

Implementação Governo estadual R$410.000,00 Governo Estadual 

Custo total: R$410.000,00 

Descrição da ação: reaparelhamento da Academia da Polícia Civil de Minas Gerais; e capacitação de 
profissionais de segurança. 

Objetivo: Reforçar a segurança para os turistas 

Justificativa: O turista precisa encontrar a sua disposição mecanismos que ajudem a reforçar a segurança da 
sua estadia no destino. Além disso, algumas peculiaridades e formas de tratamento aos turistas devem ser 
pensadas a partir da capacitação dos profissionais de segurança. 

Produtos e resultados: melhoria das condições de trabalho dos policiais; e aperfeiçoamento profissional da 
categoria. 

 
(3)Fonte: http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/belo-horizonte/ 

 

 
5.1.4.  Fortalecimento institucional 
 
Belo Horizonte, Capital do estado de Minas Gerais, é alvo do Programa dos 65 Destinos 
Indutores do Turismo Regional, do Ministério do Turismo, que visa organizar estes destinos 
para a obtenção de padrão de turismo com qualidade internacional. No âmbito nacional, é 
um dos circuitos turísticos do Programa de Regionalização do Turismo - Circuito Belo 
Horizonte -, também do Ministério do Turismo. No âmbito estadual, é contemplado pelo 
Projeto Estruturador Destinos Turísticos Estratégicos e faz parte da Estrada Real e do 
Prodetur Nacional. No âmbito local, dispõe da Empresa Municipal de Turismo (BELOTUR), 
com experiência de mais de trinta anos na execução de ações de turismo –responsável pela 
supervisão, coordenação e direção das atividades inerentes ao desenvolvimento do turismo. 
Seu processo de reorganização administrativa está em curso.  
 
Entretanto, assiste-se, de um lado, à ausência de um Plano Municipal de Turismo, e à 
minimização da efetividade dos recursos humanos, financeiros e das ações desenvolvidas; 
e, de outro, à fragilidade de planejamento da Belotur, caracterizada pela falta de 
normatização para a formulação da política municipal de turismo, pelo foco em marketing e 
gestão de processos, pelo quadro funcional alocado para a execução de atividades-meio, 
como eventos, e pela sua frágil participação nos fóruns de discussão da prefeitura de Belo 
Horizonte. 
 
Belo Horizonte também passa pelo processo de reestruturação de seu Conselho Municipal 
de Turismo (COMTUR-BH), reativado em 2010 e que conta com a participação de entidades 

http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/belo-horizonte/
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do trade turístico e de setores da administração municipal. Tanto a existência da Belotur 
quanto a reativação do Comtur são cruciais para que a gestão institucional do turismo na 
Capital mineira se fortaleça e para que sociedade civil e grupos de interesse se tornem 
participativos no processo de planejamento e execução do turismo.  
 
Quanto aos aspectos legais, Belo Horizonte é servida de instrumentos de planejamento 
territorial e de arcabouço legal suficientes para estimular a atividade turística sustentável.  
As leis do Plano Diretor e as de Uso e Ocupação do Solo Urbano, importantes instrumentos 
de planejamento territorial, foram revistas e aprovadas no ano de 2010.  
 
As ações concernentes ao fortalecimento da gestão pública do turismo e ao apoio do 
investimento turístico relacionam a: reordenação institucional para a gestão do turismo; 
avaliação e monitoramento; apoio institucional e capacitação de pessoal da atividade 
turística; e gestão e coordenação interinstitucional. Essas ações, os órgãos envolvidos, os 
custos estimados, e os produtos e resultados esperados estão apresentados nos quadros 
5.10 a 5.13. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

−  − 581 

Quadro 5.10 Atualização de normas turísticas e definição de competências das autoridades de 
turismo 

 

Linha de ação: Normas turísticas e definição de competências das autoridades de turismo 

 

Projeto Fases do projeto 
Órgãos 

envolvidos 
Custo estimado 

Fonte dos 
recursos 

Elaboração 
do Projeto e 
Implantação 
das 
atividades de 
Fortaleciment
o 
Institucional 
da 
BELOTUR 

Primeira fase: Elaboração de diagnóstico e de estratégia geral de ação, 
envolvendo: 

Prodetur 
Nacional 

Avaliação de práticas e 
reestruturação administrativa e 
organizacional da Belotur 

Belotur e 
consultorias 

R$165.000,00 

Mapeamento das competências para 
traçar o perfil dos empregados e 
definira sua melhor locação 

Avaliação e proposição de melhorias 
na estrutura física e de 
equipamentos 

Identificação e mapeamento das 
interdependências da belotur com 
demais órgãos municipais; formular 
ações de cooperação 
interinstitucional 

Segunda fase: Implantação do projeto, envolvendo: 

Criação de canais de discussão: 
encontros, seminários, fóruns, 
oficinas, etc., que promovam a 
articulação entre Belotur, Comtur e 
demais órgãos executores e 
conselhos de turismo, visando à 
integração do planejamento turístico 
e das ações de fomento ao turismo, 
inclusive de ações de capacitação 
do setor, e criação de parcerias 
institucionais. 

Belotur, 
BHC&VB, 
Comtur-BH, 
demais órgãos 
executores e 
Conselhos de 
Turismo 
municipais e 
regionais, 
Instituto 
Estrada Real 

R$1.450.000,00 

Inserir a Belotur e o Comtur-BH nos 
demais fóruns de discussão 
municipal para o desenvolvimento 
de estratégias comuns. 

Belotur e 
Comtur-BH 

Modernizar o sistema de informação 
e os equipamentos de informática. 

Belotur 

Capacitação institucional da Belotur 
para áreas estratégicas e 
operacionais. 

Belotur e 
consultorias 

R$ 500.000,00 

Promover a especialização da 
equipe mediante a realização de 
cursos de pós-graduação 

Belotur R$ 550.000,00 

Custo total: R$2.665.000,00 
Descrição da ação: ação coordenada de fortalecimento institucional, com elaboração descrita na primeira 
fase do projeto, para preparar, desenvolver, qualificar e aprimorar o Poder Público para gerenciar e se 
beneficiar do turismo, a qualificação e o aperfeiçoamento profissional de seus funcionários e a identificação 
de seus talentos. 

Objetivo: Criar condições para que a Belotur desenvolva plenamente suas competências e atribuições 

Justificativa: Embora a Belotur possua uma boa estrutura administrativa, considerando o quadro de 
empregados, faz-se necessário o estudo quanto à correta e mais eficaz condição funcional e organizacional 
do órgão, com vistas a possibilitar o aperfeiçoamento da sua capacidade de gestão do turismo municipal. A 
partir de um projeto bem estruturado de Fortalecimento Institucional, a Belotur poderá gerir de forma 
sustentável as políticas públicas e a economia turística, através da inserção de profissionais adequados às 
metas e diretrizes da empresa, considerando condições funcionais, estruturais e organizacionais da Belotur, 
e apontando principalmente, a atual situação, bem como possíveis inadequações qualitativas e quantitativas 
de sua estrutura funcional.  
Produtos e resultados: Belotur mais bem estruturada em relação ao planejamento estratégico e turístico de 
Belo Horizonte; maior interlocução entre a Belotur e demais órgãos setoriais municipais; elaboração de 
diagnóstico sobre a necessidade de capacitação de gestores e demais profissionais; participação da Belotur 
e do Comtur nos fóruns de discussão e de planejamento municipais e metropolitanos, tais como a 
Conferência da Cidade, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH e o CONAMA; realização de 



 

−  − 582 

palestras, cursos e seminários de aperfeiçoamento institucional; intercâmbio de experiências; capacitação de 
profissionais para se tornarem aptos a atuar nas áreas de planejamento turístico, gestão e monitoramento; 
encontros e outras ações que resultem em consolidação de associações, geração de redes ou clubes de 
produto e outros. 

 
 

Projeto Fases do projeto 
Órgãos 

envolvidos 
Custo estimado 

Fonte dos 
recursos 

Normatização de 
atribuições e 
funções do Comtur-
BH 

Aprovação da lei revisada de 
criação do COMTUR-BH 

COMTUR-BH, 
Belotur, Câmara 
Municipal de Belo 
Horizonte 

Sem custo direto 
Belotur 

Custo total: Sem custo direto 
Descrição da ação: encaminhamento e decretação da lei que regulamenta a atuação do COMTUR-BH.  

Objetivo: Regular o funcionamento do COMTUR BH 

Justificativa: O COMTUR BH estava desarticulado e ficou desativado durante um longo período. A partir de 
2010 a Belotur retomou as atividades do COMTUR BH e uam das exigências para seu pleno funcionamento 
era a normatização das atribuições e funções do COMTUR por meio da aprovação de legislação específica. 
Dessa forma as atividades passariam a ter normas para sua execução. 

Produtos e resultados: lei de criação do COMTUR aprovada e em execução, com atribuições e funções do 
Conselho e suas câmaras bem definidas e Conselho atuante. 

 
 

Projeto Fases do projeto 
Órgãos 

envolvidos 
Custo estimado 

Fonte dos 
recursos 

Criação de um 
Fundo Municipal de 
Turismo 

Criação de um instrumento 
de captação e aplicação de 
recursos para o 
desenvolvimento turístico 

Belotur, COMTUR-
BH, SETUR e 
Câmara Municipal 
de Belo Horizonte 

Sem custo direto 
Belotur 

Custo total: Sem custo direto 

Descrição da ação: instituição do ―Fundo Municipal de Turismo‖, com a definição por instrumento legal de 
fontes, atribuições e responsabilidades. 

Objetivo: Organizar a disponibilização de recursos financeiros para o turismo na cidade 

Justificativa: O fundo municipal de turismo precisa ser estruturado e organizado de forma a permitir o exercício 
de suas funções de controle prévio, concomitante e subseqüente, assim como informar, apropriar e apurar 
custos dos serviços, além de viabilizar a interpretação e a análise dos resultados obtidos da aplicação dos 
recursos área. 

Produtos e resultados: receitas e recursos para o setor do turismo, facilitação do acesso a linhas de 
financiamento, levantamento de recursos no Governo Federal e no governo estadual; viabilidade dos projetos 
de fomento ao turismo; governança do Conselho; e Conselho habilitado a gerir o ICMS turístico.  

 
 

Projeto Fases do projeto 
Órgãos 

envolvidos 
Custo estimado 

Fonte dos 
recursos 

Estruturação da 
Unidade de 
Coordenação de 
Projeto no 
município 

Diagnóstico, composição e 
capacitação de equipe 
responsável pela 
coordenação das ações do 
Prodetur Nacional em Belo 
Horizonte 

Belotur R$100.000,00 
Prodetur 
Nacional 

Custo total: R$100.000,00 

Descrição da ação: institucionalização e funcionamento de Unidade de Coordenação de Projeto (UCP) 
municipal, com estrutura organizacional adequada e composta por profissionais com perfis compatíveis com 
os requerimentos técnicos e operacionais estabelecidos para o PDITS-BH. 

Objetivo: Executar o Programa conforme previsto na sua concepção 

Justificativa: Como a execução do programa permeia diversas áreas (meio ambiente, infraestrutura, estrutura 
turística, cultura, dentre outras) é preciso que haja uma unidade de coordenação de todos os projetos 
viabilizando seu acompanhamento, desenvolvimento e finalização. 

Produtos e resultados: formalizar a UCP de Belo Horizonte, com cargos comissionados e funções de 
confiança, o mesmo tratamento dispensado aos demais órgãos de direção superior que se encontrem em 
igual posição hierárquica, ou seja, reportando-se diretamente ao titular do órgão superior vinculante. 
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Projeto Fases do projeto 
Órgãos 

envolvidos 
Custo estimado 

Fonte dos 
recursos 

Elaboração do 
Projeto e 
Normatização da 
Belotur como órgão 
responsável pela 
elaboração do 
Plano Municipal de 
Turismo (PMT) 

Elaboração de projeto de lei 
com a definição de 
atribuição de elaboração do 
Plano Municipal de Turismo 

Belotur, Câmara 
Municipal de Belo 
Horizonte 

Sem custo 
direto Belotur 

Custo total: Sem custo direto 

Descrição da ação: definir com clareza, por meio de documento legal, a atribuição da elaboração do Plano 
Municipal de Turismo. 

Objetivo: Nortear as atividades turísticas por períodos pré-estabelecidos 

Justificativa: O Plano Municipal de Turismo será um documento de referência à atuação da Belotur e 
Prefeitura de Belo Horizonte no sentido de orientar as suas intervenções de acordo com as linhas estratégicas 
definidas para o desenvolvimento do setor do Turismo, em nível municipal. 

Produtos e resultados: competência e atribuição institucional para a elaboração do PMT definidas. 
 

 
Quadro 5.11 Elaboração de instrumentos de planejamento turístico 
 
Linha de ação: Planejamento estratégico dos destinos 

 
 

Projeto Ações Órgãos envolvidos 
Custo 
estimado 

Fonte dos 
recursos 

Elaboração do Plano 
de Desenvolvimento 
Integrado do Turismo 
Sustentável de Belo 
Horizonte – PDITS-BH 

Elaboração do Plano 
de Trabalho FJP, Belotur R$47.091,14 

Prodetur 
Nacional 

Diagnóstico da Área 
das Atividades 
Turísticas 

FJP, Belotur, Comtur-
BH, trade turístico e 
sociedade civil 

R$47.091,14 

Estratégia de 
Desenvolvimento 
Integrado do Turismo 
Sustentável 

FJP, Belotur, Comtur-
BH, trade turístico e 
sociedade civil 

R$47.091,14 

Plano de Ação 
FJP, Belotur, Comtur-
BH, trade turístico e 
sociedade civil 

R$23.545,58 

Versão preliminar do 
PDITS – Plano de 
Desenvolvimento 
Integrado do Turismo 
Sustentável 

FJP, Belotur, Comtur-
BH, trade turístico e 
sociedade civil 

R$23.545,58 

Versão Final do 
PDITS – Plano de 
Desenvolvimento 
Integrado do Turismo 
Sustentável 

FJP, Belotur, Comtur-
BH, trade turístico e 
sociedade civil 

R$47.091,14 

Custo total: R$235.456,00 

Descrição da ação: O PDITS é o instrumento de planejamento do turismo em uma área geográfica 
selecionada, que tem por objetivo principal orientar o crescimento do setor em bases sustentáveis, em curto, 
médio e longo prazo, estabelecendo as bases para a definição de ações, as prioridades, e a tomada de 
decisão. Deve, portanto, constituir o instrumento técnico de gestão, coordenação e condução das decisões da 
política turística e de apoio ao setor privado, de modo a dirigir seus investimentos e melhorar a capacidade 
empresarial e o acesso ao mercado turístico. O PDITS deverá propor objetivos, metas e diretrizes para o 
desenvolvimento da atividade turística, visando à melhoria da qualidade de vida das populações residentes na 
área selecionada, que resultem em um documento com informações necessárias à caracterização da situação 
atual, identificando seus problemas e oportunidades e definindo estratégias e ações. Dentre as etapas estão a 
formulação dos objetivos; elaboração de diagnósticos; consolidação do diagnóstico e validação da seleção da 
área turística; elaboração das estratégias; elaboração do plano de ações; e elaboração de sistema de 
avaliação. 

Objetivo: Elaborar documento de planejamento e gestão do desenvolvimento do turismo no município 

Justificativa: O planejamento é a principal etapa no desenvolvimento da atividade turística, tendo em vista o 
impacto positivo e negativo causado, respectivamente quando existe um bom e péssimo planejamento. O 
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PDITS atua como documento que auxilia a tomada de decisões por meio do planejamento pensado a curto, 
médio e longo prazo. As definições contidas no PDITS podem contribuir para o desenvolvimento e crescimento 
do município e ainda ser utilizado como documente base de conhecimento da situação atual e onde se 
pretende chegar. 

Produtos e resultados: elaboração do PDITS-BH de forma a se obter um direcionamento no curto e no médio 
prazo para o planejamento turístico que sirva de subsídio às ações da Belotur;  instalação do planejamento 
contínuo; e organização das atividades turísticas no município de forma sustentável.  

 

Projeto Ações Órgãos envolvidos 
Custo 
estimado 

Fonte 
dos 
recursos 

Elaboração e Implantação 
do Plano Municipal de 
Turismo 

Elaboração do plano 
municipal de turismo 
de Belo Horizonte 
2017 

Belotur e Comtur-BH R$300.000,00 
Prodetur 
Nacional 

Custo total: R$ 300.000,00 

Descrição da ação: A partir do planejamento estabelecido no PDITS BH, será possível estabelecer os 
parâmetros que irão compor o Plano Municipal de Turismo. O Plano Municipal de Turismo será o principal 
instrumento de organização do turismo no município, bem como estipular o desenvolvimento coordenado e 
planejado das atividades.  

Objetivo: Implantar o plano municipal de turismo em 2017 

Justificativa: O plano municipal de turismo configura-se como a formalização e pactuação do modelo de 
planejamento e diretrizes que serão seguidas em período estipulado com a obtenção da organização das 
atividades turísticas em Belo Horizonte. A regulação do turismo no destino contribui para o alcance de 
resultados mais concretos e condizentes com as metas estipuladas. 

Produtos e resultados: instalação do planejamento contínuo; e organização das atividades turísticas no 
município de forma sustentável.  

 

Projeto Ações Órgãos envolvidos Custo estimado 
Fonte 
dos 
recursos 

Realização e Atualização 
do Inventário dos 
recursos turísticos 
(INVTUR) 

Realização do Inventário 
Turístico de Belo 
Horizonte 

Belotur, Conselho 
Municipal de 
Turismo 

R$80.000,00 

Prodetur 
Nacional Atualização anual do 

Inventário Turístico de 
BH 

Belotur, Conselho 
Municipal de 
Turismo 

R$50.000,00 por 
ano (por cinco 
anos) 

Custo Total: R$330.000,00 

Descrição da ação: a inventariação da oferta turística compreende: levantamento, identificação e registro dos 
atrativos turísticos, dos serviços e equipamentos turísticos e da infraestrutura de apoio ao turismo como 
instrumento base de informações para fins de planejamento e gestão da atividade turística.  

Objetivo: Conhecer e divulgar as informações turísticas. 

Justificativa: O inventário é a base de dados para divulgação aos turistas. Nele estão contidas as informações 
que precisam ser repassadas para que os turistas consigam visitar o destino munidos dos dados necessários. 
Além disso o inventário serve como base para diagnóstico e também para a proposição de intervenções, ações 
e projetos. 

Produtos e resultados: Invtur realizado em 2012 e atualizado anualmente, cumprindo uma das exigências para 
o repasse do ICMS Turístico aos municípios, tal como definido pela SETUR-MG. 
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Quadro 5.12 Consolidação do órgão consultivo do setor 
 
Linha de ação: Consolidar o órgão consultivo do setor  
 

Projeto Fases do projeto 
Órgãos 
envolvidos 

Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Fortalecimento da 
atuação do Comtur-
BH no planejamento 
turístico 

Incremento da 
participação do 
Comtur-BH nos 
fóruns de discussão 
municipais e 
metropolitanos 

Comtur-BH Sem custo direto Belotur 

Custo total: Sem custo direto 

Descrição da ação: estabelecimento de um espaço de discussão do desenvolvimento do turismo municipal, com 
a realização de grupos de debates, de proposições de políticas e de participação nos demais comitês e fóruns de 
discussões correlatos. 

Objetivo: Ampliar a participação da sociedade civil organizada no planejamento turístico 

Justificativa: O turismo envolve diferentes atores na execução das atividades e por isso é fundamental implantar 
um espaço de discussão e articulação onde haja a participação dos interessados no planejamento das atividades 
turísticas. 

Produtos e resultados: maior integração de ações voltadas ao desenvolvimento do setor, sem sobreposição de 
ações e Comtur-BH participativo nos demais fóruns setoriais de discussão municipais e metropolitanos. 
 
 

Quadro 5.13 Desenvolvimento de contas satélite em turismo e sistema de acompanhamento de 
programas e de políticas de investimento público no setor 
 
Linha de ação: Desenvolvimento de sistemas de estatísticas e de acompanhamento e avaliação de 
programas e de políticas de investimento público no setor 
 

Projeto Fases do projeto 
Órgãos 

envolvidos 
Custo estimado 

Fonte dos 
recursos 

Elaboração do 
Sistema de 
Informações 
Estatísticas e 
Documentais do 
Turismo,Sistema de 
Monitoramento e 
Avaliação dos 
Gastos Públicos e de 
Programas e 
Políticas de 
Investimento Público 
no Setor Turístico 

Elaboração de um sistema 
de coleta de dados; 
elaboração de informações 
estatísticas; e criação de 
indicadores estratégicos de 
avaliação e de 
monitoramento da atividade 
que subsidiem o 
planejamento do setor 

Comtur-BH e 
Belotur 

R$1.000.000,00 Prodetur 
Nacional Monitoramento da oferta e 

da demanda de 
capacitação; e avaliação 
dos programas e resultados 
dos cursos dos gestores 
dos atrativos e 
equipamentos e serviços. 

Apoiar o Programa de 
Gestão ambiental do PDITS 

Acompanhamento e 
divulgação dos gastos 
públicos em turismo 

Custo total: R$1.000.000,00 
Descrição da ação: aquisição de tecnologia e habilidades para a montagem de um sistema de informações do 
turismo municipal suficiente para a obtenção das informações necessárias ao planejamento e monitoramento. 

Objetivo: Monitorar o desenvolvimento do turismo 

Justificativa: A análise, acompanhamento e monitoramento das atividades turísticas é etapa fundamental para 
verificar a forma de atuação nos próximos projetos e ações.  

Produtos e resultados: indicadores econômicos e sociais da atividade turística; sistema de informações 
estatísticas e documentais do turismo; criação de um instrumento que forneça subsídio ao planejamento público 
e privado, ao monitoramento e avaliação, à tomada de decisões e ao controle estatístico das atividades 
turísticas; otimização dos recursos investidos; e transparência dos gastos públicos, para garantir que não haja 
sobreposição de ações e desperdício de recursos públicos. 
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5.1.5. Gestão socioambiental  
 
Em Belo Horizonte, a gestão ambiental pública dispõe de estrutura institucional e de 
arcabouço legal organizados e consolidados de acordo com o modelo de gestão ambiental 
pública estabelecido no Brasil pela Lei Federal 6.938. de agosto de 1981. Esta lei determina 
que a gestão ambiental pública deve ser composta por um órgão central, um órgão 
colegiado com poder deliberativo e órgãos executivos cujas atribuições estariam vinculadas 
ao controle e à promoção da melhoria da qualidade ambiental. Em Belo Horizonte, estes 
órgãos estão representados por: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), Conselho 
Municipal do Meio Ambiente do Município de Belo Horizonte (COMAM), Comitê Municipal 
sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência (CMMCE), Fundação de Parques Municipais 
(FPM) e Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte (FZB-BH).  
 
Os instrumentos de planejamento territorial que incidem sobre o município de Belo Horizonte 
são: Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais, Plano Diretor de Belo Horizonte, 
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte e 
Programa BH Metas e Resultados. Tais instrumentos dispõem de diretrizes relacionadas à 
melhoria da qualidade ambiental urbana e à preservação do meio ambiente. 
 
A gestão ambiental pública, em sua relação específica com o turismo, apresenta 
deficiências quanto ao planejamento turístico de suas unidades de conservação (UC), que 
não possuem planos de visita ou estudos de capacidade de carga elaborados ou em 
execução, na maioria dos casos. A sinalização turística e a adaptação de estruturas nas 
UCs para portadores de necessidades especiais também devem ser trabalhadas, assim 
como o fomento a programas de educação e sensibilização ambiental e a capacitação de 
gestores e técnicos. Recomenda-se que estes itens sejam incluídos em seus planos de 
manejo, a serem elaborados em conformidade com a legislação federal, estadual e 
municipal.  
 
Quanto à preservação dos recursos naturais, a situação ambiental da lagoa da Pampulha é 
fator essencial de atratividade da região ao desenvolvimento das atividades turísticas e das 
ações concernentes a sua despoluição e ao saneamento ambiental. Foram todas 
contempladas na seção ―Infraestrutura e Serviços Básicos‖. Neste tópico, a preservação da 
lagoa da Pampulha é abordada a partir da elaboração de um estudo de capacidade de 
carga da orla, que contempla sua capacidade de suporte em relação ao fluxo turístico atual 
e potencial, assim como em relação aos equipamentos e serviços de apoio cuja instalação 
se faz necessária. A preservação da serra do Curral deverá ser reforçada com a criação de 
um complexo turístico. Medidas de conservação e recuperação de áreas já degradadas na 
região deverão ser parametrizadas em seu Master plan. Este projeto está contemplado na 
seção ―Mercado Turístico‖.  
 
Com relação à gestão ambiental privada, o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) constitui-se 
no principal instrumento de política ambiental de organizações privadas, fundamental para 
aquisição de certificação ambiental, fixada por padrões nacionais ou internacionais e 
conferida por entidades normatizadoras.  
 
A Pesquisa da Oferta Turística de Belo Horizonte diagnosticou que grande parte dos 
serviços e equipamentos de hospedagem, gastronomia, agenciamento, eventos e lazer e 
entretenimento não possui sistemas de gestão ambiental implantados e que realizam 
algumas práticas isoladas de gestão ambiental, principalmente as de redução de consumo 
de água e energia. Sugere-se que a implantação de sistemas de gestão ambiental nos 
atrativos turísticos seja priorizada a partir da criação de um programa de certificação 
ambiental e da capacitação e sensibilização dos gestores. 
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Para que o desenvolvimento turístico seja sustentável, é também necessário garantir que a 
população receptora se beneficie dos investimentos e empreendimentos realizados, 
principalmente no que se refere à geração de emprego e renda.  
As ações no âmbito da gestão ambiental da atividade turística em Belo Horizonte referem-
se, pois, ao planejamento do uso turístico nas UCs, à preservação dos recursos naturais, à 
criação de normas ambientais complementares e à sensibilização da população local quanto 
ao desenvolvimento do turismo sustentável. Tais ações encontram-se descritas nos quadros 
5.14 a 5.17.  
 
Quadro 5.14 Exploração turística sustentável das unidades de conservação municipais e estaduais 
 
Linha de ação: Elaboração de instrumentos de planejamento e gestão ambientais em unidades de 
conservação 

 

Projeto Fases do projeto 
Órgãos 

envolvidos 
Custo estimado 

Fonte dos 
recursos 

Elaboração dos 
planos de manejo 
nas Unidades de 
Conservação de 
interesse turístico 
em Belo Horizonte 

Elaboração do plano de 
manejo do Parque Municipal 
Américo Renné Gianetti 

FPM R$70.000,00 

Fundação 
de Parques 
Municipais 

Elaboração do plano de 
manejo do Parque Ecológico 
da Pampulha 

FPM e FZB-BH R$130.000,00 

Elaboração do plano de 
manejo do Parque Municipal 
Fazenda Lagoa do Nado 

FPM R$100.000,00 

Elaboração do plano de 
manejo do Parque Estadual da 
Baleia 

FPM e IEF R$200.000,00 
Governo 
Estadual 

Custo total: R$500.000,00  
Descrição da ação: elaboração de termos de referência; contratação de serviços; e acompanhamento da 
elaboração de planos de manejo do Parque Municipal Américo Renné Gianetti, do Parque Ecológico da 
Pampulha, do Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado e do Parque Estadual da Baleia, com vistas à sua 
utilização como produto turístico. 

Objetivo: Garantir a conservação ambiental em Belo Horizonte 

Justificativa: A proposição de medidas preventivas e técnicas operacionais devem buscar as formas de 
intervenções menos danosas ao meio ambiente, minimizando os impactos causados a natureza e a sociedade. 
O Plano de Manejo é o principal instrumento para conseguir atingir este objetivo. 

Produtos e resultados: planos de manejo que estabeleçam os critérios para o uso e a capacidade de suporte 
das unidades de conservação, propondo adaptações necessárias ao uso turístico sustentável; planos de manejo 
disponíveis para acesso pela comunidade e Poder Público nos atrativos e na Prefeitura e em meio digital.  

 
Quadro 5.15 Normas ambientais complementares relacionadas à atividade turística 
 
Linha de ação: Propostas de normas ambientais complementares 

 

Projeto Fase dos projetos 
Órgãos 

envolvidos 
Custo estimado 

Fonte dos 
recursos 

Elaboração do 
Projeto e 
Concessão do 
Programa de 
Certificação 
Ambiental 

Estudos e projetos, divulgação 
PBH, Semad, 
MMA 

R$454.000,00 
PBH 
Semad-MG 
MMA 

Concessão de Certificado de 
Sustentabilidade Ambiental  

SMMA 

Custo total: R$ 454.000,00 

Descrição da ação: o Certificado de Sustentabilidade Ambiental foi idealizado pelo Comitê Municipal de 
Mudanças Climáticas e Ecoeficiência da prefeitura e será concedido aos empreendimentos que proporcionarem a 
redução do consumo de água, de energia e de geração de resíduos e que adotarem alternativas de reciclagem e 
reaproveitamento dos resíduos. Os empreendimentos certificados receberão o selo ―Boas práticas ambientais‖, 
com graduações bronze, prata e ouro, dependendo das ações implantadas. 

Objetivo: Incentivar a responsabilidade sócio-ambiental 

Justificativa: Instaurar procedimentos padrões resguarda e auxilia na melhoria das ações ambientais. 

Produtos e resultados: empreendimentos de todas as áreas, principalmente os relacionados à estrutura de 
equipamentos e serviços para a Copa do Mundo 2014, que adotarem processos produtivos ecoeficientes serão 
certificados; e estímulo à prática de processos mais sustentáveis no que se refere a efluentes, água, energia e 
materiais de construção.  
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Quadro 5.16 Propostas de estudos de capacidade de carga e de levantamento de indicadores 
ambientais 
 
Linha de ação: Estudos de capacidade de carga e de limites aceitáveis de alteração e levantamento 
de linhas base de referência de indicadores ambientais 
 

Projeto Fase dos projetos 
Órgãos 

envolvidos 
Custo estimado 

Fonte dos 
recursos 

Elaboração do 
Estudo de 
capacidade de 
carga da orla 
da lagoa da 
Pampulha e 
Regulamen-
tação do uso 
da orla para 
eventos.  

Levantamento da capacidade de 
carga da orla da Pampulha e dos 
equipamentos e serviços de apoio 
necessários para atender à 
demanda atual e potencial  

Regional 
Pampulha e 
Belotur 

R$50.000,00 Belotur 

Regulamentação do uso e 
capacidade de carga para eventos 
na orla. 

Belotur, 
Câmara 
Municipal e 
PBH 

Sem custo Sem custo  

Custo total: R$50.000,00 

Descrição da ação: estudo de capacidade de carga da orla da Pampulha, de forma a definir padrões para a 
realização de eventos na orla e orientar o Poderes Público e o privado em sua realização; planejamento 
turístico da orla, visando à exploração sustentável deste recurso e à melhoria do atendimento ao turista e da 
população local; e regulamentação do uso.  

Objetivo: Diagnosticar a capacidade de carga da Orla da Pampulha e regulamentar seu uso. 

Justificativa: A certificação ambiental é uma ferramenta que permite às empresas estabelecer um processo 
contínuo de gerenciamento de seus impactos sobre o meio ambiente, podendo ter resultados efetivos na 
melhoria do desempenho ambiental das empresas e constituir-se em valioso instrumento para consolidação da 
co-responsabilidade envolvendo as empresas e os órgãos de controle ambiental. O processo de certificação 
motiva os funcionários para mudança de atitudes que se refletem no desenvolvimento de medidas preventivas. 

Produtos e resultados: maior controle dos eventos realizados na orla da lagoa da Pampulha; redução de seus 
impactos no ambiente natural; adequação da infraestrutura local. 

 

Projeto Fase dos projetos 
Órgãos 
envolvidos 

Custo estimado 

Fonte 
dos 
recursos 

Definição dos 
Indicadores 
ambientais 
para o turismo 
em Belo 
Horizonte e 
Monitoramento 

Definição de padrões de qualidade 
ambiental do município e dos 
impactos do turismo em relação a: 
qualidade da água, qualidade do ar, 
padrão de balneabilidade, normas de 
emissão de ruídos, etc., em 
conformidade com os padrões 
definidos em legislação federal  

SMMA e 
Belotur 

R$300.000,00 

Semad 

Monitoramento dos indicadores  
SMMA e 
Belotur 

R$4.000.000,00 

Custo total: R$4.300.000,00 

Descrição da ação: definição de indicadores ambientais para o município, agregados em seis temas: Ar, Água, 
Solo, Biodiversidade, Institucional e Socioeconomia, de forma a desenvolver um sistema de avaliação dos 
impactos ambientais das políticas públicas do turismo que informe a sociedade e subsidie o planejamento.  

Objetivo: Desenvolver sistema de avaliação de impactos ambientais 

Justificativa: O turismo precisa ser uma atividade boa para a população para que a cidade aceite e desenvolva 
o turismo. Buscar estabelecer os padrões para qualidade do ambiente em seus diferentes aspectos e 
compatibilizar os usos e utilização dos espaços e dos bens de consumo podem ser a principal ferramenta na 
estruturação da qualidade de vida da população, dos visitantes e da própria cidade. 

Produtos e resultados: indicadores ambientais referência consolidados para a avaliação e monitoramento da 
atividade turística. 
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Linha de ação: Avaliação ambiental estratégica do Prodetur 
 

Projeto Fase dos projetos Órgãos envolvidos Custo estimado 
Fonte dos 
recursos 

Elaboração da 
Avaliação Ambiental 
Estratégica do 
PRODETUR do 
Município de Belo 
Horizonte  

Planejamento e 
montagem de equipe 

Belotur, Comtur-BH 

R$ 300.000,00 

Prodetur 
Nacional 

Montagem de banco de 
dados e elaboração de 
instrumentos 

Belotur 

Realizar Avaliação 
Ambiental Estratégica 
(AAE) do Plano  

Belotur, Comtur-BH, 
trade turístico 

R$250.000,00 
Divulgar resultados e 
propor 
encaminhamentos 

Belotur, Comtur-BH, 
trade turístico e 
sociedade civil 

Custo total: R$550.000,00 

Descrição da ação: Elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica do PRODETUR do Município de Belo 
Horizonte; elaboração e aplicação de instrumentos de pesquisa, planejamento de reuniões e outros 
instrumentos de participação institucional e civil; organização, armazenamento e análise de dados e 
informações do setor, em conjunto com o Sistema de Informações Estatísticas e documentais do turismo em 
Belo Horizonte; realização da AAE do Plano; e divulgação de resultados e proposição de ações. 

Objetivo: Acompanhar o impacto ambiental causado pelo desenvolvimento de atividades turísticas 

Justificativa: O turismo gera impactos em diversas áreas, em diferentes proporções. O ideal é a busca da 
minimização dos impactos negativos e ampliação dos impactos positivos. O programa de gestão ambiental é 
condicionante para bons resultados na execução de atividades que impactem direta e indiretamente no 
ambiente. 

Produtos e resultados: equipe e programa de gestão ambiental implantado e atuante; informações acerca dos 
impactos socioambientais do PDITS-BH disponíveis; e monitoramento das ações mitigadoras em execução e 
propositivo. 
 
Quadro 5.17 Sensibilização da população local quanto ao turismo 
 
Linha de ação: Programas de sensibilização e educação ambiental 
 

 

Projeto Fase dos projetos 
Órgãos 

envolvidos 
Custo estimado 

Fonte 
dos 

recursos 

Realização de 
Campanhas de 
sensibilização e de 
educação 
ambiental nas 
regionais de Belo 
Horizonte 

Pesquisa amostral com a 
população a ser beneficiada 
por projetos de educação 
ambiental 

Belotur 

R$1.000.000,00 
SMMA 

Realização de oficinas e 
palestras, e mobilização da 
população e de turistas 
quanto à preservação da dos 
atrativos naturais e culturais 

Regionais, SMMA 
e Belotur 

Criação de circuitos de 
percepção ambiental na 
região da Pampulha e da 
Serra do Curral 

Regionais 
Pampulha e Centro 
Sul, SMMA e 
Belotur 

Custo total: R$ 1.000.000,00 
Descrição da ação: projetos contínuos de educação ambiental com população e turistas; e criação de circuitos 
de percepção ambiental interativos que auxiliem no processo de educação ambiental nas principais áreas do 
turismo de Belo Horizonte.   

Objetivo: Sensibilizar população e turistas sobre conservação sócio-ambiental 

Justificativa: A sensibilização ―é o passo inicial e permanente para que todas as ações de desenvolvimento 
turístico sejam bem sucedidas‖ (Livro 2 – Curso de Regionalização do Turismo), pois insere a comunidade 
neste processo, atribuindo sua responsabilidade e esclarecendo os reais benefícios decorrentes do 
desenvolvimento, tornando assim mais vigoroso o resultado das ações e facilitando o alcance de objetivos 
comuns. 

Produtos e resultados: população sensibilizada para a recepção de visitantes e informada com relação aos 
atrativos locais. 
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Projeto Fase dos projetos 
Órgãos 

envolvidos 
Custo estimado 

Fonte 
dos 

recursos 
Promoção de 
programas de 
sensibilização 
quanto à 
reciclagem e à 
limpeza urbana   

Realização de programas 
de reciclagem, realização 
de oficinas de educação 
ambiental  

SLU 
SMMA 

R$1.000.000,00 SLU 

Custo total: R$1.000.000,00  

Descrição da ação: programas contínuos de educação ambiental para os condomínios, edifícios 
comerciais e moradores da cidade de Belo Horizonte em geral com relação à reciclagem de resíduos. 

Objetivo: Aumentar a reciclagem do lixo no município. 

Justificativa: A questão do lixo nos grandes centros urbanos e turísticos necessita do envolvimento da 
sociedade para discussão, organização e implementação de projetos simples e viáveis adequados a 
cada situação e local. Ações educativas e de sensibilização que desperte, ensine e ative no indivíduo um 
novo conceito de participação e responsabilidade social em relação ao lixo podem contribuir para a 
redução do lixo produzido. 

Produtos e resultados: aumento da coleta de materiais recicláveis; aumento do volume da coleta seletiva 
e destinação adequada dos resíduos sólidos; e melhoria do sistema de limpeza urbana. 

 

Projeto Fase dos projetos 
Órgãos 

envolvidos 
Custo estimado 

Fonte 
dos 

recursos 

Elaboração da 
Cartilha do Projeto 
BH vai até você - 
Sensibilização 
turística e de 
educação 
ambiental na rede 
municipal de 
educação e 
Capacitação 

Cartilhas do aluno e 
professor: revisão 
pedagógica, design 
gráfico e impressão. 

Secretaria 
Municipal de 
Educação, Belotur 

R$800.000,00 
Prodetur 
Nacional 

Capacitação para 
coordenadores e 
professores das escolas. 

Divulgação e logística. 

Custo total: R$800.000,00 
Descrição da ação: elaboração de roteiro turístico usado em atividade extraclasse; criação das cartilhas; 
criação de jogos; criação e confecção de material de divulgação do projeto; e realização de processo de 
avaliação. 

Objetivo: Estimular o público alvo a conhecer, valorizar, preservar e divulgar os atrativos turísticos de Belo 
Horizonte 

Justificativa: O nome do projeto ―BH vai até você‖ reflete o objetivo de levar Belo Horizonte até os 
professores e estudantes de escolas municipais da Capital, sensibilizando-os sobre a preservação de seu 
potencial turístico e educando-os para a prática do turismo sustentável e estimulando o público-alvo a 
conhecer, valorizar, preservar e divulgar os atrativos turísticos de Belo Horizonte, desenvolvendo a 
hospitalidade e o crescimento da atividade turística. Neste sentido, o projeto ―BH vai até você!‖ efetiva a 
ação A41, do Programa de Sensibilização para a Hospitalidade, do Plano Horizonte – Plano de Marketing 
Turístico de Belo Horizonte, visando preparar a comunidade para melhor receber o fluxo turístico oriundo 
da Copa do Mundo de 2014. 

Produtos e resultados: inserção do estudo do turismo nas escolas estimulando a participação da 
comunidade no desenvolvimento do turismo em Belo Horizonte, estimulando a valorização da cidade, a 
preservação do patrimônio e a melhoria da qualidade na recepção dos turistas. 
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5.2. Dimensionamento do investimento total 
 
Tabela 5.1 Dimensionamento do investimento total e do Prodetur Nacional no Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de Belo Horizonte – 2011 

Projeto 
Investimento total Investimento do Prodetur 

R$ US$ R$ US$ 

Total geral 6.040.982.681,00 3.775.614.175,63 90.000.000,00 56.250.000,00 

Componente Produto turístico 327.637.625,00 204.773.515,63 71.019.544,00 44.387.215,00 

Elaboração do Projeto e Criação do 
Complexo Turístico da Serra do Curral 

31.703.125,00 19.814.453,13 10.329.544,00 6.455.965,00 

Elaboração do Projeto e Implantação 
do Espaço Cultural Multiuso no 
Parque Municipal 

14.000.000,00 8.750.000,00 14.000.000,00 8.750.000,00 

Elaboração do Projeto e Construção 
do Espaço Municipal de Eventos 

26.550.000,00 16.593.750,00 22.000.000,00 13.750.000,00 

Elaboração do Projeto e Implantação 
do Centro de Convenções Cidade 
Nova 

60.000.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 

Elaboração do Projeto e Reforma do 
Expominas 

150.000.000,00 93.750.000,00 0,00 0,00 

Elaboração do Projeto e Implantação 
da Sinalização Interpretativa 

350.000,00 218.750,00 350.000,00 218.750,00 

Elaboração do Projeto e 
Requalificação e Tratamento 
Paisagístico da região da Savassi 

7.000.000,00 4.375.000,00 0,00 0,00 

Elaboração do Projeto e 
Requalificação e Tratamento 
Paisagístico da região do Barro Preto 
– Pólo da Moda 

15.000.000,00 9.375.000,00 15.000.000,00 9.375.000,00 

Elaboração do Projeto e Tratamento 
urbanístico e paisagístico da Lagoa e 
entorno 

9.680.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00 

Elaboração de diagnóstico e material 
para a Realização da Capacitação de 
gestores e profissionais dos serviços e 
equipamentos e atrativos turísticos 

3.000.000,00 1.875.000,00 0,00 0,00 

Elaboração de programas de 
incentivos para investimento e 
fomento à criação de produtos e 
projetos empresariais 

200.000,00 125.000,00 0,00 0,00 

Criação de incentivos fiscais, relativo 
ao ISSQN sobre a venda de ingressos 
e estandes 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Promoção do fortalecimento da base 
empresarial do turismo 

735.000,00 459.375,00 0,00 0,00 

Elaboração do Projeto e Implantação 
da Sinalização turística e indicativa do 
município de Belo Horizonte 

5.200.000,00 3.250.000,00 5.200.000,00 3.250.000,00 

Elaboração do projeto de reforma e 
requalificação do Centro de 
Atendimento ao Turista Mercado das 
Flores 

140.000,00 87.500,00 140.000,00 87.500,00 

Elaboração do Projeto e Implantação 
de pontos de informação e assistência 
ao turista 

4.000.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 

Elaboração de estudo de viabilidade e 
de demanda para implantação do 
Terminal turístico de Belo Horizonte 

79.500,00 49.687,50 0,00 0,00 

Componente Comercialização 13.700.600,00 8.562.875,00 13.000.000,00 8.125.000,00 

Elaboração do Plano de Marketing e 
Implantação das ações estratégicas 

13.700.600,00 8.562.875,00 13.000.000,00 8.125.000,00 

continua 
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continuação da tabela 5.2.1 

Projeto 
Investimento total Total Prodetur 

R$ US$ R$ US$ 

Componente Infraestrutura e serviços básicos 5.686.360.000,00 3.553.975.000,00 0,00 0,00 

Elaboração do Projeto e Reforma e 
Ampliação do Anel Rodoviário 

700.000.000,00 437.500.000,00 0,00 0,00 

Elaboração do Projeto e Ampliação da 
linha do metrô 

3.000.000.000,00 1.875.000.000,00 0,00 0,00 

Elaboração do Projeto e Implantação do 
BRT área Central 

56.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 

Elaboração do Projeto e Implantação as 
obras do Boulevad Arrudas - Tereza 
Cristina 

213.000.000,00 133.125.000,00 0,00 0,00 

Elaboração do Projeto e Implantação do 
BRT avenidas Antonio Carlos e Pedro I 

688.200.000,00 430.125.000,00 0,00 0,00 

Elaboração do Projeto e Implantação do 
BRT da Avenida Cristiano Machado 

51.200.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 

Elaboração do Projeto e Implantação do 
BRT avenidas Pedro II e Carlos Luz 

231.500.000,00 144.687.500,00 0,00 0,00 

Elaboração do Projeto e Implantação da 
rodoviária do bairro São Gabriel 

150.000.000,00 93.750.000,00 0,00 0,00 

Elaboração do Projeto e Ampliação da 
capacidade do Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves 

408.650.000,00 255.406.250,00 0,00 0,00 

Execução das Obras de Saneamento 
ambiental na região da Pampulha 

187.000.000,00 116.875.000,00 0,00 0,00 

Elaboração do Projeto e 
Aperfeiçoamento da Segurança de 
atrativos, serviços e equipamentos 
turísticos e prevenção e combate a 
incêndios. 

200.000,00 125.000,00 0,00 0,00 

Redução da informalidade no setor de 
transporte nos equipamentos de lazer 

100.000,00 62.500,00 0,00 0,00 

Controle a presença de ambulantes nos 
equipamentos de lazer 

100.000,00 62.500,00 0,00 0,00 

Reaparelhamento da Academia da 
Polícia Civil de Minas Gerais e 
capacitação de profissionais de 
segurança 

410.000,00 256.250,00 0,00 0,00 

Componente Fortalecimento institucional 4.945.000,00 3.090.625,00 4.945.000,00 3.090.625,00 

Elaboração do Projeto e Implantação 
das atividades de Fortalecimento 
Institucional da BELOTUR 

2.665.000,00 1.665.625,00 2.665.000,00 1.665.625,00 

Normatização de atribuições e funções 
do Comtur-BH 

 Sem custo direto 0,00  0,00 0,00 

Criação de um Fundo Municipal de 
Turismo 

 Sem custo direto 0,00  0,00 0,00 

Estruturação da Unidade de 
Coordenação de Projeto no município 

100.000,00 62.500,00 100.000,00 62.500,00 

Elaboração do Projeto e Normatização 
da Belotur como órgão responsável pela 
elaboração do Plano Municipal de 
Turismo (PMT) 

 Sem custo direto 0,00  0,00 0,00 

Elaboração e Implantação do Plano 
Municipal de Turismo 

300.000,00 187.500,00 300.000,00 187.500,00 

Realização e Atualização do Inventário 
dos recursos turísticos (INVTUR) 

330.000,00 206.250,00 330.000,00 206.250,00 

Elaboração do Programa de gestão 
ambiental do Pdits-BH   

550.000,00 343.750,00 550.000,00 343.750,00 

Fortalecimento da atuação do Comtur-
BH no planejamento turístico 

 Sem custo direto 0,00  0,00 0,00 

Elaboração do Sistema de Informações 
Estatísticas e Documentais do Turismo, 
Sistema de Monitoramento e Avaliação 
dos Gastos Públicos e de Programas e 
Políticas de Investimento Público no 

1.000.000,00 625.000,00 1.000.000,00 625.000,00 
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Setor Turístico 

Componente Gestão Socioambiental 8.339.456,00 5.212.160,00 1.035.456,00 647.160,00 

Elaboração dos planos de manejo nas 
Unidades de Conservação de interesse 
turístico em Belo Horizonte 

500.000,00 312.500,00 0,00 0,00 

Elaboração do Projeto e Concessão do 
Programa de Certificação Ambiental 

454.000,00 283.750,00 0,00 0,00 

Elaboração do Estudo de capacidade de 
carga da orla da lagoa da Pampulha e 
Regulamentação do uso da orla para 
eventos. 

50.000,00 31.250,00 0,00 0,00 

Definição dos Indicadores ambientais 
para o turismo em Belo Horizonte e 
Monitoramento 

4.300.000,00 2.687.500,00 0,00 0,00 

Elaboração da Avaliação Ambiental 
Estratégica do PRODETUR do Município 
de Belo Horizonte 

235.456,00 147.160,00 235.456,00 147.160,00 

Realização de Campanhas de 
sensibilização e de educação ambiental 
nas regionais de Belo Horizonte 

1.000.000,00 625.000,00 0,00 0,00 

Promoção de programas de 
sensibilização quanto à reciclagem e à 
limpeza urbana   

1.000.000,00 625.000,00 0,00 0,00 

Elaboração da Cartilha do Projeto BH vai 
até você - Sensibilização turística e de 
educação ambiental na rede municipal 
de educação e Capacitação 

800.000,00 500.000,00 800.000,00 500.000,00 
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Tabela 5.2 Resumo dos investimentos do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 
de Belo Horizonte – 2011 

Componente 
Investimento total  Investimento Prodetur 

R$ US$ % R$ US$ % 

Total geral  6.040.982.681,00 3.775.614.175,63 100 90.000.000,00 56.250.000,00 100 

Produto turístico 327.637.625,00 204.773.515,63 5,42 71.019.544,00 44.387.215,00 78,91 

Comercialização 13.700.600,00 8.562.875,00 0,23 13.000.000,00 8.125.000,00 14,44 

Infraestrutura e 
serviços básicos 

5.686.360.000,00 3.553.975.000,00 94,13 0,00 0,00 0,00 

Fortalecimento 
institucional 

5.180.456,00 3.237.785,00 0,09 5.180.456,00 3.237.785,00 5,76 

Gestão socioambiental 8.104.000,00 5.065.000,00 0,13 800.000,00 500.000,00 0,89 

(*) - Cotação do Dólar: US$1,00 = R$1,60 

 
 
 

5.3. Seleção e priorização das ações 
 
A seleção das ações a serem contempladas pelo PDITS-BH obedece à necessidade 
diagnosticada de qualificar o produto turístico e de promover o fortalecimento institucional 
em Belo Horizonte. Ambas as ações são necessárias à melhor estruturação turística do 
destino e ao aumento de sua competitividade diante dos demais destinos. 
 
A priorização de ações foi feita a partir da classificação das ações e dos projetos propostos 
em prioridades I e II, segundo os conceitos, a saber: 
 
Prioridade I – ações ou projetos prioritários que possuem linhas de financiamento previstas 
no Prodetur Nacional. 
 
Prioridade II – demais ações e projetos propostos que deverão ser contemplados e 
executados a partir de outras fontes de financiamento. 
 
As ações prioritárias contempladas pelo PDITS-BH estão apresentadas na Tabela 5.3.1 por 
componente do Programa, custo estimado total e cronograma de desembolso em valores 
absolutos e percentuais. 
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Tabela 5.3  Ações prioritárias e cronograma de desembolso do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de Belo Horizonte – PDITS-BH 
– 2011-2016 

Ações prioritáras 
Custo estimado total 

Cronograma de desembolso por ano 

Em percentuais - % Em reais - R$ 

R$ US$ (*) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Produto turístico 71.019.544,00 44.387.215,00 18 54 16 10 2 12.792.954,40 38.112.386,00 11.382.386,00 7.182.386,00 1.549.431,60 

Elaboração do Projeto e Criação do Complexo Turístico da 
Serra do Curral 10.329.544 6.455.965,00 10 25 25 25 15 1.032.954 2.582.386 2.582.386 2.582.386 1.549.432 

Elaboração do Projeto e Implantação do Espaço Cultural 
Multiuso no Parque Municipal 14.000.000,00 8.750.000,00 30 20 20 30 0 4.200.000 2.800.000 2.800.000 4.200.000 0,00 

Construção do Espaço Municipal de Eventos 22.000.000,00 13.750.000,00 20 60 20 0 0 4.400.000 13.200.000 4.400.000 0,00 0,00 
Elaboração do Projeto e Implantação da Sinalização 
Interpretativa 350.000,00 218.750,00 40 60 0 0 0 140.000 210.000 0,00 0,00 0,00 

Elaboração do Projeto e Requalificação e Tratamento 
Paisagístico da região do Barro Preto – Polo da Moda 15.000.000,00 9.375.000,00 0 100 0 0 0 0 15.000.000 0,00 0,00 0,00 
Implantação da Sinalização turística e indicativa do município 
de Belo Horizonte 5.200.000,00 3.250.000,00 40 60 0 0 0 2.080.000 3.120.000 0,00 0,00 0,00 
Elaboração do projeto de reforma e requalificação do Centro 
de Atendimento ao Turista Mercado das Flores 140.000,00 87.500,00 100 0 0 0 0 140.000 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elaboração do Projeto e Implantação de pontos de 
informação e assistência ao turista 4.000.000,00 2.500.000,00 20 30 40 10 0 800.000 1.200.000 1.600.000 400.000 0,00 

Comercialização 13.000.000,00 8.125.000,00 20 20 20 20 20 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 

Elaboração do Plano de Marketing e Implantação das ações 
estratégicas 13.000.000,00 8.125.000,00 20 20 20 20 20 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 

Fortalecimento institucional 5.180.456,00 3.237.785,00 45 32 6 6 12 2.339.956,00 1.634.500,00 302.000,00 302.000,00 602.000,00 

Elaboração do Projeto e Implantação das atividades de 
Fortalecimento Institucional da BELOTUR 2.665.000,00 1.665.625,00 50 50 0 0 0 1.332.500 1.332.500 0,00 0,00 0,00 

Estruturação da Unidade de Coordenação de Projeto no 
município 100.000,00 62.500,00 20 20 20 20 20 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do 
Turismo Sustentável de Belo Horizonte – PDITS-BH 235.456,00 147.160,00 100 0 0 0 0 235.456 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaboração e Implantação do Plano Municipal de Turismo 300.000,00 187.500,00 0 0 0 0 100 0 0,00 0,00 0,00 300.000 
Realização e Atualização do Inventário dos recursos 
turísticos (INVTUR) 330.000,00 206.250,00 40 15 15 15 15 132.000 49.500 49.500 49.500 49.500 
Elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica do 
PRODETUR do Município de Belo Horizonte 550.000,00 343.750,00 40 15 15 15 15 220.000 82.500 82.500 82.500 82.500 
Elaboração do Sistema de Informações Estatísticas e 
Documentais do Turismo,Sistema de Monitoramento e 
Avaliação dos Gastos Públicos e de Programas e Políticas 
de Investimento Público no Setor Turístico 1.000.000,00 625.000,00 40 15 15 15 15 400.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

Gestão socioambiental 800.000,00 500.000,00 30 60 10 0 0 240.000,00 480.000,00 80.000,00 0,00 0,00 

Elaboração da Cartilha do Projeto BH vai até você - 
Sensibilização turística e de educação ambiental na rede 
municipal de educação e Capacitação 800.000,00 500.000 30 60 10 0 0 240.000 480.000 80.000 0,00 0,00 

Investimento estimado total 90.000.000 56.250.000 20,0 47,6 16,0 11,2 5,3 17.972.910,00 42.826.886,00 14.364.386,00 10.084.386,00 4.751.432,00 
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5.4. Descrição das ações a serem realizadas durante os dezoito primeiros 
meses de financiamento do Prodetur Nacional 

 
As ações a serem realizadas durante os primeiros dezoito meses de financiamento pelo 
Prodetur Nacional são aquelas essenciais à estruturação institucional do turismo em Belo 
Horizonte e que servem de base para o desenvolvimento das demais ações propostas no 
PDITS/BH. Os quadros 5.18 a 5.33 apresentam o detalhamento dos projetos a serem 
financiados pelo Prodetur Nacional em seus 18 primeiros meses, por componente do 
prgorama.  
 

 Produto Turístico 

 
Quadro 5.18 Detalhamento - Elaboração do Projeto e Criação do Complexo Turístico da Serra do 

Curral 

1. Objetivo 
Dotar a Serra do Curral com infra-estrutura turística adequada, resguardando os aspectos 
ambientais, culturais, sociais e espaciais. Estudar a viabilidade econômica e ambiental do 
Complexo Turístico da Serra do Curral, que visa articular os aspectos de governança e 
sustentabilidade à proposta de integração das áreas que hoje conformam o Parque Municipal das 
Mangabeiras, a Reserva Biológica Parque Fort Lauderdale, o Parque Estadual da Baleia e o 
Parque da Serra do Curral. A criação do Complexo Ambiental Serra do Curral será resultado de um 
conjunto de ações ambientais voltadas para a preservação, o ecoturismo, a sustentabilidade, o 
lazer e a recuperação dos biomas ricos em espécies endêmicas, de acordo com o planejamento de 
manejo específico a ser implantado. O projeto visa ao levantamento e à avaliação técnica das 
áreas e parques que comporão este Complexo, com vistas à elaboração de projeto básico e do 
projeto executivo, contendo a infraestrutura necessária a sua implantação. 

2. Justificativa 
O Complexo Turístico da Serra do Curral visa dotar Belo Horizonte de uma instituição de vocação 
educacional, turística, cultural e de lazer capacitada a preservar e difundir seu patrimônio integral. 
A preocupação de se implantar numa Área de Preservação Ambiental um projeto que se utilize de 
tecnologias adequadas à sua operacionalização e de um planejamento que garanta as condições 
de uso, valorização e preservação dos recursos ambientais, norteando, assim, o desenvolvimento 
do Projeto Turístico da Capital, justifica o caráter unicamente técnico e a complexidade dos 
serviços a serem contratados, não podendo, assim, ser considerado como serviços comuns. 

3. Efeitos esperados no desenvolvimento turístico: 
- preservação e conservação do patrimônio 
ambiental; 
- formatação de produto turístico inovador, de 
grande interesse, com significação para o mercado 
turístico nacional e internacional; 
- fortalecimento do símbolo da cidade de Belo 
Horizonte. 

4. Benefícios e beneficiários: 
- conservação do patrimônio ambiental: 
sociedade de modo geral; 
- intervenções apenas em áreas 
antropizadas: preservação do meio 
ambiente; 
- criação de produto turístico: turistas e 
população local; 
- revitalização do Parque das Mangabeiras: 
Fundação de Parques Municipais 

continua 
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continuação do quadro 5.18 

5. Descrição da ação 
Elaboração de Estudos e Projetos para a implantação do Complexo Turístico da Serra do Curral: 
Fase 1 - Levantamento de dados 
Fase 2 - Estudo do Desenvolvimento de atrações turísticas e de Viabilidade Econômica-Financeira. 
Fase 3 - Estudos de Meio Ambiente. 
Fase 4 - Estudo de Desenvolvimento de traçado do teleférico. 
Fase 5 - Estudo de Programa de Museologia, Cultura e Sócio-educacional. 
Fase 6 - Plano Geral de Diretrizes para Implantação do Complexo Turístico da Serra do Curral e Master 
Plan. 
Fase 7 - Gerenciamento 
Elaboração do Projeto Básico e Executivo para a implantação do Projeto Turístico e Ambiental da Serra 
do Curral 
Etapa 1 - Identificação, levantamento topográfico e levantamento fundiário das áreas e parques que 
comporão o complexo ambiental da serra do Curral. 
Etapa 2 - Caracterização das áreas de uso público e de conservação ambiental. 
Etapa 3 - Elaboração do Plano Diretor, contemplando todas as áreas e parques que comporão o 
Complexo Ambiental da Serra do Curral. 
Etapa 4 - Levantamento da infraestrutura necessária a implantação do Plano Diretor do Complexo 
Ambiental da Serra do Curral. 
Etapa 5 - Consolidação do projeto básico e do projeto executivo para a implantação do Complexo 
Ambiental da Serra do Curral. 

6. Responsáveis pela execução: 
Elaboração de estudos e projetos para a 
implantação do Complexo Turístico da Serra 
do Curral: 
Convênio: Belotur 
Execução: Escritório Gustavo Penna 
Arquitetos & Associados 
Acompanhamento e validação: Belotur e 
Fundação de Parques Municipais 
Elaboração do projeto básico e do projeto 
executivo para a implantação do Projeto 
Turístico e Ambiental da Serra do Curral: 
Convênio: Belotur 
Execução: Empresa contratada 
Acompanhamento e validação: Fundação de 
Parques Municipais 

7. Entidade responsável pela implantação, operação, 
manutenção da obra ou serviço 
 
Elaboração de estudos e projetos para a implantação 
do Complexo Turístico da Serra do Curral: 
Execução: Escritório Gustavo Penna Arquitetos & 
Associados 
 
Elaboração do Projeto Básico e Executivo para a 
implantação do Projeto Turístico e Ambiental da Serra 
do Curral: 
Execução: Empresa contratada 

8. Custo estimado: 
Elaboração de estudos e projetos para a 
implantação do Complexo Turístico da Serra 
do Curral: R$853.125,00  
 
Elaboração do projeto básico e do projeto 
executivo para a implantação do Projeto 
Turístico e Ambiental da Serra do Curral:  
R$850.000,00 
 
Implantação: R$ 30.000,000,00 (após os 18 
primeiros meses) 

9. Fonte de 
financiamento 
 
MTur/Prodetur Nacional: 
R$10.329.544,00 
 
Iniciativa privada:  
R$21.373.581,00 

10. Gastos estimados de 
operação 
 
Total: R$31.703.125,00, 
sendo:  
R$853.125,00 para o 
projeto de implantação; 
R$850.000,00 para os 
projetos básico e o projeto 
executivo;e  
R$30.000,000,00 para a 
implantação 

11. Mecanismos previstos de recuperação de 
custos 
 Master plan: Não há 
Implantação: taxas de entrada, convênios, 
aluguéis 

12. Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei 
para a implantação: Estudo de Impacto Ambiental e 
Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente 
(EIA/RIMA) 

13. Relação com outras ações quanto ao 
cronograma 
-projeto de implantação: precedeu às demais 
ações 
- projetos básico e projeto executivo e 
implantação: concomitante às demais 

14. Nível de avanço:  
Master plan concluído  

15. Indicadores de resultados: 
1. Disponibilidade e eficácia de projeto 

16: Fonte de verificação 
1. Avaliação do contratante 
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técnico e executivo 
2. Eficiência na aplicação dos recursos 

2. Avaliação do contratante 

 
Quadro 5.19 Detalhamento - Elaboração do Projeto e Implantação do Espaço Cultural Multiuso no 

Parque Municipal 

1. Objetivo  
Criar um local para abrigar as manifestações artísticas, culturais e folclóricas, garantindo a 
democratização do acesso a todas as classes sociais da capital mineira, conciliando a educação 
ambiental à função social do Parque. 

2. Justificativa 
Belo Horizonte precisa expandir sua oferta de espaços para a realização de eventos de pequeno e de 
médio porte, que atualmente se encontra saturada, agregando valor à oferta turística da cidade e 
aumento na captação de eventos. 

3. Efeito esperado no desenvolvimento turístico: 
- aumento da capacidade de atração; e 
- realização de eventos, especialmente aqueles de 
pequeno e de médio porte, desonerando os espaços 
atualmente disponíveis, que se encontram sem 
disponibilidade de novos agendamentos. 

4. Benefícios e beneficiários: 
- promotores e freqüentadores dos eventos e a 
comunidade em geral, por meio do incremento 
da realização de eventos e da visitação 
turística. 

5. Descrição da ação 
Implantação do Espaço Cultural Multiuso no interior do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, com 
adaptação de prédio existente no interior do Parque e que foi ocupado por escola municipal. Em sua 
reforma, serão incorporados os equipamentos necessários a sua utilização na execução de eventos e 
outras atividades correlatas. 

6. Responsáveis pela execução 
a) Elaboração de projeto básico e do projeto 
executivo: Belotur 
b) Realização das obras: Sudecap, Smurbe, 
Belotur 
c) Plano de gestão: Belotur e consultorias 

7. Entidade responsável pela implantação, operação, 
manutenção da obra ou serviço: 
Belotur 

8. Custo estimado 
R$14.000.000,00 
Nos 18 primeiros meses: R$7.000.000,00 

9. Fonte de 
financiamento 
MTur/Prodetur 
Nacional 

10. Gastos estimados de 
operação 
R$100.000,00 

11. Mecanismos previstos de recuperação 
de custos 
Aluguéis e taxas 

12. Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei 
Dispensa da licença ambiental  
 

13. Relação com outras ações quanto ao 
cronograma 
- Ação concomitante às demais  

14. Nível de avanço 
Não há 

15. Indicadores de resultados: 
- Espaço Multiuso construído 

16. Fonte de verificação 
- Constatação no local, segundo projetos 
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Quadro 5.20 Detalhamento - Elaboração do Projeto e Construção do Espaço Municipal de Eventos 

 

1. Objetivo 
Ampliar a capacidade de Belo Horizonte para ralização de eventos de pequeno e médio porte. 

2. Justificativa 
A proposta do Espaço Municipal de Eventos surgiu da necessidade da prefeitura de Belo Horizonte 
de disponibilizar um local que ofereça alternativa segura, confortável e ambientalmente adequada 
para a realização de eventos. O turismo de negócios e eventos desponta com um dos segmentos de 
maior crescimento no Brasil e em Belo Horizonte, inclusive de acordo com os dados do Ministério do 
Turismo. Com intuito de aproveitar este crescimento e o potencial da cidade a demanda por espaços 
que possibilitem a realização destes eventos é fundamental para o incremento desta área na capital 
mineira. 

3. Efeito esperado no desenvolvimento turístico: 
- sanar uma deficiência de Belo Horizonte quanto à 
existência de espaços para a realização de eventos; 
- aumentar a captação e realização de eventos; 
- fortalecer o turismo de eventos e negócios em Belo 
Horizonte. 

4. Benefícios e beneficiários: 
- aumento da oferta de eventos: população e 
turistas (participação), produtores de eventos 
(ampliação para realização de eventos); e 
- geração de renda: produtores de eventos, 
Prefeitura de Belo Horizonte (arrecadação).  

5. Descrição da ação 
Elaborar projeto básico e executivo de arquitetura e engenharia para a construção de novo espaço 
para eventos. O Espaço de Eventos será utilizado como um espaço alternativo para a realização de 
eventos com público inferior a 20 mil pessoas, atendendo à demanda existente na cidade de Belo 
Horizonte. O projeto conta com três ações principais: 1) Elaboração de projeto básico e executivo de 
arquitetura e engenharia; 2) Construção do espaço; e 3) Plano de Gestão. 

6. Responsáveis pela execução 
1) SUDECAP; 
2) BELOTUR e PBH; 
3) SMURBE; 
4) BELOTUR 

7. Entidade responsável pela implantação, operação, 
manutenção da obra ou serviço 
SMURBE 
 

8. Custo estimado  
Projeto: R$200.000,00 
Implantação: R$26.250.000,00  
Plano de Gestão: R$100.000,00 
Total: R$26.550.000,00 
 
Recursos captados até dezembro/2010: 
R$4.250.000,00  
 
Nos 18 primeiros meses: R$17.600.000,00 

9. Fonte de financiamento 
Projeto: R$200.000,00 – 
recurso próprio 
Obra: R$26.250.000,00, 
sendo R$4.250.000,00 
adquiridos por meio de 
emenda parlamentar (MTur); 
Demais recursos não 
possuem fonte definida. 
Plano de Gestão: 

R$100.000,00 – . Belotur. 

10. Gastos estimados de 
operação 
R$100.000,00 

11. Mecanismos previstos de 
recuperação de custos 
Plano de gestão: contendo estudo de 
viabilidade financeira e de gestão do 
espaço. 

12. Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei 
 
Aprovação de projetos no Conselho de Patrimônio e 
dispensa da licença ambiental. 

13. Relação com outras ações quanto ao 
cronograma 
Concomitante às demais 

14. Nível de avanço:  
Existe projeto básico e executivo de arquitetura e 
engenharia 

15. Indicadores de resultados: 
- Espaço Municipal de Eventos 
construído 

16. Fonte de verificação 
- Verificação no local, segundo projetos 
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Quadro 5.21 Detalhamento - Elaboração do Projeto e Implantação da Sinalização Interpretativa 

 

1. Objetivos 
Implantar a Sinalização Interpretativa em Belo Horizonte de forma a proporcionar qualidade e 
informação na visita dos turistas 

2. Justificativa 
A sinalização interpretativa atua como elemento lúdico capaz de incrementar a visita dos turistas. A 
utilização deste tipo de interpretação tem sido implantada em vários destinos turísticos que buscam 
proporcionar uma visita com qualidade das informações sobre os atrativos turísticos e elementos 
urbanos da cidade. 

3. Efeito esperado no desenvolvimento turístico 
A sinalização conceitualmente planejada deverá 
tornar a experiência de visitação em Belo Horizonte 
mais significativa, uma vez que poderá incorporar 
várias soluções de comunicação e interligação entre 
os atrativos. 

4. Benefícios e beneficiários 
São beneficiários diretos do projeto os 
atrativos e seus gestores, bem como os 
visitantes da cidade e, indiretamente, a 
comunidade em geral. 

5. Descrição da ação 
Realização de diagnóstico, seguido da elaboração e implantação de projeto executivo de sinalização 
interpretativa, com o uso de técnicas interativas complementares, em diferentes idiomas, nos 
principais atrativos de Belo Horizonte, visando sua melhor qualificação e fruição por visitantes de 
origem local, nacional e internacional. 

6. Responsáveis pela execução 
Belotur 

7. Entidade responsável pela implantação, operação, 
manutenção da obra ou serviço 
Belotur 

8. Custo estimado  
R$350.000,00 

9. Fonte de 
financiamento 
MTur/Prodetur Nacional 

10. Gastos estimados de 
operação 
 

11. Mecanismos previstos de 
recuperação de custos  
- Não há  

12. Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei 
Aprovação do Conselho do Patrimônio e Meio Ambiente 

13. Relação com outras ações quanto ao 
cronograma  
Ação concomitante às demais 

14. Nível de avanço 
Não há 

15. Indicadores de resultados: 
- Disponibilidade de marco conceitual 
para sinalização turística em BH 

16. Fonte de verificação: 
- Maior eficiência e eficácia no planejamento da 
sinalização turística. 
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Quadro 5.22 Detalhamento - Elaboração do Projeto e Requalificação e Tratamento Paisagístico da 

região do Barro Preto – Polo da Moda 

1. Objetivos 
Requalificar a região do Barro Preto – Pólo da Moda sob os aspectos urbanísticos e paisagísticos. 

2. Justificativa 
A região do Barro Preto conhecida como pólo da moda pelas inúmeras lojas de roupas, acessórios e 
confecções é uma das áreas mais antigas de Belo Horizonte e devido ao crescimento urbano de Belo 
Horizonte, a região necessita de obras de requalificação do espaço tornando-o mais atrativo e em 
conformindade com as expectativas da população e visitantes. 

3. Efeito esperado no 
desenvolvimento turístico 
A execução do projeto de 
requalificação trará maior qualidade 
urbanística ao pedestre e um novo 
referencial urbano para o Barro 
Preto, possibilitando sua inserção no 
roteiro turístico da cidade. 
Cabe destacar que a requalificação 
desta região está inserida em um 
processo de requalificação da área 
central de Belo Horizonte e 
promoverá a criação de rotas 
turística integradas ao Mercado 
Central, Praça Raul Soares e Minas 
Centro, importantes referenciais 
turísticos da capital. 

4. Benefícios e beneficiários 
Os principais benefícios de um projeto de requalificação 
urbana, considerando os projetos semelhantes concluídos na 
área central de Belo Horizonte, são: 
- prioridade e segurança ao pedestre; 
- aumento da sensação de segurança e diminuição de 
ambientes propícios à criminalidade; 
- adequação de mobiliário urbana, iluminação e arborização 
ao tipo de atividade prevista no Polo da Moda 
- criação de identidade urbana propícia ao desenvolvimento 
das atividades de comércio, serviço e turismo na região. 
Tal como as obras de requalificação da área central, espera-
se que a obra de requalificação da região do Polo da Moda do 
Barro Preto beneficie os moradores, comerciantes e usuários 
do local, o que inclui, mesmo que indiretamente, toda a 
população da Capital, dado o papel regional da atividade. 

6. Descrição da ação 
Reforma e modernização da região do bairro Barro Preto, conhecido como Polo da Moda de BH, com 
intervenções na infraestrutura de arruamento e melhorias nos aspectos urbanísticos, com mobiliário 
urbano adequado e implantação de vias dedicadas exclusivamente ao comércio e lazer. 
- restauração de todas as calçadas no perímetro da intervenção, de acordo com o padrão Centro-Sul 
de calçadas e adequação à norma de acessibilidade; 
- alargamento de calçadas onde possível, com destaque para o eixo da Rua Mato Grosso; 
- mobiliário urbano adequado ao uso, com destaque para bancos de alvenaria na Rua Mato Grosso; 
- avaliação e adequação da arborização; 
- iluminação de segundo nível para pedestres; 
- criação de travessias elevadas com medidas de ―Traffic Calming‖ nos cruzamentos de maior fluxo 
de pedestres; 
- racionalização do uso da via, com correto dimensionamento e regularização de carga e descarga, 
taxi e pontos de transporte coletivo; 
- redução das vagas de estacionamento. 

6. Responsáveis pela execução 
O projeto foi elaborado pela empresa 
GOS, sob a coordenação da 
Secretaria de Políticas Urbanas 

7. Entidade responsável pela implantação, operação, 
manutenção da obra ou serviço 
A execução da obra está em fase de captação de recursos e será 
coordenada pela SUDECAP 

8. Custo estimado  
R$15.000.000,00  

9. Fonte de financiamento 
- Diagnóstico, anteprojeto e 
projeto executivo: Tesouro 
municipal. 
- Implantação: MTur/Prodetur  

10. Gastos estimados de 
operação 
Não se aplica.  

11. Mecanismos previstos de 
recuperação de custos  
Não foram estabelecidos mecanismos 
para a recuperação dos custos 
empenhados no projeto.  

12. Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei 
Não há 

13. Relação com outras ações 
quanto ao cronograma  
Ação concomitante às demais 

14. Nível de avanço: 
 Projeto executivo concluído e aprovado, aguardando a assinatura final 
dos órgãos de aprovação para os procedimentos finais de emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo. 

15. Indicadores de resultados: 
Área requalificada e modernizada 

16. Fonte de verificação: medição no local, segundo projeto. 

Fonte: Sudecap – Gerencia  de Projetos Urbanos Especiais 
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Quadro 5.23 Detalhamento - Elaboração do Projeto e Implantação da Sinalização turística e indicativa 
do município de Belo Horizonte 

1. Objetivo 
Sinalizar todo o sistema viário da cidade, priorizando inicialmente seus principais corredores e áreas 
de maior demanda de tráfego, estendendo, em seguida, a sinalização para as vias secundárias e 
locais (onde necessário), até atingir todos os bairros e as áreas de menor demanda. 

2. Justificativa 
Recentemente, com a inclusão do Belo Horizonte como uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, 
as questões de mobilidade, envolvendo transporte e trânsito se tornaram prioritárias para a 
administração pública municipal, que terá de atender às demandas previstas através da melhoria nas 
condições viárias dos corredores de tráfego. Esta nova situação demanda por sinalização indicativa 
turística, que terá de complementar, atualizar e melhorar a sinalização existente, levando em conta o 
que já está implantado, o que precisa ser complementado e o que ainda não está sinalizado. 

3. Efeitos esperados no desenvolvimento turístico 
- facilitação do trânsito dos turistas na cidade; e 
- aumento da acessibilidade dos turistas aos pontos e 
atrativos turísticos. 

4. Benefícios e beneficiários 
São beneficiados diretamente os turistas e 
os visitantes da cidade e, indiretamente, 
os atrativos e equipamentos. 

5. Descrição da ação 
Realização do projeto básico e do projeto executivo; e implantação da sinalização turística e 
indicativa em Belo Horizonte 

6. Responsáveis pela execução 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

7. Entidade responsável pela implantação, operação, 
manutenção da obra ou serviço 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Belotur;  
BHTrans 

8. Custo estimado  
Total: R$5.200.000,00, sendo: 
- R$200.000,00 para o projeto; 
- R$3.494.000,00 para implantação de 585 
placas; e 
 - R$1.506.000,00 para atualização e 
readequação de placas de sinalização 
 

9. Fonte de financiamento 
 
MTur/Prodetur Nacional 

10. Gastos estimados de 
operação 
 
Sem informação 

11. Mecanismos previstos de recuperação 
de custos - 
Não há 

12. Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei 
Não há 
 

13. Relação com outras ações quanto ao 
cronograma  
Ação concomitante às demais 

1.Nível de avanço: 
Não há 

15. Indicadores de resultados: sinalização 
turística implantada com eficiência e 
eficácia 

16. Fonte de verificação: medição no local, segundo 
projeto 
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Quadro 5.24 Detalhamento - Elaboração do projeto de reforma e requalificação do Centro de 

Atendimento ao Turista Mercado das Flores 

1. Objetivo 
Elaborar projeto para posterior execução das obras de reforma do Centro de Atendimento ao Turista 
Mercado das Flores 

2. Justificativa 
O tradicional Mercado das Flores, localizado na área central de Belo Horizonte, na Avenida Afonso 
Pena esquina com a Rua da Bahia, na parte externa do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, 
guarda em seu espaço físico histórias de um local que já foi palco de várias transformações. O projeto 
deste espaço, resguarda estes aspectos, com as aprovações nos respectivos órgãos competentes, mas 
ao mesmo tempo moderniza um importante espaço de atendimento ao turista. 

3. Efeito esperado no desenvolvimento turístico 
- oferecer melhores condições de atendimento no 
Posto de Informação Turística, por meio da 
adequação do espaço físico. 

4. Benefícios e beneficiários 
Melhoria dos serviços prestados: turistas. 
 

5. Descrição da ação 
Elaboração de diagnóstico, memorial descritivo, projeto básico de arquitetura e de engenharia; 
implantação do projeto. 

6. Responsáveis pela execução 
Convênio: Belotur 
Projeto: SUDECAP 
Acompanhamento: Belotur. 

7. Entidade responsável pela implantação, operação, 
manutenção da obra ou serviço 
Execução: BHTrans e Belotur 
 

8. Custo estimado  
R$140.000,00 

9. Fonte de 
financiamento 
MTur/Prodetur Nacional 

10. Gastos estimados de 
operação 
Sem informação 

11. Mecanismos previstos de 
recuperação de custos 
Não há 

12. Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei 
Aprovação do Conselho do Patrimônio Cultural. 

13. Relação com outras ações quanto ao 
cronograma 
Precedeu às demais ações 

14. Nível de avanço: 
Projeto básico e projeto executivo de arquitetura e 
engenharia 

15. Indicadores de resultados:  
Reforma e modernização implantada 

16. Fonte de verificação: medição no local, segundo projeto 

 
 
Quadro 5.25 Detalhamento - Elaboração do Projeto e Implantação de pontos de informação e 

assistência ao turista 

1. Objetivos 
Fornecer informações turísticas de qualidade nas principais áreas de visitação dos turistas em Belo 
Horizonte. 

2. Justificativa 
Para atender as necessidades de promover e divulgar a cidade e ao mesmo empo realizar eficiente 
serviço de atendimento ao turista a cidade necessita criar, manter e disponibilizar um eficaz sistema de 
informações sobre o destino turístico Belo Horizonte. Ampliando e enriquecendo as informações sobre 
os principais pontos turísticos da capital será possível não só apoiar a captação de novos eventos, a 
melhoria da qualidade da informação ao turista, mas também estará estimulando o aumento do tempo 
de permanência dos visitantes e consequentemente o consumo de equipamentos e serviços turísticos, o 
que se reverteráno aumento de arrecadação para o município e na geração de novas oportunidades de 
empregos e renda. 

3. Efeitos esperados no desenvolvimento turístico: 
De acordo com os objetivos dos CITs, incrementar as 
facilidades dos visitantes de Belo Horizonte e a 
qualidade das visitas. 

4. Benefícios e beneficiários: 
Diretamente, serão beneficiários da ação os 
visitantes da cidade, pela melhoria na 
qualidade do atendimento. 

5. Descrição da ação 
Elaboração de projeto de aperfeiçoamento do sistema de Centros de Informação Turística de Belo 
Horizonte; e implantação dos projetos, inclusive o CAT Mercado das Flores. 

6. Responsáveis pela execução 
Belotur  

7. Entidade responsável pela implantação, operação, 
manutenção da obra ou serviço 
Belotur 
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8. Custo estimado  
R$4.000.000,00 
Nos 18 primeiros meses:  
R$2.000.000,00 

9. Fonte de financiamento 
MTur/Prodetur Nacional 

10. Gastos estimados de 
operação 
Sem informação 

11. Mecanismos previstos de 
recuperação de custos 
Não há  

12. Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei 
Sem informação – dependente das intervenções propostas 
pelos projetos. 

13. Relação com outras ações 
quanto ao cronograma 
Concomitante às demais ações 

14. Nível de avanço 
Não há 

15. Indicadores de resultados: 
projetos elaborados e CATs 
implantados ou reformados. 

16. Fonte de verificação: medição, segundo projeto. 
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 Comercialização 
 
 
Quadro 5.26 Detalhamento - Elaboração do Plano de Marketing e Implantação das ações 

estratégicas 

1. Objetivos 
Implantar as Ações Estratégicas de Marketing Turístico 

2. Justificativa 
Há grandes oportunidades para o desenvolvimento de setores turísticos como: cultura, negócios, 
congressos e eventos profissionais e acadêmicos, entre outros. Assim, ações estratégicas 
específicas podem e devem ser desenvolvidas no sentido de transformar todo o potencial turístico 
existente em benefícios tangíveis para a cidade por meio das ferramentas de marketing. 

3. Efeito esperado do desenvolvimento turístico 
Para dar forma ao Plano Horizonte, foi utilizado um esquema 
metodológico pensado para conjugar a liderança institucional 
da prefeitura de Belo Horizonte, por intermédio da Belotur, 
com a experiência da equipe técnica, o que permitiu um 
trabalho rigoroso, ordenado, participativo e de busca de 
consenso e compromisso por parte dos agentes públicos e 
privados do setor. 

4. Benefícios e beneficiários: 
- promover maior aporte de divisas 
ao balanço de pagamentos; e 
- criar empregos e ocupações, 
gerando divisas e qualificando o 
destino turístico Belo Horizonte com 
padrão internacional 

5. Descrição da ação 
Desenvolver um Plano de Ações Estratégicas e o aprimoramento e atualização do Plano de 
Marketing Atual, bem como a consonância com o Estudo de Competitividade realizado pela 
Fundação Getúlio Vargas, será possível aumentar a competitividade e maximizar os benefícios que o 
setor turístico de Belo Horizonte poderá alcançar. Para atingir o objetivo proposto pretende-se 
desenvolver um processo altamente participativo com o setor turístico de Belo Horizonte que 
possibilitará a definição de: - Linhas estratégicas de ação do destino Belo Horizonte; - Planos de 
Marketing específicos e detalhados por produto; - Definição de marcos históricos e cronograma de 
implantação. Espera-se com a execução do referido convênio, a promoção da boa imagem do 
produto turístico Belo Horizonte no mercado nacional e internacional, promovendo maior aporte de 
divisas ao balanço de pagamentos, criando novos empregos e ocupações, gerando divisas e 
qualificando o destino turístico Belo Horizonte com padrão internacional. Deverá ser atualizado e 
implementado durante cinco anos. 

6. Responsáveis pela execução 
. Belotur 

7. Entidade responsável pela implantação, operação, 
manutenção da obra ou serviço 
. Belotur 

8. Custo estimado  
R$700.600,00 na elaboração do 
plano 
R$13.000.000,00 na execução do 
Plano, em cinco anos  
Nos 18 primeiros meses:  
R$5.200.000,00 

9. Fonte de financiamento 
MTur/Prodetur Nacional: 
R$13.000.000,00 
SNTur/MTur: 
R$700.600,00 

10. Gastos estimados de 
operação 
Gastos anuais de implantação 
de R$2.600.000,00, totalizando 
R$13.000.000,00 

11. Mecanismos previstos de 
recuperação de custos  
Maior aporte de divisas ao balanço 
de pagamentos do município de Belo 
Horizonte 

12. Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei 
Não há.  

13. Relação com outras ações quanto 
ao cronograma  
Plano: precedeu as demais ações 
Execução: concomitante às demais 
ações  

14. Nível de avanço:  
Plano elaborado. 

15. Indicadores de resultados: 
propostas e projetos de 
comercialização elaborados e 
implantados. 

16. Fonte de verificação: medição, segundo indicadores 
selecionados. 
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 Fortalecimento Institucional 
 
Quadro 5.27 Detalhamento - Elaboração do Projeto e Implantação das atividades de Fortalecimento 

Institucional da BELOTUR 

1. Objetivo 
Criar condições para que a Belotur desenvolva plenamente suas competências e atribuições 

2. Justificativa 
Embora a Belotur possua uma boa estrutura administrativa, considerando o quadro de empregados, 
faz-se necessário o estudo quanto à correta e mais eficaz condição funcional e organizacional do 
órgão, com vistas a possibilitar o aperfeiçoamento da sua capacidade de gestão do turismo municipal. 
A partir de um projeto bem estruturado de Fortalecimento Institucional, a Belotur poderá gerir de 
forma sustentável as políticas públicas e a economia turística, através da inserção de profissionais 
adequados às metas e diretrizes da empresa, considerando condições funcionais, estruturais e 
organizacionais da Belotur, e apontando principalmente, a atual situação, bem como possíveis 
inadequações qualitativas e quantitativas de sua estrutura funcional. 

3. Efeito esperado no desenvolvimento turístico 
As atividades decorrentes destas ações buscam 
oferecer os instrumentos e a capacitação necessários 
para manter e aperfeiçoar os atrativos turísticos e os 
serviços regionais e locais, de modo a garantir o 
desenvolvimento sustentável do turismo no médio e 
no longo prazo. 

4. Benefícios e beneficiários 
Estas ações devem buscar a ampliação da 
eficiência, da eficácia e da sustentabilidade 
das intervenções voltadas à promoção das 
atividades turísticas e sua integração 
regional e local, pela melhoria da qualidade 
dos produtos e serviços turísticos. 

5. Descrição da ação 
Ação coordenada de fortalecimento institucional, com elaboração descrita na primeira fase do projeto, 
para preparar, desenvolver, qualificar e aprimorar o Poder Público para gerenciar e se beneficiar do 
turismo, a qualificação e o aperfeiçoamento profissional de seus funcionários e a identificação de 
seus talentos. 

6. Responsáveis pela execução 
Belotur 
 

7. Entidade responsável pela implantação, operação, 
manutenção da obra ou serviço 
Belotur 

8. Custo estimado  
 
R$2.665.000,00 

9. Fonte de 
financiamento 
MTur/Prodetur Nacional 

10. Gastos estimados de 
operação 
R$2.665.000,00 
 

11. Mecanismos previstos de 
recuperação de custos 
Não há 

12. Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei 
Não há. 

13. Relação com outras ações quanto ao 
cronograma 
Concomitante às demais ações 

14. Nível de avanço 
Em desenvolvimento 

15. Indicadores de resultados: propostas 
de modernização implantadas 

16. Fonte de verificação: medição, segundo indicadores 
selecionados. 
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Quadro 5.28 Detalhamento - Estruturação da Unidade de Coordenação de Projeto no município 

1. Objetivo 
Dados os objetivos e características do Prodetur Nacional, a UCP deve vincular-se ao órgão de 
administração turística municipal, isto é, à Belotur, ficando subordinada ao titular da empresa, dando-
se a ela, em termos de cargos comissionados e funções de confiança, o mesmo tratamento 
dispensado aos demais órgãos de direção superior que se encontrem em igual posição hierárquica; ou 
seja, reportando-se diretamente ao titular do órgão.  
 

2. Justificativa 
Como a execução do programa permeia diversas áreas (meio ambiente, infraestrutura, estrutura 
turística, cultura, dentre outras) é preciso que haja uma unidade de coordenação de todos os projetos 
viabilizando seu acompanhamento, desenvolvimento e finalização. 

3. Efeito esperado no desenvolvimento turístico 
A UCP caracteriza-se por se constituir em um mecanismo 
institucional de natureza transitória, assumindo a responsabilidade 
básica pela coordenação da atuação dos órgãos executores 
diretamente responsáveis pela execução das ações programadas.  
A função de coordenação da execução das ações necessárias à 
implementação do Prodetur Nacional implica que a UCP deve 
operacionalizar um processo permanente de mobilização e de 
engajamento dos órgãos envolvidos. Isso para permitir a efetiva 
execução das referidas ações, respeitando a interdependência 
técnica e temporal entre elas, bem como a consecução de suas 
metas e o exercício de um permanente monitoramento quanto à 
adequada evolução do processo de execução, identificando os 
eventuais desvios de processo e as causas de sua ocorrência, 
com vistas à adoção das competentes medidas de correção para 
a superação dos fatores que possam dificultar o alcance das 
metas e dos resultados programados. 

4. Benefícios e beneficiários 
-mobilização dos órgãos de 
panejamento envolvidos; 
- monitoramento da execução do 
PDITS-BH; e 
- cumprimento dos requisitos 
técnicos na execução das ações 
do PDITS-BH 

5. Descrição da ação 
Institucionalização e funcionamento de Unidade de Coordenação de Projeto (UCP) municipal, com 
estrutura organizacional adequada e composta por profissionais com perfis compatíveis com os 
requerimentos técnicos e operacionais estabelecidos para o PDITS-BH. 

6. Responsáveis pela execução 
Belotur 

7. Entidade responsável pela implantação, operação, 
manutenção da obra ou serviço 
Belotur 

8. Custo estimado  
R$100.000,00 
Nos 18 primeiros meses:  
R$40.000,00 

9. Fonte de financiamento 
MTur/Prodetur Nacional 

10. Gastos estimados de 
operação 
R$100.000,00 

11. Mecanismos previstos de 
recuperação de custos 
Não há 

12. Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei 
Não há. 

13. Relação com outras ações quanto 
ao cronograma  
Este investimento será concomitante 
aos das outras ações, 

14. Nível de avanço:  
Não há 

15. Indicadores de resultados: equipe 
de coordenação implantada e atuante. 

16. Fonte de verificação: verificação no local. 
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Quadro 5.29 Detalhamento - Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável de Belo Horizonte – PDITS-BH 

1. Objetivo 
Elaborar documento de planejamento e gestão do desenvolvimento do turismo no município 

2. Justificativa 
O planejamento é a principal etapa no desenvolvimento da atividade turística, tendo em vista o 
impacto positivo e negativo causado, respectivamente quando existe um bom e péssimo 
planejamento. O PDITS atua como documento que auxilia a tomada de decisões por meio do 
planejamento pensado a curto, médio e longo prazo. As definições contidas no PDITS podem 
contribuir para o desenvolvimento e crescimento do município e ainda ser utilizado como documente 
base de conhecimento da situação atual e onde se pretende chegar. 

3. Efeito esperado no desenvolvimento turístico 
. orientar as autoridades governamentais quanto aos ajustes no marco 
legal e institucional necessários para facilitar o pleno desenvolvimento 
do turismo nas áreas prioritárias e quanto aos investimentos que 
devem ser efetivados; 
. oferecer informações específicas para promover investimentos da 
iniciativa privada em empreendimentos e produtos turísticos que 
aproveitem os atrativos dessas áreas; e 
. Conscientizar as comunidades locais sobre o papel do turismo como 
indutor do desenvolvimento econômico e gerador de novas 
oportunidades de trabalho e emprego e melhoria da qualidade de vida. 

4. Benefícios e beneficiários 
. elaboração de um 
instrumento de 
planejamento para o 
desenvolvimento sustentável 
do turismo; e 
. gestores do turismo e 
comunidade em geral 

5. Descrição da ação 
O PDITS é o instrumento de planejamento do turismo em uma área geográfica selecionada, que tem 
por objetivo principal orientar o crescimento do setor em bases sustentáveis, em curto, médio e longo 
prazo, estabelecendo as bases para a definição de ações, as prioridades, e a tomada de decisão. 
Deve, portanto, constituir o instrumento técnico de gestão, coordenação e condução das decisões da 
política turística e de apoio ao setor privado, de modo a dirigir seus investimentos e melhorar a 
capacidade empresarial e o acesso ao mercado turístico. O PDITS deverá propor objetivos, metas e 
diretrizes para o desenvolvimento da atividade turística, visando à melhoria da qualidade de vida das 
populações residentes na área selecionada, que resultem em um documento com informações 
necessárias à caracterização da situação atual, identificando seus problemas e oportunidades e 
definindo estratégias e ações. Dentre as etapas estão a formulação dos objetivos; elaboração de 
diagnósticos; consolidação do diagnóstico e validação da seleção da área turística; elaboração das 
estratégias; elaboração do plano de ações; e elaboração de sistema de avaliação. 

6. Responsáveis pela execução 
Belotur/FJP 

7. Entidade responsável pela implantação, operação, 
manutenção da obra ou serviço 
Belotur 

8. Custo estimado  
R$235.456,00 

9. Fonte de 
financiamento 
MTur/Prodetur Nacional 

10. Gastos estimados de 
operação 
R$235.456,00 

11. Mecanismos previstos de 
recuperação de custos  
Não há 

12. Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei 
Não há.  

13. Relação com outras ações quanto ao 
cronograma: 
Anterior às demais ações.  

14. Nível de avanço:  
Versão preliminar 

15. Indicadores de resultados: PDITS 
elaborado e implantado 

16. Fonte de verificação: verificação no local. 
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Quadro 5.30 Detalhamento - Realização e Atualização do Inventário dos recursos turísticos (INVTUR) 

1. Objetivo 
Conhecer e divulgar as informações turísticas. 

2. Justificativa 
O inventário é a base de dados para divulgação aos turistas. Nele estão contidas as informações que 
precisam ser repassadas para que os turistas consigam visitar o destino munidos dos dados 
necessários. Além disso o inventário serve como base para diagnóstico e também para a proposição 
de intervenções, ações e projetos. 

3. Efeitos esperados no desenvolvimento turístico 
. ampliar o conhecimento do potencial turístico de 
Belo Horizonte; 
. disseminar esta informação;  e 
. contribuir para o planejamento. 

4. Benefícios e beneficiários 
- informações de qualidade: prefeitura e 
Belotur 
- desenvolvimento de potencialidades: trade 
turístico e população em geral; e 
- otimização de recursos públicos: população 
em geral. 

5. Descrição da ação 
A inventariação da oferta turística compreende: levantamento, identificação e registro dos atrativos 
turísticos, dos serviços e equipamentos turísticos e da infraestrutura de apoio ao turismo como 
instrumento base de informações para fins de planejamento e gestão da atividade turística. 

6. Responsáveis pela execução 
Belotur 

7. Entidade responsável pela implantação, operação, 
manutenção da obra ou serviço 
Belotur 

8. Custo estimado  
R$330.000,00 
 
Nos 18 primeiros meses:  
R$ 180.000,00 

9. Fonte de 
financiamento 
MTur/Prodetur Nacional 

10. Gastos estimados de 
operação 
R$130.000,00 no primeiro ano e 
R 50.000,00 por ano durante o 
período de execução 

11. Mecanismos previstos de 
recuperação de custos -  
Não há. 

12. Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei 
Não há 

13. Relação com outras ações quanto ao 
cronograma 
Ação anual e concomitante aos demais 
projetos 

14. Nível de avanço 
Não 

15. Indicadores de resultados: inventário 
executado 

16. Fonte de verificação: verificação no local. 
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Quadro 5.31 Detalhamento - Elaboração do Sistema de Informações Estatísticas e Documentais do 

Turismo,Sistema de Monitoramento e Avaliação dos Gastos Públicos e de Programas 
e Políticas de Investimento Público no Setor Turístico 

1. Objetivo 
Monitorar o desenvolvimento do turismo 

2. Justificativa 
A análise, acompanhamento e monitoramento das atividades turísticas é etapa fundamental para 
verificar a forma de atuação nos próximos projetos e ações. 

3. Efeitos esperados no desenvolvimento turístico 
. melhor estruturação do planejamento turístico, de forma a otimizar os 
recursos investidos; e 
. obter transparência dos gastos públicos, para que não haja 
sobreposição de ações e desperdício de recursos públicos. 

4. Benefícios e 
beneficiários 
. gestores do turismo; e 
. comunidade em geral. 

5. Descrição da ação 
Aquisição de tecnologia e habilidades para a montagem de um sistema de informações do turismo 
municipal suficiente para a obtenção das informações necessárias ao planejamento e 
monitoramento. 

6. Responsáveis pela execução 
Belotur 

7. Entidade responsável pela implantação, operação, 
manutenção da obra ou serviço 
Belotur 

8. Custo estimado  
R$1.000.000,00 
Nos 18 primeiros meses:  
R$550.000,00 

9. Fonte de 
financiamento 
MTur/Prodetur Nacional 

10. Gastos estimados de 
operação 
R$1.000.000,00 ao longo de 
cinco anos 

11. Mecanismos previstos de 
recuperação de custos  
Não há 

12. Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei 
Não há.  

13. Relação com outras ações quanto ao 
cronograma 
Ação anual e concomitante aos demais 
projetos. 

14. Nível de avanço 
Não há. 

15. Indicadores de resultados: sistema 
de informações implantado e operante. 

16. Fonte de verificação: verificação no local. 
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 Gestão Socioambiental 
 
Quadro 5.32 Detalhamento – Elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica do PRODETUR do 
Município de Belo Horizonte 
   

1. Objetivos 
Acompanhar o impacto ambiental causado pelo desenvolvimento de atividades turísticas 

2. Justificativa 
O turismo gera impactos em diversas áreas, em diferentes proporções. O ideal é a busca da 
minimização dos impactos negativos e ampliação dos impactos positivos. O programa de gestão 
ambiental é condicionante para bons resultados na execução de atividades que impactem direta e 
indiretamente no ambiente. 

3. Efeitos esperados do desenvolvimento turístico 
. orientar as autoridades governamentais quanto ao controle ambiental do 
Plano; 
. oferecer informações à comunidade institucional e à comunidade civil 
acerca dos impactos da execução do Plano; 
. monitoramento da execução do Plano e seus efeitos socioambientais. 

4. Benefícios e 
beneficiários 
. gestores do turismo; e 
. comunidade em geral. 

5. Descrição da ação 
Planejamento e realização de monitoramento e avaliação ambiental da implementação do PDITS-BH; 
elaboração e aplicação de instrumentos de pesquisa, planejamento de reuniões e outros instrumentos 
de participação institucional e civil; organização, armazenamento e análise de dados e informações do 
setor, em conjunto com o Sistema de Informações Estatísticas e documentais do turismo em Belo 
Horizonte; realização das AAEs do Plano anualmente; e divulgação de resultados e proposição de 
ações. 

6. Responsáveis pela execução 
Belotur 

7. Entidade responsável pela implantação, operação, 
manutenção da obra ou serviço 
Belotur 

8. Custo estimado  
R$550.000,00 
Nos 18 primeiros meses:  
R$300.000,00 

9. Fonte de 
financiamento 
MTur/Prodetur Nacional 

10. Gastos estimados de 
operação 
R$300.000,00 no primeiro ano e 
R$50.000,00 por ano durante o 
período de execução 

11. Mecanismos previstos de 
recuperação de custos  
Não há 

12. Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei 
Não há.  

13. Relação com outras ações quanto ao 
cronograma 
Ação anual e concomitante aos demais 
projetos 

14. Nível de avanço 
Não há 

15. Indicadores de resultados: programa 
implantado e atuante. 

16. Fonte de verificação: medição, segundo indicadores 
selecionados. 

 
 
Quadro 5.33 Detalhamento - Elaboração da Cartilha do Projeto BH vai até você - Sensibilização turística 

e de educação ambiental na rede municipal de educação e Capacitação 

1. Objetivos 
Estimular o público alvo a conhecer, valorizar, preservar e divulgar os atrativos turísticos de Belo 
Horizonte. 

2. Justificativa 
O nome do projeto ―BH vai até você‖ reflete o objetivo de levar Belo Horizonte até os professores e 
estudantes de escolas municipais da Capital, sensibilizando-os sobre a preservação de seu potencial 
turístico e educando-os para a prática do turismo sustentável e estimulando o público-alvo a conhecer, 
valorizar, preservar e divulgar os atrativos turísticos de Belo Horizonte, desenvolvendo a hospitalidade e 
o crescimento da atividade turística. Neste sentido, o projeto ―BH vai até você!‖ efetiva a ação A41, do 
Programa de Sensibilização para a Hospitalidade, do Plano Horizonte – Plano de Marketing Turístico de 
Belo Horizonte, visando preparar a comunidade para melhor receber o fluxo turístico oriundo da Copa 
do Mundo de 2014. 

3. Efeitos esperados no desenvolvimento turístico: 
. despertar no cidadão a importância de conhecer sua 

4. Benefícios e beneficiários 
Benefícios:  
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cidade, promovendo uma ação de pertencimento do lugar 
e pela autoestima da população; 
. maximizar a participação da comunidade no turismo, por 
meio da preservação do patrimônio; e 
. melhorar a qualidade na recepção dos turistas, tornando 
mais vigoroso o resultado das ações e facilitando o 
alcance de objetivos comuns. 

. reconhecimento pela comunidade da 
importância da atividade turística para o 
desenvolvimento sustentável, 
fortalecimento do sentimento de 
pertencimento e valorização da cidade. 
. alunos, professores (multiplicadores) e 
comunidade. 

5. Descrição da ação 
 Desenvolvimento do roteiro turístico usado na atividade extraclasse. 
 Criação das cartilhas pedagógicas. 
 Criação dos jogos pedagógicos e promocionais de Belo Horizonte. 
 Criação, confecção e distribuição do material de divulgação do projeto. 
 Desenvolvimento e realização da capacitação para os professores. 
 Execução do projeto nas escolas municipais e parceiras. 
 Realização do processo de monitoramento e avaliação. 

6. Responsáveis pela execução 
Belotur 

7. Entidade responsável pela implantação, operação, manutenção 
da obra ou serviço: Belotur e SME 

8. Custo estimado  
R$ 800.000,00 
Nos primeiros 18 meses:R$550.000 

9. Fonte de financiamento: 
MTur/Prodetur Nacional 

10. Gastos estimados de 
operação: R$800.000,00 

11. Mecanismos previstos de 
recuperação de custos: Não há 

12. Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei 
Não há. 

13. Relação com outras ações 
quanto ao cronograma 
Ação anual e concomitante aos 
demais projetos 

14. Nível de avanço 
Projeto-piloto executado com sucesso e projeto, para implantação 
na rede municipal de ensino, aguardando da liberação de 
recursos. 

15. Indicadores de resultados: 
programa implantado e atuante. 

16. Fonte de verificação: medição segundo indicadores selecionados. 
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5.5. Avaliação dos impactos socioambientais 
 

A avaliação dos impactos socioambientais decorrentes das ações previstas pelo PDITS-BH 
tem por objetivo introduzir três conjuntos de avaliações: avaliação dos impactos positivos e 
negativos dos projetos do PDITS-BH e as respectivas ações de mitigação; avaliação dos 
efeitos da implantação dos projetos na qualidade de vida da população receptora; e avaliação 
dos demais impactos decorrentes da implantação do plano, sobretudo sobre a imigração e 
sobre os conflitos do uso turístico e demais atividades econômicas. Os quadros 5.34 a 5.83 
apresentam os impactos socioambientais esperados e as respectivas medidas de mitigação da 
carteira de projetos do PDITS-BH, por componente: produto turístico, comercialização, 
infraestrutura e serviços básicos, fortalecimento institucional e gestão socioambiental.   

 
 

 Produto Turístico 
 

Quadro 5.34 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e Criação do 
Complexo Turístico da Serra do Curral 

Projeto 
Impactos esperados 

Ações de mitigação 
Positivos Negativos 

Elaboração do 
Projeto e Criação 
do Complexo 
Turístico da Serra 
do Curral 

1. A divulgação da criação do Complexo 
poderá atrair novos investimentos para a 
região do entorno, contribuindo para a 
melhor estruturação desta área turística 
do município.  
2. Durante a implantação do Complexo, 
serão gerados novos postos de trabalho. 
3. Incremento quantitativo e qualitativo 
na oferta turística e de lazer, advindo da 
incorporação de área natural ao uso 
turístico. 
4. Reflexos positivos na demanda 
turística e de lazer da população local. 
5.  Preservação e conservação do 
patrimônio ambiental para garantia da 
longevidade do produto turístico. 
7. Utilização do Complexo pela 
população para o desenvolvimento de 
atividades de cunho educacional e de 
sensibilização ambiental.  
8. Aumento da visitação ao atrativo, do 
grau de satisfação do turista e do tempo 
de visitação.  

1. Durante a 
implantação do 
Complexo, haverá 
supressão de parte 
da vegetação para a 
abertura de trilhas 
interpretativas, 
possível 
desestabilização de 
encostas e produção 
de ruídos e poeira 
que poderá afetar a 
fauna e a flora.  

1. Uso dos instrumentos 
urbanísticos previstos no 
Plano Diretor de Belo 
Horizonte e na Lei de uso e 
ocupação do solo. 
2. Controle da emissão de 
ruídos e poeira. 
3. Elaboração de 
EIA/RIMA, de modo a 
minimizar os impactos na 
flora e na fauna local. 
4. Comunicação social 
sobre os efeitos previstos 
das ações e medidas 
mitigadoras adotadas. 
5. Transposição de plantas 
de áreas desmatadas 
(Complexo da Serra do 
Curral). 

 

Quadro 5.35 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e 
Implantação do Espaço Cultural Multiuso no Parque Municipal 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do 
Espaço Cultural 
Multiuso no 
Parque Municipal 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Aumento da oferta cultural de Belo 
Horizonte, com reflexos positivos na 
demanda turística e de lazer local. 
2. Valorização de eventos e artistas 
locais.  
3. Melhor utilização do espaço físico no 
interior do Parque Municipal.  
4. Geração de emprego e renda. 
5. Consequente revitalização da área 
central.  

1. Redução do 
espaço do parque e 
aumento do fluxo de 
pessoas e carga em 
função das obras de 
implantação.  
2. Desalojamento de 
escola municipal. 

1. Planejamento da obra de 
forma a isolar o espaço 
destinado ao 
armazenamento e ao 
preparo de materiais de 
construção.  
2. Transferência da escola 
municipal para outro 
prédio. 
3. Comunicação social 
sobre os efeitos previstos 
das ações e medidas 
mitigadoras adotadas. 
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Quadro 5.36 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e 

Construção do Espaço Municipal de Eventos 

Elaboração do 
Projeto e 
Construção do 
Espaço Municipal 
de Eventos 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Aumento da oferta cultural de Belo 
Horizonte, com reflexos positivos na 
demanda turística e de lazer local. 
2. Valorização de eventos e artistas 
locais e, especialmente, de adolescentes 
e jovens. 
3. Geração de emprego e renda. 

1. Aumento do fluxo 
de pessoas e carga 
em função das obras 
de implantação.  
2. Redução do 
espaço de embarque 
e desembarque de 
passageiros.  

1. Planejamento da obra, 
de forma a isolar o espaço 
destinado ao 
armazenamento e ao 
preparo de materiais de 
construção.  
2. Sinalização indicativa. 
3. Comunicação social 
sobre os efeitos previstos 
das ações e medidas 
mitigadoras adotadas. 

 
Quadro 5.37 Impactos socioambientais previstos em decorrência da i Elaboração do Projeto e 

Implantação do Centro de Convenções Cidade Nova 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do 
Centro de 
Convenções 
Cidade Nova 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Aumento da oferta de equipamentos 
para a realização de eventos. 
2. Maior captação de eventos e aumento 
da competitividade de Belo Horizonte 
como destino de turismo de negócios e 
eventos, e consequente atração de 
turistas.  
3. Geração de emprego e renda. 
4. Reflexos positivos na cultura e na 
economia da população local 

1. Fase de 
construção: barulho, 
poeira e problemas 
no trânsito na região.  
2. Fase de operação: 
incremento do 
trânsito na região, 
aumento do 
consumo de água e 
energia, e aumento 
da produção de 
resíduos sólidos. 

1. O projeto deverá ter 
estudo de impacto 
ambiental e medidas 
mitigadoras, tais como: 
adequação da sinalização 
e intervenções na 
infraestrutura viária e na 
pavimentação. 
2. Elaboração de sistema 
de gestão ambiental 
prevendo medidas de 
redução do consumo de 
água, energia e disposição 
final adequada de resíduos 
sólidos.  
3. Comunicação social 
sobre os efeitos previstos 
das ações e medidas 
mitigadoras adotadas. 

 
Quadro 5.38 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e Reforma 

do Expominas 

Elaboração do 
Projeto e 
Reforma do 
Expominas 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Aumento da oferta de equipamentos 
para a realização de eventos. 
2. Maior captação de eventos, aumento 
da competitividade de Belo Horizonte 
como destino de turismo de negócios e 
eventos, e consequente atração de 
turistas.  
3. Geração de emprego e renda. 
4. Reflexos positivos para a cultura e 
economia da população local. 

1. Fase de 
construção: barulho, 
poeira, problemas no 
trânsito na região.  
2. Fase de operação: 
incremento do 
trânsito na região, 
aumento do 
consumo de água e 
energia e aumento 
na produção de 
resíduos sólidos. 

1. O projeto deverá ter 
estudo de impacto 
ambiental e medidas 
mitigadoras, tais como: 
adequação da sinalização 
e intervenções na 
infraestrutura viária e na 
pavimentação. 
2. Elaboração de sistema 
de gestão ambiental 
prevendo medidas de 
redução no consumo de 
água, energia e disposição 
final adequada de resíduos 
sólidos.  
3. Comunicação social 
sobre os efeitos previstos 
das ações e medidas 
mitigadoras adotadas. 
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Quadro 5.39 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e 

Implantação da  

Sinalização Interpretativa 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação da 
Sinalização 
Interpretativa 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Valorização dos atrativos e aumento 
do interesse turístico.  
2. Melhor entendimento dos atrativos 
impacta positivamente o produto turístico 
e sua fruição por turistas e comunidade 
local, com reflexos positivos na demanda 
turística e na autoestima da população 
local. 

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas 

 
Quadro 5.40 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e 

Requalificação e Tratamento Paisagístico da região da Savassi 

Elaboração do 
Projeto e 
Requalificação e 
Tratamento 
Paisagístico da 
região da Savassi 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Melhoria nas condições gerais de 
saneamento da Savassi. 
2. Melhoria no acesso e aumento da 
permanência na área requalificada, com 
reflexos positivos na demanda turística e 
de lazer e no comércio da área, bem 
como na qualidade de vida da 
população.  
3. Melhoria do mobiliário urbano, 
aprimoramento de equipamentos de 
limpeza urbana, recuperação de imóveis 
e fachadas e embelezamento da região. 
4. Aumento da visitação a região, do 
grau de satisfação e do tempo de visita. 

1. Fase de 
construção: barulho 
poeira, problemas de 
trânsito na região, 
inibindo a  visita aos 
atrativos, a 
circulação e 
comércio  na região. 
2. Fase de operação: 
pode afetar o trânsito 
e comércio na 
região. 

1. Adequação da 
sinalização, intervenções 
na infraestrutura viária e de 
pavimentação. 
2. Ações de comunicação 
sobre obra e seus impactos 
3. Eventuais ações 
compensatórias (redução 
de impostos, taxas, outras) 

 
Quadro 5.41 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e 

Requalificação e Tratamento Paisagístico da região do Barro Preto – Pólo da Moda 

Elaboração do 
Projeto e 
Requalificação e 
Tratamento 
Paisagístico da 
região do Barro 
Preto – Pólo da 
Moda 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Melhoria nas condições gerais de 
saneamento, acesso e permanência na 
área requalificada. 
2. Reflexos positivos na demanda 
turística e de lazer local, no comércio da 
área bem como na qualidade de vida da 
comunidade. 
3. Melhoria do mobiliário urbano, 
aprimoramento de equipamentos de 
limpeza urbana, recuperação de imóveis 
e fachadas e embelezamento da região. 
4. Aumento da visitação ao 
atrativo/região, do grau de satisfação e 
do tempo de visita. 

1. Fase de 
construção: barulho 
poeira, problemas de 
trânsito na região, 
inibindo a visita aos 
atrativos, a 
circulação e o 
comércio  na região.  
2. Fase de operação: 
pode afetar o trânsito 
e o comércio na 
região 

1. Adequação da 
sinalização, intervenções 
na infraestrutura viária e de 
pavimentação. 
2. Ações de comunicação 
sobre obra e seus 
impactos. 
3. Eventuais ações 
compensatórias (redução 
de impostos, taxas, etc.) 
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Quadro 5.42 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e 

Tratamento urbanístico e paisagístico da Lagoa e entorno 

Elaboração do 
Projeto e 
Tratamento 
urbanístico e 
paisagístico da 
Lagoa e entorno 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Melhoria do mobiliário urbano, 
aprimoramento de equipamentos de 
limpeza urbana, recuperação de imóveis 
e fachadas e embelezamento da região. 
2. Reflexos positivos na demanda 
turística e de lazer local, no comércio da 
área e na qualidade de vida da 
comunidade. 
3. Aumento da visitação ao 
atrativo/região, do grau de satisfação e 
do tempo de visita 

1. Fase de obras: 
pode afetar o trânsito 
e o comércio na 
região 

1. Adequação da 
sinalização, intervenções 
na infraestrutura viária e de 
pavimentação. 

 
Quadro 5.43 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração de diagnóstico e 

material para a Realização da Capacitação de gestores e profissionais dos serviços e 
equipamentos e atrativos turísticos 

Elaboração de 
diagnóstico e 
material para a 
Realização da 
Capacitação de 
gestores e 
profissionais dos 
serviços e 
equipamentos e 
atrativos 
turísticos 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Melhoria da qualificação da mão de 
obra e, consequentemente, do 
atendimento a visitantes. 
2. Melhoria da imagem do destino e 
fidelização dos clientes. 
3. Melhoria na gestão, aumentando a 
qualidade do produto e a satisfação na 
perspectiva do turista. 
3. Reflexos positivos no emprego e na 
renda e crescimento profissional. 
4. Inclusão social de jovens e 
desempregados no mercado de trabalho. 
5. Incentivo à implantação de sistemas 
de gestão de qualidade e ambiental nos 
equipamentos e atrativos turísticos. 
6. Maior estímulo ao desenvolvimento de 
atividades de planejamento do setor. 

1.  Eventual 
ineficácia de cursos 
e dispêndio de 
recursos sem que os 
resultados 
necessários sejam 
atingidos caso a 
capacitação e a 
qualificação sejam 
realizadas de forma 
inadequada. 

 1. Adequação da grade 
curricular dos cursos de 
formação em turismo ao 
mercado, horários e 
condições gerais da oferta 
de qualificação, formando 
profissionais que 
respondam 
satisfatoriamente à 
demanda. 
2. Implantação de planos 
de carreira e estímulos à 
qualificação nos serviços e 
equipamentos turísticos. 

 
Quadro 5.44 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração de programas de 

incentivos para investimento e fomento à criação de produtos e projetos empresariais 

Elaboração de 
programas de 
incentivos para 
investimento e 
fomento à criação 
de produtos e 
projetos 
empresariais 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Criação de espaços de eventos de 
grande e de médio porte, de 
estacionamentos privados em áreas 
turísticas e de outros equipamentos, 
além da adequação dos equipamentos e 
serviços privados à legislação que 
atende a portadores de necessidades 
especiais. 
2. Reflexos positivos nas condições de 
acessibilidade ao produto turístico e na 
demanda turística de forma geral, no 
emprego e na renda. 

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas. 
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Quadro 5.45 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Criação de incentivos fiscais, 

relativo ao ISSQN sobre a venda de ingressos e estandes  

Criação de 
incentivos fiscais, 
relativo ao 
ISSQN sobre a 
venda de 
ingressos e 
estandes 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Aumento da atratividade e 
competitividade para expositores e 
promotores de feiras e eventos similares, 
aumentando o fluxo de turistas. 

Queda na 
arrecadação 
tributária no curto-
prazo 

O estímulo ao setor deve 
elevar a arrecadação 
tributária de vários setores 
econômicos relacionados 
em um segundo momento. 

 
Quadro 5.46 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Promoção do fortalecimento da 

base empresarial do turismo 

Promoção do 
fortalecimento da 
base empresarial 
do turismo 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Melhoria na articulação intersetorial. 
2. Adoção de medidas estratégicas 
conjuntas de estímulo ao crescimento do 
setor. 
3. Possibilidade de incremento do 
emprego e renda, com maior 
responsabilidade social. 

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas. 

 
Quadro 5.47 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e 

Implantação da Sinalização turística e indicativa do município de Belo Horizonte 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação da 
Sinalização 
turística e 
indicativa do 
município de Belo 
Horizonte 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Melhoria do acesso aos atrativos 
pelos visitantes. 
2. Melhoria da mobilidade urbana da 
população. 
3. Valorização da identidade e das 
peculiaridades de Belo Horizonte. 
4. Efeitos positivos na imagem do 
destino e aumento do grau de satisfação 
e fidelização dos turistas. 

1. Durante a 
implantação das 
placas turísticas e 
indicativas, pode 
haver transtornos no 
trânsito e risco de 
acidentes. 

1. Obedecer aos 
regulamentos de 
segurança do trabalho. 
2. Instalação dos 
equipamentos durante 
períodos em que o fluxo de 
carros e de pessoas seja 
menor.  

 
Quadro 5.48 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do projeto de reforma e 

requalificação do Centro de Atendimento ao Turista Mercado das Flores 

Elaboração do 
projeto de 
reforma e 
requalificação do 
Centro de 
Atendimento ao 
Turista Mercado 
das Flores 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Melhores condições de atendimento 
ao turista do CAT Mercado das Flores, 
com efeitos positivos para a imagem do 
destino. 
2. Aumento do grau de satisfação e 
fidelização dos turistas. 
3. Maior acesso e visibilidade do CAT. 

1. Fase de 
construção: barulho 
e poeira, inibindo 
visitas aos atrativos e 
a circulação na 
região, inclusive com 
prejuízo ao Mercado 
das Flores.   

1. Otimização da obra de 
reforma no prazo 
estipulado pelo projeto 
executivo e de acordo com 
as definições do Conselho 
do Patrimônio Cultural.  
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Quadro 5.49 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e 

Implantação de pontos de informação e assistência ao turista 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação de 
pontos de 
informação e 
assistência ao 
turista 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Melhores condições de atendimento 
ao turista, com efeitos positivos para a 
imagem do destino. 
2. Aumento do grau de satisfação e 
fidelização dos turistas. 
3. Maior acesso e visibilidade dos pontos 
de informação. 

1. Fase de 
construção: barulho 
e poeira, inibindo a 
visita aos atrativos e 
a circulação na 
região. 

1. Otimização das obras 
necessárias nos prazos 
estipulados e de acordo 
com as normas ambientais 
e exigências legais 
vigentes.  

 
Quadro 5.50 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração de estudo de 

viabilidade e de demanda para implantação do Terminal turístico de Belo Horizonte 

Elaboração de 
estudo de 
viabilidade e de 
demanda para 
implantação do 
Terminal turístico 
de Belo Horizonte 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Sanar a deficiência de infraestrutura 
voltada para atender à demanda de 
usuários de transporte turístico 
rodoviário (residentes locais e turistas), 
carentes de um local para embarque e 
desembarque. 
2. Melhoria do atendimento aos 
passageiros que utilizam linhas de 
ônibus turísticas e apoio às agências de 
viagens e transportes turísticos como 
ponto de partida e de chegada de 
excursões organizadas. 
3. Concentração de serviços correlatos, 
com efeitos positivos para a imagem do 
destino. 
4. Atendimento com segurança para 
embarque e desembarque dos turistas 
em demanda às cidades turísticas. 
5. Regulamentação da utilização de 
transporte turístico dentro da cidade de 

Belo Horizonte. 
6. Aumento do grau de satisfação dos 
turistas quanto ao produto e à demanda 
turística, de forma geral. 

1. Fase de 
construção: barulho 
e poeira, inibindo a 
visita aos atrativos e 
a circulação na 
região. 
2. Fase de operação: 
pode afetar o trânsito 
na região. 

1. O projeto executivo 
deverá estudar e prever o 
local mais adequado de 
implantação do terminal 
turístico, de modo a 
minimizar os impactos 
sobre o trânsito de veículos 
e passageiros. 
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 Comercialização 
 

Quadro 5.51 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Plano de Marketing 
e Implantação das ações estratégicas 

Elaboração do 
Plano de 
Marketing e 
Implantação das 
ações 
estratégicas 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Organização geral das ações de 
comercialização do produto Belo 
Horizonte, com responsabilidade social. 
2. Maximização dos benefícios que o 
setor turístico de Belo Horizonte pode 
alcançar no escopo da Copa das 
Confederações de 2013, da Copa do 
Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 
2016.  
3. Aumento da competitividade e do 
mercado do destino turístico Belo 
Horizonte nos âmbitos regional, nacional 
e internacional. 
4. Aumento do tempo de permanência 
do turista na cidade, do número de 
atrativos visitados, do gasto turístico no 
município e do grau de satisfação dos 
turistas em relação aos atrativos, 
equipamentos e ao destino como um 
todo. 
5. Criação de empregos e ocupações, 
qualificando o destino turístico Belo 
Horizonte com padrão internacional. 
6. Aumento da demanda turística 
qualificada. 

O aumento da 
demanda turística 
pode resultar em 
pressão sobre 
infraestrutura e os 
serviços públicos. 

A implantação das ações 
de infraestrutura e das 
demais ações prevista no 
plano minimiza a pressão 
da demanda sobre 
infraestrutura e os serviços 
públicos. 

 
 

 Infraestrutura e serviços básicos 
 

Quadro 5.52 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e Reforma e 
Ampliação do Anel Rodoviário 

Elaboração do 
Projeto e Reforma 
e Ampliação do 
Anel Rodoviário 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Diminuição de acidentes na rodovia. 
2. Melhoria dos acessos a Belo 
Horizonte e a seus atrativos e 
equipamentos. 
3. Reflexos positivos no produto e na 
demanda turística, de forma geral. 
4. Geração de empregos. 
5. Melhoria na mobilidade urbana.  

1. Na fase de 
construção: poderão 
ocorrer barulho 
poeira e problemas 
de trânsito na região, 
inibindo a visitas aos 
atrativos e a 
circulação na região. 
2. Remoção de 3 mil 
famílias do entorno 
da rodovia. 

1. O projeto deverá prever 
impactos ambientais e 
medidas mitigadoras, tais 
como: rotas alternativas, 
sinalização e locais para o 
reassentamento das 

famílias. 
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Quadro 5.53 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e Ampliação 

da linha do metrô 

Elaboração do 
Projeto e 
Ampliação da 
linha do metrô 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Diversificação dos modais de acesso 
e ampliação da mobilidade e 
acessibilidade a atrativos e 
equipamentos. 
2. Reflexos positivos no produto e na 
demanda turística, de forma geral. 
3. Melhoria da qualidade do transporte 
urbano e redução no período de 
deslocamento da população,  
especialmente para os deslocamentos 
entre as regiões da Pampulha e 
Savassi/Praça da Liberdade. 
4. Geração de emprego e na renda. 

1. Fase de 
construção: maior 
emissão de ruídos, 
poeira, problemas de 
trânsito na região, 
inibindo a visita aos 
atrativos e a 
circulação na região 
e retraindo o 
comércio local. 
2. Desapropriações 
e remoções. 

1. Uso dos instrumentos 
urbanísticos previstos no 
Plano Diretor de Belo 
Horizonte e na Lei de Uso 
e Ocupação do Solo. 
2. Controle da emissão de 
ruídos e poeira. 
3. Elaboração de 
EIA/RIMA, com previsão 
de locais para o 
reassentamento das 
famílias. 

 
Quadro 5.54 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e 

Implantação do BRT área Central 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do 
BRT área Central 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Melhoria do transporte público e dos 
acessos a atrativos e equipamentos. 
2. Reflexos positivos no produto e na 
demanda turística, de forma geral. 
3. Geração de emprego e renda.  
4. Redução no tempo de deslocamento 
da população e consequente melhoria 
na qualidade de vida. 

1. Fase de 
construção: ruídos, 
poeira, problemas de 
trânsito na região, 
inibindo a visita aos 
atrativos e a 
circulação na região. 

1. O projeto deverá prever 
impactos ambientais e 
medidas mitigadoras em 
estudo de impactos 
ambientais específico. 

 
Quadro 5.55 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e 

Implantação as obras do Boulevad Arrudas - Tereza Cristina 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação as 
obras do Boulevad 
Arrudas - Tereza 
Cristina 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Atração de atividades de cunho 
comercial, cultural e turístico para a 
região, com reflexos positivos na 
demanda turística e de lazer local, bem 
como na qualidade de vida da 
comunidade. 
2. Revitalização urbana do entorno da 
Avenida Contorno e da Avenida Tereza 
Cristina, tratamento paisagístico e 
implantação de ciclovia. 

1. Fase de 
construção: ruídos, 
poeira e problemas 
de trânsito na região, 
inibindo a circulação. 

1. O projeto deverá prever 
impactos ambientais e 
medidas mitigadoras em 
estudo de impactos 
ambientais específico. 

 
 

Quadro 5.56 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e 
Implantação do BRT avenidas Antonio Carlos e Pedro I 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do 
BRT avenidas 
Antonio Carlos e 
Pedro I 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

 1. Melhoria do transporte público e do 
acesso aos atrativos e equipamentos da 
região da Pampulha e aeroportos. 
2. Reflexos positivos no produto e na 
demanda turística, de forma geral. 
3. Geração de emprego e renda.  
4. Redução no tempo de deslocamento 
da população e consequente melhoria 
na qualidade de vida.  

1. Fase de 
construção:  
 desapropriações e 
remoções, ruídos, 
poeira e problemas 
de trânsito na região, 
inibindo visita aos 
atrativos e a 
circulação. 

1. O projeto deverá prever 
impactos ambientais e 
medidas mitigadoras em 
estudo de impactos 
ambientais específico. 
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Quadro 5.57 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e 

Implantação do BRT da Avenida Cristiano Machado 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do 
BRT da Avenida 
Cristiano Machado 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Melhoria do transporte público e do 
acesso aos atrativos e equipamentos. 
2. Melhoria das condições de mobilidade 
urbana, integrando a Linha Verde e o 
Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves, além de acesso ao Mineirão.  
3. Reflexos positivos no produto e na 
demanda turística, de forma geral. 
4. Geração de emprego e renda.  
5. Redução no tempo de deslocamento 
da população e consequente melhoria 
na qualidade de vida. 

1. Fase de 
construção:  
 desapropriações e 
remoções, ruídos, 
poeira e problemas 
de trânsito na região, 
inibindo a visita aos 
atrativos e a 
circulação. 

1. O projeto deverá prever 
impactos ambientais e 
medidas mitigadoras em 
estudo de impactos 
ambientais específico. 

 
Quadro 5.58 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e 

Implantação do BRT avenidas Pedro II e Carlos Luz 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do 
BRT avenidas 
Pedro II e Carlos 
Luz 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

 1. Melhoria do transporte público e do 
acesso aos atrativos e equipamentos da 
região da Pampulha. 
2. Reflexos positivos no produto e na 
demanda turística, de forma geral. 
3. Geração de emprego e renda.  
4. Redução no tempo de deslocamento 
da população e consequente melhoria 
na qualidade de vida.  

1. Fase de 
construção:  
 desapropriações e 
remoções, ruídos, 
poeira e problemas 
de trânsito na região, 
inibindo a visita aos 
atrativos e a 
circulação. 

1. O projeto deverá prever 
impactos ambientais e 
medidas mitigadoras em 
estudo de impactos 
ambientais específico. 

 
Quadro 5.59 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e 

Implantação da rodoviária do bairro São Gabriel 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação da 
rodoviária do 
bairro São Gabriel 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Melhoria do transporte público e do 
atendimento a passageiros 
intermunicipais.  
 2. Melhoria do transporte público e do 
atendimento a passageiros municipais e 
descongestionamento do trânsito na 
região central, em função do novo 
terminal. 
3. Aumento do comércio na região do 
bairro São Gabriel.  

1. Fase de 
construção: 
desapropriações e 
remoções, ruídos, 
poeira, problemas de 
trânsito na região, 
inibindo a visita aos 
atrativos e a 
circulação na região. 
2. Possível redução 
do comércio no 
entorno da 
rodoviária central.  

1. O projeto deverá prever 
impactos ambientais e 
medidas mitigadoras em 
estudo de impactos 
ambientais específico. 
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Quadro 5.60 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e Ampliação 

da capacidade do Aeroporto Internacional Tancredo Neves 

Elaboração do 
Projeto e 
Ampliação da 
capacidade do 
Aeroporto 
Internacional 
Tancredo Neves 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Melhoria das condições de acesso e 
recebimento dos passageiros que 
chegam ao aeroporto de Confins. 
2. Reflexos positivos no produto e na 
demanda turística, de forma geral. 
3. Aumento da competitividade de Belo 
Horizonte.   

1. Fase de 
construção:  
 Ruídos, poeira. 

1. O projeto deverá 
estudar e prever eventuais 
impactos ambientais e 
medidas mitigadoras em 
estudo de impactos 
ambientais específico. 

 
Quadro 5.61 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Execução das Obras de 

Saneamento ambiental na região da Pampulha 

Execução das 
Obras de 
Saneamento 
ambiental na 
região da 
Pampulha 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Redução das emissões de esgoto 
domiciliar e de esgoto industrial na lagoa 
da Pampulha e redução de resíduos na 
orla da represa. 
2. Proteção da fauna local e melhoria da 
qualidade da água na lagoa da 
Pampulha.  
3.Melhoria na imagem do destino e 
maior grau de satisfação dos turistas e 
da população que utiliza a orla da lagoa 
para visitação dos atrativos e para 
atividades de lazer. 
4. Melhoria da qualidade ambiental da 
região.  

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas.  

 
Quadro 5.62 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e 

Aperfeiçoamento da Segurança de atrativos, serviços e equipamentos turísticos e 
prevenção e combate a incêndios. 

Elaboração do 
Projeto e 
Aperfeiçoamento 
da Segurança de 
atrativos, serviços 
e equipamentos 
turísticos e 
prevenção e 
combate a 
incêndios. 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Melhoria das condições de segurança 
nos atrativos e nos serviços e 
equipamentos turísticos e diminuição 
dos riscos de acidentes em eventos. 
2. Melhoria na imagem do destino e 
aumento do grau de satisfação e 
fidelização dos turistas. 
3. Aumento da sensação de segurança 
por parte dos turistas e da população 
local.  

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas. 

 
Quadro 5.63 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Redução da informalidade no setor 

de transporte nos equipamentos de lazer 

Redução da 
informalidade no 
setor de transporte 
nos equipamentos 
de lazer 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Aumento da arrecadação tributária.  
2. Profissionalização do fornecimento de 
serviços de transportes. 
3. Melhoria na imagem do destino e 
aumento no grau de satisfação dos 
turistas com os serviços prestados pelos 
equipamentos.  
4. Maior fiscalização e segurança nos 
produtos ofertados. 

1. Diminuição da 
oportunidade de 
renda para 
trabalhadores 
informais. 

1. A recém-criada figura do 
―microempreendedor 
individual‖, e os programas 
já existentes de 
qualificação e emprego 
podem ajudar na 
formalização e 
empregabilidade desta 
mão de obra informal. 
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Quadro 5.64 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Controle a presença de ambulantes 

nos equipamentos de lazer 

Controle a 
presença de 
ambulantes nos 
equipamentos de 
lazer 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Aumento da arrecadação tributária.  
2. Profissionalização do fornecimento de 
alimentos nos equipamentos de lazer. 
3. Melhoria na imagem do destino e 
aumento no grau de satisfação dos 
turistas com os serviços prestados pelos 
equipamentos.  
4. Maior fiscalização e segurança nos 
produtos ofertados. 

1. Diminuição da 
oportunidade de 
renda para 
trabalhadores 
informais. 

1. A recém-criada figura do 
―microempreendedor 
individual‖, e os programas 
já existentes de 
qualificação e emprego 
podem ajudar na 
formalização e 
empregabilidade desta 
mão de obra informal. 

 

Quadro 5.65 Impactos socioambientais previstos em decorrência do Reaparelhamento da Academia da 
Polícia Civil de Minas Gerais e capacitação de profissionais de segurança 

Reaparelhamento 
da Academia da 
Polícia Civil de 
Minas Gerais e 
capacitação de 
profissionais de 
segurança 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Melhoria das condições de trabalho 
da Polícia Civil estadual e dos 
profissionais de segurança. 
2. Aumento da sensação de segurança 
por parte dos turistas e da população 
local. 
3. Efeitos positivos na imagem do 
destino e aumento no grau de satisfação 
da população com os serviços prestados 
pela polícia civil.  

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas.  

 
 

Componente Fortalecimento Institucional 
 

Quadro 5.66 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e 
Implantação das atividades de Fortalecimento Institucional da BELOTUR 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação das 
atividades de 
Fortalecimento 
Institucional da 
BELOTUR 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Belotur mais bem estruturada em 
relação ao planejamento estratégico e 
turístico de Belo Horizonte. 
2.Melhoria na eficácia e da eficiência na 
gestão turística do destino. 
3. Maior interlocução entre a Belotur e 
demais órgãos setoriais municipais. 
4. Reflexos positivos sobre oferta e 
demanda turística. 
 

Não são previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas.  

 
Quadro 5.67 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Normatização de atribuições e 

funções do Comtur-BH 

Normatização de 
atribuições e 
funções do 
Comtur-BH 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Melhoria na eficácia e da eficiência na 
gestão turística do destino. 
2. Reflexos na oferta e na demanda 
turística. 
3. Aumento da participação da 
sociedade civil no planejamento turístico. 
4. Permite ao município receber recursos 
do ICMS turístico. 

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas.  
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Quadro 5.68 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Criação de um Fundo Municipal de 

Turismo  

Criação de um 
Fundo Municipal 
de Turismo 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. A existência de recursos geridos pelo 
Comtur-BH  reforça governança do 
Conselho e  pode viabilizar acesso a 
linhas de financiamento. 
2. Levantamento de recursos do 
Governo Federal e do governo estadual 
e investimentos em turismo estratégicos. 
3. Permite ao município receber recursos 
do ICMS turístico. 

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas.  

 
Quadro 5.69 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Estruturação da Unidade de 

Coordenação de Projeto no município 

Estruturação da 
Unidade de 
Coordenação de 
Projeto no 
município 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Coordenação do Prodetur em Belo 
Horizonte bem estruturada. 
2. Fortalecimento institucional, com 
melhoria da eficácia e da eficiência na 
gestão turística do destino. 
3. Reflexos positivos na oferta e na 
demanda turística. 

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas.  

 
Quadro 5.70 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e 

Normatização da Belotur como órgão responsável pela elaboração do Plano Municipal de 
Turismo (PMT) 

Elaboração do 
Projeto e 
Normatização da 
Belotur como 
órgão 
responsável pela 
elaboração do 
Plano Municipal 
de Turismo 
(PMT) 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Belotur mais bem estruturada em 
relação ao planejamento estratégico e 
turístico de Belo Horizonte. 
2.Melhoria na eficácia e na eficiência da 
gestão turística do destino. 
3. Reflexos positivos na oferta e na 
demanda turística. 

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas.  

 
Quadro 5.71 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração e Implantação do Plano 

Municipal de Turismo 

Elaboração e 
Implantação do 
Plano Municipal 
de Turismo 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Continuidade do desenvolvimento 
sustentável do turismo e dos benefícios 
socioambientais advindos da atividade, 
incluindo a geração de emprego e renda, 
com inclusão social. 
2. Permite ao município receber recursos 
do ICMS turístico. 

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas.  

 
Quadro 5.72 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Realização e Atualização do 

Inventário dos recursos turísticos (INVTUR)  

Realização e 
Atualização do 
Inventário dos 
recursos 
turísticos 
(INVTUR) 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Geração de informações documentais 
sobre os recursos turísticos em séries 
anuais, permitindo o registro de sua 
evolução e a identificação de 
necessidades de adequações.  
2 Permite ao município receber recursos 
do ICMS turístico. 

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas. 
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Quadro 5.73 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Programa de gestão 

ambiental do Pdits-BH   

Elaboração do 
Programa de 
gestão ambiental 
do Pdits-BH   

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Desenvolvimento sustentável do 
turismo e aumento dos benefícios 
socioambientais da atividade, incluindo a 
geração de emprego e renda, com 
inclusão social. 
2. Controle dos impactos 
socioambientais. 
3. Aumento do nível de informação 
ambiental. 

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas.  

 
Quadro 5.74 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Fortalecimento da atuação do 

Comtur-BH no planejamento turístico 

Fortalecimento 
da atuação do 
Comtur-BH no 
planejamento 
turístico 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Melhoria na eficácia e da eficiência na 
gestão turística do destino. 
2. Reflexos positivos na oferta e na 
demanda turística. 
3. Aumento da participação da 
sociedade civil no planejamento turístico. 

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas.  

 
Quadro 5.75 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Sistema de 

Informações Estatísticas e Documentais do Turismo, Sistema de Monitoramento e 
Avaliação dos Gastos Públicos e de Programas e Políticas de Investimento Público no 
Setor Turístico 

Elaboração do 
Sistema de 
Informações 
Estatísticas e 
Documentais do 
Turismo, Sistema 
de 
Monitoramento e 
Avaliação dos 
Gastos Públicos 
e de Programas e 
Políticas de 
Investimento 
Público no Setor 
Turístico 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Fortalecimento do monitoramento, em 
geral, com melhoria da eficácia e da 
eficiência na gestão turística do destino. 
2. Disponibilidade e transparência de 
informações sobre a atividade, 
possibilitando sua utilização pelos 
setores público e privado para o 
planejamento e a tomada de decisões.  
3. Ampliação da capacidade de geração 
e difusão de informação sobre o turismo 
em Belo Horizonte, com reflexos 
positivos sobre a demanda turística. 
4. Efeitos positivos na capacidade de 
tributação e/ou arrecadação municipal 
sobre as atividades do setor. 

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas.  
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 Gestão socioambiental 
 
Quadro 5.76 Elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica do PRODETUR do Município de Belo 
Horizonte 
 

Elaboração da 
Avaliação 
Ambiental 
Estratégica do 
PRODETUR do 
Município de Belo 
Horizonte 
 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Direcionamento no curto e no médio 
prazo para o planejamento turístico de 
Belo Horizonte, servindo de subsídio às 
ações da Belotur e de base para a 
elaboração do PMT.  

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas.  

 
Quadro 5.77 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração dos planos de manejo 

nas Unidades de Conservação de interesse turístico em Belo Horizonte 

Elaboração dos 
planos de manejo 
nas Unidades de 
Conservação de 
interesse turístico 
em Belo 
Horizonte 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Preservação das Unidades de 
Conservação, a partir da definição do 
zoneamento e dos critérios de uso. 
2. Organização da atividade turística no 
interior das Unidades de Conservação, 
de modo a minimizar os impactos da 
atividade no meio físico e no meio 
biótico. 
3.Melhoria da imagem positiva do 
destino. 
4. Aumento no grau de satisfação e 
fidelização dos turistas 
5. Aumento da qualidade de vida da 
comunidade local. 
6. Utilização das Unidades de 
Conservação para fins educacionais, 
recreativos, culturais e de lazer.  

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Ações de potencialização 
dos impactos positivos: 
1. Realização de estudos 
de capacidade de carga e 
de utilização turística das 
Unidades de Conservação.  
2. Implantação de 
programas de 
monitoramento ambiental. 

 
Quadro 5.78 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Projeto e Concessão 

do Programa de Certificação Ambiental 

Elaboração do 
Projeto e 
Concessão do 
Programa de 
Certificação 
Ambiental 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Aumento da competitividade dos 
empreendimentos.  
2. Efeitos positivos na imagem do 
destino e aumento no grau de satisfação 
e fidelização dos turistas. 
4. Melhorias no produto turístico. 
5. Estímulo à prática de processos mais 
sustentáveis no que se refere a 
efluentes, água, energia e materiais de 
construção. 

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas.  

 
Quadro 5.79 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração do Estudo de 

capacidade de carga da orla da lagoa da Pampulha e Regulamentação do uso da orla 
para eventos. 

Elaboração do 
Estudo de 
capacidade de 
carga da orla da 
lagoa da 
Pampulha e 
Regulamentação 
do uso da orla 
para eventos. 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Melhoria do planejamento e do 
atendimento ao visitante da região da 
Pampulha, especialmente em ocasiões 
de grande afluxo de pessoas. 
2. Efeitos positivos na imagem do 
destino, grau de satisfação e fidelização 
dos turistas. 

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas.  
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Quadro 5.80 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Definição dos Indicadores 

ambientais para o turismo em Belo Horizonte e Monitoramento 

Definição dos 
Indicadores 
ambientais para o 
turismo em Belo 
Horizonte e 
Monitoramento 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Monitoramento da evolução dos 
indicadores ambientais de Belo 
Horizonte. 
2. Melhoria na gestão ambiental pública 
do município.  

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas.  

 
 

Quadro 5.81 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Realização de Campanhas de 
sensibilização e de educação ambiental nas regionais de Belo Horizonte 

Realização de 
Campanhas de 
sensibilização e 
de educação 
ambiental nas 
regionais de Belo 
Horizonte 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Aumento da consciência ambiental e 
da vocação turística na população de 
Belo Horizonte. 
2. Possibilidade de realização de ações 
de preservação nas áreas de maior fluxo 
turístico.  
3. Capacitação dos participantes quanto 
a medidas de preservação ambiental.  
4. Melhoria da qualidade ambiental da 
cidade no longo prazo.  

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas.  

 
Quadro 5.82 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Promoção de programas de 

sensibilização quanto à reciclagem e à limpeza urbana   

Promoção de 
programas de 
sensibilização 
quanto à 
reciclagem e à 
limpeza urbana   

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Aumento da consciência ambiental na 
população envolvida. 
2. Melhoria, no longo prazo, da 
qualidade e imagem do destino. 
3. Capacitação dos participantes quanto 
a medidas de preservação ambiental. 
4. Aumento, de forma geral, do emprego, 
da renda e da qualidade de vida da 
comunidade local. 
5. Aumento da coleta de materiais 
recicláveis e do volume da coleta 
seletiva e destinação adequada dos 
resíduos sólidos em longo prazo. 

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas.  

 
Quadro 5.83 Impactos socioambientais previstos em decorrência da Elaboração da Cartilha do Projeto 

BH vai até você - Sensibilização turística e de educação ambiental na rede municipal de 
educação e Capacitação 

Elaboração da 
Cartilha do 
Projeto BH vai 
até você - 
Sensibilização 
turística e de 
educação 
ambiental na 
rede municipal de 
educação e 
Capacitação 

Impactos esperados 
Ações de mitigação 

Positivos Negativos 

1. Aumento da consciência ambiental e 
da vocação turística entre os jovens 
estudantes da rede pública de ensino em 
BH.  
2. Melhoria, no longo prazo, da 
qualidade e da imagem do destino. 
3. Estimulo à participação dos alunos no 
desenvolvimento do turismo em Belo 
Horizonte.  
4. Estimulo à valorização da cidade, à 
preservação do patrimônio e melhoria da 
qualidade na recepção dos turistas. 

Não estão previstos 
impactos negativos 
decorrentes da 
implantação deste 
projeto. 

Não previstas. 

 
 



 

−  − 628 

O turismo em Belo Horizonte deverá ser desenvolvido de forma integrada, com inclusão 
social e criação de oportunidades de emprego e renda. A perspectiva da realização dos 
eventos esportivos Copa das Confederações, em 2013, Copa do Mundo, em 2014, e 
Olimpíadas, em 2016, representa a oportunidade de expandir diversas atividades, que 
deverão ter no planejamento seu fator de alavancagem e otimização, de maneira a trazer 
para a cidade o maior e mais estruturado legado. 
 
Por se tratar de área intensamente urbanizada, os impactos do PDITS-BH sobre a base dos 
recursos naturais são minimizados. A implantação do Complexo Turístico da Serra do Curral 
representa a ação que poderá ter a maior intervenção em ambiente natural. Entretanto, essa 
pode ser a maior oportunidade de incremento do setor, uma vez que este novo atrativo será 
de grande importância para o turismo em Belo Horizonte. O projeto conta com um estudo de 
impactos ambientais (EIA) e o seu respectivo relatório (RIMA), de maneira a prever e redimir 
os impactos negativos e potencializar os positivos. 
 
Ao contrário do ambiente natural, o ambiente social deverá obter efeitos importantes em 
decorrência da implementação do Plano. A maioria das ações que envolvem obras, como as 
de infraestrutura, na fase de implantação, pode implicar aumento de ruídos, emissão de 
poeira, agravamento dos problemas de trânsito, inibição temporária de visitas a atrativos, 
circulação na região e, em alguns casos, desapropriações e remoções. Nesses casos, os 
estudos de impactos ambientais e de previsão de medidas mitigadoras são de suma 
importância. 
 
O incremento da atividade e o consequente aumento do afluxo de visitantes deverão resultar 
na pressão pelos serviços urbanos, de transporte, de alimentação e de lazer, o que reforça a 
necessidade de promover planejamento, monitoramento e medidas de ajustamento da 
oferta e demanda, sempre que necessário. 
 
De outro lado, a geração de empregos e renda pela atividade e sua expansão, com inclusão 
social e aumento da qualidade de vida e autoestima da população local, seriam os principais 
impactos positivos observáveis.  
 
Em Belo Horizonte, deverão ser incentivadas as atividades culturais e de lazer que não 
conflitam com as características atuais da área. A perspectiva do transbordamento dos 
impactos positivos para as cidades próximas também deve ser considerada, na perspectiva 
das atividades de lazer e de ecoturismo, turismo cultural, turismo pedagógico e turismo de 
aventura. 
 
Ações de acompanhamento e monitoramento dos impactos da atividade turística nos meios 
físico, biótico e social previstas no PDITS-BH serão reforçadas pela elaboração de sistema 
de informações estatísticas e documentais do turismo em Belo Horizonte, pela utilização dos 
indicadores ambientais para o turismo e pela criação da Unidade de Coordenação do 
Programa, que deverá monitorar a evolução das ações e projetos propostos pelo PDITS–BH 
de forma geral.  
 
Na Belotur, deverá ser criado, no âmbito do Programa de Gestão Ambiental do PDITS-BH, 
um banco de dados específico com as informações relativas aos impactos ambientais dos 
projetos do Plano. Este banco deverá ser alimentado a partir de informações coletadas nos 
órgãos executores e nos órgãos ambientais, municipal e estadual. Para tanto, os técnicos 
deverão identificar os interlocutores, elaborar, testar e aplicar instrumentos de coleta 
específicos e fazer a análise das informações coletadas. As ações de acompanhamento e 
monitoramento dos impactos ambientais do PDITS-BH deverão ser incorporadas no 
Programa de Gestão Ambiental do plano. 
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5.6. Programa de Gestão Ambiental – PDITS-BH 
 
O conceito de desenvolvimento sustentável pressupõe a articulação entre as três esferas de 
desenvolvimento – equidade social, crescimento econômico e conservação do meio 
ambiente –, de forma interligada e complementar, respeitando os conflitos e a complexidade 
que a relação entre essas variáveis exige.  
 
Para atingir a sustentabilidade social, deve-se assegurar que o desenvolvimento aumente o 
controle das pessoas sobre suas vidas, fortaleça a cultura e a identidade da população e 
conduza a uma sociedade mais igualitária. Para atingir a sustentabilidade econômica, deve-
se assegurar de que o desenvolvimento das atividades produtivas seja eficaz e eficiente, 
garantindo a equidade na distribuição de seus benefícios e gerando recursos que possam 
suportar as necessidades das gerações futuras. Para atingir a sustentabilidade ambiental, 
deve-se assegurar a compatibilidade do desenvolvimento, com a manutenção dos 
processos ecológicos essenciais, assumindo o compromisso de legar às gerações seguintes 
um meio ambiente igual ou melhor que o recebido das gerações anteriores. 
 
Define a OMT (1993): 
 

O desenvolvimento turístico sustentável é aquele que atende às necessidades dos 
turistas atuais e das regiões receptoras e, ao mesmo tempo, protege e fomenta as 
oportunidades para o turismo futuro. Concebe-se como um caminho para a gestão 
de todos os recursos, de forma que possam satisfazer-se as necessidades 
econômicas, sociais e estéticas, respeitando, ao mesmo tempo, a integridade 
cultural, os processos ecológicos essenciais, a diversidade biológica e os sistemas 
que sustentam a vida (OMT, 1993). 

 
O turismo deve ser planejado de forma que seu desenvolvimento não gere impactos 
ambientais e socioculturais adversos, que a qualidade ambiental do destino seja mantida ou 
melhorada, que os níveis de satisfação dos turistas sejam garantidos e que os benefícios do 
turismo sejam amplamente disseminados na sociedade (VIEIRA FILHO, N. A. Q., DIAS, R., 
2006).

66
 

 
O Programa de Gestão Ambiental do PDITS-BH baseia-se na definição de critérios 
indicadores para monitorar os impactos positivos e negativos dos projetos propostos pelo 
plano, contribuindo para a avaliação desses projetos e a mitigação e controle dos impactos 
negativos previstos.  
 
O Programa de Gestão Ambiental deverá ser gerido pela sua UCP, lotada na Belotur, de 
forma articulada ao Programa de Monitoramento do plano, a ser implantado. Para tanto, o 
Programa se nutrirá dos dados de monitoria físico-financeira e de resultados dos projetos, a 
partir das informações dos executores de cada projeto, além de outras fontes de 
informações secundárias e primárias. 
 
A seguir, apresentam-se os objetivos gerais e os projetos associados a cada componente do 
programa, as medidas previstas de mitigação e controle dos impactos dos projetos, os 
indicadores de impacto para cada projeto no âmbito do programa de gestão ambiental e as 
fontes de informações necessárias para alimentá-los. 
 
 
 
 

                                                
66

 VIEIRA FILHO, N. A. Q., DIAS, R., Hotelaria e Turismo: Elementos de Gestão e Competitividade. Campinas : 
Alínea, 2006, v.1000. p.117.) 
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5.6.1.  Produto Turístico  
 
No componente Produto turístico, os 17 projetos propostos no PDITS-BH têm os seguintes 
objetivos:: 
 

1. Criar novos atrativos e equipamentos turísticos; 
2. Estruturar e valorizar os principais atrativos e equipamentos turísticos; 
3. Capacitar e qualificar profissionais para o setor turístico; 
4. Apoiar o setor privado associado ao turismo; 
5. Integrar a oferta turística existente. 
 

Relacionam-se ao primeiro objetivo as seguintes atividades: criar o Complexo Turístico da 
Serra do Curral; implantar o Espaço Cultural Multiuso no Parque Municipal Américo Renné 
Giannetti e o Centro de Eventos; e construir um Centro de Convenções de grande porte.  
 
Os principais impactos positivos decorrentes da criação destes atrativos e equipamentos 
turísticos são: criação de um produto-estrela no município (o Complexo Turístico da Serra 
do Curral); incremento da oferta cultural e da capacidade de sediar eventos; e geração de 
emprego e renda durante e após a realização das obras. Os principais impactos negativos 
decorrentes das obras de implantação dos novos atrativos e equipamentos turísticos se 
referem a: produção de ruídos e poeira; intervenções viárias necessárias, com possível 
estrangulamento do trânsito na região central; e supressão de vegetação na serra do Curral.   
 
A identificação e a integração das medidas de mitigação e controle dos impactos dos 
projetos de criação de atrativos e equipamentos turísticos previstas no PDITS-BH–2011, 
bem como os indicadores de acompanhamento e monitoramento dos impactos e fontes de 
informação, estão apresentadas no quadro 5.84. 
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Quadro 5.84 Projetos de criação de atrativos e equipamentos turísticos, medidas previstas de 

mitigação e controle dos impactos, indicadores de acompanhamento e 
monitoramento dos impactos e fontes de informação – PDITS-BH – 2011 

Projeto 
Medidas previstas de 
mitigação e controle 

dos impactos 

Indicadores de 
acompanhamento e 
monitoramento dos 

impactos 

Fontes de informação 

Elaboração do 
Projeto e Criação 
do Complexo 
Turístico da Serra 
do Curral 

1. Uso dos instrumentos 
urbanísticos previstos 
no Plano Diretor de 
Belo Horizonte e na Lei 
de Uso e Ocupação do 
Solo. 
2. Controle da emissão 
de ruídos e poeira. 
3. Elaboração de 
EIA/RIMA. 
4. Adequação da 
sinalização, 
intervenções na 
infraestrutura viária e de 
pavimentação. 
5. Elaboração de 
sistema de gestão 
ambiental prevendo 
medidas de redução do 
consumo de água, 
energia e disposição 
final adequada de 
resíduos sólidos. 
6. Comunicação social 
sobre os efeitos 
previstos das ações e 
medidas mitigadoras 
adotadas. 
7. Transposição de 
plantas de áreas 
desmatadas (Complexo 
da Serra do Curral).  

1. Número médio de 
turistas/dia e número médio 
do total de visitantes/dia ao 
atrativo. 
2. Tempo de visita médio ao 
atrativo. 
3. Número de empregos 
temporários gerados durante 
a obra. 
4. Número de novos 
empregos permanentes 
gerados com a operação do 
complexo. 
5. Níveis de ruídos em 
diferentes períodos da obra. 
 6. Níveis de poeira em 
diferentes períodos da obra. 
7. Área desmatada para a 
implantação do projeto. 

1. Pesquisa de dados 
secundários e primários 
relativos ao projeto 
2. Invtur e pesquisas 
primárias com o gestor 
3. Pesquisas primárias da 
evolução do fluxo turístico ao 
atrativo/equipamento 
4. Medição amostral de 
níveis de ruídos em 
diferentes períodos da obra. 
5. Medição amostral de 
níveis de poeira em 
diferentes períodos da obra. 
6. Medição da área 
desmatada 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do 
Espaço Cultural 
Multiuso no Parque 
Municipal 

1. Número médio de 
turistas/dia e número médio 
do total de visitantes/dia ao 
equipamento. 
2. Tempo de visita médio ao 
equipamento. 
3. Número de empregos 
temporários gerados durante 
a obra. 
4. Número de novos 
empregos permanentes 
gerados com a operação do 
espaço. 
5. Níveis de ruídos em 
diferentes períodos da obra. 
 6. Níveis de poeira em 
diferentes períodos da obra. 

1. Pesquisa de dados 
secundários e primários 
relativos ao projeto 
2. . Invtur e pesquisas 
primárias com o gestor 
3. Pesquisas primárias da 
evolução do fluxo turístico ao 
atrativo/equipamento 
4. Medição amostral de 
níveis de ruídos em 
diferentes períodos da obra. 
5. Medição amostral de 
níveis de poeira em 
diferentes períodos da obra. 

 

Elaboração do 
Projeto e 
Construção do 
Espaço Municipal 
de Eventos 

1. Número médio de 
turistas/dia e número médio 
do total de visitantes/dia ao 
equipamento. 
2. Tempo de visita médio ao 
equipamento. 
3. Número de empregos 
temporários gerados durante 
a obra. 
4. Número de novos 
empregos permanentes 
gerados com a operação do 
espaço. 
5. Níveis de ruídos em 
diferentes períodos da obra. 
 6. Níveis de poeira em 
diferentes períodos da obra. 

1. Pesquisa de dados 
secundários e primários 
relativos ao projeto 
2. . Invtur e pesquisas 
primárias com o gestor 
3. Pesquisas primárias da 
evolução do fluxo turístico ao 
atrativo/equipamento 
4. Medição amostral de 
níveis de ruídos em 
diferentes períodos da obra. 
5. Medição amostral de 
níveis de poeira em 
diferentes períodos da obra. 
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Continuação quadro 5.84 

Projeto 
Medidas previstas de 
mitigação e controle 

dos impactos 

Indicadores de 
acompanhamento e 
monitoramento dos 

impactos 

Fontes de informação 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do 
Centro de 
Convenções Cidade 
Nova 

1. Uso dos instrumentos 
urbanísticos previstos no 
Plano Diretor de Belo 
Horizonte e na Lei de uso 
e ocupação do solo. 
2. Controle da emissão de 
ruídos e poeira. 
3. Elaboração de 
EIA/RIMA. 
4. Adequação da 
sinalização, intervenções 
na infraestrutura viária e 
de pavimentação. 
5. Elaboração de sistema 
de gestão ambiental 
prevendo medidas de 
redução no consumo de 
água, energia e 
disposição final adequada 
de resíduos sólidos. 
6. Comunicação social 
sobre os efeitos previstos 
das ações e medidas 
mitigadoras adotadas. 
7. Transposição de 
plantas de áreas 
desmatadas (Complexo 
da Serra do Curral). 

1. Número médio de 
turistas/dia e número médio 
do total de visitantes/dia ao 
equipamento. 
2. Número total de 
eventos/ano ao 
equipamento. 
3. Número total de eventos 
turísticos/ano ao 
equipamento. 
4. Número de empregos 
temporários gerados durante 
a obra. 
5. Número de novos 
empregos permanentes 
gerados com a operação do 
Centro de Convenções. 
6. Níveis de ruídos em 
diferentes períodos da obra. 
7. Níveis de poeira em 
diferentes períodos da obra 

1. Pesquisa de dados 
secundários e primários 
relativos ao projeto. 
2. . Invtur e pesquisas 
primárias com o gestor. 
3. Pesquisas primárias da 
evolução do fluxo turístico 
ao equipamento 
4. Medição amostral de 
níveis de ruídos em 
diferentes períodos da obra. 
5.  Medição amostral de 
níveis de poeira em 
diferentes períodos da obra. 
 

 
 
Ao objetivo de estruturar e valorizar os principais atrativos e equipamentos turísticos estão 
associados: projetos de reforma e ampliação do Expominas: fomento de técnicas e material 
interpretativo sobre os atrativos; requalificação e tratamento paisagístico das regiões da 
Savassi, do Barro Preto – Pólo da Moda e Pampulha. 
 
Os principais impactos positivos decorrentes da estruturação e valorização destes atrativos 
e equipamentos turísticos estão relacionados a: incremento de oferta cultural qualificada e 
da capacidade de sediar eventos; geração de emprego e renda durante e após a realização 
das obras; melhoria da infraestrutura de apoio aos atrativos e embelezamento de áreas 
turísticas; e melhoria da experiência turística para os visitantes. Os principais impactos 
negativos decorrentes destas ações durante a fase de implantação se referem a: produção 
de ruídos e poeira; intervenções viárias necessárias, com possível estrangulamento do 
trânsito na região da Savassi e do bairro Barro Preto, e possível redução do comércio nos 
locais de intervenção.  
 
A identificação e a integração das medidas de mitigação e controle dos impactos dos 
projetos de estruturação e valorização dos principais atrativos e equipamentos turísticos 
previstas no PDITS-BH, bem como os indicadores de acompanhamento e monitoramento 
dos impactos e as fontes de informação estão apresentadas no quadro 5.85. 
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Quadro 5.85 Projetos de estruturação e valorização dos principais atrativos e equipamentos 

turísticos, medidas previstas de mitigação e controle dos impactos, indicadores de 
acompanhamento e monitoramento dos impactos e fontes de informação – 
PDITS-BH – 2011 

Projeto 
Medidas previstas de 
mitigação e controle 

dos impactos 

Indicadores de 
acompanhamento e 
monitoramento dos 

impactos 

Fontes de informação 

Elaboração do 
Projeto e 
Reforma do 
Expominas 

1. Uso dos instrumentos 
urbanísticos previstos no 
Plano Diretor de Belo 
Horizonte e na Lei de uso 
e ocupação do solo. 
2. Controle da emissão de 
ruídos e poeira. 
3. Elaboração de 
EIA/RIMA. 
4. Adequação da 
sinalização, intervenções 
na infraestrutura viária e 
de pavimentação. 
5. Elaboração de sistema 
de gestão ambiental 
prevendo medidas de 
redução do consumo de 
água, energia e 
disposição final adequada 
de resíduos sólidos. 
6. Comunicação social 
sobre os efeitos previstos 
das ações e medidas 
mitigadoras adotadas 

1.  Número médio de 
turistas/dia e número médio 
do total de visitantes/dia ao 
equipamento 
2. Número total de 
eventos/ano ao equipamento 
3. Número total de eventos 
turísticos/ano ao 
equipamento 
4. Número de empregos 
temporários gerados durante 
a obra 
5. Número de novos 
empregos permanentes 
gerados com a operação do 
Expominas. 
6. Níveis de ruídos em 
diferentes períodos da obra. 
7. Níveis de poeira em 
diferentes períodos da obra 

1. Pesquisa de dados 
secundários e primários 
relativos ao projeto 
2. Invtur e pesquisas 
primárias com o gestor 
3. Pesquisas primárias 
de fluxo turístico ao 
equipamento 
4. Medição amostral de 
níveis de ruídos em 
diferentes períodos da 
obra. 
5. Medição amostral de 
níveis de poeira em 
diferentes períodos da 
obra. 
 

Elaboração do 
Projeto e 
Requalificação e 
Tratamento 
Paisagístico da 
região da Savassi 

1.Número médio de 
turistas/dia e número médio 
do total de visitantes/dia na 
região. 
2. Tempo de visita médio. 
3. Grau de satisfação dos 
usuários. 
4. Número de empregos 
temporários gerados durante 
a obra. 
5. Número de novos 
empregos permanentes 
gerados com a requalificação 
6. Níveis de ruídos em 
diferentes períodos da obra. 
 7. Níveis de poeira em 
diferentes períodos da obra. 

1. Pesquisa de dados 
secundários e primários 
relativos ao projeto 
2. Pesquisas primárias 
de demanda turística na 
região. 
3. Medição amostral de 
níveis de ruídos em 
diferentes períodos da 
obra. 
4. Medição amostral de 
níveis de poeira em 
diferentes períodos da 
obra. 
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continuação quadro 5.85 

Projeto 
Medidas previstas de 

mitigação e controle dos 
impactos 

Indicadores de 
acompanhamento e 
monitoramento dos 

impactos 

Fontes de 
informação 

Elaboração do 
Projeto e 
Requalificação e 
Tratamento 
Paisagístico da 
região do Barro 
Preto – Polo da 
Moda 

1. Uso dos instrumentos 
urbanísticos previstos no Plano 
Diretor de Belo Horizonte e na 
Lei de uso e ocupação do solo. 
2. Controle da emissão de 
ruídos e poeira. 
3. Elaboração de EIA/RIMA. 
4. Adequação da sinalização, 
intervenções na infraestrutura 
viária e de pavimentação. 
5. Elaboração de sistema de 
gestão ambiental prevendo 
medidas de redução do 
consumo de água, energia e 
disposição final adequada de 
resíduos sólidos. 
6. Comunicação social sobre os 
efeitos previstos das ações e 
medidas mitigadoras adotadas 

1. Número médio de 
turistas/dia e número médio 
do total de visitantes/dia na 
região. 
2. Tempo de visita médio. 
3. Grau de satisfação dos 
usuários. 
4. Número de empregos 
temporários gerados durante 
a obra. 
5. Número de novos 
empregos permanentes 
gerados com a requalificação 
6. Níveis de ruídos em 
diferentes períodos da obra. 
 7. Níveis de poeira em 
diferentes períodos da obra. 

1. Pesquisa de dados 
secundários e 
primários relativos ao 
projeto 
2. Pesquisas 
primárias de demanda 
turística na região. 
3. Medição amostral 
de níveis de ruídos 
em diferentes 
períodos da obra. 
4. Medição amostral 
de níveis de poeira 
em diferentes 
períodos da obra. 
 

Elaboração do 
Projeto e 
Tratamento 
urbanístico e 
paisagístico da 
Lagoa e entorno 

1. Adequação da sinalização, 
intervenções na infraestrutura 
viária. 

1. Número médio de 
turistas/dia e número médio 
do total de visitantes/dia na 
região. 
2. Grau de satisfação dos 
usuários. 

1. Pesquisa de 
demanda do CAT da 
Pampulha ―Veveco‖. 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação da 
Sinalização 
Interpretativa 

Não previstas 

1. Número médio de 
turistas/dia e número médio 
do total de visitantes/dia aos 
atrativos. 
2. Tempo de visita médio aos 
atrativos 
3. Grau de satisfação dos 
usuários em relação ao 
atrativo 

1. Invtur 
2. Pesquisas 
primárias de demanda 
turística aos atrativos 
 

 
 
Em relação ao objetivo de capacitar e de qualificar a mão de obra para o setor turístico, 
estão previstas: elaboração de programas de capacitação de gestores e demais 
profissionais para atrativos, serviços e equipamentos turísticos; e avaliação desse 
contingente, a partir de modelos adequados ao perfil profissional em demanda pelos 
mercados atual e potencial.  
 
Os principais impactos positivos decorrentes da capacitação de gestores e demais 
profissionais para atrativos, serviços e equipamentos turísticos estão relacionados a: 
melhoria da qualificação da mão de obra e, conseqüentemente, do atendimento aos 
visitantes; melhoria da gestão turística, aumentando a qualidade do produto e a satisfação 
na perspectiva do turista; inclusão social de jovens e desempregados no mercado de 
trabalho; e maior estímulo ao desenvolvimento de atividades de planejamento do setor. Os 
principais impactos negativos decorrentes destas ações, caso não sejam realizadas de 
forma apropriada, se referem a: eventual ineficácia de cursos; e dispêndio de recursos sem 
que os resultados necessários sejam atingidos. 
 
A identificação e a integração das medidas de mitigação e controle dos impactos do projeto 
de capacitação de gestores e demais profissionais para atrativos, serviços e equipamentos 
turísticos previstas no PDITS-BH, bem como os indicadores de acompanhamento e 
monitoramento  dos impactos e fontes de informação, estão apresentadas no quadro 5.86. 
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Quadro 5.86 Projeto de capacitação de gestores e profissionais para atrativos, serviços e 
equipamentos turísticos, medidas previstas de mitigação e controle dos impactos, 
indicadores de acompanhamento e monitoramento e fontes de informação – 
PDITS-BH – 2011 

Projeto 
Medidas de mitigação e 
controle dos impactos 

previstos 

Indicadores de 
acompanhamento e 
monitoramento dos 

impactos 

Fontes de informação 

Elaboração de 
diagnóstico e 
material para a 
Realização da 
Capacitação de 
gestores e 
profissionais dos 
serviços e 
equipamentos e 
atrativos turísticos 

1. Adequação da grade 
curricular dos Cursos de 
Formação em Turismo ao 
mercado, horários e 
condições gerais da oferta 
de qualificação, formando 
profissionais que 
respondam 
satisfatoriamente à 
demanda. 
2. Implantação de planos 
de carreira e estímulos 
para a qualificação nos 
serviços e equipamentos 
turísticos. 

1. Número de cursos de 
capacitação oferecidos 
2. Número de vagas 
oferecidas em cursos de 
capacitação 
3. Número de matrículas e 
evasões em cursos de 
capacitação 
4. Número de profissionais 
capacitados 
5. Número de profissionais 
qualificados que estão 
empregados  
6. Grau de satisfação de 
turistas com atendimento e 
serviços turísticos 

1. Pesquisa de dados 
secundários e primários 
com as instituições 
formadoras  
2. Pesquisas primárias 
com profissionais 
qualificados 
3. Pesquisas primárias 
com os gestores de 
serviços e 
equipamentos turísticos 
4. Pesquisas de 
demanda turística  

 
O objetivo de apoiar o setor privado associado ao turismo será alcançado por meio das 
seguintes ações: criação de programas de incentivos para investimento e fomento à criação 
de produtos e projetos empresariais; criação de incentivos fiscais relativos ao ISSQN sobre 
venda de ingressos e estandes; e promoção do fortalecimento da base empresarial do 
turismo.  
 
Os principais impactos positivos decorrentes das políticas de apoio ao setor privado 
associado ao turismo estão relacionados a: crescimento do número de estabelecimentos por 
subsetor de atividade turística, incluindo a criação de espaços de eventos de grande e 
médio porte, estacionamentos privados em áreas turísticas e outros equipamentos; 
adequação dos equipamentos e serviços privados à legislação que atende aos portadores 
de necessidades especiais; melhoria das condições de acessibilidade ao produto turístico; 
aumento da atratividade e da competitividade para expositores e promotores de feiras e 
eventos similares; aumento do fluxo de turistas; e possibilidade de incremento do emprego e 
renda com maior responsabilidade social. Pode ocorrer uma queda na arrecadação tributária 
no curto prazo, a ser compensada pelo aumento progressivo da arrecadação oriunda da 
realização de mais eventos. 
 
A identificação e a integração das medidas de mitigação e controle dos impactos das 
políticas de apoio ao setor privado associado ao turismo previstas no PDITS-BH, bem como 
os indicadores de acompanhamento e monitoramento dos impactos e fontes de informação, 
estão apresentadas no quadro 5.87. 



 

−  − 636 

 
 
Quadro 5.87 Políticas de apoio ao setor privado associado ao turismo, medidas de mitigação e 

controle dos impactos previstos, indicadores de acompanhamento e monitoramento e 
fontes de informação – PDITS-BH - 2011 

Projeto 

Medidas de 
mitigação e controle 

dos impactos 
previstos 

Indicadores de 
acompanhamento e 
monitoramento dos 

impactos 

Fontes de informação 

Elaboração de 
programas de 
incentivos para 
investimento e fomento 
à criação de produtos e 
projetos empresariais 

Não previstas  

1. Linhas e condições de 
financiamento disponíveis 
para investimentos no setor 
turístico 
2. Número de 
estabelecimentos, por 
subsetor de atividade 
turística 
3. Número de espaços de 
eventos, por porte 
4. Número de 
estacionamentos de 
veículos e capacidade 
5. Número de 
estabelecimentos aptos a 
receberem portadores de 
necessidades especiais 
6. Número de empregos 
por subsetor de atividades 
turísticas  

 
1. Pesquisa com Bancos de 
fomento 
2. Rais 
3. ABEOC 
4. INVTUR 
5. Pesquisas primárias da 
oferta turística 

Criação de incentivos 
fiscais, relativo ao 
ISSQN sobre a venda 
de ingressos e 
estandes 

1. A criação de um 
Centro de Convenções 
e outros espaços de 
eventos irá mitigar este 
efeito, na medida em 
que gera condições 
para a efetiva captação 
de mais eventos e 
consequente aumento 
da arrecadação 
tributária. 

1. Valor arrecadado do 
ISSQN oriundo do setor de 
eventos 

1. Secretaria Municipal da 
Fazenda/PBH 

Promoção do 
fortalecimento da base 
empresarial do turismo 

Não previstas  

1. Número de associados 
que operam em rede. 
2. Número e tipo de 
capacitação realizada e de 
associados capacitados 

1. Associações do trade 
turístico de Belo Horizonte 

 
O objetivo de integrar a oferta turística existente está associado às seguintes ações: 
sinalização turística e indicativa do município de Belo Horizonte; reforma e requalificação do 
Centro de Atendimento ao Turista Mercado das Flores; estruturação dos pontos de 
informação e assistência ao turista; e construção do terminal turístico de Belo Horizonte.  
 
Os principais impactos positivos previstos decorrentes das ações de integração da oferta 
são: melhoria da infraestrutura de apoio ao turismo com consequente melhoria do acesso 
aos atrativos pelos visitantes; melhoria da mobilidade urbana da população; valorização da 
identidade de Belo Horizonte; melhoria da imagem do destino; aumento do grau de 
satisfação e fidelização dos turistas; e maior acesso e visibilidade dos pontos de informação. 
Os principais impactos negativos decorrentes destas ações se referem a: transtornos no 
trânsito; risco de acidentes; barulho e poeira; inibição das visitas a atrativos e circulação na 
região durante a fase de implantação. A identificação e a integração das medidas de 
mitigação e controle dos impactos das ações de integração da oferta previstas no PDITS-
BH, bem como os indicadores de acompanhamento e monitoramento dos impactos e fontes 
de informação, estão apresentadas no quadro 5.88. 
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Quadro 5.88 Ações de integração da oferta, medidas de mitigação e controle dos impactos 
previstos, indicadores de acompanhamento e monitoramento dos impactos e 
fontes de informação – PDITS-BH - 2011 

Projeto 
Medidas de mitigação e 
controle dos impactos 

previstos 

Indicadores de 
acompanhamento e 
monitoramento dos 

impactos 

Fontes de informação 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação da 
Sinalização turística 
e indicativa do 
município de Belo 
Horizonte 

1. Obedecer aos 
regulamentos de 
segurança do trabalho. 
2. Instalação dos 
equipamentos durante o 
período em que o fluxo de 
carros e pessoas seja 
menor. 
 3. Otimização das obras 
de reforma nos prazos 
estipulados e de acordo 
com as definições do 
Conselho do Patrimônio 
Cultural e com as normas 
ambientais e as 
exigências legais 
vigentes. 
  
 

1. Número médio de 
turistas/dia  
2. Grau de satisfação dos 
turistas em relação à 
sinalização turística e 
mobilidade no destino 

1. Pesquisas primárias 
de demanda turística 
 

Elaboração do 
projeto de reforma e 
requalificação do 
Centro de 
Atendimento ao 
Turista Mercado das 
Flores 

1. Número médio de 
turistas/dia  
2. Número médio de 
atendimento/dia a turistas  
3. Grau de satisfação dos 
turistas em relação aos 
postos de informação e ao 
destino 
4. Número de empregos 
temporários gerados 
durante a obra 
5. Número de novos 
empregos permanentes 
gerados com a 
requalificação do CAT 

1. Pesquisa de dados 
secundários e primários 
relativos ao projeto 
2. . Invtur e pesquisas 
primárias com o gestor 
3. Pesquisas primárias 
de demanda turística  
 
 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação de 
pontos de 
informação e 
assistência ao 
turista 

1. Obedecer aos 
regulamentos de 
segurança do trabalho. 
2. Instalação dos 
equipamentos durante 
períodos em que o fluxo 
de carros e pessoas seja 
menor. 
 3. Otimização das obras 
de reforma nos prazos 
estipulados e de acordo 
com as definições do 
Conselho do Patrimônio 
Cultural e com as normas 
ambientais e as 
exigências legais 
vigentes. 

 

1. Número médio de 
turistas/dia  
2. Número médio de 
atendimento/dia a turistas  
3. Grau de satisfação dos 
turistas em relação aos 
postos de informação e ao 
destino 
4. Número de empregos 
temporários gerados 
durante a obra 
5. Número de novos 
empregos permanentes 
gerados com a 
requalificação do CAT 

1. Pesquisa de dados 
secundários e primários 
relativos ao projeto 
2. . Invtur e pesquisas 
primárias com o gestor 
3. Pesquisas primárias 
de demanda turística  
 
 

Elaboração de 
estudo de 
viabilidade e de 
demanda para 
implantação do 
Terminal turístico de 
Belo Horizonte 

1. Número médio de 
turistas/dia  
2. Número médio de 
turistas-usuários do 
equipamento/dia  
3. Grau de satisfação dos 
turistas em relação ao 
equipamento e ao destino 
4. Número de empregos 
temporários gerados 
durante a obra 
5. Número de novos 
empregos permanentes 
gerados com a operação 
do terminal 
6. Níveis de ruídos em 
diferentes períodos da 
obra. 
 7. Níveis de poeira em 
diferentes períodos da obra 

1. Pesquisa de dados 
secundários e primários 
relativos ao projeto 
2. . Invtur e pesquisas 
primárias com o gestor 
3. Pesquisas primárias 
de demanda turística  
4. Medição amostral de 
níveis de ruídos em 
diferentes períodos da 
obra. 
5. Medição amostral de 
níveis de poeira em 
diferentes períodos da 
obra. 
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5.6.2.  Comercialização 
 
No componente Comercialização, o projeto proposto no PDITS-BH tem por objetivo 
melhorar a estratégia de comercialização turística do destino. A principal ação para cumprir 
este objetivo prende-se à elaboração de Plano de Ações Estratégicas, envolvendo o 
aprimoramento e a atualização do Plano de Marketing atual e sua implantação.  
 
Os principais impactos positivos decorrentes desta ação estão relacionados a: organização 
geral das ações de comercialização do produto Belo Horizonte com responsabilidade social; 
maximização dos benefícios que o setor turístico de Belo Horizonte pode alcançar no 
escopo da Copa das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas 
de 2016; aumento da competitividade e do mercado do destino nos âmbitos regional, 
nacional e internacional, e evolução do tempo de permanência do turista na cidade, do 
número de atrativos visitados, do gasto turístico no município e do grau de satisfação dos 
turistas em relação aos atrativos, equipamentos e destino como um todo. Não são previstos 
impactos negativos decorrentes da implantação deste projeto. 
 
A identificação e a integração das medidas de mitigação e controle dos impactos da 
melhoria da estratégia de comercialização turística previstas no PDITS-BH, bem como os 
indicadores de acompanhamento e monitoramento dos impactos e fontes de informação, 
estão apresentadas no quadro 5.89. 
 

Quadro 5.89 Estratégia de comercialização turística, medidas de mitigação e controle dos 
impactos, indicadores de acompanhamento e monitoramento e fontes de 
informação – PDITS-BH - 2011 

Projeto 
Medidas de mitigação 

e controle dos 
impactos previstos 

Indicadores de 
acompanhamento e 
monitoramento dos 

impactos 

Fontes de informação 

Elaboração do Plano de 
Marketing e Implantação 
das ações estratégicas 

Não previstas.  

1. Número médio de 
turistas/dia 
2. Tempo médio de 
permanência do turista 
na cidade 
3. Numero de visita aos 
atrativos 
4. Gasto turístico no 
destino 
5. Grau de satisfação 
dos turistas em relação 
aos atrativos, 
equipamentos e destino 
como um todo. 

1. Pesquisas primárias 
de demanda turística  

 
 

5.6.3. Infraestrutura e serviços básicos  
 
No componente Infraestrutura e serviços básicos, os 14 projetos propostos pelo PDITS-BH 
têm os seguintes objetivos: 
 

1. Facilitar a mobilidade intraurbana e interurbana. 
2. Melhorar o atendimento dos terminais rodoviários e aeroviários de passageiros 
3. Garantir a infraestrutura de saneamento básico. 
4. Garantir a segurança turística, os serviços de atendimento médico e os sistemas de 

evacuação em caso de emergência. 
 
Ao objetivo de facilitação da mobilidade intraurbana e interurbana estão associados os 
seguintes procedimentos: reforma e ampliação do Anel Rodoviário; ampliação da linha do 
metrô; construção das BRTs área Central, Avenida Antonio Carlos e Avenida Pedro I, 
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Avenida Cristiano Machado, Avenida Pedro II e Avenida Carlos Luz e as intervenções 
urbanas Boulevard Arrudas – Avenida Tereza Cristina.  
 
Os principais impactos positivos decorrentes da facilitação da mobilidade intraurbana e 
interurbana estão relacionados a: melhoria dos acessos a Belo Horizonte e a seus atrativos 
e equipamentos turísticos; diversificação dos modais de acesso à cidade e melhoria da 
acessibilidade a atrativos e equipamentos; melhoria da qualidade do transporte urbano e 
redução no período de deslocamento da população; melhoria do acesso ao Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves, ao estádio do Mineirão e aos demais atrativos da Pampulha; 
geração de empregos; e revitalização urbana do entorno da Avenida do Contorno e da 
Avenida Tereza Cristina, com tratamento paisagístico e implantação de ciclovia. 
 
Os principais impactos negativos decorrentes das obras de implantação de mobilidade 
urbana são: emissão de ruídos e poeira; problemas de trânsito nas regiões afetadas, 
inibindo a visita a atrativos e circulação restringida; desapropriação ou remoção de famílias; 
especulação imobiliária; e retração do comércio local.  
 
A identificação e a integração das medidas de mitigação e controle dos impactos 
decorrentes das ações de facilitação da mobilidade intraurbana e interurbana, bem como os 
indicadores de acompanhamento e monitoramento e as fontes de informação sobre eles, 
estão apresentadas no quadro 5.90. 
 

Quadro 5.90 Projetos de facilitação da mobilidade intraurbana e interurbana, medidas de 
mitigação e controle dos impactos previstos, indicadores de acompanhamento e 
monitoramento dos impactos e fontes de informação – PDITS-BH - 2011 

Projeto 
Medidas de mitigação e 
controle dos impactos 

previstos 

Indicadores de 
acompanhamento e 

monitoramento dos impactos 

Fontes de 
informação 

Elaboração do 
Projeto e 
Reforma e 
Ampliação do 
Anel Rodoviário 

1. Os projetos deverão 
elaborar os respectivos 
relatórios ambientais 
prevendo os impactos e as 
medidas mitigadoras 
apropriadas, tais como 
rotas alternativas, 
sinalização, locais para o 
reassentamento das 
famílias e controle da 
emissão de ruídos e poeira. 
 2. Uso dos instrumentos 
urbanísticos previstos no 
Plano Diretor de Belo 
Horizonte e na Lei de Uso 
e Ocupação do Solo. 

1. Número de reassentados 
provocados pelas obras. 
2. Número de empregos 
temporários gerados durante a 
obra. 
3. Níveis de ruídos em diferentes 
períodos da obra. 
 4. Níveis de poeira em diferentes 
períodos da obra. 

1. DNIT  

Elaboração do 
Projeto e 
Ampliação da 
linha do metrô 

1. Número de empregos 
temporários gerados durante a 
obra. 
2. Níveis de ruídos em diferentes 
períodos da obra. 
3. Níveis de poeira em diferentes 
períodos da obra. 
4.. Número de usuários das linhas 
implantadas 
5. Percentual de turistas que 
utilizam o transporte público 

1. Metrobel 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do 
BRT área Central 

1. Número de empregos 
temporários gerados durante a 
obra. 
2. Níveis de ruídos em diferentes 
períodos da obra. 
3. Níveis de poeira em diferentes 
períodos da obra 
4. Número de linhas de ônibus 
urbanos a utilizar o sistema. 
5. Número de usuários dos veículos 
do sistema. 
6. Percentual de turistas que 
utilizam o transporte público 
7. Grau de satisfação dos usuários. 

1. BHTrans 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do 
BRT avenidas 
Antonio Carlos e 
Pedro I 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do 
BRT da Avenida 
Cristiano 
Machado 
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Elaboração do 
Projeto e 
Implantação do 
BRT avenidas 
Pedro II e Carlos 
Luz 

 
 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação as 
obras do 
Boulevad 
Arrudas - Tereza 
Cristina 

 1. Número de empregos 
temporários gerados durante a 
obra. 
2. Níveis de ruídos em diferentes 
períodos da obra. 
3. Níveis de poeira em diferentes 
períodos da obra 
4. Número de novos 
estabelecimentos comerciais 
implantados 
5. Número de eventos culturais 
realizados. 
6. Grau de satisfação dos usuários. 

1. BHTrans 

 
Ao objetivo de melhorar o atendimento dos terminais rodoviários e aeroviários de 
passageiros, estão previstas as ações de implantação da rodoviária do São Gabriel e de 
ampliação da capacidade do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.  
 
Os principais impactos positivos decorrentes das ações de melhorar o atendimento dos 
terminais rodoviários e aeroviários de passageiros estão relacionados a: melhoria das 
condições de acesso e recebimento dos passageiros que chegam ao aeroporto de Confins; 
aumento da competitividade de Belo Horizonte em relação aos destinos competidores; 
aumento do comércio na região do bairro São Gabriel; melhoria do transporte público e do 
atendimento a passageiros municipais; e descongestionamento do trânsito na região central.  
 
Os principais impactos negativos decorrentes da melhoria do atendimento dos terminais 
rodoviários e aeroviários de passageiros são: desapropriações e remoções; geração de 
ruídos e poeira; problemas de trânsito nas regiões afetadas; e queda na qualidade de 
atendimento do aeroporto de Confins e possível redução do comércio no entorno da 
rodoviária central. 
 
A identificação e a integração das medidas de mitigação e controle dos impactos 
decorrentes das ações de melhoria do atendimento dos terminais rodoviários e aeroviários 
de passageiros, bem como os indicadores de acompanhamento e monitoramento de suas 
fontes de informação dos mesmos estão apresentadas no quadro 5.91. 
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Quadro 5.91 Projetos de melhoria do atendimento dos terminais rodoviários e aeroviários de 
passageiros, medidas de mitigação e controle dos impactos previstos, indicadores 
de acompanhamento e monitoramento dos impactos e fontes de informação – 
PDITS-BH - 2011 

Projeto 

Medidas de 
mitigação e controle 

dos impactos 
previstos 

Indicadores de 
acompanhamento e 

monitoramento dos impactos  

Fontes de 
informação 

Elaboração do 
Projeto e 
Implantação da 
rodoviária do bairro 
São Gabriel 

1. Os projetos deverão 
estudar e prever 
eventuais impactos 
ambientais e medidas 
mitigadoras em estudos 
de impactos ambientais 
específicos. 

1. Número de empregos 
temporários gerados durante a 
obra. 
2. Níveis de ruídos em diferentes 
períodos da obra. 
3. Níveis de poeira em diferentes 
períodos da obra 
4. Número de estabelecimentos 
e empregos permanentes 
criados 

1. BHTrans/PBH 

Elaboração do 
Projeto e Ampliação 
da capacidade do 
Aeroporto 
Internacional 
Tancredo Neves 

. 1. Número de empregos 
temporários gerados durante a 
obra. 
2. Níveis de ruídos em diferentes 
períodos da obra. 
3. Níveis de poeira em diferentes 
períodos da obra 
4. Número de estabelecimentos 
e empregos permanentes 
criados 
5. Número de vôos 
6. Número de passageiros 

1. Infraero 

 
Ao objetivo de garantir a infraestrutura de saneamento básico, está associada a ação de 
saneamento ambiental na região da Pampulha, a partir de instalação de rede de 
interceptores de esgoto, dragagem de sedimentos e melhoria da qualidade da água.  
 
Os principais impactos positivos decorrentes das ações de saneamento ambiental na região 
da Pampulha estão relacionados a: redução das emissões de esgotos domiciliar e industrial 
na lagoa da Pampulha; redução de resíduos na orla da represa; proteção da fauna local; 
melhoria da qualidade da água da represa; maior grau de satisfação dos turistas e da 
população; e melhoria da qualidade ambiental da região. Não são previstos impactos 
negativos decorrentes desta ação.  
 
A identificação e a integração das medidas de mitigação e controle dos impactos 
decorrentes da garantia de infraestrutura de saneamento básico, bem como os indicadores 
de acompanhamento e monitoramento dos impactos e de suas fontes de informação, estão 
apresentadas no quadro 5.92. 
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Quadro 5.92 Projeto de garantia de infraestrutura de saneamento básico, medidas de mitigação 
e controle dos impactos previstos, indicadores de acompanhamento e 
monitoramento dos impactos e fontes de informação – PDITS-BH - 2011 

Projeto 
Medidas de mitigação 

e controle dos 
impactos previstos 

Indicadores de 
acompanhamento e 
monitoramento dos 

impactos 

Fontes de informação 

Execução das Obras de 
Saneamento ambiental 
na região da Pampulha 

Não previstas 

1. Grau de qualidade da 
água na Bacia 
Hidrográfica da 
Pampulha 
2. Balneabilidade da 
lagoa 

1. Semad-MG 
2. SMMA 

 
Ao objetivo de garantir a segurança turística, os serviços de atendimento médico e os 
sistemas de evacuação em caso de emergências estão associadas as seguintes ações: 
segurança dos atrativos, serviços e equipamentos turísticos e prevenção e combate a 
incêndios; redução da informalidade do setor de transportes e dos equipamentos de lazer; 
controle da presença de ambulantes nos equipamentos de lazer; e reaparelhamento da 
Academia da Polícia Civil de Minas Gerais e capacitação de profissionais de segurança.  
 
Os principais impactos positivos decorrentes da garantia da segurança turística, dos 
serviços de atendimento médico e dos sistemas de evacuação em caso de emergências 
estão relacionados a: melhoria das condições de segurança nos atrativos, serviços e 
equipamentos turísticos e diminuição dos riscos de acidentes em eventos; aumento da 
sensação de segurança por parte dos turistas e da população local; aumento do grau de 
satisfação dos turistas; aumento da arrecadação tributária; profissionalização do 
fornecimento de serviços de transportes e do fornecimento de alimentos nos equipamentos 
de lazer; maior fiscalização e segurança nos produtos ofertados; e melhoria das condições 
de trabalho da Polícia Civil estadual e dos profissionais de segurança, além de efeitos 
positivos na imagem do destino. O impacto negativo decorrente destas ações consiste na 
diminuição da oportunidade de renda para trabalhadores informais.  
 
A identificação e a integração das medidas de mitigação e controle dos impactos 
decorrentes das ações de garantia de segurança turística, de serviços de atendimento 
médico e de sistemas de evacuação em caso de emergências, bem como os indicadores de 
acompanhamento e monitoramento dos impactos e de suas fontes de informação, estão 
apresentadas no quadro 5.93. 
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Quadro 5.93 Projetos de garantia de segurança turística, de serviços de atendimento médico e 

de sistemas de evacuação em caso de emergências, medidas de mitigação e 
controle dos impactos previstos, indicadores de acompanhamento e 
monitoramento dos impactos e fontes de informação – PDITS-BH - 2011 

Projeto 
Medidas de mitigação 

e controle dos 
impactos previstos 

Indicadores de 
acompanhamento e 
monitoramento dos 

impactos 

Fontes de 
informação 

Elaboração do Projeto e 
Aperfeiçoamento da 
Segurança de atrativos, 
serviços e 
equipamentos turísticos 
e prevenção e combate 
a incêndios. 

Não previstas 

1. Número de eventos de 
segurança nos atrativos da 
cidade. 
2. Porcentagem de atrativos, 
serviços e equipamentos que 
contam com manual padrão de 
segurança e equipamentos de 
combate a incêndios.  
3. Porcentagem de gestores 
capacitados em segurança do 
visitante.  

1. Polícia Civil de 
Minas Gerais 

Redução da 
informalidade no setor 
de transporte nos 
equipamentos de lazer 

1. A recém-criada figura 
do ―micro-
empreendedor 
individual‖, e os 
programas já existentes 
de qualificação e 
emprego podem ajudar 
na formalização e 
empregabilidade desta 
mão de obra informal. 

1. Número de transportadoras 
formalizadas na cidade. 
1. Número de infrações por 
transporte informal de turistas 
na cidade. 

1. BHTrans 

Controle a presença de 
ambulantes nos 
equipamentos de lazer 

1. Presença de vendedores 
não formais nos atrativos da 
cidade. 

1. Vigilância 
Sanitária Municipal 

Reaparelhamento da 
Academia da Polícia 
Civil de Minas Gerais e 
capacitação de 
profissionais de 
segurança 

Não previstas 

1. Percentual de implantação 
do programa de 
reaparelhamento da Polícia 
Civil. 
2. Percentual de implantação 
do Programa de capacitação 
de pessoal da Polícia Civil. 

1. Polícia Civil de 
Minas Gerais 

 
 

5.6.4. Fortalecimento institucional  
 
No componente Fortalecimento institucional, os 11 projetos propostos pelo PDITS-BH têm 
os seguintes objetivos: 
 

1. Elaborar ou atualizar normas turísticas e definir competências das autoridades de 
turismo. 

2. Elaborar instrumentos de planejamento turístico. 
3. Consolidar o órgão consultivo do setor. 
4. Desenvolver contas-satélite em turismo e sistemas de informação, acompanhamento 

e avaliação de programas e de políticas de investimento público no setor. 
 
Ao primeiro objetivo estão associadas as seguintes ações: fortalecimento Institucional da 
Belotur; normatização de atribuições e funções do Comtur-BH; normatização da atribuição 
da Belotur como órgão responsável pela elaboração do Plano Municipal de Turismo (PMT), 
estruturação da Unidade de Coordenação de Projeto (UCP) no município; e criação do 
Fundo Municipal de Turismo. 
 
Os principais impactos positivos decorrentes das ações de atualização de normas turísticas 
e definição de competências das autoridades de turismo estão relacionados a: melhoria na 
eficácia e eficiência na gestão turística do destino; melhor estruturação da Belotur em 
relação ao planejamento estratégico e turístico de Belo Horizonte; maior interlocução entre a 
Belotur e demais órgãos setoriais municipais; aumento da participação da sociedade civil no 
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planejamento turístico; pontuação para o município receber recursos do ICMS turístico; 
reforço da governança do Comtur-BH; viabilização de acesso a linhas de financiamento; 
levantamento de recursos do Governo Federal e estadual, e investimentos em turismo; e 
coordenação do Prodetur em Belo Horizonte de forma bem estruturada. Não são previstos 
impactos negativos decorrentes destas ações.  
 
A identificação e a integração das medidas de mitigação e controle dos impactos 
decorrentes das ações de atualização de normas turísticas e definição de competências das 
autoridades de turismo, bem como os indicadores de acompanhamento e monitoramento 
dos impactos e de suas fontes de informação, estão apresentadas no quadro 5.94. 
 
Quadro 5.94 Projetos de atualização de normas turísticas e definição de competências das 

autoridades de turismo, medidas de mitigação e controle dos impactos previstos, 
indicadores de acompanhamento e monitoramento dos impactos e fontes de 
informação – PDITS-BH - 2011 

Projeto 

Medidas de 
mitigação e 
controle dos 

impactos previstos 

Indicadores de 
acompanhamento e 
monitoramento dos 

impactos 

Fonte de 
informações 

Elaboração do Projeto e 
Implantação das atividades de 
Fortalecimento Institucional da 
BELOTUR 

Não previstas 

1. Participação da Belotur em 
fóruns municipais 
2. Composição do quadro de 
funcionários estáveis em 
relação aos cargos de provisão 
ampla; 
3. Número de funcionários 
capacitados. 

1. Diretoria da 
Belotur 
2. Departamento de 
recursos humanos 
da Belotur 

Normatização de atribuições e 
funções do Comtur-BH 

1. Existência de documentos 
legais de normatização do 
Comtur-BH; 
2. Existência de documentos 
formais de atribuições de 
funções do Comtur-BH. 

1. Secretaria do 
Comtur-BH 

Criação de um Fundo 
Municipal de Turismo 

Não previstas 

1. Existência de documento 
legal de criação do Fundo; 
2. Volume de recursos 
recebidos e aplicados pelo 
Fundo Municipal de Turismo. 

1. Câmara dos 
vereadores de BH 
2. Secretaria do 
Comtur-BH 

Estruturação da Unidade de 
Coordenação de Projeto no 
município 

1. Existência da UCP; 
2. Composição da UCP. 

1. Departamento de 
recursos humanos 
da Belotur 

Elaboração do Projeto e 
Normatização da Belotur 
como órgão responsável pela 
elaboração do Plano Municipal 
de Turismo (PMT) 

1. Existência de documento 
legal atribuindo ao órgão a 
atribuição da elaboração do 
Plano. 

1. Câmara dos 
vereadores de BH 
 

 
 
Ao objetivo de elaborar instrumentos de planejamento turístico estão associadas as 
seguintes ações: elaboração do PDITS-BH, elaboração do Plano Municipal de Turismo, do 
Inventário dos recursos turísticos (INVTUR) e do Programa de Gestão Ambiental do PDITS-
BH.  
 
Os principais impactos positivos decorrentes da elaboração de instrumentos de 
planejamento turístico estão relacionados a: direcionamento no curto, médio e longo prazo 
para o planejamento turístico de Belo Horizonte, servindo de subsídio às ações da Belotur e 
do setor privado; continuidade do desenvolvimento sustentável do turismo e dos benefícios 
socioambientais advindos da atividade, incluindo a geração de emprego e renda, com 
inclusão social; e pontuação para o município receber recursos do ICMS turístico. Não são 
previstos impactos negativos decorrentes destas ações.  
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A identificação e a integração das medidas de mitigação e controle dos impactos 
decorrentes das ações de elaboração de instrumentos de planejamento turístico, bem como 
os indicadores de acompanhamento e monitoramento dos impactos e de suas fontes de 
informação estão apresentadas no quadro 5.95. 
 

Quadro 5.95 Projetos de elaboração de instrumentos de planejamento turístico, medidas de 
mitigação e controle dos impactos previstos, indicadores de acompanhamento e 
monitoramento dos impactos e fontes de informação – PDITS-BH - 2011 

Projeto 

Medidas de 
mitigação e 
controle dos 

impactos previstos 

Indicadores de 
acompanhamento e 
monitoramento dos 

impactos 

Fonte de informações 

Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento 
Integrado do Turismo 
Sustentável de Belo 
Horizonte – PDITS-BH 

Não previstas  

1. Documento 
comprobatório de 
finalização do PDITS-BH 

1. Diretoria da Belotur 

Elaboração e 
Implantação do Plano 
Municipal de Turismo 

1. Termo de Referência  
2. Publicação de edital de 
contratação 
3. Relatórios parciais de 
elaboração do plano 
4. Documento 
comprobatório de 
finalização do PMT 

1. Diretoria da Belotur 

Realização e 
Atualização do 
Inventário dos recursos 
turísticos (INVTUR) 

1. Termo de referência  
2. Publicação de edital de 
contratação 
3. Relatórios parciais de 
elaboração do inventário 
4. Documento 
comprobatório de 
finalização do inventário 
5. Documento 
comprobatório da 
pontuação da ação na 
política de repasse do 
ICMS da Setur-MG. 

1. Documentação da 
Belotur/PBH referente 
ao repasse do ICMS 

 
Ao objetivo de consolidar o órgão consultivo do setor está associada a ação de 
fortalecimento da atuação do Comtur-BH no planejamento turístico. Os principais impactos 
positivos decorrentes desta ação estão relacionados a: melhoria na eficácia e eficiência da 
gestão turística do destino, com reflexos positivos na oferta e na demanda turística; e 
aumento da participação da sociedade civil no planejamento turístico. Não são previstos 
impactos negativos decorrentes destas ações.  
 
A identificação e a integração das medidas de mitigação e controle dos impactos 
decorrentes da ação de consolidação do órgão consultivo do setor, bem como os 
indicadores de acompanhamento e monitoramento dos impactos e de suas fontes de 
informação estão apresentadas no quadro 5.96. 
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Quadro 5.96 Projeto de consolidação do órgão consultivo do setor, medidas de mitigação e 

controle dos impactos previstos, indicadores de acompanhamento e 
monitoramento dos impactos e fonte de informações – PDITS-BH - 2011 

Projeto 

Medidas de 
mitigação e 
controle dos 

impactos 
previstos 

Indicadores de 
acompanhamento e 

monitoramento dos impactos 

Fonte de 
informações 

Fortalecimento da 
atuação do Comtur-BH 
no planejamento 
turístico 

Não previstas  

1. Número de reuniões do 
Comtur-BH e de suas Câmaras 
Temáticas; 
2. Número de pessoas que 
participam das reuniões; 
3. Grau de representatividade na 
composição do Comtur-BH; 
4. Número de deliberações do 
Comtur-BH em relação às 
políticas municipais do setor 

1. Secretaria do 
Comtur-BH 

 
Ao objetivo de desenvolver contas-satélite em turismo e sistemas de informação, 
acompanhamento e avaliação de programas e de políticas de investimento público no setor, 
está associada a ação de criação de um sistema de informações estatísticas e documentais 
do turismo em Belo Horizonte. Os principais impactos positivos decorrentes desta ação 
estão relacionados a: fortalecimento do monitoramento da atividade, com melhoria na 
eficácia da gestão turística do destino; ampliação da capacidade de geração e difusão de 
informação sobre o turismo em Belo Horizonte; disponibilização das informações aos 
setores público e privado e sua utilização para o planejamento turístico e tomada de 
decisões. Não são previstos impactos negativos decorrentes destas ações.  
 
A identificação e a integração das medidas de mitigação e controle dos impactos 
decorrentes da ação de desenvolvimento de contas satélite em turismo e sistemas de 
informação, acompanhamento e avaliação de programas e de políticas de investimento 
público no setor, bem como os indicadores de acompanhamento e monitoramento dos 
impactos e de suas fontes de informação, estão apresentadas no quadro 5.97. 
 

Quadro 5.97 Projeto de desenvolvimento de contas satélite em turismo e sistemas de 
informação,acompanhamento e avaliação de programas e de políticas de 
investimento público no setor, medidas de mitigação e controle dos impactos 
previstos, indicadores de acompanhamento e monitoramento dos impactos e 
fontes de informação – PDITS-BH - 2011 

Projeto 

Medidas de 
mitigação e controle 

dos impactos 
previstos 

Indicadores de 
acompanhamento e 
monitoramento dos 

impactos 

Fontes de informação 

Elaboração do Sistema 
de Informações 
Estatísticas e 
Documentais do 
Turismo,Sistema de 
Monitoramento e 
Avaliação dos Gastos 
Públicos e de 
Programas e Políticas 
de Investimento Público 
no Setor Turístico 

Não previstas  

1. Existência do setor de 
informações estatísticas no 
organograma da Belotur. 
2. Estrutura física do setor 
– número de 
computadores. 
3. Estrutura de pessoal do 
setor - número de técnicos. 
4. Número de indicadores 
em acompanhamento no 
setor. 

1. Diretoria da Belotur. 
2. Departamento de 
Recursos Humanos da 
Belotur. 
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5.6.5. Gestão socioambiental  
 
No componente Gestão socioambiental, os sete projetos propostos pelo PDITS-BH têm os 
seguintes objetivos: 
 

1. Elaborar instrumentos de planejamento e gestão ambientais em Unidades de 
Conservação. 

2. Propor normas ambientais complementares. 
3. Elaborar estudos de capacidade de carga e de limites aceitáveis de alteração e 

levantamento de linhas base de referência de indicadores ambientais. 
4. Elaborar programas de sensibilização e educação ambiental. 

 
Ao objetivo de elaborar instrumentos de planejamento e gestão ambientais em Unidades de 
Conservação estão associadas as ações de elaboração dos planos de manejo nas 
Unidades de Conservação de interesse turístico em Belo Horizonte, a saber: Parque 
Municipal Américo Renné Gianetti, Parque Ecológico da Pampulha, Parque Municipal 
Fazenda Lagoa do Nado e Parque Estadual da Baleia.  
 
Os principais impactos positivos decorrentes da elaboração de instrumentos de 
planejamento e gestão ambientais em unidades de conservação estão relacionados a: 
preservação das Unidades de Conservação, a partir da definição de zoneamento e critérios 
de uso turístico; organização da atividade turística no interior das Unidades de Conservação, 
de modo a minimizar os impactos da atividade no meio físico e biótico; aumento do grau de 
satisfação dos turistas; aumento da qualidade de vida da comunidade local; e utilização das 
Unidades de Conservação para fins educacionais, recreativos, culturais e de lazer. Não são 
previstos impactos negativos decorrentes destas ações.  
 
A identificação e a integração das medidas de mitigação e controle dos impactos 
decorrentes da elaboração de instrumentos de planejamento e gestão ambientais em 
unidades de conservação, bem como os indicadores de acompanhamento e monitoramento 
dos impactos e de suas fontes de informação estão apresentadas no quadro 5.98. 
 
 

Quadro 5.98 Projetos de elaboração de instrumentos de planejamento e gestão ambientais em 
Unidades de Conservação, medidas de mitigação e controle dos impactos 
previstos, indicadores de acompanhamento e monitoramento dos impactos e 
fontes de informação – PDITS-BH - 2011 

Projeto 

Medidas de 
mitigação e controle 

dos impactos 
previstos 

Indicadores de 
acompanhamento e 
monitoramento dos 

impactos 

Fontes de 
informação 

Elaboração dos planos de 
manejo nas Unidades de 
Conservação de interesse 
turístico em Belo Horizonte 

Não previstas 

1. Número de planos de 
manejo executados. 
2. Número de parques 
adequados a portadores de 
necessidades especiais. 
3. Estado de conservação dos 
parques. 
4. Número de visitantes/ano.  

1. SMMA 
2. Semad-MG 

 
Ao objetivo de propor normas ambientais complementares está associado o projeto de 
elaboração de programa de Certificação Ambiental. Os principais impactos positivos 
decorrentes da proposição de normas ambientais complementares estão relacionados a: 
aumento da competitividade dos empreendimentos; aumento do grau de satisfação e 
fidelização dos turistas; melhorias do produto turístico; e estímulo a práticas mais 
sustentáveis pelos atrativos e equipamentos no que se refere a efluentes, água, energia e 
materiais de construção. Não são previstos impactos negativos decorrentes destas ações.  
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A identificação e a integração das medidas de mitigação e controle dos impactos 
decorrentes da proposição de normas ambientais complementares, bem como os 
indicadores de acompanhamento e monitoramento dos impactos e de suas fontes de 
informação, estão apresentadas no quadro 5.99. 
 
Quadro 5.99 Projeto de proposição de normas ambientais complementares, medidas de mitigação e 

controle dos impactos previstos, indicadores de acompanhamento e monitoramento dos 
impactos e fontes de informação – PDITS-BH - 2011 

Projeto 

Medidas de 
mitigação e controle 

dos impactos 
previstos 

Indicadores de 
acompanhamento e 

monitoramento dos impactos 

Fontes de 
informação 

Elaboração do Projeto e 
Concessão do Programa 
de Certificação 
Ambiental 

Não previstas 

1. Número de estabelecimentos 
inscritos no Programa. 
2. Número de estabelecimentos com 
certificados Ouro, Prata e Bronze. 

1. SMMA 

 
Ao objetivo de elaborar estudos de capacidade de carga e de limites aceitáveis de alteração 
e levantamento de linhas base de referência de indicadores ambientais estão associadas as 
seguintes ações: elaboração de estudo de capacidade de carga da orla da Lagoa da 
Pampulha; e utilização de indicadores ambientais para o turismo em Belo Horizonte.  
 
Os principais impactos positivos decorrentes da elaboração de estudos de capacidade de 
carga e de limites aceitáveis de alteração e levantamento de linhas base de referência de 
indicadores ambientais estão relacionados a: melhoria no planejamento e atendimento ao 
visitante da região da Pampulha; aumento do grau de satisfação e fidelização dos turistas; e 
monitoramento dos indicadores ambientais de Belo Horizonte, com consequente melhoria 
na gestão ambiental pública do município. Não são previstos impactos negativos 
decorrentes destas ações.  
 
A identificação e a integração das medidas de mitigação e controle dos impactos 
decorrentes das ações de elaboração de estudos de capacidade de carga e de limites 
aceitáveis de alteração e levantamento de linhas base de referência de indicadores 
ambientais, bem como os indicadores de acompanhamento e monitoramento dos impactos 
e as fontes de informação estão apresentadas no quadro 5.100. 
 

Quadro 5.100 Projetos de elaboração de estudos de capacidade de carga e de limites aceitáveis 
de alteração e levantamento de linhas base de referência de indicadores 
ambientais, medidas de mitigação e controle dos impactos previstos, indicadores 
de acompanhamento e monitoramento dos impactos e fontes de informação – 
PDITS-BH - 2011 

Projeto 

Medidas de 
mitigação e controle 

dos impactos 
previstos 

Indicadores de 
acompanhamento e 
monitoramento dos 

impactos 

Fonte de 
informações 

Elaboração do Estudo de 
capacidade de carga da orla 
da lagoa da Pampulha e 
Regulamentação do uso da 
orla para eventos. Não previstas 

1. Termo de Referência  
2. Publicação de edital de 
contratação 
4. Documento 
comprobatório de 
finalização estudo de 
capacidade de carga. 
5. Regulamentação do uso 
e capacidade de carga para 
eventos na orla.  

1. SMMA 

Definição dos Indicadores 
ambientais para o turismo 
em Belo Horizonte e 
Monitoramento 

1. Número e tipo de 
indicadores sendo 
acompanhados. 

1. Semad-MG 



 

−  − 649 

Elaboração da Avaliação 
Ambiental Estratégica do 
PRODETUR do Município de 
Belo Horizonte 
 

1. Relatórios parciais de 
implantação do Programa 
de Gestão Ambiental do 
PDITS-BH 
2. Número e tipo de 
indicadores sendo 
acompanhados 

1. Diretoria da 
Belotur 

 
 
Ao objetivo de elaborar programas de sensibilização e educação ambiental estão 
associadas as seguintes ações: campanhas de sensibilização e de educação ambiental nas 
regionais de Belo Horizonte; promoção de programas de sensibilização quanto à reciclagem 
e à limpeza urbana; e o programa ―BH vai até você - Sensibilização turística e de educação 
ambiental na rede municipal de educação‖.  
 
Os principais impactos positivos decorrentes da elaboração de programas de sensibilização 
e educação ambiental estão relacionados a: aumento da consciência ambiental e da 
vocação turística na população de Belo Horizonte; possibilidade de realização de ações de 
preservação nas áreas de maior fluxo turístico; capacitação dos participantes quanto a 
medidas de preservação ambiental; melhoria da qualidade ambiental da cidade no longo 
prazo; efeitos positivos na qualidade e imagem do destino; aumento no emprego, renda e 
qualidade de vida da comunidade local; aumento da coleta de materiais recicláveis; aumento 
do volume da coleta seletiva e destinação adequada dos resíduos sólidos no longo prazo; 
participação dos alunos no desenvolvimento do turismo em Belo Horizonte, na valorização 
da cidade e preservação do patrimônio; e melhoria da qualidade na recepção dos turistas. 
Não são previstos impactos negativos decorrentes destas ações.  
 
A identificação e a integração das medidas de mitigação e controle dos impactos 
decorrentes das ações de elaboração de programas de sensibilização e educação 
ambiental, bem como os indicadores de acompanhamento e monitoramento dos impactos e 
de suas fontes de informação estão apresentadas no quadro 5.101. 
 

Quadro 5.101 Projetos de elaboração de programas de sensibilização e educação ambiental, 
medidas de mitigação e controle dos impactos previstos, indicadores de 
acompanhamento e monitoramento dos impactos e fontes de informação – 
PDITS-BH - 2011 

Projeto 

Medidas de 
mitigação e 
controle dos 

impactos 
previstos 

Indicadores de 
acompanhamento e 
monitoramento dos 

impactos 

Fontes de 
informação 

Realização de Campanhas de 
sensibilização e de educação 
ambiental nas regionais de Belo 
Horizonte 

Não previstas 

1. Número de pessoas e 
de turistas sensibilizados 
2. Número de circuitos de 
percepção ambiental 
implantados.  

1. Administrações 
regionais 

Promoção de programas de 
sensibilização quanto à reciclagem e 
à limpeza urbana   

1. Número de pessoas e 
de turistas sensibilizados 

1. SLU 

Elaboração da Cartilha do Projeto BH 
vai até você - Sensibilização turística 
e de educação ambiental na rede 
municipal de educação e Capacitação 

1. Número de cartilhas 
distribuídas  
2. Número de 
coordenadores e de 
professores sensibilizados 

1. Departamento 
responsável na 
Belotur 

 
A Unidade de Coordenação do Programa (UCP) deve ser constituída e estruturada de modo 
que esteja apta a coordenar e acompanhar a implantação das medidas de mitigação dos 
impactos previstos e dos indicadores de acompanhamento e monitoramento do PDITS-BH 
contemplados por este Programa de Gestão Ambiental (PGA).  
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O PGA aqui apresentado constitui uma proposição preliminar de medidas de mitigação e de 
indicadores de acompanhamento e monitoramento do PDITS-BH, que poderá ser 
aperfeiçoado quando de sua implementação, a partir do detalhamento dos projetos e da 
disponibilização dos estudos ambientais específicos demandados pelas ações. Para tanto, o 
PDITS-BH previu a implantação do Programa de Gestão Ambiental do plano, com recursos 
da ordem de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), para a montagem de equipe 
e do banco de dados, a elaboração de instrumentos de avaliação, a realização da Avaliação 
Ambiental Estratégica e a divulgação de resultados.  
 

6. FEEDBACK: ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

6.1. Monitoramento do plano e da evolução do turismo na área 
 
O processo de monitoramento tem por objetivo geral subsidiar a avaliação processual da 
execução das ações planejadas e a avaliação de resultados do plano como um todo. 
 
Prevê-se o monitoramento físico-financeiro e de resultado das ações, com o objetivo de 
acompanhar se cada uma está sendo desenvolvida conforme programado e gerando os 
resultados previstos; e o monitoramento dos resultados do plano como um todo, em termos 
da evolução do turismo na área de planejamento, em face das metas previstas. 
 
Essas atividades de monitoramento possibilitam identificar os problemas que devem ser 
objeto de uma avaliação processual qualitativa da eficiência e eficácia da execução, visando 
diagnosticar os problemas identificados e promover ajustes necessários, ao longo da 
realização das ações previstas no programa. Os indicadores para o sistema de 
monitoramento e avaliação do plano devem ser capazes de mensurar a evolução da 
implementação do plano, seus efeitos e impactos. 
 
No caso do monitoramento físico-financeiro e de resultados das ações, devem ser usados 
indicadores de acompanhamento e de resultados, respectivamente. Os indicadores de 
acompanhamento indicam, de forma qualitativa e quantitativa, as atividades realizadas, os 
insumos humanos, materiais e financeiros empregados e o cumprimento dos cronogramas 
de desembolso e das metas físicas para a avaliação de desempenho. Já os indicadores de 
resultados medem o alcance das mudanças produzidas pelas ações específicas. 
 
No caso do monitoramento dos resultados do plano como um todo devem ser utilizados 
indicadores de impacto relacionados aos objetivos previstos, tais como: evolução do fluxo 
turístico e empregos gerados. 
 
O monitoramento físico-financeiro e dos resultados das ações e o monitoramento do plano 
como um todo, em termos da evolução do turismo em Belo Horizonte e em face das metas 
previstas, deverão ser de responsabilidade da Belotur e ocorrer a partir do início da 
execução dos projetos constantes do Plano de Ação.  
 
O monitoramento será efetivado a partir da construção, no escopo do Prodetur, de um 
sistema de informações estatísticas e documentais do turismo em Belo Horizonte. O projeto 
―Sistema de informações estatísticas e documentais do turismo em Belo Horizonte e de 
monitoramento dos gastos públicos em projetos de desenvolvimento turístico‖ prevê as 
seguintes ações: elaborar um sistema de coleta de dados e de informações estatísticas; 
criar indicadores estratégicos de avaliação do turismo e de monitoramento da atividade; 
providenciar o monitoramento e o acompanhamento dos programas e resultados dos cursos 
de capacitação dos gestores dos atrativos e equipamentos e serviços; e realizar o 
monitoramento dos aspectos ambientais e o acompanhamento e divulgação dos gastos 
públicos em programas e projetos turísticos, tal qual é o caso do próprio PDITS-BH. Os 
resultados esperados são: criação de sistema de informações estatísticas e documentais do 
turismo e de indicadores econômicos e sociais e ambientais da atividade turística; e criação 
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de um instrumento que forneça subsídio ao planejamento público e privado, ao 
monitoramento e avaliação de programas e projetos, à tomada de decisões e ao controle 
estatístico das atividades turísticas. Com isso, esperam-se a otimização dos recursos 
investidos e a transparência dos gastos públicos, de modo a garantir que não haja 
sobreposição de ações e desperdício de recursos públicos. 
 
Uma vez descritos os atores e os mecanismos propostos para promover o monitoramento 
do plano e da evolução da situação do turismo na área, descrevem-se a seguir a linha de 
base ou de partida dos indicadores propostos para o acompanhamento da atividade turística 
na área selecionada e as fontes de informação. Salienta-se que, a partir do desenvolvimento 
da ação de monitoramento e do detalhamento dos projetos, o sistema de indicadores poderá 
ser aperfeiçoado. 
 

6.2. Indicadores para o monitoramento da evolução do turismo na área 
 
A seguir, descrevem-se os indicadores que serão utilizados para o monitoramento da 
evolução do turismo em Belo Horizonte. São indicadas algumas fontes secundárias, as 
quais serão obtidas dos órgãos responsáveis, e algumas fontes primárias. A ―Pesquisa de 
Demanda Efetiva‖, elaborada anualmente pela Setur/MG, a pesquisa realizada com os 
postos de informação turística, elaborada mensalmente pela Belotur, e a pesquisa da ABIH 
a respeito da ocupação hoteleira deverão ser utilizadas, mesmo que para isso se tenha que 
adequar estas fontes. O Invtur, a ser atualizado anualmente, também será importante fonte 
de dados primários. 
 

 Indicadores: 
 
- Evolução e taxa de crescimento anual do movimento de passageiros aeroviários com 

destino à Belo Horizonte. 
Fonte: Estatísticas da Infraero 
 

- Evolução e taxa de crescimento anual do número de turistas/ano e número médio de 
turistas/dia em Belo Horizonte. 
Fonte: Estes indicadores podem ser calculados a partir de dados de pesquisas anuais de 
demanda efetiva (da Setur-MG; pesquisas da Belotur em postos de informação) e de 
dados oriundos de pesquisas primárias nos equipamentos de hospedagem relativos à 
parâmetros como: número de UHs, número médio de turistas hospedados por quarto, 
taxa média de ocupação hoteleira e percentagem de turistas que se hospedam em 
hotéis. 
 

- Evolução do perfil do fluxo turístico segundo origem do visitante, além de outras 
variáveis, como: motivação de viagem, meio de transporte utilizado para o destino, 
utilização de agentes de viagem, meios de hospedagem e outros serviços utilizados, 
tempo de permanência e gasto turístico, atrativos e equipamentos visitados e grau de 
satisfação com o mesmo e com o destino.  
Fonte: Pesquisas anuais de demanda efetiva (da Setur-MG; pesquisas da Belotur em 
postos de informação) 
 

- Evolução anual do tempo médio de permanência do turista na cidade, segundo 
motivação de viagem e o meio de hospedagem utilizado.  
Fonte: Pesquisas anuais de demanda efetiva (da Setur-MG; pesquisas da Belotur em 
postos de informação) 

 
- Evolução e taxa de crescimento anual do número de unidades habitacionais e número de 

leitos 
Fonte: Pesquisas censitárias anuais nos equipamentos de hospedagem 
 

- Evolução anual da taxa média de ocupação hoteleira. 
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Fonte: Pesquisa da Cesta Competitiva da ABIH-MG, Pesquisas primárias nos 
equipamentos de hospedagem. 

 
- Evolução anual do tempo médio de permanência do turista em hotéis  

Fonte: Pesquisas primárias nos equipamentos de hospedagem (pesquisa da ABIH), 
Boletins Hoteleiros, pesquisas anuais de demanda efetiva (da Setur-MG; pesquisas da 
Belotur em postos de informação)  

 
- Evolução anual do número médio de hóspedes, por quarto. 

Fonte: Pesquisas primárias nos equipamentos de hospedagem (pesquisa da ABIH) e 
Boletins Hoteleiros, pesquisas anuais de demanda efetiva (da Setur-MG; pesquisas da 
Belotur em postos de informação)  

 
- Evolução e taxa de crescimento anual dos gastos turísticos e da receita turística. 

Fonte: Pesquisas anuais de demanda efetiva (da Setur-MG; pesquisas da Belotur em 
postos de informação)  
 

- Evolução e taxa de crescimento anual da receita tributária municipal do ISSQN oriunda 
das atividades turística 
Fonte: Pesquisa primária na PBH 

 
- Evolução anual da arrecadação média por estabelecimento do ISSQN oriunda das 

atividades turísticas em Belo Horizonte 
Fonte: Pesquisa primária na Secretaria da Fazenda da PBH 

 
- Evolução da taxa de crescimento anual da renda derivada pela receita turística e pelos 

investimentos. 
Fonte: Pesquisas anuais de demanda efetiva (da Setur-MG; pesquisas da Belotur nos 
postos de informação)  

 
- Evolução e taxa de crescimento anual do número de estabelecimentos formais na 

atividade turística 
Fonte: RAIS 

 
- Evolução e taxa de crescimento anual do número de empregados na atividade turística; 

Fonte: RAIS 
 
Nas seções subseqüentes, descrevem-se os atores e os mecanismos propostos para a 
avaliação dos resultados e a revisão do Plano.  
 
 

6.3. Avaliação de resultados 
 
A avaliação de resultados parciais do plano pode ser feita ao longo de sua implementação, 
comparando-se as metas dos objetivos finalísticos previstos e alcançados, anualmente. Ao 
final das ações, deverá ser feita uma avaliação final ex-post do plano e dos resultados 
alcançados, a partir dos dados de monitoramento e da avaliação processual realizada 
anualmente. Neste caso, deve-se consolidar uma avaliação quantitativa e qualitativa do 
plano e de seus resultados finais, abrangendo o grau de eficiência e eficácia em relação aos 
recursos e ações empregadas para o cumprimento dos objetivos e das metas propostos, e 
dos fatores que contribuíram positivamente ou negativamente, para os resultados 
alcançados. O órgão responsável pela execução desta avaliação é a Belotur, que pode para 
tal contratar serviços de terceiros. Ao final desta avaliação, devem ser sugeridas as 
necessidades para a revisão do PDITS-BH. 
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Sugerem-se, a seguir, alguns indicadores básicos para a avaliação do cumprimento das 
metas vinculadas aos objetivos finalísticos elencados a partir dos indicadores da evolução 
do turismo na área explicitados na seção anterior: 
 
Objetivo 1: Aumento do fluxo turístico estadual, nacional e internacional para o 

município  
 

Indicadores:  
− Evolução e taxa de crescimento anual do número de turistas/ano e do número médio de 

turistas/dia em Belo Horizonte. 
− Evolução do perfil do fluxo turístico, segundo a origem do visitante, além de outras 

variáveis, tais como: motivação da viagem, meio de transporte utilizado para o destino, 
uso de agentes de viagem, meio de hospedagem e outros serviços utilizados, tempo de 
permanência e gasto turístico, atrativos e equipamentos visitados e grau de satisfação 
com eles e com o destino.  
 

Objetivo 2: Aumento do tempo médio de permanência do turista na cidade   
 
Indicadores:  

− Evolução anual do tempo médio de permanência do turista na cidade, segundo a 
motivação de viagem e o meio de hospedagem utilizado. 

− Evolução anual do tempo médio de permanência do turista em hotéis  
 
Objetivo 3: Aumento das unidades habitacionais e número de leitos 
 

Indicador: 
− Evolução e taxa de crescimento anual do número de unidades habitacionais e do número 

de leitos 
 
Objetivo 4: Incremento dos investimentos por empresas e serviços turísticos privados 

e públicos 
 

Indicadores: 
− Evolução e taxa de crescimento anual dos investimentos, por empresas, e serviços 

turísticos privados e públicos 
− Evolução e taxa de crescimento anual do número de estabelecimentos formais na 

atividade turística 
 
Objetivo 5: Aumento da receita do turismo 
 

Indicador: 
− Evolução e taxa de crescimento anual dos gastos turísticos e da receita turística 

 
Objetivo 6: Aumento da receita tributária municipal oriunda das atividades turísticas 
 

Indicadores: 
− Evolução e taxa de crescimento anual da receita tributária municipal do ISSQN oriunda 

das atividades turísticas 
− Evolução anual da arrecadação média por estabelecimento do ISSQN oriunda das 

atividades turísticas em Belo Horizonte 
 
Objetivo 7: Aumento da renda derivada pela receita turística e pelos investimentos 
 

Indicador: 
− Evolução e taxa de crescimento anual da renda derivada, pela receita turística e pelos 

investimentos 
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Objetivo 8: Aumento do número dos empregos gerados pela atividade turística 
 

Indicadores: 
− Evolução e taxa de crescimento anual do número de empregados na atividade turística; 
− Evolução e taxa de crescimento anual do número de estabelecimentos formais na 

atividade turística 
 
No quadro 6.1 estão resumidos os principais indicares a serem auferidos, com respectivas 
linhas de base, fonte, metas e mecanismos de aferição previstos. Estes justificam-se pela 
necessidade de acompanhamento das metas previstas para o Pdits. O responsável previsto 
pela montagem e operacionalização do sistema de monitoramento e de indicadores, que 
ainda deverá ser detalhado e aperfeiçoado, é a Belotur. 
 

Quadro 6.1 - Resumo dos principais indicadores do PDITS/BH, linhas de base, fontes, metas e 
mecanismos de aferição 

Principais 
Indicadores 

Linha de base 
Fonte 

Meta 
Mecanismo 
de aferição Ano Base 

2009 (1) e 2010 (2) 
Curto prazo 

2014 
Médio prazo 

2017 
Longo prazo 

2020 

Evolução do fluxo turístico 
(número de turistas/ano) 

2.257.489 (2) 
Pesquisa de 

demanda Pdits 
3.867.619 4.375.547 4.975.089 

Pesquisas de 
demanda e oferta 

turística 

Evolução  do tempo médio de 
permanência do turista (número 
de dias) em BH. 

7,4 (2) 
Pesquisa de 

demanda Pdits 
7.5 7,6 7,7 

Pesquisas de 
demanda turística 

Evolução do tempo médio de 
permanência do turista em 
hotéis e apart-hotéis (número de 
dias) 

2,9 (2) 
Pesquisa de 

demanda Pdits 
3,2 3,4 3,5 

Pesquisas de 
demanda e oferta 

turística 

Evolução do número de UHs 8.144 (2) Pesquisa Belotur 10.385 12.567 14.740 
Pesquisa de 
oferta Belotur 

Evolução do número de leitos   
9.900 solteiro 

4.668 casal (2) 
Pesquisa Belotur 

15.347 solt. 
7.236 casal 

18.570 solt. 
8.756 casal 

21.781 solt. 
10.270 casal 

Pesquisa de 
oferta Belotur 

Evolução da receita do turismo 
(em reais) 

1.526.874.951 (2) 
Pesquisa de 

demanda Pdits 
2.656.504.468 3.042.637.550 3.504.854.401 

Pesquisas de 
demanda e fluxo 

turístico 

Evolução da receita tributária 
municipal do turismo (em reais) 

34.310.028 (1) 
Pesquisa primária 

Setur 
66.720.031 75.697.054 86.323.802 Estatística Setur 

Evolução da renda derivada do 
turismo (em reais) 

689.689.415 (2) 
Pesquisa 

Fundação João 
Pinheiro 

1.199.943.068 1.374.359.381 1.583.142.733 Pesquisa FJP 

Evolução do número de 
empregos formais do turismo 

114.345 (1) 
Pesquisa 
Setur/Rais 

223.106 253.303 289.074 Estatística Setur 

Evolução no número de 
estabelecimentos turísticos 
formais 

10.362 (1) 
Pesquisa 
Setur/Rais 

15.706 16.943 18.335 Estatística Setur 

 
 
 

6.4. Revisão do Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável em Belo 
Horizonte 

 
A partir da avaliação final do plano e de seus resultados e das necessidades sugeridas para 
a revisão do PDITS-BH, ao fim dos cinco anos de sua execução, deve-se rever e elaborar 
novo Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável em Belo Horizonte.  
 
O órgão responsável por esta ação é a Belotur. 
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7. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E VALIDAÇÃO DO PDITS-BH 

 
O PDITS-BH tem como princípio metodológico o planejamento participativo e integrado, 
para que se torne um instrumento que oriente o turismo sustentável de Belo Horizonte no 
curto, no médio e no longo prazo. O processo de participação e validação do PDITS-BH 
contemplou quatro momentos oficiais: três oficinas de participação (uma após a elaboração 
do diagnóstico estratégico, a segunda após a elaboração das estratégias de 
desenvolvimento e de validação da seleção da área turística e a terceira após o Plano de 
Ações e validação da versão preliminar do PDITS-BH) e uma Audiência Pública67.  
 
Os três momentos de participação e validação dos produtos, realizados até o momento, 
contaram com a presença de representantes da Fundação João Pinheiro (FJP), dos órgãos 
governamentais envolvidos, do trade turístico, do Conselho de Turismo de Belo Horizonte, 
de outros setores econômicos interessados, das associações civis e das comunidades da 
Área Turística. As observações e as colaborações dos participantes, registradas em ata e 
consideradas pela equipe da FJP na elaboração do plano, serão descritas nesta seção. Foi 
também estabelecido durante as oficinas que a equipe da FJP estaria aberta ao 
recebimento de informações adicionais que os participantes sentissem necessidade de 
apresentar como contribuição para a sua realização. 
 
Além destes momentos, foram realizadas, ao longo do período de elaboração do plano, 
reuniões técnicas de acompanhamento do PDITS-BH com membros da Belotur, da PBH, do 
Conselho Turístico Municipal e da FJP, a fim de alinhar os objetivos, as estratégias e as 
ações do PDITS-BH com as reais demandas do setor.  
 
Nas três oficinas, as principais observações dos participantes restringiram-se à necessidade 
de enfatizar a importância do turismo de negócios e eventos para a cidade e de criar mais 
espaços de eventos. Na primeira oficina, foi salientado que o Expominas é um centro de 
exposição, e não de convenção. Além disso, houve várias contribuições para a matriz 
SWOT, as quais estão detalhadas na Ata da Primeira Oficina de Participação do PDITS-BH. 
Na terceira oficina, foi sugerido que o fomento aos espaços de eventos e o desenvolvimento 
do turismo de negócios e eventos deveriam ser enfatizados, inclusive com status de 
objetivos. Houve, ainda, colaborações por escrito, que sugerem a menção de ações e 
projetos em curso, ligadas ao setor de Turismo de Negócios. Todas estas observações 
foram aceitas e incorporadas no PDITS-BH. As demais colocações foram discutidas e 
esclarecidas por ocasião das oficinas. 
 
A leitura das atas das oficinas realizadas, suas listas de presença e o material fotográfico 
referente à realização de cada oficina contribui para o seu entendimento. 
 
A seguir está disponível a ―matriz swot‖ analisada e aprovada por ocasião da oficina 
realizada para este fim. Esta versão da matriz swot consta tal como aprovada, com todos os 
itens discutidos na oficina participativa e as complementações aprovadas.  
 
 
 
 

                                                
67

 A ser realizada.  
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MATRIZ 1.  
 

PRODUTOS:  
 

ATRATIVOS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 
TURÍSTICOS 

Forças Fraquezas 
Atrativos (seção 2.1.2),  
Serviços e Equipamentos 
(seção 2.1.3) 
 
1. Existência de  atrativos 

culturais, naturais e eventos 
permanentes de importância 
nacional e de atrativos 
complementares capazes de 
estimular fluxos regionais, 
atuais ou potenciais.  

2. Os atrativos, de modo geral, 
são bem avaliados por turistas. 

3. Bons serviços e equipamentos 
turísticos, com destaque para 
equipamentos de lazer e 
alimentação, que são bem 
avaliados por turistas. 

4. Há previsão de investimentos 
nos próximos cinco anos em 
alguns atrativos e em boa parte 
dos equipamentos, com base 
em recursos próprios, é 
indicativo de vitalidade do 
setor. 

5. A taxa de ocupação hoteleira 
tem subido nos últimos anos.  

6.  Investimentos programados 
em hotéis existentes e novos 
hotéis implicam a ampliação da 
oferta hoteleira de melhor 
qualidade. 

7.  Boa oferta de parques, jardins, 
praças, estádios, ginásios, 
casas de espetáculos e 
cinemas. 

 
Capacitação de gestores e 
profissionais (seção 2.1.4) 

 
1. Há instituições formadoras e 

cursos nos níveis básico, 
técnico e superior.  

 
2.  A faixa etária dos gestores do 

setor favorece investimentos 
em capacitação. 

 

Atrativos (seção 2.1.2),  
Serviços e Equipamentos (seção 2.1.3) 

 
1. Parte dos atrativos ainda não constitui produtos turísticos estruturados. 
2. Deficiências no acesso e na sinalização urbana, turística e interpretativa referentes a 

atrativos, postos de informação e outros serviços e equipamentos. 
3. Deficiências na acessibilidade à PNE em boa parte de atrativos e equipamentos. 
4. Segurança insuficiente em alguns atrativos, equipamentos de lazer e eventos (prevenção 

e combate a incêndios) e outros. 
5.Necessidade de reformas e adequações físicas em parte dos atrativos e equipamentos.  
6.Alguns atrativos não aceitam cartões de crédito.  
7.Deficiências em planejamento, gestão e integração de atrativos, serviços e equipamentos. 
8.Oferta limitada de atrativos diurnos.  
9.Pouca divulgação, comercialização e visitação de atrativos e roteiros. 
10.Atrativos e equipamentos não exploram bem o mercado do turismo de lazer e cultura. 
11.Presença de concorrência informal no setor de transporte e de ambulantes nos 

equipamentos de lazer, sem controle de qualidade. 
12.Necessidade de investimentos em meios de hospedagem, na frota e no espaço físico em 

serviços e equipamentos para transporte turístico. 
13.Faltam espaços de eventos de todos os portes, em especial de grande porte. 
14.Faltam incentivos fiscais (ISSQN sobre ingressos e estandes). 
15.Baixa taxa de ocupação hoteleira em fins de semana, férias e feriados.  
16.Parte dos hotéis tem baixa relação custo x benefício, na visão da demanda.  
17. Receptivo oferece poucas opções,e tem custo elevado. Há poucas promoções e 

cortesias para grupos e guias. A hotelaria poucas vezes disponibiliza tarifas on line. 
18.A maioria dos equipamentos não possui agentes de divulgação externos. 
19.Baixa quantidade de produtos e serviços comercializados por agências  
20.A ―Informação Turística‖ é pouco eficaz, sendo mal avaliada por turistas.  
21.Baixa visibilidade de Serviços e Postos de Informação. 
22.Poucos serviços e material promocional em outros idiomas (sobretudo nos setores de 

alimentação e transporte) 

 
Capacitação de gestores e profissionais (seção 2.1.4) 

 
1. A gestão de RH, geralmente é frágil e ocorrem dificuldades para o recrutamento e a 

manutenção de bons profissionais. 
2. A oferta de mão de obra qualificada insuficiente, sobretudo no nível operacional. 
3. Ocorre oferta frequente de cursos em horários e dias inadequados e com conteúdo 

genérico e recorrente, o que dificulta a participação de empresários e trabalhadores, e 
formam profissionais inadequados. 

4. A falta de formação e de inclusão digital dificulta a utilização de novas tecnologias de 
ensino a distância.   

5. A baixa remuneração e o trabalho desgastante nas funções operacionais do setor de 
turismo em BH contribuem para o pouco poder de atração das carreiras profissionais. 

6. A sobreposição de ações de capacitação por diferentes instituições  gera desperdício de 
recursos.   

7. Há baixa oferta de cursos dirigidos às posições estratégicas do setor (como gestores, 
gerentes). 

8. É fraca a representatividade ehá  pouca efetividade das ações de entidades 
representativas. 
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Oportunidades Forças X Oportunidades Fraquezas X Oportunidades 
 
Atrativos (seção 2.1.2) 
Serviços e Equipamentos (seção 2.1.3) 
 
1. O MTUR tem recursos para a estruturação e qualificação de atrativos, 

serviços e equipamentos. 
2.Recursos do PAC e da Copa 2014 para infraestrutura e transportes 
3. A política nacional para museus prevê recursos federais para infra-

estrutura e gestão de museus. 
4. Há recursos e mecanismos de incentivo para as áreas de Cultura e de 

Meio Ambiente no BNDES. Outros órgãos federais, estaduais e municipais 
podem ser usados para estruturar atrativos culturais e naturais de BH. 

5. Apoio da Belotur a eventos com potencial turístico  
6. Há cadeias hoteleiras internacionais com interesse de investir em BH 
7. A legislação municipal estimula o desenvolvimento de hotéis em B H 
8. O BNDS e outros bancos têm linhas de financiamento para empresas, 

reformas, construções de hotéis e outros serviços e equipamentos,  
implantação, expansão e modernização de  empreendimentos de 
infraestrutura, serviço turístico e ecoturismo em APAs. 

 
Capacitação (seção 2.1.4 ) 
 
1. Disponibilidade de recursos nos três níveis de governo para 

aprimoramento profissional no setor de turismo. 
2.Existência de novas tecnologias de ensino para ensino a distancia 
3. Programas de capacitação do MTUR, com participação e 

comprometimento de entidades empresariais e de classe. 
4. Melhoria dos níveis de escolaridade das populações jovem e adulta. 

 
Riscos 
 
Atrativos (seção 2.1.2) 
Serviços e Equipamentos (seção 2.1.3 ) 

 
1. Crise mundial e eventual elevação de juros no Brasil podem aumentar o 

custo do crédito para o turismo e áreas afins, prejudicando ações de 
estruturação de atrativos, sua competitividade e demanda turística. 

 
2. Incentivos fiscais para o turismo em municípios concorrentes podem levar 

à perda de eventos e demanda turística para BH. 

 
Capacitação (seção 2.1.4) 
 
1. Insuficiência da oferta de profissionais qualificados para atender ao grande 

crescimento da demanda. 

 
 
 
 
 
 
 

 
. Priorizar a estruturação dos produtos 
turísticos de maior impacto efetivo ou 
potencial e criar produtos turísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forças X Riscos 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
. Integrar a oferta existente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraquezas X Riscos 
 
. Capacitar e qualificar a mão de obra de 

serviços, equipamentos  e atrativos 
turísticos. 

 
 
 
 
 
 
 

. Criar e apoiar políticas de investimento 
e de apoio ao setor privado 

relacionado ao turismo. 
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MATRIZ 2 –  
COMERCIALIZAÇÃO TURÍSTICA  

 
 

Forças  (seções 2.1 e 2.2) Fraquezas (seções 2.1 e 2.2) 
1. O destino apresenta capacidade para atrair e fidelizar 

demanda turística 
2. O turista, em geral, tem boa imagem da cidade 
3. A grande maioria dos turistas efetivos recomendaria a 

viagem a BH, especialmente turistas que viajam a lazer  
e turistas paulistas.  

4. A maioria dos turistas potenciais que já havia visitado 
BH recomendaria a viagem.  

5. Há demanda potencial para turismo de lazer e cultural, 
juntamente com turismo de negócios e eventos em BH, 
sobretudo do RJ e demais estados do Sudeste, além 
das regiões Nordeste e Sul do Brasil.  

6. Há demanda potencial para maior comercialização de 
pacotes turísticos para BH, sobretudo para o turismo de 
lazer e cultura, por intermédio de operadoras e 
agências de viagem.   

7. O Programa Aumento da Competitividade Temporal de 
BH pretende associar o turismo de negócios e eventos 
com outros segmentos, produtos e serviços turísticos 

8. BH é portão de entrada e base para visitas ao entorno.  
 

1. Baixo conhecimento de atrativos e de BH por turistas 
2. As campanhas publicitárias de divulgação de BH e mídias utilizadas 

têm baixa capacidade de penetração e eficácia. 
3. Imagem não consolidada de destino de lazer e cultura junto a turistas e 

agentes emissivos, tais como os de SP. 
4. A divulgação dissociada de segmentos e as deficiências na divulgação 

do produto em geral implicam baixa comercialização de pacotes e 
roteiros.  

5. Faltam fam tours, tour regulares, pacotes de fins de semana e de 
sightseeing e produtos que sejam comercializados, inclusive para a 
terceira idade, a preços acessíveis em Belo Horizonte 

6. Faltam parcerias e promoções com as companhias aéreas, hotéis e 
outras cidades, sobretudo para fins de semana,  

7. Desarticulação da cadeia produtiva do turismo sem foco estratégico.. 
8. Inexistência de um site na internet que contenha toda a programação, 

produtos e serviços turísticos.  
 

Oportunidades (seções 2.1 e 2.2) 

1.O crescimento da renda das classes C e D pode 
implicar aumento da demanda turística para lazer em 
Belo Horizonte.  

2.A Copa do Mundo de 2014 implica oportunidade de 
divulgação e aumento da demanda turística 
internacional, nacional e regional para Belo Horizonte 
antes e pós o evento.  

3.O crescimento econômico de Minas Gerais e Brasil 
projetado para os próximos anos cria oportunidades 
para o aumento do turismo de negócios e eventos. 
 

 
 
 
 
 

Forças X Oportunidades 
 

 
 

 
 

Fraquezas X Oportunidades 
 
 

. Desenvolver um plano de marketing, priorizando os 
mercados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, canais 

de distribuição e uso de mídias efetivas 

 
 

Riscos (seções 2.1 e 2.2 
1.A crise americana e a internacional podem inibir 

crescimento da economia brasileira e o crescimento 
do turismo internacional, afetando negativamente a 
demanda turística para B.H. 

2.Melhoria da qualidade dos serviços dos mercados 
concorrentes 
 

 
 
 

Forças X Riscos 
 
 

 
 

Fraquezas X Riscos 
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MATRIZ 3 -  
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS 

Forças (seções 2.3.1 a 2.3.6) Fraquezas (seções 2.3.1 a 2.3.6) 

 
1. Bons indicadores de saneamento urbano ambiental - tratamento 

e abastecimento de água e captação de esgoto e limpeza urbana 
eficientes, com boa cobertura (Seção 2.3.2) 

2. Bons indicadores de serviços gerais de infraestrutura urbana – 
vias urbanas, iluminação e energia, comunicação e saúde 
satisfatórios (seções 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5) 

1. Acesso aeroviário comprometido pelo saturamento atual 
do aeroporto de Confins (seção 2.3.1) 

2.Acesso rodoviário com problemas de pavimentação, 
geometria das vias e conservação das estradas que 
servem ao município (seção 2.3.1) 

3.Mobilidade urbana comprometida por: deficiência do 
transporte público, falta de linhas e ramais de metrô e de 
ligação intermodal e aumento na frota de veículos 
(seção 2.3.1) 

4.Baixa sensação de segurança por parte dos moradores 

5.Falta de integração metropolitana em políticas públicas 
de interesse comum (transporte, sinalização, etc.) 

6.Drenagem de águas pluviais comprometida (seção 
2.3.2) 

7.Deficiências na limpeza urbana e na mobilidade interna 
à cidade, conforme os visitantes 

8.Deficiência na sinalização urbana e turística, de acordo 
com os gestores dos produtos turísticos 

 

Oportunidades (seções 2.3.1 a 2.3.6) Forças X Oportunidades Fraquezas X Oportunidades 

1. Recursos disponíveis para programas municipais de 
saneamento e para reforma do Aeroporto de Confins. 

2. Recursos captados para a melhoria do acesso direto e 
indireto ao Mineirão e aos atrativos da Pampulha, para o 
plano de gestão de tráfego, melhoria do transporte público, 
descongestionamento da área central, melhoria dos 
acessos por transporte público aos atrativos e capacitação 
de recursos humanos, no escopo da Copa 2014 

3.Construção de uma nova rodoviária  

4.A recuperação do Anel Rodoviário de BH 

5.Projeto e Implantação de Sinalização Indicativa em 
Corredores, Vias Arteriais e Coletoras (PROSIT). 

 

. Facilitar a mobilidade interurbana e intra-
urbana 

. Melhorar e construir terminais rodoviários 
e aeroviários de passageiros 

. Contribuir para a segurança turística, os 
serviços de atendimento médico e os 

sistemas de evacuação diante de 
emergências 

 Riscos (seções 2.3.1 a 2.3.6) Forças X Riscos Fraquezas X Riscos 

1.Eventuais inundações em áreas turísticas 

2.Congestionamento do tráfego aéreo 

 

. Garantir condições adequadas de 
saneamento na região da Pampulha 
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MATRIZ 4 –  
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

Forças (seções 2.4.1 a 2.4.4) Fraquezas(seções 2.4.1 a 2.4.4) 

 
1. Empresa de Turismo de Belo Horizonte (BELOTUR): mais de trinta 

anos de atuação na execução de ações de turismo, esforço de 
desenvolvimento e execução de plano de marketing, processo de 
reorganização administrativa, quadro funcional de boa escolaridade. 

2. Reativação do Comtur-BH. 

3. Arcabouço legal que dispõe de instrumentos urbanísticos conforme as 
exigências atuais 

4. Belo Horizonte é um dos 65 destinos indutores do Ministério do 
Turismo 

5. Belo Horizonte é um circuito turístico no Programa de Regionalização 
do Turismo, do Ministério do Turismo 

 

 
1.  Fragilidade de planejamento da Belotur:  

 Falta de normatização para a formulação da 
política municipal de turismo  

 foco em marketing e gestão de processos  

 quadro funcional alocado para a execução de 
atividades-meio 

 frágil participação da Belotur nos fóruns de 
discussão da prefeitura 

2.  Fragilidades do Comtur-BH: falta de legislação 
atualizada que rege o Conselho, atuação incipiente, 
atuação sob pressão. 

3.  Inexistência de Fundo Municipal de Turismo.  

4.  Falta de um sistema de informações e monitoramento 
econômico consolidado do setor de turismo e de sua 
contribuição para a economia de Belo Horizonte 

 

Oportunidades (seções 2.4.1 a 2.4.4) Forças X Oportunidades Fraquezas X Oportunidades 

1.  Disponibilidade de recursos captados para a 
modernização administrativa da Belotur. 

2. Atualização da legislação que rege o Comtur-BH em 
andamento. 

 
. Elaborar instrumentos de planejamento turístico. 

 
. Consolidar o órgão consultivo do setor. 

 

 

 Riscos (seções 2.4.1 a 2.4.4) Forças X Riscos Fraquezas X Riscos 

1. Na ausência de um Plano Municipal de Turismo: 
minimização da efetividade dos recursos humanos, da 
efetividade dos recursos financeiros aplicados e da 
efetividade das ações desenvolvidas. 

2. Atuação limitada do Comtur-BH, pela ausência de 
legislação atualizada e aprovada:   

 Falta de representatividade 

 Centralização decisória na Belotur 
3. Falta de fiscalização das atividades da Belotur. 

 . Elaborar ou atualizar normas turísticas e 
definir competências das autoridades de 

turismo. 
 
 

. Desenvolver contas-satélite em turismo e 
sistemas de informação, acompanhamento e 

avaliação de programas e de políticas de 
investimento público no setor. 
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MATRIZ 5 -   
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 

Forças (seções 2.5.3 a 2.5.13) Fraquezas (seções 2.5.3 a 2.5.13 

 
1.Contexto socioeconômico favorável e em crescimento: IDH 

em crescimento, posição privilegiada na economia nacional, 
PIB e renda per capita em crescimento, redução da taxa de 
desemprego, índices educacionais favoráveis, 
investimentos em segurança pública. 

2.Importantes obras em andamento: saneamento, mobilidade, 
habitação, erradicação de áreas de risco, requalificação 
urbana, Vila Viva 

3.Intersetorialidade de políticas públicas 

4.Existência de instrumentos de planejamento territorial 
atualizados: Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do 
Solo. 

5.Unidades de Conservação (UC) com potencial de 
exploração turística 

 
1. Carência de mão de obra para atender ao avanço 

econômico, principalmente no setor terciário qualificado. 

2. Baixa cobertura de tratamento do esgoto.  

3. Falta de instrumentos de planejamento e de 
aproveitamento turístico nas UCs (planos de manejo, 
estudos de capacidade de carga, etc.), à exceção do 
Parque das Mangabeiras. 

4. Alto nível de desigualdade social – Índice de Gini elevado. 
5. Baixa utilização das UCs como atrativo turístico. 

 

Oportunidades (seções 2.5.3 a 2.5.13) Forças X Oportunidades Fraquezas X Oportunidades 
1. Facilidade de investimentos, em função de programas federais e estaduais 

e programas municipais (PACs, Minha Casa, Minha Vida, Vila Viva, Centro 
Vivo, Corta Caminho, Drenurbs, etc). 

2. Ampliação do mercado turístico e consumidor, em função do crescimento 
econômico nacional. 

3. Aumento do volume de negócios, em função do aumento no número de 
turistas 

4. Investimentos relacionados aos grandes eventos esportivos: Copa das 
Confederações (2013), Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas( 2016). 

5. Geração de emprego e renda, em função dos programas e obras em 
execução. 

6. Legislação municipal prevendo instrumentos de requalificação urbana. 

7. BH Metas e Resultados: melhoria do sistema educacional municipal, 
programas de capacitação e modernização da receita municipal e de 
captação de recursos. 

8. Aumento do poder aquisitivo da classe ―C‖. 

9. Presença da Agência Metropolitana de Belo Horizonte – possibilidade de 
integração de políticas públicas com municípios vizinhos 

 
 
 
 
 
 

. Garantir a exploração turística sustentável das 
unidades de conservação municipais e estaduais. 

 

 
 
 
 
 

. Elaborar propostas de normas ambientais 
complementares relacionadas à atividade 

turística. 
 
. Elaborar propostas de estudos de capacidade de 

carga e de levantamento de indicadores 
ambientais 

 

 Riscos (seções 2.5.3 a 2.5.13)  Forças X Riscos Fraquezas X Riscos 
1. Não sustentabilidade das áreas urbanas requalificadas, com baixo grau de 

utilização. 

2. Baixo grau de implantação das diretrizes definidas pelos instrumentos de 
planejamento. 

3. Degradação de áreas naturais.   

 
 
. Sensibilizar a população local quanto ao turismo. 
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7.1. Ata, lista de presença e imagens da Primeira Oficina de Participação do 
PDITS-BH 

 
ATA DA OFICINA DE VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO MERCADO TURÍSTICO DE 
BELO HORIZONTE DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO 
SUSTENTÁVEL DE BELO HORIZONTE – PDITS/BH 
 
Foi realizada em Belo Horizonte, no dia 22 de dezembro de 2010, no horário de 14:00 às 
19:00 horas, na Sala 1 do Espaço Municipal da Prefeitura de Belo Horizonte, a Oficina de 
Validação do Diagnóstico do Mercado Turístico de Belo Horizonte, realizada pela Fundação 
João Pinheiro - FJP, com a Belotur e o Comtur/BH, com a participação de representantes do 
trade turístico, de representantes da prefeitura de Belo Horizonte e de entidades da 
sociedade civil.  
A Oficina de Validação do Diagnóstico do Mercado Turístico de Belo Horizonte teve o 
objetivo de apresentar os resultados obtidos na fase II do PDITS/BH: Diagnóstico 
Estratégico da Área e das Atividades Turísticas, conforme previsto no Termo de Referência, 
aos grupos de interesse do planejamento turístico de Belo Horizonte. Para tanto a Oficina 
contou com três momentos:  
1. A apresentação dos diagnósticos socioambiental, de infraestrutura básica e serviços 
gerais e institucional da Área Turística pela coordenadora do PDITS/BH,Vera Voll, e em 
seguida, a apresentação dos diagnósticos de demanda e oferta turística de Belo Horizonte 
pelo pesquisador da FJP, Nelson Quadros.  
2. Divisão dos participantes, de forma voluntária, em três grupos para a apresentação e 
discussão dos elementos estruturadores de Matrizes SWOT (Forças, Fraquezas, 
Oportunidades e Riscos) nos seguintes temas:  
Grupo 1: Diagnósticos socioambiental, de infraestrutura básica e serviços gerais, e 
institucional. 
Grupo 2: Diagnóstico dos Produtos: Atrativos Turísticos e Serviços e Equipamentos 
Turísticos 
Grupo 3: Diagnósticos de Comercialização e Demanda Turística e Capacitação Turística 
3. Apresentação em plenária das modificações propostas pelos participantes nos quadros 
que continham os elementos estruturadores (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Riscos) 
das Matrizes SWOT e validação do Diagnóstico Estratégico do Mercado Turístico de Belo 
Horizonte.  
Os participantes receberam previamente da equipe da Fundação João Pinheiro o material 
contendo os elementos estruturadores das matrizes SWOT que seriam analisadas e 
validadas nos segundo e terceiro momentos da oficina. O material foi distribuído para os 
participantes da oficina. 
No primeiro momento da Oficina, em que houve a exposição do Diagnóstico Estratégico em 
quatro momentos – socioambiental, infraestrutura, institucional e mercado turístico – foram 
apresentados as principais potencialidades e deficiências de Belo Horizonte como destino 
turístico. Após a exposição dos pesquisadores da FJP, os participantes fizeram intervenções 
que ressaltaram: 
Em relação ao Expominas: o Expominas não é o maior Centro de Convenções da América 
Latina, conforme dito na apresentação, e poderia ter maior atratividade e funcionalidade em 
Belo Horizonte. Foi destacado que uma grande lacuna da cidade é não ter um Centro de 
Convenções que comporte um maior número de pessoas.  
Em relação aos eventos sediados em Belo Horizonte: participantes destacaram que não 
foram mencionados, durante a apresentação, os eventos: Feira Nacional de Artesanato, 
Arraial de Belô e Comida di Boteco. Foi esclarecido que foram destacados os principais 
eventos para fins turísticos, conforme pesquisas realizadas. Também foi reiterada a falta ou 
ineficiência de divulgação dos eventos sediados em Belo Horizonte.  
Em relação ao custo de hospedagem e ao gasto do turista: foi ressaltada a divergência entre 
o diagnóstico da FJP e o estudo feito pelo Ministério do Turismo, sendo que o primeiro 
afirma que os turistas que visitam BH a negócios gastam mais do que os que visitam a 
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cidade a lazer e o segundo afirma o oposto. Também foi exposta a opinião de que o custo 
com hospedagem e alimentação em Belo Horizonte seja talvez um dos menores do Brasil, 
em relação à São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. Tal opinião foi contestada e 
afirmou-se que tanto no estudo feito pelo Ministério do Turismo, quanto no diagnóstico 
apresentado pela FJP, ficou constatado que gastos com alimentação e hospedagem são 
mais caros em Belo Horizonte do que nos demais destinos.   
Em relação ao turismo de negócios e ao empresariado mineiro: foi afirmado por 
participantes que a organização de eventos em Belo Horizonte é 25% mais barata do que 
em outros destinos competidores. Também foi ressaltada a diferença entre a negociação de 
turismo de negócios e de turismo de lazer, sendo que a negociação é mais difícil para as 
atividades de turismo de lazer por ser diretamente com agencias de turismo e facilitada para 
o turismo de negócios, pela negociação com corporativos das empresas. Foi também dito 
que o emissivo turístico, através de cargas elevadas para grupos de turistas não 
corporativos tambem encarece o destino.  
Em relação à Belo Horizonte e Cidades Históricas: Belo Horizonte e cidades históricas 
devem trabalhar em parceria e não em competição. Uma das principais deficiências da 
comercialização conjunta desses produtos está no acesso rodoviário entre a capital e as 
cidades históricas, principalmente no que se refere ao tempo de deslocamento entre as 
mesmas. A última intervenção ressaltou a existência da campanha ―BH + 1 dia‖ que 
pretende fazer com o turista fique mais tempo na cidade e que a Campanha ―Eu Amo BH 
Radicalmente‖ foi feita para os belohorizontinos e não para estimular o turismo.  
Em relação aos serviços de limpeza e transporte público: comentou-se que Belo Horizonte 
não é uma cidade limpa. É uma cidade suja, em grande parte devido à falta de educação da 
população. Também foi dito que transporte coletivo não é transporte turístico, e que em Belo 
Horizonte, ―nenhum dos dois existe‖.  
Em relação à posição estratégica de Belo Horizonte: mencionou-se que o clima e a altitude 
são fatores geográficos diferenciais de Belo Horizonte em relação aos demais destinos, 
além da localização central no país. 
O segundo momento da Oficina foi a divisão em grupos para a análise dos elementos 
estruturadores da Matriz SWOT.  Os participantes se dividiram em três grupos:  
O Grupo 1, formado pelos participantes: Ana Cláudia Rodrigues, Eloísa Borges, Daniel 
Medeiros, Fernanda Abreu, Luciana Lima, Roberto Chafik e Mauro Coutinho, analisou os 
quadros referentes aos Diagnósticos socioambiental, infraestrutura básica e serviços gerais 
e institucional. A relatora foi Fernanda Abreu. 
O Grupo 2, formado pelos participantes: Sonia Castilho, Conceição de Almeida, Fernanda 
Bruck, Fernanda Barreiros, Rossana Vigliani, Marcelo Alcântra Prates, Vanessa Viegas 
Conrado, José Rodriguez, Marci Alves e Ana Nunes, analisou os quadros referentes aos 
Diagnósticos de Produtos Turísticos (Atrativos turísticos e Serviços e Equipamentos 
Turísticos). O relator foi Marcelo Alcântra. 
O Grupo 3, formado pelos participantes Milene Lopes, Guilherme Guedes, Victor Hugo 
Alves, Maria de Fátima Cunha, Ivanete Vargas, Gilda Reis, Mônica de Monteiro, Hernani de 
Castro Junior, Déa Niquini, Débora de Souza e Dayone Martins, analisou os quadros 
referentes aos Diagnósticos de Comercialização e Demanda Turística e de Capacitação 
Turística. A relatora foi Déa Niquini.  
O terceiro momento da Oficina consistiu na apresentação, em plenária, das modificações 
propostas pelos grupos nos quadros com os elementos estruturadores das Matrizes SWOT 
e na validação do diagnóstico estratégico.   
No quadro 1, que traz a estruturação da matriz SWOT para os Aspectos Socioambientais, 
foram feitas poucas modificações.  Na seção relativa às FORÇAS: Acrescentou-se ao Item 1 
dois sub-itens: Índices educacionais favoráveis e crescimento da educação de base – 
ensino fundamental e médio; e Investimentos em segurança pública. Acrescentou-se ao 
Item 2 o sub-item: e Programa Vila Viva em andamento. A seção relativa às FRAQUEZAS 
não sofreu alterações. Na seção relativa às OPORTUNIDADES: No item 1 foi incluído o 
Programa PAC Mobilidade. No item 2, o Programa VIURBS sofreu alteração no nome e 
passou a ser chamado Programa Corta Caminho. No item 7 foi inserida a expressão ― e 
equipamentos‖. No item 8, a palavra ―obras‖ foi substituída por ―instrumentos‖. No item 11 foi 
inserida a expressão ―possibilidade de‖. Foi criado o item 13 – Aumento do poder aquisitivo 
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da população da Classe C. Foi criado o item 14 – Presença da Agência Metropolitana da 
RMBH. Na seção relativa aos RISCOS, o item 7 foi retirado.  
No quadro 2, que traz a estruturação da matriz SWOT para a Infraestrutura e Serviços 
Gerais foram feitas as seguintes modificações:  Na seção relativa às FORÇAS: Nos Itens 1 
e 2 foram acrescentadas a expressão ―bons indicadores de‖.Na seção relativa às 
FRAQUEZAS: Acrescentou-se ao item 3 a expressão ―e o aumento da frota de veículos‖. 
Criou-se o item 6: Drenagem de águas pluviais comprometida. Na seção relativa às 
OPORTUNIDADES: O item 3 foi excluído. No item 7 foi retirada a palavra ―Possível‖. Foi 
criado o item 8 – Projeto e Implantação de Sinalização Indicativa em Corredores, Vias 
Arteriais e Coletoras – PROSIT,  da BHTrans. Na seção relativa aos RISCOS: O item 5 foi 
removido. No item 6 foi acrescentada a expressão ―para a Copa do Mundo 2014‖. 
No quadro 3, que traz a estruturação da matriz SWOT para os Aspectos Institucionais, foram 
feitas as seguintes modificações:  Na seção relativa às FORÇAS: Foram criados os itens: 4 
– Belo Horizonte é um dos 65 destinos indutores do desenvolvimento turístico regional 5 – 
Belo Horizonte é um Circuito Turístico dentro do Programa de Regionalização do MTur. Na 
seção relativa às FRAQUEZAS: Foram criados os itens: 3 – Inexistência de Fundo Municipal 
do Turismo. 4 - Desconhecimento dos roteiros turísticos definidos pela Belotur. Na seção 
relativa às OPORTUNIDADES não foram feitas modificações. Na seção relativa aos 
RISCOS: O item 2 e seu primeiro sub-item, da maneira como se encontravam, foram 
removidos. O título do item 3 substituiu o título do item 2, mantendo-se os demais sub-itens.  
No quadro 4, que traz a estruturação da matriz SWOT para os Produtos – Atrativos 
Turísticos, foram feitas as seguintes modificações: Na seção relativa às FORÇAS não foram 
feitas alterações. Na seção relativa às FRAQUEZAS: Foi acrescentado ao item 1 o sub-item: 
Segurança ineficiente nos atrativos. Foram acrescentados ao item 5, sete sub-itens: - Falta 
um diagnóstico mais amplo da riqueza cultural da cidade, visando seu aproveitamento 
turístico; - Falta aproximação entre a Belotur e a Fundação Municipal de Cultura para a 
definição de estratégias de divulgação e aproveitamento em comum; - Não existe 
diferenciação na promoção de eventos culturais e comerciais; - Falta conservação e 
infraestrutura nos atrativos turísticos locais; - Falta atendimento de qualidade nos atrativos; - 
Faltam serviços de apoio ao turista (alimentação, transporte, banheiros públicos, etc), 
especialmente na Região da Pampulha; - Falta de capacitação da mão de obra para os 
atrativos.  Foram acrescentados ao item 6, dois sub-itens: - Faltam campanhas de 
sensibilização da comunidade para o turismo; - Falta um Guia Metropolitano de Cultura e 
Turismo. Na seção relativa às OPORTUNIDADES: No item 5 foi incluída a expressão ― 
também para‖. Foram criados os itens: 6 – Existência de recursos do PAC Cidades 
Históricas para a restauração e recuperação de bens culturais. 7 – Apoio Financeiro da 
Belotur a eventos turísticos e de potencial iniciado em 2010. Na seção relativa aos RISCOS: 
Foi sugerido que a redação do item 2 fosse melhorada.  
No quadro 5, que traz a estruturação da matriz SWOT para os Produtos – Serviços e 
Equipamentos Turísticos, foram feitas as seguintes modificações:  Na seção relativa às 
FORÇAS: No item 3 foi retirada a expressão ―maior centro de convenções da América 
Latina‖. No item 8 a palavra ―Boas‖ foi substituída por ― As‖ e foi acrescentada a palavra 
―são‖.  Na seção relativa às FRAQUEZAS: No item 2, sub-item a. a palavra ―Falta‖ foi 
substituída por ―Insuficiência de‖ No item 6, sub-item b. a palavra ―captação‖ foi substituída 
por ―tributação‖. No item 6, sub-item m. foi incluída a palavra ―cultural‖ em ―... referente ao 
turismo cultural e de lazer‖. Na seção relativa às OPORTUNIDADES: No item 3 a expressão 
―no Brasil‖ foi substituída por ― em Belo Horizonte‖. No item 7 foi incluída a palavra ―também‖ 
em: ―Belo Horizonte também pode investir...‖ Foi criado o item 8: Subvenção da PBH para 
apoio financeiro a eventos turísticos e com potencial (atrativos). Na seção relativa aos 
RISCOS não foram feitas modificações.  
No quadro 6, que traz a estruturação da matriz SWOT para a Comercialização e Demanda 
Turística, foram feitas as seguintes modificações:  Na seção relativa às FORÇAS: Foi criado 
o item: 7 – Programa Aumento da Competitividade Temporal de Belo Horizonte a partir do 
Turismo de Negócios e Eventos, parceria entre o governo do estado e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, o qual pretende associar o turismo de negócios e 
eventos com outros segmentos, produtos e serviços turísticos, tal como o turismo de lazer. 
Na seção relativa às FRAQUEZAS: No item 6 foi retirado seguinte trecho: ― ... de preferência 
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desenhado de forma que o preço do pacote aéreo tenha um valor aproximado do 
rodoviário‖, que foi considerado como uma proposta e não uma como fraqueza. Foram 
criados os itens: 10 – Desarticulação da cadeia produtiva do turismo em Belo Horizonte, 
sem foco estratégico. 11 – Divulgação dissociada de segmentos: o turismo de negócios e 
eventos ainda não está associado ao de lazer. 12 – Grande parte dos atrativos de Belo 
Horizonte ainda não são produtos turísticos: não possuem preço e não são comercializados 
no mercado. 13 – Inexistência de um site na internet com toda a programação, produtos e 
serviços turísticos de Belo Horizonte. Na seção relativa às OPORTUNIDADES:  Foram 
criados os itens: 5 – Profissionalização do mercado turístico. Na seção relativa aos RISCOS: 
Foram criados os itens: 3 – Melhoria da qualidade dos serviços dos mercados concorrentes 
que demandará aumentar os resultados de desenvolvimento de Belo Horizonte. 4 – 
Incapacidade de atuar em preços aeroviários.  
No quadro 7, que traz a estruturação da matriz SWOT para a Capacitação, foram feitas as 
seguintes modificações: Na seção relativa às FORÇAS: O item 1 foi retirado da seção 
Forças e foi considerado como uma Oportunidade. Na seção relativa às FRAQUEZAS:  
Foram criados os itens: 11 – Projetos de capacitação formando profissionais inadequados à 
demanda do mercado. 12. Baixa inclusão digital do setor e não absorção de novas 
tecnologias de gestão. 13 – Cursos de capacitação ineficazes, sem ligação com as 
necessidades do mercado, o que resulta em não aproveitamento de seu conteúdo e baixos 
resultados. 14 – Baixa oferta de cursos dirigidos às posições estratégicas do setor (como 
gestores, gerentes), havendo oferta apenas para os setores operacionais. Na seção relativa 
às OPORTUNIDADES: Foi criado o item: 1 – Grande volume de recursos financeiros 
disponíveis através de programas, convênios e parcerias nos três níveis de governo, 
destinados ao aprimoramento profissional no setor de turismo. Na seção relativa aos 
RISCOS: Foram criados os itens: 2 – Formação de profissionais incapazes para o mercado, 
devido à inadequação dos cursos de turismo (em todos os níveis). 3 – Não absorção de 
novas tecnologias de gestão, devido à baixa inclusão digital do setor ou gestores 
ineficientes.  4 – Não aproveitamento dos recursos disponíveis pelo histórico dos projetos de 
capacitação mal elaborados ou inadequados: capacitação do setor operacional, sem 
capacitação do corpo estratégico (gestores, gerentes, etc).  
 
Após a apresentação dos grupos em plenária, nada mais havendo a discutir, a reunião 
encerrou-se às 19:00. Fotografias foram tiradas durante o evento. A coordenação do projeto, 
visando a divulgação desta oficina, redigiu esta ata. 
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Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2010 
 

Nº Nome Completo Entidade, 
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e.mail 

1 Eloisa Lima Borges BHTrans eloisalb@pbh.gov.br 

2 Rogéria Nunes de Almeida Costa Comtur Rogéria.belotur@pbh.gov.br 

3 Fernanda Brück SESC/MG turismo@sescmg.com.br 

4 Milene Lopes SENAC Minas Milene@mg.senac.br 

5 Victor Hugo Simões Alves SENAC Minas Victor.hugo@mg.senac.br 

6 Guilherme Guedes A. Guglielmelli SENAC Minas Guilherme.guedes@mg.senac.br 

7 Marci Francisca O. Alves Singtur / AGTUR BH singturmg@hotmail.com 

8 Daniel Medeiros de Freitas SMURBE/BH gpur@pbh.gov.br 

9 Gilda Marilsa Dias Reis ABEOC MG gildamdr@gmail.com 

10 Vanessa Viegas Conrado Fund. Munic. Cultura Vanessa.viegas@pbh.gov.br 

11 Beatriz O. Góes GP – BH  

12 Pedro C. de Barros SMPL- PBH pedrocbarros@gmail.com 

13 Monica Monteiro ABEOC MG abeocmg@abeoc.org.br 

14 Fernanda Barreiros PBH – Comitê da Copa Fernanda.barreiros@pbh.gov.br 

15 Sonia Castilho AGETURB.SINGTO Soniacast7@gmail.com 

16 Hernani Castro Jr. Sindiprom MG hernanicastrojr@terra.com.br 

17 Débora Lentulia de Souza IBT lentulia@hotmail.com 

18 Ariadne Leite ABIH MG gerencia@abihmg.com.br 

19 José Carlos de Paula PBH - SMPL zecarlos@yahoo.com.br 

20 Ana Claudia Rodrigues Belotur Ana.belotur@pbh.gov.br 

21 Conceição P. de Almeida SINGTUR - AGTURB Concei54@hotmail.com 

22 Dea Caldas Niquini ACMinas deacaldas@yahoo.com 

23 Fátima Sadala BHCUB fatimasadala@bhcub.com.br 

24 Kleid‘Néa T. Borges PBH/GERPS-NO kleid@pbh.gov.br 

25 Marcelo Prates ABBTUR-MG Marcelo@impactur.com.br 

26 Maria Caldas SMURBE Mca/dos@pbh.gov.br 

27 Rossana Viglioni Consultora rossanamcv@hotmail.com 

28 Stella Kleinrath Belotur Stella.belotur@pbh.gov.br 

29 Dayane Barbara Martins J&T dayanebmartins@gmail.com 

30 Ana Maria Torres F. Nunes Singtur-MG anmatnunes@yahoo.com.br 

31 José Natividade T. Rodriguez Singtur-MG singturmg@hotmail.com 

32 Maria de Fátima Cunha Instituto kultur fracunha@terra.com.br 

33 Maria Izabel M. Valle FJP/CEPP Izabel.marques@fjp.mg.gov.br 

34 Ivanete de Deus Simões Vargas Instituto Kultur ivanete@prover.com.br 

 Mais os técnicos   

 Nelson Vieira Quadros FJP Nelson.quadros@fjp.mg.gov.br 

 Roberto Chafik Abu Kamel FJP Roberto.kamel@fjp.mg.gov.br 

 Luciana Lima FJP Luciana.lima@fjp.mg.gov.br 

 Fernanda Roscoe Abreu FJP Fernanda.abreu@fjp.mg.gov.br 

 Salvio Ferreira de Lemos FJP Sálvio.lemos@fjp.mg.gov.br 

 Vera Lucia Voll FJP Vera.voll@fjp.mg.gov.br 
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PDITS/BH - OFICINA DE VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO MERCADO TURÍSTICO DE 
BELO HORIZONTE 
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7.2. Ata, lista de presença e imagens da Segunda Oficina de Participação do 
PDITS-BH 

 
ATA DA OFICINA DE VALIDAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES DO PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DE BELO 
HORIZONTE – PDITS/BH, REALIZADA EM 07/06/2011. 
 
Foi realizada em Belo Horizonte, no dia 07 de junho de 2011, no horário de 14:00 às 18:00 
horas, na Sala 902 da Sede do Campus Brasil da Escola de Governo da Fundação João 
Pinheiro, a Oficina de Validação do Plano de Ação do Pdits-BH, que teve a participação de 
representantes da Belotur, do Comtur/BH, do Ministério do Turismo, do trade turístico, da 
prefeitura de Belo Horizonte e das entidades da sociedade civil. 
 
A Oficina de Validação do Plano de Ação do Pdits-BH teve por objetivo apresentar os 
resultados obtidos nas partes) I, II, III, IV e V do Pdits-BH: I) formulação dos objetivos do 
Pdits-BH; II) Diagnóstico estratégico da área e das atividades turísticas; III) Validação da 
seleção da área turística; IV) Formulação de estratégias; e V) Plano de ações; além da 
validação da fase V: Plano de Ações. Para tanto a Oficina contou com quatro momentos:  
1. As apresentações de abertura da oficina do diretor de Novos Negócios da Belotur – 
Gelton Pinto Coelho Filho e do diretor de Marketing da Belotur – Arthur Vianna - que 
destacaram a importância do Pdits-BH como instrumento de planejamento turístico e de 
orientação das ações da Belotur. Arthur Vianna também ressaltou que há uma cobrança por 
parte do Comtur em relação a um Plano Municipal de Turismo, uma vez que o último plano 
municipal foi feito em 1980 e que o Pdits-BH chega em momento oportuno como ganho para 
o planejamento, inclusive para o evento da Copa-2014.  
2. Apresentação da coordenadora do Pdits/BH, Vera Voll, acerca do Prodetur Nacional, dos 
objetivos e fases de elaboração do Pdits-BH, e em seguida a apresentação dos diagnósticos 
de demanda e oferta turística de Belo Horizonte pelo pesquisador da FJP, Nelson Quadros. 
3. Abertura para discussão de tópicos referentes ao diagnóstico estratégico e às matrizes 
SWOT do Mercado Turístico apresentadas. 
4. Apresentação do Plano de Ação pela coordenadora do Pdits/BH. 
Os participantes receberam, no começo da oficina, uma pasta contendo material explicativo 
denominado ―Matrizes SWOT e Estratégias‖, que continha as matrizes SWOT, por 
componentes do Pdits-BH (produto turístico, comercialização turística, infraestrutura e 
serviços básicos, quadro institucional e aspectos socioambientais), e as estratégias de 
desenvolvimento turístico oriundas tanto das matrizes SWOT quanto do regulamento 
operacional do Prodetur Nacional. O material foi distribuído para os participantes da oficina. 
Após o segundo momento da Oficina, em que houve a exposição do diagnóstico estratégico 
e das estratégias do mercado turístico de Belo Horizonte pelo pesquisador da FJP, a oficina 
foi aberta à discussão e os participantes se posicionaram a respeito: da falta do recebimento 
do material ―Matrizes SWOT e Estratégias‖, em tempo hábil para a leitura anterior à oficina, 
sobre a falta de centros de convenção na cidade e à saturação dos centros e dos espaços 
para eventos já existentes e da demanda hoteleira. Foi ressaltado que a Expominas não 
suporta mais eventos de grande porte (20. 000 pessoas) e que Belo Horizonte necessita de 
hotéis de luxo para responder à demanda da Copa-2014.  
Em relação à falta de recebimento do material ―Matrizes SWOT e Estratégias‖ para a leitura 
antes da realização da oficina, foi exposto que a falta de tempo hábil para leitura do material 
compromete a participação na oficina, uma vez que os participantes não se sentiam seguros 
para opinar sobre o conteúdo do diagnóstico e sobre as estratégias e, conseqüentemente, 
sobre o Plano de Ações. A equipe da FJP e os representantes da Belotur se 
comprometeram a enviar a versão preliminar do Pdits-BH para os participantes da oficina 
dentro do prazo de dez dias úteis, para que todos tenham conhecimento do plano antes da 
realização da terceira oficina.  
Em relação aos centros de convenções, os participantes ressaltaram a falta de espaços 
para a realização de eventos em Belo Horizonte e a importância de sanar esta lacuna para o 
desenvolvimento do turismo na cidade. Foi observado que a agenda dos locais que realizam 
eventos de grande porte já está esgotada, além das diferenças na infraestrutura demandada 
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nestes locais. Também foi ressaltado que é necessário um estudo mais aprofundado da 
viabilidade da expansão do Expominas, uma vez que a acessibilidade do mesmo já está 
comprometida. Ainda em relação ao Expominas, foi lembrado que os eventos ali realizados 
se repetem ano a ano, que não há espaços na agenda e que falta suporte operacional.  
Em relação à demanda hoteleira para a Copa do Mundo e pós Copa do Mundo, foi 
mencionada a necessidade de haver hotéis de luxo em Belo Horizonte suficientes para 
atender à demanda da Copa do Mundo e também do incentivo ao turismo de negócios para 
evitar que na fase pós Copa os novos hotéis sejam fechados.  Foram ainda discutidos a 
necessidade de saber quantos espaços para eventos serão criados nestes novos hotéis e 
se eles serão capazes de suprir a demanda de Belo Horizonte. O pesquisador da FJP 
concordou com a importância de serem criados novos espaços para eventos e afirma que 
esta questão está contemplada pelo PDITS. Também menciona o fato de que projeções 
estão sendo feitas acerca do impacto que o novo centro de convenções da Cidade Nova 
terá no turismo de Belo Horizonte.  
Após a fala de Nelson Quadros, o diretor de novos negócios da Belotur ressaltou as 
mudanças institucionais pelas quais a Belotur está passando e a importância da presença 
de tantos representantes, inclusive da Belotur, neste processo de debate participativo para a 
mudança da cidade de Belo Horizonte. Reiterou que a Belotur buscará mudanças nas 
organizações para seguir o processo de desenvolvimento, contando com a iniciativa privada 
e a sociedade civil. Em seguida, a coordenadora do PDITS-BH retoma a apresentação e 
sugere que os participantes façam uma leitura das matrizes SWOT e das estratégias 
propostas.  
As seguintes observações dos participantes da oficina foram: 1. Houve pedido de mais 
tempo para a leitura do documento; 2. Há um documento da Fundação Dom Cabral (FDC) 
que identifica os fatores críticos para o sucesso do turismo em Belo Horizonte com 
colaboração dos grupos de trabalhos do Comitê da Copa, e foi sugerido que este 
documento e o Pdits devam estar alinhados. Foi reiterada a necessidade, já discutida na 
oficina anterior, de participação tanto da FJP nas reuniões da FDC, quanto da participação 
da FDC nas oficinas do Pdits; 3. Falta articulação e interação entre os estudos feitos. Isso 
pode gerar conflitos, choques de estratégias e ações e duplicidade de ações empreendidas 
pelos órgãos com os planos contratados pela Belotur.  
A representante da Belotur, Juliana Barcellos, pede a palavra e sugere que retornem à 
pauta, para a validação do plano de ação do PDITS-BH. Logo em seguida houve uma 
intervenção dizendo que não seria correto validar o Plano de Ação sem seu conhecimento e 
análise prévios, pedindo a realização de outra oficina para a validação do mesmo. Tal 
opinião foi aceita pelos demais participantes da oficina.  
Dessa forma, a Belotur, percebendo que os atores presentes não iriam concordar em validar 
o plano de ação sem seu completo conhecimento, perguntou a técnica do MTur se 
poderíamos validar o Plano de Ação na 3ª oficina junto com a validação da versão preliminar 
completa do Pdits. E a técnica do MTur, informou que iria enviar uma solicitação à 
supervisão dela pedindo que assim fosse feito. Então, foi decidido que na 2ª oficina não 
seria exposto para votação a validação do Plano de Ação e, no caso da autorização do 
MTur, a validação iria ocorrer juntamente com a versão preliminar completa, e se caso o 
MTur não autorizasse, iríamos fazer uma 3ª oficina para validar o plano de ação e, após a 
validação deste, iríamos fazer uma 4ª oficina para validação da  versão preliminar completa 
do Pdits. 
A representante da SETUR/MG sugeriu que fosse encaminhada a documentação para as 
Câmaras Temáticas do COMTUR, inclusive a da Copa-2014, para que façam uma análise 
mais precisa antes da validação na terceira oficina. 
Com o acordo entre a equipe da FJP e da Belotur e os participantes da oficina, ficou 
decidido que a versão preliminar do Pdits-BH seria enviada aos participantes e interessados 
no prazo de dez dias úteis para o conhecimento prévio do documento. Foi acordado que a 
terceira oficina de participação do Pdits-BH será realizada no dia 30 de junho de 2011, em 
que ocorrerá tanto a validação do Plano de Ação quanto a validação da versão preliminar do 
Pdits-BH. Tendo resolvida essa questão, a coordenadora do Pdits-BH propôs que o Plano 
de Ação fosse apresentado aos participantes para uma primeira familiarização com o 
mesmo, o que foi concordado pelos participantes.   
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Dessa forma, a coordenadora do Pdits-BH apresentou e explicou todos os projetos 
propostos pelo Plano de Ações com seu dimensionamento total e do Prodetur Nacional. 
Duas intervenções dos participantes foram feitas: 1. a respeito da viabilidade do projeto de 
expansão da linha do metrô; 2. a respeito da importância de se ter uma campanha educativa 
e informativa para os moradores de Belo Horizonte de forma a sensibilizá-los para divulgar 
melhor o turismo na cidade. Trata-se de uma campanha de harmonização/divulgação dos 
atrativos turísticos de Belo Horizonte. 
Diante desses questionamentos, foi informado que já estão sendo realizados estudos para a 
viabilidade de expansão das linhas 2 e 3 do metrô de Belo Horizonte e feita menção sobre o 
projeto BH Vai Até Você, que visa sensibilizar a população local, desde as escolas, para a 
atividade turística.  
Após a apresentação dos projetos do Plano de Ação, ficou acordado que as equipes da FJP 
e da Belotur enviariam a apresentação em power point utilizada na oficina para os 
participantes do evento o mais breve possível. Nada mais havendo a discutir, a reunião 
encerrou-se às 18:00 horas. A coordenação do projeto, visando à divulgação desta oficina, 
redigiu a presente ata. 
 
 

PRODETUR NACIONAL – PDITS-BH 

SEGUNDA OFICINA – VALIDAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES 

LISTA DE PRESENÇA 

Belo Horizonte, 7 de junho de 2011 

Nº Nome 
Entidade de 

representação 
e.mail Telefone 

1 Antônio Augusto Salles Belotur aams.belotur@pbh.gov.br 32774491 

2 Kessia K. Costa GHISLENI Belotur kessia.belotur@pbh.gov.br 32774489 

3 Mariana Levindo Coelho Belotur mariana.belotur@pbh.gov.br 32774489 

4 Glaucia Valéria Silva Belotur glauciavaleria.belotur@pbh.gov.br 32774489 

5 Amanda T. Agapito Dias Belotur amandadias.belotur@pbh.gov.br 32774489 

6 Jerome Guiot Prominas  jerome@prominas.mg.com.br 31-96604888 

7 Guilherme Pereira Jorge Gabinete SARMV-NE gerafne@pbh.gov.br 32776718 

8 Mônica Latorre SARMV-NE gelurbne@pbh.gov.br 32777479 

9 Silvano da Fonseca Filho SARMV-NE gerlune@pbh.gov.br 32776060 

10 Reciane de Mont‘ Alverne SETUR reciane.neto@turismo.mg.gov.br 39159560 

11 Rosy Alvarenga Belotur rosy.belotur@pbh.gov.br 32779733 

12 Arthur Vianna Belotur arthur.belotur@pbh.gov.br 32779704 

13 
Rogéria Nunes Almeida 
Costa 

Comtur-Belotur rogeria.belotur@pbh.gov.br 32771676 

14 Nathalie M. Faria  Comtur-Belotur nathalie.belotur@pbh.gov.br 32779746 

15 Geraldo Herzog PBH-SMPL herzog@pbh.gov.br 32771950 

16 Gelton Pinto Coelho Filho Belotur gelton.belotur@pbh.gov.br 32779701 

17 Maria Alzira C. Giesbrecht Belotur alzira.belotur@pbh.gov.br 32774491 

18 Leonardo Nunes Setur-MG leonardo.menezes@turismo.mg.gov.br 39159554 

19 Baques  Sanna IER bsanna@fiemg.com.br 32417166 

20 Glória Tameirão Belotur gtameirao@gmail.com 32774491 

21 Eduardo Cruvinel Belotur cruvinel.belotur@pbh.gov.br 32779707 

22 Luciana R Silva CDL-BH lursilva@hotmail.com 31-91087228 

23 Guilherme Mello Belotur guilherme.belotur@pbh.gov.br 32779707 

24 Vinícius Márcio Horta  Fecomércio Minas vinicius@mg.senac.br 30489196 

25 Anadne Leite ABIH-MG gerencia@abihmg.com.br 32612233 

26 Paulo Roberto de Araújo PBH paulo.araujo@pbh.gov.br 32771069 

27 Patrícia Marinho Martins SESC-MG patriciamtur@gmail.com 32791467 
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28 Iracema Ribeiro  BHCVB iracema@bhcvb.com.br 32613652 

29 Janete aparecida Braga SESC_MG turismo@sescmg.com.br 32791467 

30 Ana Cláudia Rodrigues Belotur ana.belotur@pbh.gov.br 32779701 

31 Hernani Castro BHC&VB hernani.castro@bcvb.org.br 32612547 

32 Ana Cláudia Scarpelli Sindhorb superint@sindhorb.org.br 
32013144 - 
78166041 

33 Marilene C Souza Regional Barreiro   

34 Dea Caldas Niquini BID turismo deaniquini@hotmail.com 88987429 

35 Mônica Monteiro ABEOC- MG abeocmg@abeoc.org.br 33423888 

36 Greice barbosa ABEOC-  MG abeocmg@abeoc.org.br 33423888 

37 Nathalia Farah SETUR-MG nathalia.farah@turismo.mg.gov.br 39159465 

38 Isabela Sette Setur-MG isabela.sette@turismo.mg.gov.br 3915-9484 

39 Lucas Pêgo  ABRASEL comunicacaomg@abrasel.com.br 3282-5533 

40 Mônica Alencar SEBRAE- MG monica.stela@sebraemg.com.br 3379-9161 

41 Stella Kleinrath Comitê da Copa  3277-6365 

42 Ana Paula Garcia 
Inst Brasileiro 
Turismólogos 

anapaullagarcia@yahoo.com.br 31-8505-2868 

43 Rute Andrade Elias 
Instituto Brasileiro de 
Turismólogos 

rutelias@yahoo.com.br 31-8817-2400 

44 Iracema Ribeiro BACVB iracema@bhcvb.com.br 3261-3652 

78 Fernanda Roscoe FJP Fernanda.abreu@fjp.mg.gov.br 3448-9442 

46 Nelson Quadros FJP   

47 Vera Voll FJP vera.voll@fjp.mg.gov.br 3448-9448 

48 Roberto Chafik FJP   
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IMAGENS DA OFICINA DE VALIDAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PDITS-BH 
07/06/2011 
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7.3. Ata, lista de presença e imagens da Terceira Oficina de Participação do 
PDITS-BH 

 
ATA DA OFICINA DE VALIDAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES E DA VERSÃO PRELIMINAR 
DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DE 
BELO HORIZONTE – PDITS/BH, REALIZADA EM 03/08/2011. 
 
A 3ª oficina do PDITS-BH – Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável, 
para validação da versão preliminar completa do PDITS-BH e todas as partes que compõem 
seu Termo de Referência, foi realizada no dia 3 de agosto de 2011, das 14:00 as 18:00 
horas. Compuseram a mesa representando a Belotur, Gelton Pinto Coelho – Diretor de 
Desenvolvimento de Novos Negócios, o COMTUR BH – Conselho Municipal de Turismo 
Hernani Castro – Vice-presidente do COMTUR BH e Fundação João Pinheiro, Nelson 
Quadros. Dando início à apresentação os integrantes da mesa mencionaram a importância 
da oficina ser realizada de forma participativa e democrática. Hernani Castro ressaltou a 
responsabilidade e a honra de participar do processo que reflete uma verdadeira parceria 
público-privada, visto que os documentos foram disponibilizados em tempo para análise 
prévia à validação. Ele mencionou ainda sua preocupação por Belo Horizonte não possuir 
atrativos ―hierarquia 4‖, a ausência de verdadeiros hotéis de luxo em Belo Horizonte e 
diversas necessidades que a cidade ainda tem para excelência na recepção de turistas, 
bem como outros apontamentos que foram encaminhados à Fundação João Pinheiro para 
análise e incorporação ao documento, em caso de pertinência. Em seguida, Nelson Quadros 
da Fundação João Pinheiro fez a apresentação de todo o plano, repetindo alguns detalhes 
já explicados em outras oficinas para entendimento de todos os presentes. Foram 
apresentados a metodologia, objetivo geral, objetivos específicos, objetivos finalísticos, 
metas e projeções (pessimista, realista e otimista), principais parâmetros, projeções de taxa 
de permanência, projeção do crescimento e ocupação de UH´s, receita do turismo, renda 
derivada, quadro de metas dentro dos parâmetros e abrangência do PDITS. Foi 
apresentado também diagnóstico consolidado ressaltando-se que foram analisados 39 
principais atrativos de Belo Horizonte e 153 equipamentos turísticos. A ausência de alguns 
atrativos e equipamentos deveu-se à ausência de repostas por alguns destes. De acordo 
com os estudos comprova-se o potencial para turismo cultural e negócios e eventos da 
cidade e sua função como base para visitação de alguns destinos próximos. Foi 
apresentado o posicionamento atual e potencial, matriz SWOT (distribuída no material dos 
participantes), estratégias de produto turístico, estratégia de comercialização, estratégia de 
infra-estrutura e serviços básicos (estratégias que foram pensadas para enfatizar os pontos 
fortes para cumprir os objetivos instrumentais e finalísticos alinhados com o regulamento 
operacional do programa), sistema de informação e acompanhamento, sistema de gestão 
sócio-ambiental – associada à sensibilização, plano de ação (também incluso no material), 
comparativo de todas as ações versus ações previstas no PRODETUR, metodologia de 
acompanhamento e feedback, cronograma de desembolso, impactos ambientais, 
responsáveis pelo feedback e avaliação (qualitativa e quantitativa). Foi feito agradecimento 
à Fundação João Pinheiro e Belotur pelo empenho no projeto e foi dada abertura para 
esclarecimento de dúvidas referentes aos assuntos tratados que foram respondidas e 
anotadas para análise e incorporação das questões pertinentes no documento. 
Stella Kleinrath do Comitê Municipal da Copa do Mundo parabenizou o trabalho, ressaltou o 
alinhamento do documento com as diretrizes e projetos do COMTUR e Comitê Municipal da 
Copa, apontando que o mesmo contém dados importantes e confiáveis para embasar 
projetos em andamento além daqueles incluídos no PRODETUR. Mencionou a importância 
deste aporte de recursos e a urgência de sua chegada. Ela perguntou qual a situação atual 
do PRODETUR do Estado, como foram selecionados os 39 principais atrativos e o porquê 
do valor baixo para o Terminal Turístico. Foi respondido que por questão de escopo e da 
inclusão de vários municípios há impasse nas discussões do PRODETUR estadual. Quanto 
aos atrativos foi respondido que a relevância tem alguns fatores subjetivos, mas que a 
metodologia foi desenvolvida por experts da área e leva em conta o perfil de visitação e a 
capacidade de geração de fluxo turístico, além da vocação de mercado. Sobre o terminal 
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turístico foi respondido que o valor especificado na ficha de projetos refere-se à realização 
de uma pesquisa de demanda e viabilidade que Belotur e BHTRANS fizeram para verificar a 
viabilidade de escolha do local para o terminal, e que o resultado apontou para a atual 
rodoviária que abrigaria ônibus turísticos e intermunicipais principalmente para municípios 
com interesse turístico do entorno. A existência do prédio e da infra-estrutura da atual 
rodoviária dispensam o aporte de grande volume de recursos para este item. 
Graziele, da SETUR-MG complementou a resposta sobre o PRODETUR estadual dizendo 
que a mudança de estratégia no programa é devido ao fato de não haver aporte de recursos 
grande o suficiente para todos os municípios incluídos no projeto. 
Marilene da Conceição, da Regional Barreiro, falou sobre a necessidade de inclusão de toda 
a cidade no plano de desenvolvimento turístico, ressaltando que o envolvimento da 
população depende da boa distribuição dos benefícios entre todas as regiões. Ela perguntou 
se a criação do Complexo Turístico da Serra do Curral inclui o Parque Estadual da Serra do 
Rola Moça – lembrando que este possui entrada pela região do Barreiro, se o Espaço 
Municipal de Eventos não poderia ser construído no Barreiro visto que a região possui dois 
estacionamentos de 5 mil e de 12 mil vagas subutilizados, e propôs a análise das 
campanhas de ―Sensibilização das Regionais‖ e ―BH vai até você‖ pois em sua opinião as 
duas ações são similares e poderiam ser incluídas como uma só, oferecendo também o 
apoio da Comissão Provisória de Turismo do Barreiro para auxiliar os trabalho. Sobre o 
Complexo Turístico da Serra do Curral foi respondido que estão abrangidos os parques 
municipais contíguos, e que a escolha foi feita pela prioridade das ações, por isso o Parque 
Estadual da Serra do Rola Moça não se encontra contemplado, pois se situa em diversos 
municípios o que dificultaria a ação municipal de Belo Horizonte em sua área. Foi explicado 
que apesar das ações de sensibilização terem objetivos similares, as mesmas possuem 
metodologia, formas de trabalho e público-alvo distintos o que justifica a manutenção de 
ambas. 
Luiz Neves de Souza, do SENAC Minas, perguntou, por não haver proposta de capacitação 
profissional no PDITS, se há algum impedimento para a inclusão, dada a deficiência da 
mão-de-obra existente, lembrando que há 22 mil vagas gratuitas disponíveis em sua 
instituição e que as mesmas não tem sido procuradas, dando como exemplo uma turma 
gratuita para qualificação de garçons que teve apenas uma inscrição. Ele também sugeriu a 
mudança das projeções de Fluxo de Permanência apresentadas para o ano de 2014, visto 
que estatísticas demonstraram uma média de permanência de 17 dias durante a realização 
da Copa de 2010 na África do Sul. 
Ana Carla de Moura, do Ministério do Turismo, mencionou as ligações das partes do Plano 
explicadas anteriormente, o porquê do uso da hierarquia, a necessidade do termo de 
referência ser seguido e a importância da validação. Ela reporta que levará em consideração 
todas as opiniões e explicou o procedimento para avaliação e revisão do Ministério do 
Turismo. Também comunicou que sua presença era para confirmar que todas as pessoas 
interessadas tivessem tido o acesso aos documentos e diagnóstico antes da Oficina, e 
também explicou que o PRODETUR estadual abrangerá Belo Horizonte e mais outros 
municípios, ela costuma se apresentar no final dos encontros para poder ouvir todas as 
contribuições e que estaria disponível também para quaisquer dúvidas. De acordo com a 
profissional do Ministério do turismo uma vez fechado o Plano de Ação não há possibilidade 
de inclusão de novos itens, e acredita ser uma vitória o rápido andamento do Prodetur de 
Belo Horizonte nos anos de 2009, 2010 e 2011, além de declarar que espera pela validação 
naquele momento. Ela diz que teve conhecimento da situação da poluição na Lagoa da 
Pampulha, reconhece o a capital mineira como destino de negócios e cultural e portanto 
reforça a necessidade das empresas de eventos e turismo serem citadas no diagnóstico. 
Quanto à capacitação ela responde que existe este item no Plano, mas é direcionada para o 
fortalecimento institucional do órgão público municipal de turismo. Ana Carla também 
explicou que enviado o plano, levará cerca de 20 dias para avaliação e se não houver 
nenhum pedido de alteração é mandado para revisão do Ministério do Turismo. 
Marci, da Associação dos Guias de Turismo – SINGTUR, falou sobre a situação da 
qualificação em idiomas dos Guias de Turismo, dizendo que há carência de profissionais 
que falem inglês e francês e apenas poucos que falam espanhol, além da falta de 
estacionamentos reservados para ônibus de turismo perto dos atrativos e a falta de 
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fiscalização para evitar que carros estacionam nos referidos locais. Também reclamou da 
situação dos guias de turismo que precisam pagar entrada para fazer reconhecimento nos 
atrativos antes de levar os turistas, e na ausência da ―cortesia‖ para os mesmos nos 
restaurantes nos quais levam grupos.  
Respondeu-se para Luiz Neves que há a possibilidade de capacitação com recursos do 
PRODETUR, que a necessidade é evidente, contudo haveria demora para adequação e 
lançamento das capacitações com recursos do programa e que já há outros recursos 
financeiros destinados para esta finalidade. Também explicou que os impactos da Copa do 
Mundo já estão contabilizados nas estatísticas projetadas para a estadia média do período. 
Em resposta aos comentários de Ana Carla foi assegurado que a situação da Lagoa da 
Pampulha encontra-se detalhada no diagnóstico que constam ação de limpeza e controle da 
capacidade de carga durante eventos. Quanto às empresas organizadoras de eventos ele 
informa que a amostragem foi maior que o censo, cuja fonte de dados foi o INFOTUR, o 
Guia Turístico e a própria Belotur, e que ampliar a amostra é inviável no estágio atual dos 
trabalhos. Em resposta a Marci foi dito que o problema das capacitações está contemplado 
no ―Apoio a iniciativa privada‖, o problema do estacionamento dos ônibus e entradas dos 
guias nos atrativos está explicitado no documento. Quanto aos atrativos foi explicado que o 
Plano seguiu o termo de referência para escolha dos atrativos de acordo com o interesse 
despertado pelos atrativos de maior impacto na oferta. Outros atrativos devem ser objeto de 
outras ações por parte da Belotur. 
Foi pedido uma brecha para explicação de uma alteração que será feita na matriz 
operacional da Página 35 do Resumo Executivo para adequação dos percentuais de 
execução e desembolso dos recursos de acordo com a realidade do desenvolvimento dos 
projetos. Também foi explicado que as fontes dos recursos de 90 milhões de reais (56 
milhões de dólares) são: $28Mi pelo BID, $24Mi pelo Ministério do Turismo e $4Mi de 
contra-partida da Prefeitura de Belo Horizonte. 
Luciana Silva, da CDL, perguntou sobre o plano de marketing, se apesar dos mercados-
alvos principais serem Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, os materiais produzidos 
para campanhas poderiam ser bilíngües voltados para o mercado internacional. Também 
pergunta quais as ―mídias mais efetivas‖ referidas no documento.  
Foi respondido que o Plano de Marketing é um instrumento de gestão que, junto ao PDITS, 
orientará ações futuras das instituições ligadas ao turismo em Belo Horizonte e que as 
mídias mais efetivas seriam a televisão e internet. A divulgação da cidade foi apontada 
como deficiente, pois as campanhas não têm sido lembradas nem causado impactos nos 
mercados. 
Gláucia Valéria, da Belotur, disse que a situação da Lagoa da Pampulha foi mencionada no 
Plano de Marketing realizado pela empresa Chias Marketing, apontando que somente o 
saneamento da lagoa ainda não será suficiente e que a infra-estrutura, inclusive o aumento 
e respeito às vagas de ônibus de turismo, foram apontados no projeto e que a região deverá 
ter especial atenção e receber infra-estrutura adequada para atendimento aos turistas. 
Mariana, da SETUR MG, relatou que não leu o documento e que apesar do turismo cultural 
ser importante, acredita que o turismo de negócios e eventos é o principal segmento que 
deve ser buscado pela cidade. Pergunta se os recursos mencionados no trabalho que não 
virão do PRODETUR já estão assegurados. 
Shirley, Guia de Turismo, relatou problemas para levar turistas ao mercado central e o local 
não ter sido contemplado pelo projeto, assim como o Museu Abílio Barreto, e acredita que 
estes atrativos são importantes para os turistas. Ressaltou a importância do turismo cultural 
e que os turistas estão bem informados quando chegam à cidade. Também relatou 
problemas para conseguir entrada para o Planetário demorando cerca de uma hora para 
entrar no atrativo.  
Foi respondido que, sobre a Pampulha, que a lagoa recebe água de outros municípios além 
de Belo Horizonte e que a limpeza está contemplada no PAC além de obras realizadas pela 
COPASA. A prefeitura de Belo Horizonte planeja obras para piso e estacionamento do 
entorno e que o limite de prazo e recursos do PRODETUR não seriam suficientes para 
tamanha infra-estrutura, e que a região além de ser um atrativo turístico e também opção de 
lazer para os belorizontinos. Foi explicado que outras questões envolvem a região da 
Pampulha como a disponibilidade de local para estacionamento, limitações comercias e que 
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com as reformas a iniciativa privada buscará negócios na Pampulha e que discussões 
deverão ser feitas com a regional responsável pela região. Quanto aos mercados e museus 
pesquisados foi explicado que os 19 pesquisados foram escolhidos por gerarem fluxo de 
turistas por si só.  
Foram feitos agradecimentos por parte do vice-presidente do COMTUR BH, Hernani de 
Castro, à Ana Carla, que posicionou-se a favor do trabalho realizado pela Fundação João 
Pinheiro, ressaltou o andamento dos trabalhos em Belo Horizonte e as ações das Câmaras 
Temáticas do COMTUR e que o documento tende à perfeição, mesmo entendendo as 
limitações da pesquisa e do programa. Ele lembrou que o turismo de negócios da cidade 
vem fazendo uma organização inédita com metodologia em rede com apoio da Presidente 
da ABEOC e busca a excelência na Capacitação para eventos. Reconheceu os problemas 
da Pampulha e que muitas resoluções são questões políticas do Governo do Estado de 
Minas Gerais. Parabenizou o documento e ressaltou a importância dos 90 milhões 
investidos, lembrando ainda da importância de que Belo Horizonte irá contar com mais 
quatro centros de convenções localizados em regiões diversas da cidade.  
Após agradecimentos da Belotur e reconhecimento da importância do processo integrado 
para o crescimento da cidade e, não havendo mais questionamentos, foi iniciado processo 
de validação do documento apresentado. Foi pedido para que aqueles a favor do 
documento permanecessem como estavam, pediu-se a manifestação de algum presente se 
fosse oposto à validação, após pausa e nenhuma manifestação de oposição, por 
unanimidade, foi aprovado o documento com a validação da versão preliminar completa do 
PDITS-BH e todas as partes que compõem seu Termo de Referência. 
A 3ª oficina do PDITS-BH – Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de 
Belo Horizonte foi encerrada e os participantes foram convidados a degustarem o lanche. 
Esta ata foi redigida pela mesa coordenadora e será anexada ao Pdits-BH 
 

Lista de Presença 

PRODETUR NACIONAL – PDITS-BH 

TERCEIRA OFICINA DE VALIDAÇÃO – LISTA DE PRESENÇA 

Belo Horizonte, 3 de agosto de 2011  

 

Nº Nome 
Entidade de 

representação 
e.mail Telefone 

1  Angelo Luiz rezende Setur/MG Angelo.rezende@turismo.mg.gov.br 3915-5944 

2 Brunna de A. P. Franco Setur/MG Brunna.franco@turismo.mg.gov.br 3915-5944 

3 
Vanessa C. Viegas 
Conrado 

Fundação Municipal 
de Cultura 

Vanessa.viegas@pbh.gov.br 3246-0102 

4 Jerome Guiot Prominas  jerome@prominas.mg.com.br 31-96604888 

5 Ana Carla F. Moura MTur/DC Ana.moura@turismo.gov.br (61)2023-7275 

6 Graziele Vilela Setur/MG Graziele.vilela@turismo.mg.gov.br 3915-9802 

7 Mariana Lima Setur/MG Mariana.lima@turismo.mg.gov.br 3915-9556 

8 Ana Paula Garcia IBTurismólogos anapaulagarcia@yahoo.com.br 8505-2865 

9 Fernanda R. C. Abreu FJP Fernanda.abreu@fjp.mg.gov.br 3448-9442 

10 Flávia Werneck Pelegrino Belotur Flavia.belotur@pbh.gov.br 3277-9707 

11 Silvano da Fonseca Filho Reg. NE/PBH silvano@jabh.gov.br 3277-6718 

12 Amanda T. Agapito Dias Belotur amandadias.belotur@pbh.gov.br 3277-4489 

13 Antônio Augusto Salles Belotur aams.belotur@pbh.gov.br 3277-4491 

14 Glaucia Valéria Silva Belotur glauciavaleria.belotur@pbh.gov.br 3277-4489 

15 Roberto Chafik FJP Roberto.kamel@fjp.mg.gov.br 3448-9463 

16 Nathalie M. Faria  Comtur-Belotur nathalie.belotur@pbh.gov.br 3277-9746 

17 Jussara Sílvia G. Ferreira POB Jussaraferreira5@yahoo.com.br 9147-0247 

18 Hernani Castro BHC&VB hernani.castro@bcvb.org.br 3261-2547 

mailto:Vanessa.viegas@pbh.gov.br
mailto:Ana.moura@turismo.gov.br
mailto:Graziele.vilela@turismo.mg.gov.br


 

684 

19 Iolanda Campolina Silva Belotur Iolanda.belotur@pbh.gov.br  

20 Kelly Nair Leão Santos Belotur Kellysantos.belotur@pbh.gov.br 3277-9731 

21 Arthur Vianna Belotur arthur.belotur@pbh.gov.br 3277-9704 

22 Luciana R Silva CDL-BH lursilva@hotmail.com 31-91087228 

23 Luiz N. de Souza Senac Luiz.souza@mg.senac.br 3048-9227 

24 Ana Cláudia Rodrigues Belotur ana.belotur@pbh.gov.br 3277-9701 

25 
Maria Helena Alves 
Ferreira 

Ageturb mhaferreira@yahoo.com.br 9991-9021 

26 José Geraldo Belotur  3277-4491 

27 Daniela Rodrigues AGMinas Rodriguesdaniela@gmail.com 9727-0987 

28 Marci F. O. Alves Ageturb Marci.guiaturismo@gmail.com 3287-0341 

29 Marilene C Souza Regional Barreiro Marilene.marilene@yahoo.com.br 3277-5816 

30 Paulo Araújo SMPC  3277-1069 

31 José Eugênio Aguiar Sindetur presidência@sindeturmg.com.br 3271-7198 

32 Álvaro Sales Casa do Baile/FMC Cb.fmc@pbh.gov.br 3277-7443 

33 Maria Cristina Rodrigues Singtur Cristina.santos.bh@hotmail.com 30475695 

34 Shirley Novais Barcelar Sinetur Shirley.guia@yahoo.com.br 3427-6160 

35 Patrícia Marinho Martins SESC-MG patriciamtur@gmail.com 3279-1467 

36 Maria Elizabeth M. Ribeiro ABEOC abeocmg@abeoc.org.br 3342-3888 

37 Mônica Monteiro ABEOC- MG abeocmg@abeoc.org.br 33423888 

38 Rafaela Fagundes Vale ABIH presidência@abihmg.com.br 9968-5606 

39 Lucas Seixas da silva Setur/MG Lucas.silva@turismo.mg.gov.br 9812-1212 

40 Eduardo Cruvinel Belotur cruvinel.belotur@pbh.gov.br 32779707 

41 Juliana Barcellos Ribeiro Belotur julianabarcellos@pbh.gov.br  

 
 

mailto:Luiz.souza@mg.senac.br
mailto:Rodriguesdaniela@gmail.com
mailto:Marilene.marilene@yahoo.com.br
mailto:presidência@sindeturmg.com.br
mailto:Cristina.santos.bh@hotmail.com
mailto:presidência@abihmg.com.br


 

685 

 
 

 
 



 

686 

 



 

687 

 
Terceira Oficina do PDITS-BH, realizada em 3 de agosto de 2011 
 
Documentário fotográfico 
 

   
 

     
 
 



 

688 

 
 

  



 

689 

  
 



 

690 

7.4. Ata, lista de presença e imagens da Audiência Pública do do PDITS-BH 
 

 
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO 
TURISMO SUSTENTÁVEL DE BELO HORIZONTE – PDITS BH, REALIDA EM 13 DE 
SETEMBRO DE 2012. 
 
A Audiência Pública do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de 
Belo Horizonte – PDITS BH foi realizada no dia 13 de setembro de 2013, das 14:30 às 17:00 
horas, com a participação da equipe da Belotur, Fundação João Pinheiro, representante do 
Ministério do Turismo, responsável pelo acompanhamento e fiscalização, membros do 
Conselho Municipal de Turismo – COMTUR BH, representantes de entidades de classe e da 
sociedade civil que haviam sido convidados na assembleia ordinária do COMTUR em 13 de 
agosto de 2012, via e-mail e também pelo Diário Oficial do Município.  
O Presidente da Belotur, Sr. Mauro Guimarães Werkema, iniciou a audiência pública com 
uma fala sobre a importância da elaboração do PDITS BH como um instrumento que poderá 
nortear diversas atividades da Belotur. Indicou a urgência de um plano como este para o 
município de Belo Horizonte e que a gestão dos recursos será um passo de grande 
importância para a cidade. O Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios, Sr. Gelton 
Pinto Coelho Filho, deu continuidade afirmando a relevância da participação de diversos 
atores das mais variadas áreas de Belo Horizonte na construção do documento e que esta 
participação consagra o PDITS BH como um instrumento de grande valia. Em seguida, a 
Diretora do Centro de Estudos de Políticas Públicas Paulo Camilo de Oliveira Penna, da 
Fundação João Pinheiro, Sra. Juliana Chiari, fez uma breve apresentação do processo de 
construção do PDITS BH, falou sobre as oportunidades do PRODETUR e os benefícios para 
os cidadãos e o turismo, em sentido econômico e social e encerrou sua fala com um 
agradecimento à participação de todos os envolvidos. 
Após as falas iniciais, o Sr. Gelton Pinto Coelho indicou que seria feita uma apresentação do 
documento denominado versão final que será entregue ao Ministério do Turismo para 
encerramento dos trabalhos. Ele começou sua apresentação expondo aos presentes os 
objetivos do PRODETUR, do PDITS BH e a seleção da área do estudo. Ele explicou as 
etapas desenvolvidas na elaboração do PDITS BH e explanou sobre os projetos constantes 
no Plano de Ação. 
Após sua explanação, abriu-se o diálogo aos participantes que fizeram elogios e 
cumprimentos ao trabalho desenvolvido. Foram esclarecidas dúvidas a respeito da Matriz de 
Investimentos, sobre os projetos de Capacitação Profissional e sobre as próximas etapas do 
PRODETUR. Ao final dos esclarecimentos, o PDITS BH foi mais uma vez validado. Houve 
também a confirmação da participação pública em todas as etapas do desenvolvimento do 
PDITS BH. 
Após agradecimentos da Belotur e reconhecimento da importância do processo integrado 
para o crescimento da cidade e, não havendo mais questionamentos, deu-se por encerrada 
a audiência pública do PDITS BH. Os participantes foram convidados a degustarem o 
lanche. Esta ata foi redigida pela mesa coordenadora e está anexada a versão final do 
PDITS BH. 
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8. CONCLUSÃO 

 
 
Belo Horizonte apresenta condições efetivas e potenciais de oferta turística e de demanda 
turística para atrair o turismo de negócios e eventos, e o turismo cultural, associado ao lazer, 
dentre outros segmentos, e para consolidar-se como um dos principais destinos turísticos do 
Brasil. 
 
A partir do diagnóstico realizado, o PDITS de Belo Horizonte estabeleceu estratégias e 
plano de ações consistentes, em que se prevê a alocação de investimentos visando 
alcançar os objetivos e as metas traçadas. O Plano de Ação do PDITS-BH implica 
investimentos de R$ 6.040.982.681,00 (seis bilhões, quarenta milhões, novecentos e oitenta 
e dois mil e seiscentos e oitenta e um reais), equivalentes a US$3.775.614.175,63 (três 
bilhões, setecentos e setenta e cinco milhões, seiscentos e quatorze mil, cento e setenta e 
cinco dólares e sessenta e três centavos), a serem alocados principalmente na infraestrutura 
básica. Seguem, em ordem de importância, os investimentos nos produtos e na 
comercialização turística, gestão socioambiental e fortalecimento institucional para a gestão 
do turismo no destino. 
 
Do total dos investimentos necessários, R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais) 
equivalentes a US$56.250.000,00 (cinqüenta e seis milhões, duzentos e cinquenta mil 
dólares) serão captados pelo Prodetur Nacional. Deste montante, o Banco Interamericado 
de Desenvolvimento (BID) financiará 50%, o Ministério do Turismo 40% e a contrapartida 
municipal, através da prefeitura de Belo Horizonte será de 10%. 
 
Os recursos do Prodetur Nacional serão investidos prioritariamente nos produtos e na 
comercialização turística, seguindo-se as ações de fortalecimento institucional e as 
relacionadas à gestão ambiental.  
 
Não é prevista alocação de recursos do Prodetur em infraestrutura, já que o volume de 
recursos necessários para este tipo de investimento extrapola os recursos disponíveis pelo 
programa se considerarmos os investimentos já assegurados por outras fontes. Ressalte-se 
que a plena execução do PDITS-BH conta com a captação dos recursos adicionais 
necessários à execução de todas as ações programadas, o que, em seu conjunto, deverá 
possibilitar o desenvolvimento do turismo sustentável de Belo Horizonte e sua consolidação 
como um dos principais destinos turísticos do Brasil. 
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CDL Câmara dos Dirigentes Lojistas 

CEFET Centro Federal de Educação Tecnológica 

CEMIG  Companhia energética de Minas Gerais 

CEU  Centro Esportivo Universitário da Universidade Federal 
de Minas Gerais 

CHIAS Chias Marketing Ltda. 

CITI Central de Informações Turísticas Integrada 

CNJB Comissão Nacional de Jardins Botânicos 

CNT Confederação Nacional do Transporte 

CODEMIG Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais 

COI Comitê Olímpico Internacional 

COMTUR  Conselho Municipal de Turismo da Cidade de Belo 
Horizonte 

CVC  CVC Brasil Agencia de Viagens e Turismo 

DER Departamento de Estradas de Rodagem 

DNT Departamento Nacional de Trânsito 

DPAE  Departamento de Apoio à economia do Turismo 

DPEM  Departamento de Estudos Mercadológicos (Belotur) 

DPIT  Departamento de Informação Turística 

DPMK  Departamento de Marketing 

DPPT  Departamento de Promoção Turística (Belotur) 

DRAF  Diretoria Administrativa e Financeira 

DRMK  Diretoria de Marketing Turístico (Belotur) 

DROE  Diretoria de Operações de Eventos Turísticos 

DRPD  Diretoria de Programas de Desenvolvimento do Turismo 
(Belotur) 

DRPT  Diretoria de Promoção Turística (Belotur) 

EBTs Escritórios Brasileiros de Turismo 



ECT European Cities Tourism 

EMBRATUR  Instituto Brasileiro do Turismo 

EXPOMINAS Centro de Feiras e Exposições George Norman Kutova 

F.O.F.A.  Pontos Fortes, Oportunidades, Pontos Fracos, Ameaças 

FAMTUR  Viagem de familiarização 

FCS Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo 
Florestal) 

FECOMERCIO Federação de Comercio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo 

FGV Fundação Getúlio Vargas 

FIAT Fabbrica Italiana Automobili Torino  

FIEMG Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 

FIF Festival Internacional de Fotografia 

FIFA Fédération Internationale de Football Association 

FIPE Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

FOB Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil 

FOHB Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil 

FUMIN Fundo Multilateral de Investimento  

GLOBO  Rede Globo de televisão 

GMM Global Meetings Management 

IAB  Instituto dos Arquitetos do Brasil 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICCA International Congress and Convention Association 
(ICCA). 

ICMS Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços 

IEB  Instituto Educacional de Belo Horizonte 

IEL  Instituto Euvaldo Lodi 

IEPHA  Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Minas Gerais 

INFRAERO Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

INHOTIM Instituto de Arte Contemporânea e Jardim Botânico 

INVTUR Inventário da Oferta Turística proposta pelo Ministério 
do Turismo  

IPEAD/UFMG Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
Administrativas e Contábeis de Minas Gerais da 



 

 

Universidade Federal de Minas Gerais 

IPHAN  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

ISS Imposto sobre Serviço 

ISSQN Imposto sobre serviço de qualquer natureza 

JFK  Aeroporto John Fitsgerald Kennedy 

JK Juscelino Kubitscheck 

KIRIN Kirin Holdings Company 

LGBT Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais 

MACCANN ERICKSON  Agência de Publicidade Maccann Erickson 

MAO  Museu de Artes e Ofícios 

MBA  Master of Business Administration 

MBR Minerações Brasileiras Reunidas S/A 

MDG MDG Consultoria Empresarial 

MG Estado de Minas Gerais 

MGTI Minas Gerais Tecnologia da Informação 

MICE  Meeting, Incentive, Congress and Events 

MINAS CENTRO Centro de Exposições de Minas Gerais 

MIS  Museu da Imagem e do Som 

MONREALE Monreale Hotel & Resort 

MTUR  Ministério do Turismo 

N&E  Negócios e Eventos 

OMT  Organização Mundial do Turismo 

OPT Organizações Públicas de Turismo 

OURO MINAS Hotel Ouro Minas 

PANROTAS Jornal e Guia de Turismo Brasileiro 

PBH  Prefeitura de Belo Horizonte 

PDITS  Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável 

PDMBH Plano Diretor da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte 

PIB Produto Interno Bruto 

PMEs Pequenas e Micro Empresas 

PNT Plano Nacional de Turismo 

PO  Plano Operacional 



POMPTUR Pompéia Turismo 

PPP  Parceria Público Privada 

PRESSTRIP Viagens de familiarização de imprensa 

PRODETUR Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo 

PROMINAS Companhia Mineira de Promoções 

PROMINAS  Instituto Prominas 

PRONATEC Programa Nacional de Acesso ao Ensino Médio e 
Técnico 

PSDB Partido da Social Democracia Brasileira 

PSH Pesquisa de Serviços de Hospedagem  

PUC  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Q.I.  Quociente de Inteligência ou, neste caso, “quem indica” 

RAIS Relação Anual de Informações Sociais 

REDE OTHON Rede Othon de Hotéis 

RMBH Região Metropolitana de Belo Horizonte 

ROYAL Royal Hotéis 

RP Relações Públicas 

RPPN Reserva Particular de Preservação da Natureza 

SBT  Sistema Brasileiro de Televisão 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas 

SECOPA Secretaria Extraordinária da Copa 2014 

SECOPA/MG Secretaria Extraordinária da Copa de Minas Gerais 

SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SESC  Serviço Social do Comércio 

SESI  Serviço Social da Indústria 

SETES MG  Secretaria Estadual de Turismo e Esportes de Minas 
Gerais  

SETUR MG Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais 

SETUR RECIFE Secretaria de Turismo de Lazer do Recife 

SIND/UTE  Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de 
Minas Gerais 

SINDIBEBIDAS  Sindicato da Indústria de Bebidas em Geral 

SINDIPROM Sindicato de Empresas de Promoção, Organização e 
Montagem de Feiras, Congressos e Eventos 



 

 

SKAL International Association of Travel & Tourism 
Profissionals 

SMCOPA Secretaria Municipal da Copa 

SUDECAP Superintendência de Desenvolvimento da Capital 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats 

TAM Tam Linhas Aéreas 

TAUÃ Tauã Resort Caétes 

TI  Tecnologia da Informação 

TR  Termo de Referência 

TUNIBRA Tunibra Travel Turismo 

UFMG  Universidade Federal de Minas Gerais 

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFs Unidades da Federação 

UHs  Unidades Habitacionais  

UMA Centro Universitário Privado de Belo Horizonte 

UNB Universidade de Brasília 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura 

USA United States of America 

USIMINAS  Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A 

USP Universidade de São Paulo 

VOX  Instituto Vox Populi de Pesquisa 

WTCC World Travel & Tourism Council (Conselho Mundial de 
Viagens e Turismo) 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

As ideias não duram muito. É preciso fazer algo com elas. 

Santiago Ramón y Cajal1 

 

O Plano de ações estratégicas de marketing turístico para Belo 

Horizonte é o instrumento técnico adequado para alcançar o objetivo de impulsionar 

o turismo da cidade. Em sua formulação foi considerado um trabalho técnico de 

implantação a ser realizado para que este crescimento turístico seja sólido e 

sustentável, a partir de um processo de planejamento que vai diferenciar o 

âmbito em que o trabalho foi elaborado. 

Para dar forma a este Plano foi utilizado um esquema metodológico 

pensado para conjugar a liderança institucional da Prefeitura de Belo Horizonte, por 

meio da pró-atividade da equipe da Belotur, com a experiência da consultoria, o que 

permitiu um trabalho rigoroso, ordenado, participativo e de busca de consenso e 

compromisso por parte dos agentes públicos e privados do setor.  

Pois, quando se trabalha de forma coordenada e integrada, a capacidade 

de provocar mudanças se fortalece. As transformações deixam de ser apenas 

sonhos, e passam a fazer parte da realidade. 

A obtenção dos grandes objetivos de incrementar o número de turistas de 

um destino, seja ele uma cidade, uma região ou um país, e aumentar a renda e os 

empregos neste setor, é sempre o resultado de um árduo processo de planejamento 

e implantação.  

O desafio, a partir de agora, é transformar todo o arcabouço teórico 

construído em uma política pública de marketing turístico mobilizadora  e capaz de 

promover as mudanças necessárias por meio das estratégias definidas e da 

implantação das 134 ações prioritárias até 2020.  

Nessa perspectiva, este Plano de Marketing de Belo Horizonte é 

apresentado agora, em um documento que consolida os relatórios entregues2: 

                                            
1
 CHIAS, Josep. 2008. 

2
 As etapas de trabalho foram elaboradas rigorosamente de acordo com metodologia definida no Termo   de 
Referência constante do edital de licitação da concorrência 002/2012. Alguns conteúdos metodológicos se 
repetem ao longo do material consolidado, tendo em vista que tiveram que ser resgatados, aprofundados, 
discutidos com equipe a Comissão de Acompanhamento da Belotur em diversos momentos no decorrer do 
processo de planejamento, de forma que toda tecnologia inerente à esse trabalho fosse devidamente 
transferida às equipes que farão sua implementação. 



 

 

Pesquisas para o diagnóstico da situação atual da marca e do turismo em 

Belo Horizonte e seus produtos; 

1. Percepções e necessidades acerca do Marketing Turístico de Belo 

Horizonte 

2. Aprimoramento do Plano de Marketing atual – o Plano Horizonte 

3. Ações estratégicas de Marketing para Belo Horizonte 

4. Ações estratégicas para os produtos prioritários 

5. Ações estratégicas para o Plano Horizonte atualizado e para o Plano 

de Ações Estratégicas 

Ressalta-se que a implantação do Plano de Marketing depende da 

cooperação e da parceria de todos os agentes envolvidos, sejam públicos ou 

privados, que devem estar unidos em torno do alcance do posicionamento desejado:  

 

“Belo Horizonte deverá posicionar-se, até 2020, como um dos mais 

importantes destinos sustentáveis para eventos no Brasil, estimulante e 

cosmopolita que oferece uma infinidade de possibilidades de cultura e 

entretenimento, mas também eventos, congressos e feiras de negócios, 24 

horas, 7 dias por semana, o ano todo.” 

 

Para atingir esse posicionamento, os objetivos tem que ser alcançados. 

Eles foram definidos de forma participativa e devem estar presentes no dia a dia da 

implantação, como balizadores do trabalho operacional, já que cada ação tem sua 

razão de ser. São eles:  

 Gerar imagem de Belo Horizonte como destino turístico;  

 Aumentar o fluxo turístico na cidade e, principalmente, a receita 

gerada pelo turismo, incrementando a permanência e o gasto; 

 Posicionar Belo Horizonte como um destino para grandes eventos; 

 Manter a taxa de ocupação hoteleira em níveis sustentáveis; 

 Garantir o legado da Copa 2014 e das Olimpíadas; 

 Incentivar o turista de negócios à estender a sua estadia; 

 Integrar os canais e melhorar a qualidade da informação turística na 

cidade; 

 Ampliar a participação dos fluxos dos mercados de longa distância;  



 

 Aumentar a taxa de ocupação hoteleira aos finais de semana e 

feriados; 

 Ampliar a notoriedade dos produtos de BH com maior potencial 

motivador; 

 Aumentar a presença de Belo Horizonte no trade nacional e 

internacional; 

 Melhorar o posicionamento de Belo Horizonte no ranking ICCA de 

eventos internacionais, dentre as cidades brasileiras; 

 Ampliar a atração de eventos de pequeno e médio porte e eventos 

temáticos. 

Destaca-se que o Plano de Ações Estratégicas de Marketing Turístico de 

Belo Horizonte foi elaborado em conjunto com a sociedade civil e apresentado, 

discutido e aprovado nas instâncias setoriais reunidas pelo Belo Horizonte 

Convention & Visitors Bureau e pelo Conselho Municipal de Turismo, durante todo o 

processo de planejamento.  

Agora, cabe à Belotur liderar a missão do Marketing Turístico de Belo 

Horizonte para posicionar a cidade enquanto destino turístico; promover e apoiar a 

comercialização dos seus produtos nos mercados de interesse, fomentando a 

geração de negócios para as empresas do setor turístico belo-horizontino.   

 

Chias Marketing, 2014.



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PESQUISAS NECESSÁRIAS AO DIAGNÓSTICO 

DA SITUAÇÃO ATUAL DA MARCA E DO 

TURISMO EM BELO HORIZONTE E SEUS 

PRODUTOS: relatório da demanda nacional e 

internacional 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A primeira etapa para a Elaboração do Plano de Ações Estratégicas e o 

aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte apresenta as 

pesquisas necessárias ao diagnóstico da situação atual da marca e do turismo da 

cidade, bem como dos seus produtos atuais, sendo constituído por quatro 

relatórios independentes, conforme está orientado no termo de referência para 

o trabalho. São eles: 

 Relatório da Pesquisa de Demanda Nacional e Internacional, que está 

sendo apresentado na sequência; 

 Relatório da Pesquisa de Posicionamento da Marca Turística de Belo 

Horizonte; 

 Relatório da Pesquisa de Produtos Turísticos de Belo Horizonte;  

 Relatório da Pesquisa da Concorrência. 

 

A Pesquisa da Demanda Nacional e Internacional buscou conhecer a 

demanda turística sob dois enfoques:  

 a demanda potencial, contextualizada pelos movimentos turísticos 

internacionais e nacionais no ambiente externo à Belo Horizonte, 

preponderantemente sob aspectos quantitativos de volume, seu 

crescimento e principais tendências; 

 a demanda atual de Belo Horizonte, contextualizada pelos fluxos 

turísticos à cidade, em aspectos de volume e composição (perfil do 

turista atual), de hábitos de consumo, comportamento e opinião. 

 

Assim, o estudo da demanda foi elaborado a partir de dois processos. 

O primeiro consistiu na recompilação de pesquisas existentes para o 

levantamento de dados essencialmente quantitativos sobre a demanda turística 

nacional e internacional, no Mundo, no Brasil, em Minas Gerais e em Belo Horizonte, 

bem como suas evoluções de crescimento, a fim de se estudar o comportamento e 

as tendências da demanda turística nestes quatro contextos.  

Foram levantados e analisados os números atuais e dos últimos anos 

disponíveis, além de indicadores e projeções de crescimento, a composição do perfil 
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da demanda, os hábitos de consumo, dentre outras informações pertinentes, 

utilizando como fonte as pesquisas divulgadas pela Organização Mundial do 

Turismo, pelo Ministério do Turismo e Embratur – Instituto Brasileiro de Turismo, 

FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, INFRAERO – Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Polícia Federal, etc.; e as pesquisas, 

documentos e estatísticas disponibilizados pela Secretaria de Estado de Turismo de 

Minas Gerais e pela Belotur. 

O segundo processo compreendeu a realização de pesquisa junto à 

demanda atual de Belo Horizonte, por meio de entrevistas aos turistas no aeroporto 

de Confins e nos seguintes pontos turísticos da cidade: Praça da Liberdade, Feira de 

Artesanato, Centro de Artesanato Mineiro, Savassi, Mercado Central, Museu de 

Artes e Ofícios, Igreja da Pampulha, Rodoviária, Expominas; e no Inhotim. Esta 

pesquisa teve caráter exploratório, visando o levantamento de dados qualitativos, 

obtidos sobre uma base quantitativa de turistas brasileiros e estrangeiros que foram 

entrevistados durante ou ao fim de sua estada na cidade, cuja metodologia está 

devidamente detalhada no Capítulo 4. A pesquisa abordou aspectos sobre a opinião 

e a imagem geradas pela experiência dos turistas no destino, sobre o uso atual do 

produto e as características da viagem a Belo Horizonte, sobre o comportamento de 

compra e de viagem destes consumidores de acordo com o motivo da viagem, sobre 

a avaliação e o grau de satisfação em relação a Belo Horizonte e sua oferta. 
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1 A DEMANDA TURÍSTICA INTERNACIONAL NO MUNDO 
 

 

A indústria de viagens e turismo é grande geradora de empregos, 

investimentos e fonte de entrada de divisas para os países. Vem recebendo cada 

vez mais a atenção de governos e empresários por estar entre as atividades 

econômicas que mais se desenvolve e acompanha a ampliação da cesta de 

consumo das famílias, notadamente nos países com maiores índices de 

crescimento. 

Um dos setores mais atrativos do cenário global atualmente, o turismo 

permite a aproximação entre cidadãos, empresas e possibilita milhares de 

deslocamentos todos os dias por motivos de trabalho, lazer, participação em eventos 

e realização de diversas outras atividades. A OMT - Organização Mundial de 

Turismo, estima que em 2012 o mundo tenha batido o recorde de 1 bilhão de 

pessoas realizando viagens pelo planeta3. 

O movimento da atividade turística acompanha o ritmo da economia 

global, podendo ser muito sensível à momentos de crise e, ao mesmo tempo, tendo 

grande capacidade de recuperação e resistência. Trata-se de um setor que pode ser 

um grande aliado para a geração de postos de trabalho ao mesmo tempo em que 

traz investimentos e garante a empregabilidade de diversas atividades de sua 

extensa cadeia produtiva. 

Entre os anos de 2000 e 2011 as viagens internacionais no mundo 

saltaram de 674 milhões para 990 milhões, com um crescimento de 5% entre 2010 e 

2011. O fato relevante dos últimos anos foi a aproximação do crescimento das 

economias emergentes das avançadas, tornado as primeiras responsáveis 

atualmente por 46,7% das viagens em 2011. (OMT, 2012). 

Ainda segundo a OMT, a Europa apresentou um crescimento entre 2010 

e 2011 de 6,7 %; a região Ásia-Pacífico de 6,4%; as Américas cresceram 4,2% 

como um todo. No mesmo período, a África ficou praticamente estável com 

crescimento de 0,3% e o Oriente Médio foi a única região que apresentou dados 

negativos, - 7%. 

 

                                            
3
 Dado sujeito à revisão no relatório da Etapa 03, pois, até a data de entrega deste relatório pela 
consultoria, em 21 de novembro de 2012, a OMT somente havia divulgado os números parciais do 
turismo mundial de  2012 (de janeiro à setembro).  
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Tabela 1 - Chegadas Internacionais de Turistas no Mundo 2010 – 2011 
 

Região 
Total Viagens (em milhões ) Crescimento 

2010/2011 (%) 
2010 2011 

Mundo 943 990 5 

Economias Avançadas 501 527 5,2 

Economias Emergentes 441 463 4,8 

Europa 477,3 509,4 6,7 

Ásia Pacífico 205,0 218,1 6,4 

Américas 150,7 157,1 4,2 

América Norte 
Caribe 
América Central 
América Sul 

99,2 
20,0 
7,9 
23,6 

102,1 
20,9 
8,3 
25,8 

3 
4,4 
4,4 
9,4 

África 49,7 49,9 0,3 

Oriente Médio 59,9 55,7 -7 

 
Fonte: Barômetro OMT, Setembro 2012. 

 

Conforme demonstrado na Tabela 1 acima, o crescimento da América do 

Sul foi de 9,4%, índice superior a algumas regiões da Ásia e da Europa e quase o 

dobro da média mundial. 

Durante o ano de 2012, entre janeiro e junho, as chegadas internacionais 

aumentaram em média 5% no mundo. As projeções da OMT mostram que mesmo 

com a crise econômica global, os resultados gerais do ano devem levar o setor a  

crescer entre 3 e 4%. 

Tão importante quanto o número de pessoas que viajaram é o tempo e o 

gasto realizado durante as viagens. Os gastos dos visitantes nos países são 

importantes fontes de entrada de divisas e podem gerar melhor distribuição de renda 

e desenvolvimento econômico local.  

Abaixo apresentamos dados publicados por duas fontes oficiais: a 

Organização Mundial do Turismo - OMT, cujas estimativas são calculadas a partir 

dos números repassados pelos órgãos oficiais de turismo dos países; e o Conselho 

Mundial de Viagens e Turismo – WTTC que se baseia em informações de seus 

membros associados. As diferenças metodológicas utilizadas pelas fontes, podem 
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levar à pequenas variações numéricas em relação aos dados e projeções numéricos 

apresentados ainda que não revele grandes discrepâncias sobre os efeitos do 

turismo na economia mundial, o que afirma o consenso dos especialistas do turismo 

mundial sobre os resultados positivos desta indústria obtidos nos últimos anos.  

Segundo a OMT, em 2011, as receitas geradas pelas viagens 

internacionais alcançaram US$ 1,030 bilhões; o valor representa um aumento real 

de 3,8% sobre o ano anterior. As regiões que mais registram aumento de receitas 

foram as Américas (+5,7%); Europa (+5,2%), que concentra 45% das receitas 

globais; Ásia e Pacífico (+4,3%), e África (+2,2%). O Oriente Médio registrou 

diminuição de receitas (-14%). 

Segundo a mesma fonte, ainda sobre os dados de 2011, cerca de US$ 

3,4 milhões são gerados diariamente pelo setor que é responsável por 30% das 

exportações mundiais de serviços e 6% do total das exportações. A indústria de 

viagens e turismo gera, no mundo, mais receitas do que os combustíveis, os 

produtos químicos e os alimentos; sendo que em alguns países desenvolvidos é a 

primeira fonte de receitas de exportações. 

O Conselho Mundial de Viagens e Turismo - WTTC (sigla em inglês) 

também apresenta dados que mostram a importância do setor para a economia dos 

países.  

Segundo estudo da entidade, em 2011 a indústria contribuiu diretamente 

com 2,8% do PIB mundial (US$ 1,972 bilhões), com perspectivas de crescer cerca 

de 2,8% em 2012. Os empregos diretos gerados pelo turismo representaram 

diretamente 3,3% dos postos de trabalho no planeta (98.031.500 empregos) com 

perspectivas de crescer 2,3% em 2012, chegando a 120 milhões de postos de 

trabalho até 2022. Além da geração de empregos e da contribuição para o PIB, a 

indústria de viagens e turismo foi responsável pela geração de US$ 1,170 bilhões, o 

que significa 5,3% do total das exportações realizadas no mundo. Para 2012, o ritmo 

de crescimento deverá ser de 1,7%. 

Estes e outros indicadores de performance do setor são retomados 

para subsidiar o diagnóstico da situação atual do turismo, na etapa de 

aprimoramento do Plano de Marketing de Belo Horizonte. 
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2 A DEMANDA TURÍSTICA NO BRASIL 
 

 

2.1 A demanda turística doméstica no Brasil 

 

 

A indústria de viagens e turismo no Brasil é uma atividade econômica 

recente, e que vem mostrando importantes sinais de crescimento e 

profissionalização nos últimos anos. Líder no turismo da América do Sul, segundo os 

números de chegadas internacionais apresentadas pelos países e publicados pela 

OMT, o Brasil tem sido destaque no continente pelo crescimento do número de 

visitantes e ao mesmo tempo pela geração de receitas com os gastos dos turistas. A 

grande importância do Brasil nesse cenário vem se destacando também com o 

aumento do poder aquisitivo da população (Fonte: Caderno Destaques, Governo 

Federal, 2011), o que permite um maior número de consumidores de viagens dentro 

do Brasil e para o mercado internacional. 

Internamente, a competitividade entre destinos domésticos para a atração 

de brasileiros tem movimentado governos e empresários no sentido de aumentar a 

capacidade de recepção de visitantes, ampliar as opções de viagens, mostrar novos 

produtos e ao mesmo tempo valorizar clientes do mundo corporativo e do segmento 

de eventos. Políticas públicas e privadas para o turismo têm se tornado cada vez 

mais profissionais, a realização de estudos, pesquisas, planos de desenvolvimento 

de turismo, critérios de competitividade e estratégias de marketing têm pautado de 

forma mais técnica e especializada o direcionamento do setor. 

No cenário global, além do destaque pelo papel que o Brasil vem 

desempenhando na área econômica e diplomática, o grande mercado consumidor 

de viagens internacionais tem colocado nosso país em destaque nas estratégias de 

captação de turistas de diversos países e em estudos de organismos internacionais. 

A realização dos mega eventos esportivos: Copa do Mundo FIFA 2014 e Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos 2016 traz larga visibilidade internacional e tem papel 

importante para a ampliação do conhecimento do país enquanto destino turístico de 

lazer, negócios e outros tipos de eventos. 
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A estruturação da oferta turística brasileira a partir da implantação do 

Programa de Regionalização, a promulgação da Lei do Turismo, os incentivos à 

qualificação profissional, e a própria notoriedade da política econômica são alguns 

dos exemplos que vêm favorecendo o turismo no país.  Segundo a Fecomércio/SP 

(Federação de Comercio de Bens, Serviços e Turismo), o aumento da renda média, 

a oferta de crédito e o barateamento do custo das passagens aéreas (redução 

média de 34% nos últimos 10 anos) levaram, principalmente, as classes C, D e E a 

viajar mais, tanto internamente como para o exterior.  

A evolução dos desembarques nacionais, que é um importante indicador 

sobre os fluxos no mercado interno de turismo, monitorado e publicado pela 

INFRAERO, mostra que em 2011, o desembarque de passageiros de voos nacionais 

foi de 79 milhões, ou seja, 15,81% acima do verificado no ano anterior. Vale 

salientar que a partir de setembro de 2011 se verificou uma diminuição no ritmo de 

crescimento dos desembarques domésticos, que cresceram com índices mensais 

bastante inferiores aos verificados nos meses anteriores, sobretudo em comparação 

aos meses de janeiro, março, abril, maio e julho.  

Observa-se que a diminuição no ritmo de crescimento é relativamente 

natural tendo em vista o forte ritmo empreendido nos meses de janeiro, março, abril, 

maio e julho, quando houve aumento mais significativo da demanda por viagens 

dentro do Brasil, impulsionado por motivos que não podem ser compreendidos em 

uma relação pontual e cientificamente válida de causa e efeito. Tampouco é 

preocupante, sabendo-se que ainda assim houve crescimentos em índices 

relevantes.  
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Tabela 2 - Desembarques Domésticos 2010-2011 - janeiro a dezembro 
 

Mês 

Desembarques de passageiros Variaçã
o % 

2010/20
11 

2010 2011 

Regulares 
Não 

regulares 
Total Regulares 

Não 
regulares 

Total 

Total 65.949.270 2.308.998 68.258.268 76.903.121 2.146.050 79.049.171 15,81 

Janeiro 5.404.300 298.750 5.703.050 6.599.581 265.899 6.865.480 20,38 

Fevereiro 4.839.638 188.433 5.028.071 5.461.869 153.106 5.614.975 11,67 

Março 5.124.999 149.026 5.274.025 6.223.212 167.282 6.390.494 21,17 

Abril 5.002.195 150.075 5.152.270 6.420.736 160.054 6.580.790 27,73 

Maio 4.932.487 149.002 5.081.489 6.216.214 161.381 6.377.595 25,51 

Junho 5.009.892 167.688 5.177.580 5.933.985 175.275 6.109.260 17,99 

Julho 5.825.428 259.309 6.084.737 7.227.810 198.318 7.426.128 22,05 

Agosto 5.862.761 184.573 6.047.334 6.635.475 151.909 6.787.384 12,24 

Setembro 5.820.019 202.405 6.022.424 6.509.609 162.054 6.671.663 10,78 

Outubro 5.963.758 201.770 6.165.528 6.385.407 229.955 6.615.362 7,30 

Novembro 5.858.624 164.105 6.022.729 6.412.350 157.864 6.570.214 9,09 

Dezembro 6.305.169 193.862 6.499.031 6.876.873 162.953 7.039.826 8,32 

 
Fonte: INFRAERO 

 

Já em 2012, o ritmo de crescimento tem sido mais contínuo, porém em 

índice percentual bastante inferior ao registrado em 2011. Entre os meses de 

Janeiro e Setembro, foram registrados quase 64 milhões de desembarques 

domésticos, uma variação média de 8,4% em relação ao mesmo período de 2011, 

conforme demonstrado na tabela a seguir. 
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Tabela 3 - Desembarques Domésticos 2011-2012 - Janeiro a Setembro 
 

Mês 

Desembarques de passageiros 

2011 2012 Variação 
% 

2011/12 Regulares 
Não 

regulares 
Total Regulares 

Não 
regulares 

Total 

Total 57.352.065 1.605.023 58.957.088 62.244.901 1.664.149 63.909.050 8,40 

Janeiro 6.614.810 265.887 6.880.697 7.364.638 224.088 7.588.726 10,29 

Fevereiro 5.463.785 152.538 5.616.323 6.111.656 175.337 6.286.993 11,94 

Março 6.264.685 167.466 6.432.151 6.544.794 175.766 6.720.560 4,48 

Abril 6.433.187 160.343 6.593.530 6.792.803 190.279 6.983.082 5,91 

Maio 6.218.142 160.254 6.378.396 6.660.477 159.814 6.820.291 6,93 

Junho 5.943.440 175.758 6.119.198 6.705.893 188.656 6.894.549 12,67 

Julho 7.239.739 198.830 7.438.569 7.943.476 193.169 8.136.645 9,38 

Agosto 6.657.798 161.118 6.818.916 7.120.519 172.757 7.293.276 6,96 

Setembro 6.516.479 162.829 6.679.308 7.000.645 184.283 7.184.928 7,57 

 
Fonte: INFRAERO 

 

Uma avaliação da evolução geral da indústria de viagens e turismo no 

Brasil deve ser realizada a partir dessa análise do movimento de passageiros nos 

aeroportos, mas também do volume total de viagens realizadas, assim como uma 

melhor compreensão do tipo de demanda em crescimento no país.  

Estudo da FIPE - Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, 

encomendada pelo Ministério do Turismo - “Caracterização e Dimensionamento do 

Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” aponta a proporção de domicílios urbanos 

brasileiros com propensão a realizar viagens dentro do próprio país, demonstrando 

que em 44% desses, pelo menos uma viagem nacional foi realizada em 2011. 

Segundo o mesmo estudo, isso significa que em 2011 a demanda doméstica de 

viagens chegou ao volume de 190.884.000. Já as viagens rotineiras, isto é, ao 

mesmo destino foram identificadas em 7% dos domicílios pesquisados e as viagens 



 

66  

 

internacionais foram realizadas pelo menos por um dos residentes em 4,3% dos 

domicílios. 

Ainda em uma análise da pesquisa mencionada acima, cabe salientar, 

que os brasileiros que não realizaram viagens por qualquer motivo em 2011 

apontaram a falta de recursos financeiros ou a falta de tempo como os principais 

fatores que impediram seus deslocamentos. A falta de hábito ou mesmo o apreço 

pelas viagens também é um dos motivos que impedem o crescimento das viagens 

no Brasil, o que demonstra o espaço para crescimento num mercado já em 

expansão, mas que carece de políticas de estímulo e ainda de motivação para que o 

lazer, entretenimento e as viagens passem a figurar entre as prioridades de 

consumo dos brasileiros. 

Outro aspecto interessante da pesquisa é a permanência média dos 

brasileiros em suas viagens. Notadamente, a motivação principal da viagem está 

relacionada com os dias de permanência; por exemplo, uma viagem a trabalho é 

mais curta que uma viagem a passeio. No caso do estudo da FIPE mencionado 

acima, fica demonstrado que 31,7% das viagens demoram, em média, entre 2 ou 3 

dias, para todos os tipos de motivação. Apesar da tendência de aumento de 

permanência quando o motivo de viagem é lazer, verifica-se grande oportunidade de 

ampliar a permanência média nas cidades com uma maior e mais qualificada oferta 

de opções de passeios e atividades, ao mesmo tempo de uma melhor contribuição 

dos destinos na informação disponível para os visitantes antes de sua viagem.  

As oportunidades mencionadas acima são ainda mais visíveis quando os 

dados mostram que 44% das viagens domésticas são realizadas por carro, 27% 

utilizando ônibus de linha e 17% de avião. Os 12% restantes dividem-se em outros 

meios menos expressivos: ônibus fretado (5%), van/perueiro (2,5%), navio ou barco 

(1,5%), carona (1%), moto (1%), outros não identificados (1%).  A ausência de 

informações e estatísticas das viagens terrestres é um fator limitador de melhores 

análises para demonstrar as oportunidades que destinos e provedores de serviços 

possuem para ampliar sua oferta e ao mesmo tempo levar visitantes a explorar e 

melhorar a qualidade de sua experiência turística. 

O comportamento dos brasileiros em viagens dentro do Brasil também 

evidencia que o aproveitamento dos equipamentos turísticos na área de 

hospedagem também poderá crescer e ser mais bem entendido no mercado 

consumidor interno. Conforme aponta o mesmo estudo da FIPE, quando realizam 
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viagens, quase 62,8% dos brasileiros se hospedam em casas de amigos e parentes; 

ficando para os meios de hospedagem, em diferentes categorias, 25% da opção em 

hotéis, resorts e pousadas. Os demais 12,2% dividem-se entre imóvel alugado 

(4,1%) e próprio (3,7%), camping ou albergue (0,7%), colônia de férias (0,7%), motel 

ou pensão (0,4%), outros não identificados (2,6%).  A utilização de hotéis e similares 

está diretamente ligada à renda dos viajantes, não obstante se verifique que o 

surgimento de hotéis econômicos seja uma grande oportunidade de mercado, 

quando uma das componentes das viagens que determina a qualidade da 

experiência é também se hospedar em lugares que ofereçam opções 

complementares de lazer não encontradas nas residências de amigos e parentes. 

Melhorar o aproveitamento dos equipamentos turísticos existentes, 

combater a sazonalidade por meio de soluções comerciais eficientes (como 

descontos, promoções específicas à públicos especiais e etc.) e aprimorar e 

diversificar a experiência que visitantes podem ter nos destinos brasileiros, são 

fatores que podem influenciar o período das viagens e minimizar os efeitos da baixa 

estação, à medida que forem fomentados por políticas públicas dirigidas.  

Com comportamentos diferentes de acordo com a região do país, as 

viagens domésticas ocorrem preponderantemente nos meses de dezembro (18,8%), 

julho (12,1%) e janeiro (11,8%), que são considerados alta estação e coincidem com 

as férias escolares e, por consequência, com as férias de diversas famílias 

brasileiras. As férias são importante fator de mobilização das demandas de viagens 

a lazer. Nos demais meses do ano, há espaço para a oferta de viagens de feriados e 

finais de semana (city breaks), promoções para clientes da melhor idade ou ainda a 

realização de eventos e feiras comerciais, temas que movimentam o mercado 

turístico na baixa temporada. 

O melhor aproveitamento das oportunidades também se configura quando 

é analisada a forma de organização das viagens dos brasileiros, em sua maioria 

sem a utilização de agências de viagens - 90% (FIPE, 2011).  A oferta de 

informações ou venda por meio da internet são recursos utilizados pelos brasileiros 

e que devem ser mais bem explorados pelos destinos no momento de dispor 

informações sobre ofertas de produtos e serviços disponíveis para os diversos tipos 

de visitantes. 

O avanço das viagens e o conhecimento dos destinos turísticos do Brasil 

pelos próprios brasileiros também enfrenta desafios ligados aos serviços públicos e 
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privados disponíveis. Na avaliação dos entrevistados identificada na pesquisa da 

FIPE diversos itens foram avaliados como positivos e negativos. 

Conforme demonstrado abaixo, os piores resultados foram apontados 

para os preços considerados ruins, para a segurança, rodovias, a limpeza e a 

infraestrutura. Por outro lado, os serviços de agências de viagens, a hospedagem e 

a gastronomia foram considerados pontos fortes dos destinos visitados. 

 

Tabela 4 - Avaliação da Principal Viagem Doméstica no Brasil (%) 
 

Itens Avaliados Positiva Negativa 

Agências de Viagens 96,2 3,8 

Transporte 88,2 11,8 

Rodovias 75,5 24,5 

Hospedagem 93,7 6,3 

Aeroporto 84,7 15,3 

Gastronomia 89,7 10,3 

Sinalização 79,6 20,4 

Informação Turística 80,5 19,5 

Atrativos e passeios 87,0 13,0 

Infraestrutura Urbana 79,0 21,0 

Limpeza 76,5 23,5 

Segurança 73,2 26,8 

Preços 64,6 35,4 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
MINISTÉRIO DO TURISMO 
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2.2 A demanda turística internacional no Brasil 

 

 

Em 2011, segundo dados do Ministério do Turismo/ EMBRATUR, cerca 

de 5,5 milhões de turistas estrangeiros chegaram ao Brasil. A maioria dos visitantes 

são provenientes da América do Sul, cerca de 46%; os que chegam da Europa 

somam 31% e da América do Norte 15%. Dentre os países emissores, os principais 

são listados na tabela abaixo e respondem por cerca de 72% da demanda 

internacional ao Brasil. 

 

Tabela 5 - Principais países emissores 2010 
 

País emissor 
Participação no fluxo total 

para o Brasil (em %) 

Argentina 27,12% 

Estados Unidos 12,43% 

Itália 4,76% 

Uruguai 4,43% 

Alemanha 4,39% 

Chile 3,89% 

França 3,87% 

Paraguai 3,77% 

Portugal 3,66% 

Espanha 3,47% 

 
Fonte: Anuário Estatístico 2010. Ministério do Turismo. 

 

No que diz respeito aos desembarques internacionais no país, também é 

verificada uma tendência de crescimento. Em 2011 foram 9 milhões de passageiros 

brasileiros e estrangeiros desembarcados em voos internacionais, uma alta de 

quase 14% em relação ao ano anterior.  
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Tabela 6 - Desembarques Internacionais 2010-2011 - janeiro a dezembro 
 

Mês 

Desembarques de passageiros 

2010 2011 Variação 
% 

2010/2011 Regulares 
Não 

regulares 
Total Regulares 

Não 
regulares 

Total 

Total 7.633.263 269.268 7.902.531 8.743.102 262.063 9.005.165 13,95 

Janeiro 713.019 44.963 757.982 817.966 54.356 872.322 15,08 

Fevereiro 604.957 30.826 635.783 643.640 48.856 692.496 8,92 

Março 576.931 17.349 594.280 705.400 23.721 729.121 22,69 

Abril 508.017 12.456 520.473 688.722 14.273 702.995 35,07 

Maio 555.083 10.050 565.133 699.075 9.072 708.147 25,31 

Junho 574.653 15.072 589.725 635.553 17.236 652.789 10,69 

Julho 705.361 40.824 746.185 832.944 22.795 855.739 14,68 

Agosto 700.466 25.810 726.276 759.834 16.814 776.648 6,94 

Setembro 658.510 15.158 673.668 739.735 11.880 751.615 11,57 

Outubro 712.788 13.796 726.584 785.225 14.538 799.763 10,07 

Novembro 658.949 17.595 676.544 717.024 11.144 728.168 7,63 

Dezembro 664.529 25.369 689.898 717.984 17.378 735.362 6,59 

 
Fonte: INFRAERO. 

 

O ano de 2012 também apresenta crescimento em relação a 2011, mas 

também em ritmo menor do que o ano anterior onde se verifica que alguns meses 

tiveram crescimento negativo, como julho e agosto, mês este que coincide com o 

período de alta estação para os mercados europeus. O quadro abaixo permite 

verificar o ritmo médio de crescimento mensal que variou em média entre janeiro e 

setembro em 3,82%. Tal cenário se justifica em parte pela variação cambial que 

trouxe as viagens internacionais de brasileiros para patamares inferiores a 2011 e 

parte devido à crise econômica mundial, que conteve viagens de alguns países 

emissores importantes para o Brasil, sobretudo europeus. 
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Tabela 7 - Desembarques Internacionais 2011-2012 - janeiro a setembro 
 

Mês 

Desembarques de passageiros 

2011 2012 Variação 
% 

2011/2012 Regulares 
Não 

regulares 
Total Regulares 

Não 
regulares 

Total 

Total 6.524.244 224.609 6.748.853 6.820.368 186.386 7.006.754 3,82 

Janeiro 818.018 54.696 872.714 918.748 37.246 955.994 9,54 

Fevereiro 643.678 48.856 692.534 770.953 30.761 801.714 15,77 

Março 707.492 23.721 731.213 732.990 18.593 751.583 2,79 

Abril 689.110 14.281 703.391 686.338 13.212 699.550 (0,55) 

Maio 698.013 9.109 707.122 703.083 11.926 715.009 1,12 

Junho 633.409 17.586 650.995 724.978 10.144 735.122 12,92 

Julho 829.308 27.535 856.843 810.428 29.235 839.663 (2,01) 

Agosto 763.502 16.509 780.011 728.418 21.401 749.819 (3,87) 

Setembro 741.714 12.316 754.030 744.432 13.868 758.300 0,57 

 
Fonte: INFRAERO 

 

Ainda outras informações compõem características gerais dos visitantes 

estrangeiros que chegam ao Brasil.  

Apresentaremos a seguir algumas das informações levantadas pelo 

Estudo da Demanda Turística Internacional 2005 a 2011, do Ministério do Turismo. 

Esses dados permitem analisar determinados fatores que permanecem inalterados 

no período analisado, e algumas alterações importantes no comportamento dos 

visitantes que merecem atenção de autoridades e empresários para aumentar a 

competitividade do setor e sua melhor inserção no cenário internacional. 
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Tabela 8 - Motivação dos estrangeiros em visita ao Brasil - 2005-2011 
 

Característica da viagem 

Motivo da viagem 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(%) 

Lazer 44,4 44,1 44,3 42,7 45,5 46,1 46,1 

Negócios, eventos e convenções 29,1 28,1 27,4 27,0 22,9 23,3 25,6 

Outros motivos 26,5 27,8 28,3 30,3 31,6 30,6 28,3 

Motivo da viagem a lazer (%) 

Sol e praia 54,9 54,7 60,4 52,3 61,5 60,2 62,1 

Natureza, ecoturismo ou aventura 19,3 19,5 20,9 22,2 23,2 26,9 24,6 

Cultura 17,2 17,0 11,7 16,9 9,7 8,5 9,4 

Esportes 1,7 3,3 2,6 3,2 2,2 1,7 1,6 

Diversão noturna 1,5 1,5 1,4 1,8 1,0 0,7 0,9 

Viagem de incentivo 0,7 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,4 

Outros 4,7 2,9 2,1 2,9 1,7 1,4 1,0 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2012 - Ministério do Turismo 

 

O gasto médio e a permanência apontam algumas alterações, 

provavelmente motivadas pelas alterações cambiais, o que torna o produto Brasil um 

pouco mais caro no mercado internacional a partir de 2010.  

 

Tabela 9 - Gasto Médio dos estrangeiros em visita ao Brasil - 2005-2011 
 

Gasto médio per capita dia  
no Brasil 

(US$) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lazer 60,87 64,33 73,37 68,00 63,26 70,53 72,68 

Negócios, eventos e convenções 93,13 105,24 112,86 110,89 106,14 119,38 127,94 

Outros motivos 43,51 41,77 43,57 42,79 42,35 48,58 50,29 

Total 59,11 61,13 65,59 61,05 58,19 66,27 71,35 

Permanência média no Brasil (dias) 

Lazer 15,0 15,0 13,7 12,4 12,7 12,0 12,2 

Negócios, eventos e convenções 10,7 11,8 12,1 11,7 12,8 12,7 14,1 

Outros motivos 28,8 31,6 31,8 29,0 27,6 28,2 28,8 

Total 17,4 18,8 18,8 17,5 17,5 17,2 17,3 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2012 - Ministério do Turismo 
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As cidades mais visitadas pelos estrangeiros variam conforme as 

diferentes motivações de viagem, porém sem grandes alterações da proporção de 

visitantes em cada destino. Ressalta-se aqui que Belo Horizonte aparece 

respectivamente como o quarto e o terceiro destino mais visitado por estrangeiros 

por negócios, eventos e convenções e por outras motivações. 

 

Tabela 10 - Cidades mais visitadas pelos estrangeiros em visita ao Brasil - 2005-2011 
 

Destinos mais visitados 

Lazer 
(%) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Rio de Janeiro - RJ 31,5 30,2 30,2 29,1 30,0 27,3 26,7 

Foz do Iguaçu - PR 17,0 17,1 16,1 19,0 21,4 23,4 19,8 

Florianópolis - SC 12,1 15,1 15,3 16,9 16,7 19,3 19,7 

São Paulo - SP 13,6 12,6 13,7 14,9 11,5 9,9 11,0 

Salvador - BA 11,5 11,4 10,2 8,7 7,2 7,4 6,8 

Negócios, eventos e convenções (%) 

São Paulo - SP 49,4 51,3 52,5 53,8 48,8 51,3 51,6 

Rio de Janeiro - RJ 22,3 22,9 24,7 20,4 24,9 23,9 24,4 

Curitiba - PR 5,4 4,8 5,1 4,6 3,7 4,8 4,9 

Belo Horizonte - MG 4,1 4,6 4,1 4,7 3,7 4,5 3,8 

Porto Alegre - RS 8,2 4,7 5,4 5,0 4,9 4,6 3,7 

Outros motivos (%) 

São Paulo - SP 32,5 26,7 30,2 30,3 27,3 30,2 30,0 

Rio de Janeiro - RJ 25,0 20,5 19,8 19,7 21,6 22,5 22,1 

Belo Horizonte - MG 6,4 6,6 6,7 5,7 6,5 6,3 5,9 

Salvador - BA 6,3 6,4 6,9 6,2 5,8 6,2 5,6 

Foz do Iguaçu - PR 5,1 5,8 7,5 5,5 5,5 4,8 5,6 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2012 - Ministério do Turismo 

 

Os dados demonstrados sobre a fonte de informação utilizada pelos 

visitantes demonstram grande crescimento da internet e da recomendação de 

amigos e parentes ao longo do período analisado. 
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Tabela 11 - Fontes de informação utilizadas pelos estrangeiros em visita ao Brasil - 
2005-2011 

 

Fonte de informação 
(%) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Internet 19,8 23,6 22,1 28,5 28,4 28,7 33,5 

Amigos e parentes 19,9 19,9 24,4 27,6 30,1 30,9 32,6 

Viagem corporativa 43,1 39,7 38,4 30,7 30,8 28,4 28,5 

Agência de viagens 16,9 19,5 17,9 17,1 15,6 16,0 18,9 

Guias turísticos impressos - - 8,5 8,6 13,6 12,2 14,5 11,4 

Feiras, eventos e congressos 8,4 7,5 5,8 6,5 7,3 6,2 5,3 

Folders e brochuras - - - - 1,3 1,6 1,4 1,4 1,1 

Outros 1,1 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2012 – Ministério do Turismo. 

 

Os dados da série histórica também demonstram que o nível de 

satisfação das viagens ao Brasil é bastante alto, com destaque para uma alteração 

dessa satisfação para níveis inferiores a partir de 2010 e 2011. Esse dado está 

relacionado ao índice também elevado de retorno ao Brasil, aliado ao perfil dos 

estrangeiros que é de alta exigência, pois se trata de viajantes experientes e ao 

mesmo tempo uma necessidade latente de melhoria nas condições de serviços e 

destinos turísticos, aliados à melhoria da qualidade da experiência dos visitantes no 

destino. O pouco conhecimento do Brasil sempre trouxe um elemento surpresa de 

superação das expectativas dos turistas, mas na medida em que o país é mais 

conhecido, novas exigências vão surgindo e será necessário acompanhar essa 

demanda de forma mais efetiva e rápida do que o ritmo atual.  

Essa análise fica também evidenciada pelos dados apresentados abaixo, 

que analisa diversos aspectos da infraestrutura e dos serviços públicos e privados. 

Percebe-se, por exemplo, a recorrente necessidade de melhorias na limpeza 

pública, nas telecomunicações e na sinalização turística, nos aeroportos e rodovias; 

ao mesmo tempo o fator preço passa a figurar entre um dos problemas quando o 

visitante compara o Brasil a outros destinos e mesmo quando relaciona o nível de 

qualidade dos serviços apresentados e o preço cobrado por eles. Trata-se de um 

ponto para alta atenção de gestores públicos e privados. 
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Tabela 12 - Nível de satisfação dos estrangeiros em visita ao Brasil - 2005-2011 
 

Nível de satisfação 
com a viagem 

(%) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Superou 20,3 22,1 23,3 23,7 21,1 23,0 21,0 

Atendeu plenamente 60,8 58,6 58,4 61,1 64,4 60,3 55,3 

Atendeu em parte 16,5 17,0 14,8 13,0 12,3 15,3 20,4 

Decepcionou 2,4 2,3 3,5 2,2 2,2 1,4 3,3 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2012 - Ministério do Turismo 

 

 

Tabela 13 - Avaliação positiva da viagem por aspecto, segundo estrangeiros em 
visita ao Brasil – 2005 - 2011 

 

Avaliação positiva da viagem por aspecto 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Infraestrutura (%) 

Limpeza pública 78,7 78,3 78,4 80,1 80,1 80,3 79,0 

Segurança pública 78,6 76,8 78,8 79,8 80,8 82,5 82,9 

Serviço de táxi 89,6 89,7 90,5 90,8 91,0 90,2 88,8 

Transporte público 84,6 83,0 82,2 83,0 82,3 81,5 79,7 

Telecomunicações 77,0 78,8 79,8 76,6 75,0 73,8 71,7 

Sinalização turística 75,4 74,6 73,8 75,4 75,8 76,5 76,0 

Infraestrutura turística (%) 

Aeroporto 86,9 85,9 80,2 82,2 82,2 78,2 73,0 

Rodovias - - 64,1 66,8 63,8 64,5 66,4 68,0 

Restaurante 95,0 94,9 95,1 95,6 95,3 95,0 94,3 

Alojamento 95,5 95,2 95,6 94,5 94,6 94,0 92,6 

Diversão noturna 91,9 90,2 91,4 90,1 90,0 90,5 89,9 

Serviços turísticos (%) 

Guias de turismo 90,8 90,3 91,9 90,1 90,8 90,6 88,9 

Informação turística 87,3 85,5 86,5 86,2 86,6 86,1 85,6 

Hospitalidade 98,0 98,0 97,5 98,2 98,1 97,8 97,6 

Gastronomia 96,1 95,0 96,0 96,0 95,7 95,5 95,0 

Preços - - 68,1 67,4 66,5 71,7 59,9 50,2 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2012 - Ministério do Turismo 
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Ainda, na análise do turismo brasileiro cabe uma observação sobre a 

importância e crescimento do setor de eventos internacionais. Desde 2003, de 

acordo com o ranking do International Congress and Convention Association (ICCA), 

o Brasil passou da 19ª posição para a 8ª posição em 2011 no número de eventos 

associativos realizados no país. Também aumentou o número de cidades brasileiras 

que recebem esses eventos, possibilitando uma ampliação das oportunidades no 

território nacional, que certamente serão ainda maiores no processo de preparação 

e depois da realização dos mega eventos esportivos de 2014 e 2016. 

 

Tabela 14 - Posição do Brasil no Ranking ICCA de eventos internacionais 
 

RANKING ICCA 2003 2011 

Número de eventos realizados no Brasil 62 304 

Posição do Brasil no ranking geral 19º 8º 

Número de cidades brasileiras que sediaram 
eventos “ICCA”  

22 57 

 
Fonte: Statistics Report 2002 – 2011. ICCA.  
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3 A DEMANDA TURÍSTICA EM MINAS GERAIS E EM BELO 
HORIZONTE 

 

 

3.1 A demanda turística internacional em Belo Horizonte, segundo o Ministério 

do Turismo 

 

 

Dados da Demanda Turística Internacional do Ministério do Turismo 

apresentam o perfil e informações sobre quem são e como se comportam os 

estrangeiros que visitaram o Brasil e vieram a Belo Horizonte.  

 

Tabela 15 - Perfil dos turistas estrangeiros em viagem ao Brasil e que foram à Belo 
Horizonte - 2005-2011 

 

Característica da viagem 

País de residência 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(%) 

Estados Unidos 28,4 29,8 29,1 29,4 33,9 27,7 25,7 

Argentina 6,6 11,0 4,2 5,8 6,0 7,6 9,5 

Itália 11,9 9,2 8,4 11,8 6,3 9,3 8,1 

Alemanha 5,6 5,6 5,7 3,7 5,4 4,3 7,5 

Portugal 11,0 7,8 9,0 4,4 3,7 2,1 5,6 

França 6,3 4,7 7,8 4,0 5,9 5,4 5,3 

Espanha 3,2 5,3 3,6 5,0 3,2 3,5 4,9 

Inglaterra 2,9 3,5 5,1 2,3 3,4 2,4 2,8 

Chile 1,0 0,8 4,8 4,8 2,3 3,2 2,5 

Peru 0,1 2,0 2,0 2,2 0,8 1,6 2,2 

Motivo da viagem (%) 

Lazer 11,1 9,0 9,1 12,0 9,4 9,9 13,1 

Negócios, eventos e convenções 28,1 32,3 31,8 34,8 25,1 32,8 31,7 

Outros motivos 60,8 58,7 59,1 53,2 65,5 57,3 55,2 

Motivo da viagem a lazer (%) 

Sol e praia 28,4 39,2 26,8 15,2 32,6 32,0 20,3 

Natureza, ecoturismo ou aventura 29,2 16,8 39,8 46,6 19,3 32,7 38,1 

Cultura 33,9 40,2 29,2 26,9 39,4 18,0 30,9 

Esportes - - - 6,5 4,4 14,3 2,9 
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Característica da viagem 

País de residência 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(%) 

Diversão noturna 8,5 - - 1,6 - 0,7 3,0 

Viagem de incentivo - - 3,5 - - - - 

Outros - 3,8 0,7 3,2 4,3 2,3 4,8 

Tipo de alojamento utilizado (%) 

Hotel, flat ou pousada 34,3 32,4 30,4 36,8 27,2 32,6 37,9 

Casa de amigos e parentes 56,4 55,3 59,0 54,0 61,3 58,2 53,8 

Casa alugada 1,1 1,9 1,6 1,1 1,8 1,6 2,3 

Camping ou albergue 0,6 0,9 1,2 0,4 0,6 0,2 0,1 

Casa própria 5,3 7,7 6,5 5,9 6,3 6,2 4,4 

Resort - - - 0,1 0,2 0,3 0,2 

Outros 2,3 1,8 1,3 1,7 2,6 0,9 1,3 

Composição do grupo turístico (%) 

Sozinho 65,5 62,7 58,2 58,9 54,5 60,4 66,5 

Família 12,7 12,2 16,3 11,1 15,4 13,2 10,1 

Casal sem filhos 9,7 12,9 11,1 11,8 11,7 10,4 8,1 

Amigos 7,4 5,8 7,6 7,4 9,2 5,8 4,7 

Outros 4,7 6,4 6,8 10,8 9,2 10,2 10,6 

Gasto médio per capita dia  (US$) 

Lazer 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

Negócios, eventos e convenções 
(1) (1) (1) 

114,84 
(1) (1) (1) 

Outros motivos 55,17 32,33 37,56 41,43 40,18 42,23 54,86 

Total 60,58 43,02 47,93 52,55 48,45 61,85 68,90 

Permanência média no Brasil (dias) 

Lazer 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

Negócios, eventos e convenções 
(1) (1) (1) 

10,4 
(1) (1) (1) 

Outros motivos 29,9 36,0 32,7 32,2 34,0 32,8 30,0 

Total 27,2 28,4 26,7 25,2 30,1 27,3 24,6 

Permanência média no destino (dias) 

Lazer 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

Negócios, eventos e convenções 
(1) (1) (1) 

5,8 
(1) (1) (1) 

Outros motivos 27,2 27,5 20,0 17,9 18,4 19,2 16,0 

Total 23,6 22,3 16,0 11,9 14,7 15,2 12,5 

Internet 8,3 12,2 19,3 22,4 27,3 27,6 30,0 
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Característica da viagem 

País de residência 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(%) 

Amigos e parentes 57,8 52,3 53,6 39,2 39,0 37,2 31,1 

Organização da viagem 

Fonte de informação (%) 

Viagem corporativa 19,7 22,4 16,3 24,1 19,4 22,2 25,9 

Agência de viagens - - 5,1 3,9 7,5 7,6 5,7 7,0 

Guias turísticos impressos 5,8 3,8 1,5 2,4 3,4 1,9 1,0 

Feiras, eventos e congressos - - - - 2,3 1,6 0,7 3,0 1,7 

Folders e brochuras 0,5 - - - - - - 

Outros 7,9 4,2 3,1 2,8 2,6 2,4 3,3 

Grau de satisfação sobre a viagem 

Nível de satisfação com a 
viagem 

(%) 

Superou 20,2 20,9 24,0 19,3 25,0 23,0 22,4 

Atendeu plenamente 62,3 61,3 56,1 63,6 62,4 56,2 54,7 

Atendeu em parte 13,6 14,9 15,8 15,1 11,3 18,6 20,6 

Decepcionou 3,9 2,9 4,1 2,0 1,3 2,2 2,3 
 

(1)
 Amostra insuficiente para a estimativa deste parâmetro. 

Fonte: Demanda Turística Internacional 2012 - Ministério do Turismo 

 

A tabela acima mostra a predominância de visitantes dos Estados Unidos, 

Argentina, Itália e Alemanha em Belo Horizonte. 

A motivação principal das viagens é bastante diferente da média 

brasileira, quando “outros motivos” trazem visitantes. O tema merece investigação 

mais apurada, mas pode indicar que muitos chegam a Belo Horizonte para visitar 

amigos e parentes. Ao mesmo tempo, observa-se a importância do turismo de 

negócios e eventos, motivo de viagem de 31% dos entrevistados, e a oportunidade 

do turismo de lazer dedicado aos aspectos culturais e de natureza que pode ser 

mais bem explorado por meio da disponibilização de informação e oferta de lazer 

complementar para os visitantes que vieram por negócios ou eventos.  

Os dados específicos sobre gastos e permanência são prejudicados na 

análise pela insuficiência de amostra por motivo de lazer e negócios e eventos. 

Sugere-se que estes indicadores sejam apurados. 
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As fontes de informações demonstram o importante papel da internet e 

dos amigos e parentes para a decisão de viagem.  

Cabe ainda destacar que o atendimento das expectativas dos 

estrangeiros em viagem a Belo Horizonte apontam as mesmas tendências 

verificadas para o Brasil. O nível de exigência é maior, e diminui o índice de 

satisfação com a experiência no destino, assim como a preocupação com os preços 

e serviços públicos ligados à infraestrutura.  

 

 

3.2 A demanda turística nacional em Minas Gerais e em Belo Horizonte, 

segundo o Ministério do Turismo 

 

 

A falta de representatividade do destino Belo Horizonte nas pesquisas de 

demanda internacional publicadas pelo Ministério do Turismo levam a crer que a análise 

da fatia mais importante do mercado turístico de Belo Horizonte está no mercado 

doméstico, influenciado, sobretudo, pelo volume da população local e ao mesmo tempo 

das viagens a negócios. A densidade populacional de Minas Gerais atrai muitas 

pessoas a visitar amigos e parentes; e sua economia diversificada atrai pessoas por 

motivo de negócios, eventos e outras atividades comerciais e de serviços.  

O estudo de “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico 

no Brasil 2010-2011” traz dados recentes que contribuem com a análise da 

demanda doméstica e permitem entender a posição de Belo Horizonte em relação 

aos demais destinos concorrentes no Brasil.  

 

Tabela 16 - Destinos mais visitados pelos Brasileiros 2010-2011 
 

Destino visitado 
Participação no fluxo 

doméstico total (em %) 

São Paulo 5,5% 

Rio de Janeiro 3,6% 

Salvador 2,2% 

Fortaleza 2,1% 

Brasília 1,9% 

Recife 1,8% 

Natal 1,8% 

Curitiba 1,7% 
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Destino visitado 
Participação no fluxo 

doméstico total (em %) 

São Paulo 5,5% 

Florianópolis 1,7% 

Belo Horizonte 1,5% 

Goiânia 1,5% 

Porto Alegre 1,3% 

 
Fonte: Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil 2010-2011. Ministério do 
Turismo/FIPE. 

 

Os destinos turísticos mais visitados pelos brasileiros em suas viagens 

domésticas são: São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, colocando Belo Horizonte 

em décimo lugar nesse ranking. 

Além das cidades visitadas, a pesquisa buscou identificar os lugares que os 

brasileiros sonham em visitar em seu país, que são Fernando de Noronha, Fortaleza, 

outras cidades do nordeste e do sudeste; sem que Belo Horizonte fosse citada. 

Fica também confirmada a informação de que as viagens intrarregionais 

são maioria entre os brasileiros. Por exemplo, a região sudeste é responsável por 

40,8% do emissivo e 36,5% do receptivo turístico brasileiro. No caso da região, 

79,6% dos turistas que ela recebe são moradores do próprio sudeste e, o mesmo 

ocorre com a origem dos gastos.  

Especificamente o Estado de Minas Gerais é responsável por 8% do 

mercado emissivo do Brasil e recebe 6,9% dos brasileiros que fazem viagens dentro 

do país, uma relação de 1,2 entre o número de viajantes que saem e aqueles que 

entram no Estado.  

Essa relação é a mesma quando analisados gastos e receitas com as 

atividades turísticas do Estado de Minas Gerais: os mineiros são responsáveis por 

6,7% dos gastos feitos em viagens domésticas no Brasil e recebem 5,4% das 

receitas de gastos dos brasileiros em viagens no seu território. Esses dados colocam 

o Estado em terceiro lugar na posição total de visitantes, gastos e receitas com a 

movimentação do turismo doméstico nacional. 

O gasto médio dos brasileiros em viagens no período analisado foi de R$ 

1.128,30 para todo o Brasil, sendo que os principais itens adquiridos foram 

Transportes (28,8%, dos quais 25,9% são nos trajetos “origem-destino-origem” e 

2,9% são em transporte local), Alimentação (20,2%), Hospedagem (13%), Pacote de 

viagem (11,3%), Compras (12,7%) e Passeios Turísticos (5,9%). Com participações 
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menos representativas estão os gastos com Diversão noturna (4,4%) e outros não 

especificados (3,7%).   

Essa composição também aponta oportunidades de ampliação da oferta 

de serviços e de atrativos turísticos para um melhor aproveitamento da experiência 

nos destinos e, sobretudo, das opções de conhecer os valores culturais e naturais 

de cada localidade. 

Uma análise ainda mais refinada permite identificar de onde vêm os 

brasileiros que mais deixam receitas no turismo de Minas Gerais. Conforme 

demonstrado na Tabela 17, os paulistas, mineiros e cariocas são os que mais 

gastam em viagens ao Estado. 

  

Tabela 17 - Principais Geradores de Receitas em Minas Gerais (%) 
 

Estado % 

São Paulo 27,2 

Minas Gerais 25,4 

Rio de Janeiro 15,4 

Goiás 4,9 

Distrito Federal 4,9 

Paraná 3,8 

Espírito Santo 3,3 

Bahia 2,6 

Santa Catarina 2,0 

Mato Grosso 1,6 

Outros 8,9 

 
Fonte: Pesquisa de Demanda - 2011 - Belo Horizonte, Secretaria de Estado do Turismo/ Minas 
Gerais. 

 

 

3.3 A demanda turística em Belo Horizonte, segundo os desembarques aéreos 

 

 

Ainda, dados disponibilizados pela INFRAERO nos permitem analisar o 

avanço dos desembarques nacionais e internacionais de passageiros nos dois 

principais aeroportos de Belo Horizonte: Pampulha e Confins.  
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Nos últimos 5 anos, a evolução desses desembarques é destaque 

quando se trata de passageiros em desembarques domésticos, saltando de 5.065 

milhões em 2007 para 9.903 milhões em 2011, um crescimento de quase 100% no 

período analisado.  

Já os desembarques de voos internacionais saíram em 2007 de 34 mil 

para 160 mil em 2008 e chegaram a 424 mil em 2011. O grande salto ocorrido a 

partir de 2008 se deve ao retorno de voos dos Estados Unidos e da abertura de 

novos voos para a Europa. A tabela abaixo ilustra esses crescimentos. 

 

Tabela 18 - Desembarques Domésticos e Internacionais em Belo Horizonte - 2007/ 2011 
 

Ano Domésticos Internacionais 

2007 5.065.288 34.665 

2008 5.589.021 161.696 

2009 5.968.212 247.318 

2010 7.714.423 304.326 

2011 9.903.913 424.379 

 

 
Fonte: INFRAERO. 

 

Os dados do último ano aqui apresentados, 2012, são parciais já que até 

o momento de finalização deste estudo apenas estavam disponíveis os números de 

janeiro a setembro do referido ano. Na Etapa 3, os dados de 2012 foram analisados 

para o ano todo. Em 2012, entre os meses de janeiro de setembro, o crescimento 

segue em ritmo um pouco menos acelerado, mas permanece alto, conforme 

demonstrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 19 - Desembarques Domésticos e Internacionais em Belo Horizonte – 
Número parcial de janeiro a setembro/2012 

 

Ano Domésticos Internacionais 

2012 8.096.828 350.624 

 
Fonte: INFRAERO. 
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3.4 O perfil da demanda turística em Belo Horizonte 

 

 

Estudo mais recente da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais 

traz ainda informações relativas ao perfil do visitante ao estado em 2011. As 

informações resultantes desse trabalho não diferem muito de pesquisas anteriores 

ou similares, e é a fonte mais atual e recente encontrada para analisar o perfil da 

demanda turística da cidade de Belo Horizonte. 

A amostra identificou visitantes, em sua maioria, 52,5% entre 21 e 40 

anos; com nível de escolaridade superior (39,7%). 

Com informações similares à pesquisa da “Caracterização e 

Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011”, a origem dos 

visitantes que chegaram a Belo Horizonte é do próprio Estado de Minas Gerais, 

seguido de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

Tabela 20 - Estado de Origem dos Visitantes a Belo Horizonte – 2011 
 

Origem % 

Minas Gerais 52,2 

São Paulo 16,4 

Rio de Janeiro 6,4 

Bahia 4,8 

Espírito Santo 3,9 

Distrito Federal 2,2 

Estrangeiros 1,3 

Outros estados do Brasil com 
participação de 1% ou inferior 

12,8 

 
Fonte: Pesquisa de Demanda - 2011 - Belo Horizonte, Secretaria de Estado do Turismo/ Minas 
Gerais. 

 

Os visitantes pesquisados que são trabalhadores remunerados 

correspondem à 79% e exercem as seguintes atividades profissionais: profissionais 

com carteira assinada (37,7%), profissionais liberais (21,7%), funcionários públicos 

(18,2%), dentre outros. Aqueles que não exercem atividades econômicas 

remuneradas somam os demais 21%, e destes, em sua maioria são: estudantes 

(35,5%), do lar (28,9%), aposentados (19,8%), dentre outros. 
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A identificação das atividades remuneradas e também da renda mensal 

familiar são importantes para trabalhar públicos-alvo já existentes e ao mesmo 

tempo buscar novas oportunidades de promoção e motivações de viagens a novos 

clientes turistas.  

No caso da pesquisa em análise sobre a demanda de Belo Horizonte, 

observa-se que as faixas de renda são bastante pulverizadas, conforme 

demonstrado na tabela abaixo, o que pode permitir diversas estratégias de 

abordagem no oferecimento de produtos e serviços.  

 

Tabela 21 - Renda familiar dos turistas em Belo Horizonte (%) 
 

Faixa de renda % 

R$ 1.021 a R$ 2.040 21,1 

R$ 2.041 a R$ 3.570 18,5 

R$ 3.571 a R$ 5.100 14,9 

R$ 5.101 a R$ 10.020 15,3 

Acima de R$ 10.020 12,1 

Até R$ 1.020 9,0 

Outros 9,0 

 
Fonte: Pesquisa de Demanda - 2011 - Belo Horizonte, Secretaria de Estado do Turismo/ Minas Gerais. 

 

A mesma pesquisa aponta que as viagens dos turistas a Belo Horizonte 

foram organizadas de forma individual, sem a compra de pacotes (82,3%). Para 

aqueles que utilizaram agências de viagens, ou seja, 4,1%, os serviços adquiridos 

foram pacotes completos, transporte e hospedagem. 

Dentre os principais meios de transporte utilizados para chegar a Minas 

Gerais foi avião (57,3%), seguido de ônibus rodoviário (18,1%) e veículo próprio 

(16,7%). Com percentuais menos relevantes estão ônibus de turismo ou excursão 

(4,3%), táxi (2,1%), ônibus coletivo (0,7%), veículo alugado (0,4%), outros (0,4%).   

Já para chegar a Belo Horizonte, o ônibus rodoviário foi utilizado por 

42,3% das pessoas, além do veículo próprio ou de amigos (27,1%). Isso indica que 

os roteiros e passeios rodoviários são importantes para ampliar as visitas ao Estado 

e, ao mesmo tempo em que outros atrativos de Minas Gerais, sobretudo no entorno 
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da cidade, podem completar a oferta turística de Belo Horizonte, seja na composição 

dos conteúdos de promoção como dos pacotes que podem ser oferecidos pelo 

mercado, caso seja estrategicamente definido pelo Plano de Marketing. 

As motivações das viagens a Belo Horizonte são muito diversificadas, ou 

seja, os visitantes são atraídos por interesses amplos considerando que há uma boa 

distribuição percentual entre os motivos da viagem, conforme demonstra a tabela 

abaixo, o que permite uma complementação das possíveis experiências a realizar na 

cidade e em seu entorno.  

Essa diversificação de tipos de clientes e ao mesmo tempo de opções de 

visitas deve ser divulgada de forma combinada para informar aos turistas, seja qual 

for sua motivação principal de visita à cidade (lazer, negócios, eventos, visitas à 

amigos e parentes, estudos, ou qualquer outra), que poderão ter opções para ficar 

mais tempo e conhecer mais sobre o destino.  

 

Tabela 22 - Principal Motivo da Viagem (%) 
 

Motivo % 

Visita a amigos e parentes 23,4 

Lazer/ Passeio 22,4 

Negócios 19,8 

Estudos e Cursos 12,8 

Saúde 7,8 

Compras 5,5 

Congressos e Convenções 5,3 

Religião 1,6 

Outros 1,4 

 
Fonte: Pesquisa de Demanda - 2011 - Belo Horizonte, Secretaria de Estado do Turismo de Minas 
Gerais. 

 

Os 22,4% de turistas que vieram à cidade a lazer foram atraídos pelo 

turismo cultural (63,3%), eventos (18,4%), diversão noturna (11,5%), dentre outras 

motivações, conforme aponta a mesma pesquisa da Secretaria de Turismo do 

Estado. 
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Para realizar a viagem, esses visitantes, em sua maioria já conheciam a 

cidade (46,6%) ou buscaram informações com amigos e parentes (25,2%), na 

própria empresa ou escola (16%) ou ainda na internet (5,6%). 

Da mesma forma indicada pela pesquisa de Caracterização e 

Dimensionamento da demanda doméstica, realizada pela FIPE, citada nesse 

relatório, a casa de amigos e parentes foi o principal meio de hospedagem utilizado, 

50,6% dos visitantes optaram por essa modalidade. Os demais turistas, cerca de 

41,2% ficaram em hotéis ou pousadas. 

A avaliação da viagem pelos turistas entrevistados, ainda na pesquisa da 

Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais, mostra que 77,8% dos visitantes 

tiveram suas expectativas atendidas, para outros 13% a experiência superou sua 

expectativa e para 8,3% essa satisfação foi parcialmente atendida.  

Os entrevistados são frequentes em suas idas à Belo Horizonte, repetindo 

a viagem nos últimos três anos e com intenção de retorno futuro pelas mesmas 

razões que já os fazem visitar a cidade atualmente: visita a amigos e parentes, lazer 

e negócios.  

Percebe-se, no entanto, que a opção de visitar outros destinos de sol e 

praia em próximas viagens está presente no desejo de 42,6% dos visitantes da 

cidade, uma concorrência direta, porém diferente da oferta turística de Belo 

Horizonte ou mesmo do Estado de Minas Gerais. 

O grande leque de cidades visitadas pelos entrevistados antes e depois 

de estar em Belo Horizonte e os circuitos que eles demonstram querer visitar aponta 

mais uma vez a capilaridade do Estado de Minas Gerais em termos turísticos e ao 

mesmo tempo a necessidade de informar e promover ainda mais os atrativos da 

própria cidade de Belo Horizonte para reter os turistas por mais tempo na cidade. 

Os gastos dos turistas variam de acordo com os tipos de circuitos ou 

cidades visitadas, em média entre R$ 100,00 e R$ 135,00 por dia e uma 

permanência média de 5 dias. 

Entre os serviços analisados pela pesquisa, a hospitalidade e a 

gastronomia, associados às opções de lazer/entretenimento, comércio e atrativos 

turísticos são as variáveis mais bem avaliadas; já os preços, a limpeza pública, a 

segurança e o transporte público são os itens que merecem atenção por sua mais 

baixa avaliação. 
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Tabela 23 - Avaliação dos serviços turísticos e da cidade 
 

Item Avaliação 

Hospitalidade 8,98 

Gastronomia/ restaurantes 8,69 

Lazer/ Entretenimento 8,34 

Comércio 8,28 

Atrativos turísticos 8,27 

Qualidade da hospedagem 8,00 

Sinalização Turística 7,67 

Guias de Turismo 7,57 

Informação Turística 7,55 

Segurança Pública 7,39 

Limpeza pública e dos atrativos 7,07 

Preços em geral 6,93 

Transporte Público 6,91 

Média geral 7,82 

 
Fonte: Pesquisa de Demanda - 2011 - Belo Horizonte, Secretaria de Estado do Turismo/ Minas 
Gerais. 
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4 O COMPORTAMENTO E A OPINIÃO DA DEMANDA EM BELO 
HORIZONTE 

 

 

A fim de melhor qualificar a demanda atual dos turistas na Cidade de Belo 

Horizonte, e conhecer seu comportamento e opinião, foi realizada pesquisa com 

técnica Survey4. Os dados foram coletados por Tablets e sistema eletrônico de 

pesquisas com questionários previamente programados e com transmissão dos 

dados em tempo real.   

As entrevistas foram presenciais e realizadas no mês de outubro de 2012 

nos pontos de concentração de turistas identificados no Gráfico 1, com destaque 

para os aeroportos, e principalmente no caso do Aeroporto de Confins, devido à 

concentração de turistas (85% da amostra de estrangeiros e 35% da amostra de 

turistas brasileiros). Nos demais pontos de coleta de entrevistas houve então maior 

presença de turistas nacionais dentre os entrevistados.  

O pré-teste foi realizado uma semana antes da aplicação da pesquisa e 

monitoramento das atividades no campo. 

Outros dados da metodologia da pesquisa: 

 Universo: Turistas nacionais e internacionais, com motivo de viagem a 

lazer ou negócios, em visita a Belo Horizonte, com pelo menos 01 

pernoite na cidade. No caso dos turistas nacionais e internacionais em 

viagem à negócios, foram considerados somente os que realizaram ao 

menos uma atividade de lazer durante a sua estada em Belo 

Horizonte, de forma que se pudesse prezar por opiniões mais 

qualificadas sobre o destino; 

 Amostra: 813 (oitocentas e treze) entrevistas válidas; 

 Margem de erro geral: 3,5% pontos percentuais com nível de 

confiança de 95%; 

 Amostragem: A amostragem da pesquisa é não probabilística por 

cotas de conveniência, considerando dois grupos: origem do 

                                            
4
 Segundo Mattar (2001) pesquisa quantitativa que utiliza entrevistas com grande número de 
elementos, por meio de um questionário pré-determinado. Parte do princípio de que opiniões e 
comportamentos podem ser manifestados pela fala. O estudo agregado das opiniões permite que 
se possa, com o uso de análises especializadas, conhecer o comportamento, opiniões e atitudes do 
universo estudado.  
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entrevistado (nacional ou internacional) e motivo de viagem 

(lazer/outros ou negócios); 

 Os dados foram sistematizados da mesma forma, tendo em vista a 

viabilidade metodológica de comparação dos mesmos com as 

pesquisas realizadas em 2005/2006 para elaboração do Plano 

Horizonte e a geração de informações orientadas para o planejamento 

estratégico e operacional, que deve considerar as especificidades de 

cada mercado e de cada público-alvo; 

 Tratamento de dados: Os valores percentuais expostos nas tabelas e 

gráficos que serão apresentadas neste capítulo foram arredondados 

conforme a seguinte regra: percentuais com decimais iguais ou 

maiores que 5 foram arredondados para cima e decimais menores que 

5 foram arredondados para baixo, o que pode gerar, em alguns 

gráficos e tabelas, pequenas variações decimais na soma dos 

percentuais dos grupos representados (equivalentes à 100% da 

amostra ou das ocorrências). 
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Gráfico 1 - Distribuição das entrevistas por local 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

4.1 Caracterização dos entrevistados 

 

 

Dentre os entrevistados 77% foram caracterizados como “Nacionais” 

(turistas brasileiros, residentes em outras regiões do Brasil e interior de Minas Gerais 

em viagem a Belo Horizonte) e 23% como “internacionais” (turistas residentes em 

outros países em viagem a Belo Horizonte), conforme indicado no Gráfico 2.  

Os mineiros (turistas residentes em outras cidades do Estado de Minas 

Gerais) representam 29,6% dos turistas nacionais, ou 20,6%, se considerarmos sua 

representatividade entre todos os turistas (nacionais e internacionais). 
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Gráfico 2 - Distribuição das entrevistas por origem dos entrevistados 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.Chias 
Marketing, 2012. 

 

A distribuição das entrevistas por gênero foi de 18% feminino e 82% 

masculino entre os turistas de origem internacional e de 44% feminino e 56% 

masculino entre os de origem nacional, de acordo com o Gráfico 3. A amostra com 

turistas internacionais obteve maior representatividade entre os homens (82% foram 

do gênero masculino) e menor entre as mulheres (18% sendo do público feminino). 

Os turistas nacionais apresentaram menos disparidade por gênero, onde 56% dos 

entrevistados são do sexo masculino e 44% do feminino. 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos entrevistados por gênero 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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A faixa etária dos entrevistados, representada no Gráfico 4, ficou mais 

concentrada na idade adulta entre as faixa de 25 e 34 anos e 35 a 44 anos. Os 

turistas de origem internacional apresentam tendência a serem pouco mais jovens 

que os de origem nacional. Neste grupo, 25% tem entre 45 a 59 anos e 12% acima 

de 59 anos, contra 18% e 8% dos turistas internacionais nas respectivas faixas 

etárias. 

  

Gráfico 4 - Distribuição dos entrevistados por faixa etária 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

O nível de escolaridade dos turistas em visita a Belo Horizonte é alto. Os 

pós-graduados, mestres ou doutores são 30% dos turistas de origem nacional e 24% 

dos de origem internacional. Já os que possuem superior completo ou incompleto 

são 49% dos turistas de origem nacionais 63% dos de origem internacional (Gráfico 

5). 

Em comparação aos turistas nacionais, os internacionais possuem 54% 

de superior completo, contra 38%, mas tem menor participação na pós-graduação, 

com 24% contra 30% dos turistas nacionais. 
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Gráfico 5 - Distribuição dos entrevistados por escolaridade 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

4.1.1 CARACTERIZAÇÃO DA VIAGEM À BELO HORIZONTE 

 

 

Dentre os principais motivos para viagem, destacam-se o turismo a lazer 

(38% entre os turistas de origem nacional e 42% de origem internacional), o turismo de 

negócios (21% entre os turistas de origem nacional e 24% de origem internacional), a 

visita a amigos e/ou parentes (16% entre os turistas de origem nacional e 17% de 

origem internacional) e os eventos, congressos ou convenções (15% entre os turistas 

de origem nacional e 9% de origem internacional), conforme o Gráfico 6. 

A quantidade média de pernoites variou de forma significativa entre os 

públicos. Os turistas de origem internacional a lazer tiveram a maior média de 

permanência em Belo Horizonte (9,5 dias em média), seguido dos turistas a negócio de 

mesma origem, com média de permanência de 5,3 dias. Entre os de origem nacional a 

média de permanência cai para 4,0 dias para os viajantes a lazer e 3,6 dias de média 

para os que viajaram a negócio. Tais valores estão representados no Gráfico 7. 
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Gráfico 6 - Principais motivos para viagem dos entrevistados 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Gráfico 7 - Quantidade média de pernoites por origem e motivo da viagem (1) 

 

(1) Para o cálculo da media, foram excluídos 15 casos com permanência superior a 30 dias. 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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O percentual de turistas que viajaram a Belo Horizonte pela primeira vez, de 

acordo com o Gráfico 8, é significativamente menor entre os turistas de origem nacional 

em comparação aos de origem internacional. Naquele grupo, dentre os que viajaram a 

lazer, 32% estavam em Belo Horizonte pela primeira vez. Dentre os que viajaram a 

negócios, esta taxa foi de apenas 19%. Já no grupo de turistas estrangeiros, 65% dos 

viajantes a lazer nunca haviam estado na cidade. Dentre os turistas estrangeiros que 

vieram a negócios, 58% estavam pela primeira vez no destino.   

 

Gráfico 8 - Percentual de turistas que viajam a Belo Horizonte pela primeira vez - por 
origem e motivo 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Dentre a amostra total de turistas entrevistados, os principais motivos 

para escolha de Belo Horizonte como destino turístico, obtidos em respostas 

espontâneas, foram: a visita a familiares, amigos ou namorado (a) (23%), negócios 

ou trabalho (20%) e congresso (9%), conforme Tabela 29. Observa-se que “motivo 

da escolha” de Belo Horizonte como destino é diferente de “motivo da viagem”, 

embora sejam coerentes as duas respostas se ratificarem já que o “motivo da 

escolha” identifica as motivações e imputs da viagem realizada. 
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Tabela 24 - Principais motivos para a escolha do destino Belo Horizonte 
 

Principais motivos para a escolha do destino Frequência Percentual 

Visitar familiares/amigos/namorado(a) 190 23% 

Negócios/trabalho 163 20% 

Congresso 74 9% 

Lazer/turismo 57 7% 

Conhecer a cidade 49 6% 

Estudo/curso 41 5% 

Visitar as cidades históricas 34 4% 

Turismo cultural/museus 28 3% 

Conhecer o Inhotim 25 3% 

Compras 23 3% 

Hospitalidade/pessoas educadas/tranquilidade da cidade 17 2% 

Diversão noturna 15 2% 

Gastronomia 14 2% 

Outras respostas com representatividade de1% ou menos 
das citações. 

91 11% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Os turistas de origem nacional tem maior frequência de visitação a Belo 

Horizonte. O grupo que viajou a negócios veio à Belo Horizonte em média 9,7 vezes 

nos últimos 12 meses. Já entre os viajantes a lazer a média cai para 3,3 vezes no 

mesmo período.  

Dentre os turistas de origem internacional a média de frequência do grupo 

que veio à negócios cai para 3,3 viagens nos últimos 12 meses, e para os que 

viajaram a lazer a média é de 1,2 vezes, conforme o Gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Quantidade média de viagens a Belo Horizonte por origem (últimos 12 meses) 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

A maioria dos turistas viaja sozinho (49% entre os de origem nacional e 

52% entre os de origem internacional), de acordo com o Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 - Característica do grupo de viagem – com quem viajou 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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O principal meio de viagem utilizado para chegar a Belo Horizonte foi o 

avião (60% de utilização entre os viajantes de origem nacional e 89% dos turistas de 

origem internacional), conforme Gráfico 11, e a maioria dos turistas (64% entre os de 

origem nacional e 69% de origem internacional) se hospedam em hotéis ou flats, de 

acordo com o Gráfico 12. Já entre os viajantes a negócio o percentual de 

hospedagem em hotéis ou flats sobe para 92% contra 57% dos turistas a lazer, 

conforme Gráfico 13. Cabe ainda ressaltar que 36% dos turistas a lazer se 

hospedam na casa de amigos ou parentes segundo este último gráfico. 

 

Gráfico 11 - Principal meio de transporte utilizado para chegar a Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Gráfico 12 - Meio de hospedagem utilizado em Belo Horizonte - por origem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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Gráfico 13 - Meio de hospedagem utilizado em Belo Horizonte por motivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

O Gráfico 14 mostra que a internet é a principal fonte de informação entre 

os turistas (indicado por 46% dos brasileiros e por 32% dos estrangeiros), seguido 

das informações reunidas através de parentes ou amigos (26% do nacional e 30% 

internacional) e a terceira fonte são as agências de viagens e turismo (16% dos 

nacionais e 23% dos internacionais). Para obter informação online, 77% dos turistas 

de origem internacional utilizam principalmente ferramentas de pesquisa, de acordo 

com o Gráfico 15. 
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Gráfico 14 - Principais fontes de informação utilizadas na preparação da viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Gráfico 15 - Principais fontes de informação online utilizadas na preparação viagem 
(apenas público internacional) 

: 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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4.2 Síntese do perfil da viagem/turistas e das fontes preparatórias da viagem 

 

 

O público internacional a lazer foi o que apresentou maior média de 

pernoites (9,5 dias), seguido pelos turistas internacionais a negócio (5,3 dias em 

média). Os turistas nacionais tem menor permanência no destino. Os viajantes 

nacionais a lazer permanecem em média 4 dias e os que vieram à BH a negócio, 3,6 

dias. 

O público nacional a negócios foi o que apresentou maior frequência de 

viagem nos últimos 12 meses a Belo Horizonte, com média de 9,7 vezes. Os turistas 

nacionais a lazer apresentaram média de 3,3. Já a média dos turistas internacionais 

é de 3,3 para os viajantes a negócios e 1,2 para lazer. 

Os principais motivos para escolha de Belo Horizonte, enquanto destino 

turístico foram: visitar familiares/amigos/namorado(a) (23%); negócios/trabalho 

(20%), congresso (9%) e lazer/turismo (7%). 

A maior parte dos entrevistados viaja sozinha (49% dos nacionais e 52% dos 

internacionais). Dentre os turistas nacionais temos ainda que 16% viajam em casal e 

15% só com amigos. Já os turistas internacionais 30% só com amigos e 13% em casal. 

Para se chegar ao destino, 60% dos viajantes nacionais utilizaram o avião, 

contra 89% dos turistas internacionais. O segundo meio mais utilizado pelo público 

nacional foi o ônibus, com 18% e em terceiro o carro próprio, com 15% de utilização.  

O meio de hospedagem mais utilizado foi o hotel ou flat (64% nacionais e 

69% internacionais). A casa de amigos ou parentes ainda foi utilizado por 30% dos 

turistas nacionais e 25% dos internacionais. A utilização dos hotéis ou flats, pelos 

turistas a negócios é de 92%, contra 57% dos viajantes a lazer. 

A internet tem papel preponderante como fonte de informação para a 

viagem, tendo sido utilizada por 46% dos turistas nacionais e 32% dos turistas 

internacionais. Para o público internacional a principal fonte online para busca de 

informações, foram as ferramentas de pesquisa, com 77% de utilização. 

 

 

 

 

 



 

 103 

 

4.3 Comportamento de consumo do turista atual de Belo Horizonte 

 

 

Uma vez que os turistas de origem internacional indicaram um número 

maior de atividades realizadas em relação aos brasileiros entrevistados, podemos 

dizer que sua estada demonstrou ser mais intensa e diversificada no uso dos 

equipamentos e atrativos da cidade do que aquela dos turistas de origem nacional, 

como mostra o Gráfico 16, que indica ter havido maior consumo de produtos e 

serviços por parte deste público, sendo que os principais foram: 

 Turistas de Origem Internacional 

o Bares, cafés e restaurantes (84%); 

o Compras em geral (58%); 

o City Tour (48%); 

o Atividades de natureza e visita aos parques (47%); 

o Visita a feiras e ou mercados (43%); 

o Visita a cidades históricas do entorno (42%); 

o Visita a museus, igrejas, monumentos e prédios (42%). 

 

 Turistas de Origem Nacional 

o Bares, cafés e restaurantes (74%); 

o Visita a feiras e ou mercados (39%); 

o Visita a museus, igrejas, monumentos e prédios (33%). 

o Atividades de natureza e visita aos parques (33%); 

o Compras em geral (31%). 
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Gráfico 16 - Principais atividades de lazer realizadas na viagem - por origem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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Assim como os turistas de origem internacional (Gráfico 16), os viajantes 

com objetivo de lazer têm em sua visita um uso mais intenso da cidade, consumindo 

mais produtos e ou serviços, conforme demonstra o Gráfico 17.   

 

Gráfico 17 - Principais atividades de lazer realizadas na viagem - por motivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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Como apresentado no Gráfico 18, os turistas internacionais tem maior 

média de duração da viagem (12,5 dias a lazer e 8,2 dias a negócios), frente aos 

turistas de origem nacional (5 dias a lazer e 4,5 a negócios). Assim como a duração 

da viagem, os gastos se diferem muito por origem. 

 

Gráfico 18 - Duração média da viagem (em dias) - por origem e motivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Os turistas de origem internacional a lazer gastaram em média R$ 

5.088,46 e os que viajavam a negócios gastaram em média R$ 3.895,45. Já entre os 

de origem nacional a lazer o gasto médio foi de R$ 1.710,68 e R$ 1.470,16 para que 

os viajaram a negócios. Estes valores estão representados no Gráfico 19. 
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Gráfico 19 - Gasto médio com a viagem (em reais) - por origem e motivo de viagem 

 

(2) Para calcular o gasto médio com a viagem, foram excluídos os gastos inferiores a R$ 100,00 e 
superiores a R$ 20.000,00, para que não haja desvio dos valores médios. 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Como a maioria dos turistas viajaram à Belo Horizonte sozinhos, o 

número de acompanhantes dependentes do mesmo gasto também se demonstrou 

baixo, com média geral de 1,4 para viajantes a lazer e 1,1 a negócios, de acordo 

com o Gráfico 20. 

 

Gráfico 20 - Quantidade média de dependentes do gasto com a viagem (em reais) - 
por origem e objetivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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Os gastos com a viagem tiveram significativa variação por tipo de 

viajante, segundo o Gráfico 21, os viajantes de origem internacional, com objetivo de 

viagem a lazer apresentaram a maior média de gastos (R$ 3.914,20), seguidos dos 

viajantes a negócio de mesma origem (R$ 3.246,21). Os viajantes de origem 

nacional gastam em média menos da metade dos viajantes internacionais, os 

turistas que tem por objetivo de viagem lazer gastam em média R$ 1.140,45, e os 

viajantes a negócios, R$ 1.470,16. 

 

Gráfico 21 - Gasto médio com a viagem por pessoa (em reais) por origem e objetivo 
de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Quando questionado sobre as outras viagens realizadas nos últimos 12 

meses, os viajantes de origem nacional indicaram ter maior experiência de viagem a 

outros destinos no Brasil que os estrangeiros (36% a negócios e 22% a lazer). Dos 

brasileiros entrevistados, 68% viajaram a lazer e 67% a negócios. 

Dentre os turistas internacionais o percentual de entrevistados que 

afirmaram ter viajado pelo Brasil nos últimos 12 meses cai para 22% dos que 

viajaram a lazer e 36 a negócios, conforme Gráfico 22.   

Já a quantidade de destinos visitados, apresentado no Gráfico 23, é de 

1,8 destinos para os turistas a lazer e 2 a negócios no geral. 
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Gráfico 22 - Percentual de entrevistados que viajaram pelo Brasil (últimos 12 meses) 
– por origem e motivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

Gráfico 23 - Quantidade média de destinos visitados no Brasil (últimos 12 meses) – 
por origem e motivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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Os principais destinos turísticos visitados pelos turistas entrevistados, nos 

últimos 12 meses, foram o Rio de janeiro (17,0%), São Paulo (11,8%) e Fortaleza 

(6,9%), com apresentado no Gráfico 24. 

 

Gráfico 24 - Principais destinos turísticos visitados nos últimos 12 meses 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Para as próximas férias, as principais opções de viagem para os turistas 

de origem nacional são sol e praia (52%), conhecer um local específico (25%) e 

turismo cultural (14%). Dentre os turistas de origem internacional as viagens mais 

idealizadas são sol e praia (49%), turismo cultural (19%), conhecer um local 

específico (17%) e visitar a cidades como São Paulo, Rio de Janeiro ou outra (15%), 

conforme apresentado no Gráfico 25. 
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Gráfico 25 - Principais opções de viagem idealizadas para as próximas férias por origem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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mercados (39%) visita a museus/igrejas/monumentos/prédios (33%), atividades de 

natureza e visita a parques (33%) e compras (31%). 

As visitas dos turistas internacionais foram mais intensas uma vez que 

este público realizou em média uma maior quantidade de atividades. Foram 

utilizados pelos turistas internacionais, principalmente, os bares/cafés/restaurantes 

por 84%, compras em geral (por 58%), City Tour (por 48%), atividades de natureza e 

visita a parques (por 47%), visita a feiras e/ou mercados (por 43%), visita a cidades 

históricas do entorno (por 42%) e visita a igrejas/museus/monumentos/prédios (por 

42%). 

O comportamento também é distinto de acordo com o objetivo de viagem. 

Os turistas a negócios utilizaram principalmente bares/cafés/restaurantes (94%), 

compras em geral (30%) e visita a feiras e/ou mercados (20%). Já os turistas a lazer 

foram principalmente a bares/cafés/restaurantes (57%), atividades de natureza e 

visita a parques (44%), visita a museus/igrejas/monumentos/prédios (42%), compras 

em geral (38%), visita a feiras e/ou mercados (34%) e visita a cidades histórias do 

entorno (31%). 

A duração média da viagem foi de 12,5 dias para os turistas 

internacionais a lazer e 8,2 dias para os turistas internacionais a negócio. Já entre o 

público nacional a viagem teve duração média de 5 dias para lazer e 4,5 a negócios. 

Assim como o tempo médio de viagem, os gastos são bem distintos por 

origem. Os viajantes a lazer internacional gastaram em média 197% mais que os 

turistas nacionais a lazer, sendo o gasto médio de R$ 5.088,46 para os turistas 

internacionais e R$ 1.710,68 para os nacionais. A mesma desproporção se aplica 

aos viajantes a negócios, sendo que o viajante internacional, com este objetivo de 

viagem, gasta em média 164% mais que o nacional, sendo o gasto respectivo em 

R$ 3.895,45 para o internacional a negócios e R$ 1.470,16 para o nacional. 

A quantidade média de dependentes não sofreu grande variação entre os 

públicos, sendo a média geral de 1,4 para viajantes a lazer e 1,1 para negócios. 

Como explicado no item anterior, em média 68% dos turistas nacionais fizeram 

viagem pelo Brasil nos últimos 12 meses. Já entre o público internacional os 

percentuais caem para 36% dos viajantes a negócios e 22% dos viajantes a lazer. 
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Síntese da experiência do turista atual: 

 

A média de destinos visitados nos últimos 12 meses foi de 2 destinos para 

os viajantes a negócios e 1,8 dos viajantes a lazer, no geral.  Os principais destinos 

visitados foram o Rio de Janeiro (17%), São Paulo (12%), Fortaleza (7%) e Salvador 

(5%).   O Gráfico 25 apontou que, para as próximas férias, os principais objetivos 

dos turistas são sol e praia (para 52% dos nacionais e 49% dos internacionais), 

conhecer um local específico (25% do nacional e 17% do internacional) e turismo 

cultural (14% do nacional e 19% do internacional). Entre o público internacional, 

destaca-se a visita a cidades como São Paulo e Rio de Janeiro (15%). 

 

 

4.4 A opinião do turista sobre o destino Belo Horizonte  

 

 

Para entender a opinião dos turistas sobre o destino Belo Horizonte, os 

entrevistados foram questionados sobre quais seriam os pontos positivos e os 

pontos negativos da capital mineira, ou seja, o melhor e o pior sobre o destino. As 

respostas espontâneas foram agrupadas por similaridade no tema, como 

demonstrado nas tabelas à seguir, e tabulados conforme a frequência em que eram 

citados por pessoas diferentes.  

Na Tabela 25 destacam-se os pontos positivos citados: a hospitalidade, 

alegria das pessoas, educação, receptividade, povo acolhedor (29%), bares, 

restaurantes, diversão noturna (13%) e a gastronomia, comidas típicas, queijo, boa 

comida (10%). 
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Tabela 25 - Principais pontos positivos de Belo Horizonte na avaliação do turista 
atual (pergunta aberta) 
 

PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS DE BELO HORIZONTE FREQUENCIA % 

Hospitalidade / alegria das pessoas / educação / receptividade / 
povo acolhedor 

236 29% 

Bares / restaurantes / diversão noturna 106 13% 

Gastronomia / comidas típicas / queijo / boa comida 84 10% 

Mobilidade / trânsito / organização / transporte público / limpeza 
da cidade e pontos turísticos / infraestrutura 

68 8% 

Cidade bonita / agradável / arborizada / clima / paisagens 55 7% 

Arte / cultura / artesanato / diversidade cultural / arquitetura 48 6% 

Cidades do entorno / cidades históricas / igrejas / Inhotim 48 6% 

Pontos turísticos / museus / Praça da Liberdade / Mercado 
Central / Feira de Artesanato / Mineirão / Igrejas 

48 6% 

Outras respostas 44 5% 

Nada / não sabe / não respondeu 26 3% 

Opções de lazer / turismo cultural / ecoturismo 25 3% 

Pampulha 17 2% 

Compras / shopping 16 2% 

Mulheres / pessoas bonitas 7 1% 

Segurança 6 1% 

Moda / pessoas bem vestida 4 0% 

Museus / teatros 3 0% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Os principais pontos negativos de Belo Horizonte, indicados na Tabela 26, 

estão ligados aos aspectos funcionais de uma cidade grande, muito caracterizada 

pela questão da mobilidade urbana, destacam-se o trânsito ruim, desrespeito a 

pedestres, sinalização, transporte público, falta metrô, falta estacionamento (45%), 

limpeza urbana, lixo, sujeira, pichação, poluição, barulho (8%) e violência, segurança 

(5%). 
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Tabela 26 - Principais pontos negativos de Belo Horizonte na avaliação do turista 
atual 
 

PRINCIPAIS PONTOS NEGATIVOS DE BELO HORIZONTE FREQUENCIA % 

Trânsito ruim/desrespeito a pedestres/sinalização/transporte 
público/ falta metro/falta estacionamento 368 45% 

Nenhum ponto negativo/nada/não sabe/não respondeu 155 19% 

Limpeza urbana/lixo/sujeira/pichação/poluição/barulho 66 8% 

Violência/segurança 41 5% 

Outros 35 4% 

Falta de apoio/informações aos turistas/dificuldade de 
comunicação/ poucas pessoas falam inglês 29 4% 

Muitos mendigos/moradores de rua 26 3% 

Distância do aeroporto/custo alto de deslocamento/trânsito 25 3% 

Falta hotéis/caros/ruins/antigos/atendimento ruim 18 2% 

Preço/custo/caro 17 2% 

Clima/calor/falta ar condicionado 10 1% 

Taxistas desonestos/sem ar condicionado/mau informados 10 1% 

Pobreza 9 1% 

Arquitetura/cidade feia/envelhecida/poucas opções de lazer 9 1% 

Pessoas mal educadas/pouco receptivas/povo estressado 6 1% 

Não tem praia/longe do mar 6 1% 

Atendimento/estrutura dos bares e restaurantes/horário de 
funcionamento 6 1% 

Comida/alimentação 3 0% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Os turistas entrevistados também avaliaram o destino BH em diversos 

aspectos relacionados á sua estrutura turística e à atratividade, em uma escala de ótimo 

à ruim. À esta escala foram atribuídas notas equivalentes de 1 a 5 equivalentes, onde 1 

significa ruim e 5 ótimo. Desta forma foi possível identificar como os entrevistados 

avaliaram cada um dos itens em notas médias demonstradas no Gráfico 26.  

Dentre os itens com as avaliações mais baixas destacam-se os guias, o 

transporte público, a limpeza urbana, os preços ou custos da cidade/viagem, as 
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informações turísticas e a sinalização turística, com notas inferiores a 3,5.  O item 

mais bem avaliado, com a nota de 4,39, foi a hospitalidade da população. A 

avaliação geral do destino ficou em 3,18 pontos.  

 

Gráfico 26 - Avaliação das condições/atratividade do turismo de Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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De modo geral os turistas se sentiram satisfeitos com a viagem a Belo 

Horizonte, principalmente os turistas de origem nacional (85% afirmaram que a 

viagem correspondeu totalmente às expectativas), conforme o Gráfico 27. No 

mesmo gráfico observa-se que 61% dos turistas de origem internacional tiveram 

suas expectativas correspondidas totalmente e 35% parcialmente. Apenas 1% dos 

turistas de origem nacional e 2% dos turistas internacionais não tiveram suas 

expectativas correspondidas pela viagem.  

Os turistas a negócios tiveram suas expectativas mais correspondidas em 

comparação aos turistas a lazer (83% contra 61% respectivamente, tiveram suas 

expectativas totalmente correspondidas), conforme o Gráfico 28. 

 

Gráfico 27 - Nível de satisfação com a viagem a Belo Horizonte - por origem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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Gráfico 28 - Nível de satisfação com a viagem a Belo Horizonte - por motivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Os índices de recomendação de Belo Horizonte por parte dos turistas é 

elevado, o que reforça o grau de satisfação em relação à cidade.  Assim como os 

índices de recomendação, o percentual de turistas que têm intenção de retorno a 

Belo Horizonte é alto, variando de 83% a 94%, dependendo do perfil do público e do 

motivo da viagem, de acordo com os Gráficos 29 e 30.  

 

Gráfico 29 - Percentual de entrevistados com intenção de retorno a Belo Horizonte - 
por origem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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Gráfico 30 - Percentual de entrevistados com intenção de retorno a Belo Horizonte 
por objetivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

O Gráfico 31 mostra as opções indicadas livremente pelos turistas, 

quando questionados sobre o motivo para o retorno ou não à Belo Horizonte. 

Destacam-se “vai viajar para outros lugares” (35,3%) e Não gostou/cansativo/poucas 

atrações (29,4%). Já para os motivos a retornar, destacam-se “Conhecer melhor a 

cidade/centros históricos/arredores/Inhotim e turismo” (22,5%), visitar amigos ou 

parentes (20,9%), trabalho e negócios (19%), gostou da cidade/pessoas/cidade 

bonita (15,2%) e a lazer, passear (12,3%). 
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Gráfico 31 - Principais motivos para retornar ou não a Belo Horizonte – pergunta aberta 

  

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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O município tem elevados índices de recomendação do destino, por 

brasileiros (94%), estrangeiros (86%), viajantes a negócios (87%) e a lazer (94%), 

como mostram os Gráficos 32 e 33. 

 

Gráfico 32 - Percentual de recomendação de Belo Horizonte como destino turístico - 
por origem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Gráfico 33 - Percentual de recomendação de Belo Horizonte como destino turístico - 
por objetivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

86% 

9% 

5% 

94% 

5% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Sim 

Não 

Não sabe 

Sim 

Não 

Não sabe 

In
te

rn
ac

io
n

al
 

N
ac

io
n

al
 

94% 

5% 

1% 

87% 

10% 

3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Sim 

Não 

Não sabe 

Sim 

Não 

Não sabe 

La
ze

r/
o

u
tr

o
s 

N
eg

ó
ci

o
s 



 

122  

 

Síntese da opinião e da avaliação do turista atual: 

 

Os principais pontos negativos de Belo Horizonte, citados pelos turistas 

foram o trânsito ruim/desrespeito a pedestres/sinalização/transporte público/falta 

metrô/falta estacionamento (45%), limpeza urbana/lixo/sujeira/pichação/ 

poluição/barulho (8%) e violência/segurança (5%). 

Em geral os turistas que passaram por Belo Horizonte se sentiram 

satisfeitos. 85% dos turistas nacionais afirmaram que a viagem correspondeu 

totalmente às suas expectativas e 90% deles pretendem retornar ao destino. A 

parcela de turistas internacionais satisfeitos é menor (61% afirmaram que a viagem 

correspondeu as suas expectativas), mas o percentual de turistas que tem intenção 

de retorno a Belo Horizonte é alta (83% pretendem retornar). 

Entre os turistas a lazer e negócios, as variações foram menores, 

enquanto 83% dos turistas a negócios tiveram suas expectativas correspondidas, 

79% dos turistas a lazer apresentaram a mesma correspondência. A intenção de 

retorno é de 94% para turistas a negócios e de 86% para turistas a lazer. 

Os principais motivos para não retornar a Belo Horizonte foram: Vai viajar 

para outros lugares (35,3%) e porque não gostou/cansativo/poucas atrações 

(29,4%). Já os principais motivos para retornar à cidade foram: Conhecer melhor a 

cidade / centros históricos / arredores / Inhotim / turismo (22,5%), visitar amigos / 

parentes (20,9%), trabalho e negócios (19%), porque gostou da cidade / pessoas / 

cidade bonita (15,2%) e lazer / passear (12,3%). 

O percentual de recomendação é alto em todos os diferentes públicos que 

visitaram a cidade, sendo nacionais com 94% de indicação, internacionais com 86%, 

turistas a negócios 87% e lazer 94%, o que reforça a satisfação dos visitantes. 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PESQUISAS NECESSÁRIAS AO DIAGNÓSTICO 

DA SITUAÇÃO ATUAL DA MARCA E DO 

TURISMO EM BELO HORIZONTE E SEUS 

PRODUTOS: relatório de pesquisa dos 

produtos turísticos de Belo Horizonte 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A primeira etapa para Elaboração de Plano de Ações Estratégicas e o 

aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte apresenta as 

pesquisas necessárias ao diagnóstico da situação atual da marca e do turismo da 

cidade e de seus produtos atuais, sendo constituído por quatro relatórios 

independentes, conforme está orientado no termo de referência para o trabalho. São 

eles: 

 Relatório da Pesquisa de Demanda Nacional e Internacional; 

 Relatório da Pesquisa de Posicionamento da Marca Turística de Belo 

Horizonte; 

 Relatório da Pesquisa de Produtos Turísticos de Belo Horizonte, que 

está sendo apresentada na sequência; 

 Relatório da Pesquisa da Concorrência. 

 

Este relatório de pesquisa dos produtos turísticos de Belo Horizonte, 

conforme previsto no Termo de Referência do Edital de Concorrência Nº 

23183/DMKT/2012, elenca os produtos prioritários do destino, inclui descrição da 

situação, da posição competitiva dos mesmos e define os seus mercados atuais. O 

conteúdo deste documento corresponde exclusivamente aos dados e análise da 

oferta turística do destino e seu entorno, sem cruzamentos com as demais 

pesquisas realizadas para o projeto nesta fase do trabalho, pois este é o objeto 

previsto para as etapas subsequentes, mais especificamente na atualização do 

Plano Horizonte.  

A pesquisa de produtos turísticos de Belo Horizonte utiliza como 

referência dois processos de planejamento elaborados para a Empresa Municipal de 

Turismo de Belo Horizonte (Belotur), porque são instrumentos que, mesmo tendo 

finalidades e aplicando metodologias diferentes, realizaram criteriosos processos de 

mapeamento, avaliação de atratividade e hierarquização da oferta turística no 

destino:  

 Plano Horizonte – Marketing Turístico de Belo Horizonte, elaborado no 

ano de 2006 pela consultoria Chias Marketing; 
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 Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do 

Município de Belo Horizonte (PDITS BH), elaborado pela Fundação 

João Pinheiro no ano de 2010.  

 

E, para fins de atualização dos dados e informações sobre os produtos 

turísticos belo-horizontinos, foram considerados os conteúdos veiculados no sítio 

promocional do destino (www.belohorizonte.mg.gov.br/atrativos), e no Guia Turístico 

de Belo Horizonte, publicado mensalmente pela Belotur, tendo sido consultadas 

duas edições, a outubro de 2012 e a de Janeiro de 2013.  A consulta a essas fontes 

permitiu um completo mapeamento da oferta turística atual da capital mineira, os 

resultados foram tabulados em uma planilha excel e  encontra-se  disponível nos 

Apêndices. 

No processo de avaliação, além do mapeamento por meio das fontes 

secundárias supracitadas, foram considerados: 

 Presença e apresentação dos produtos turísticos belo-horizontinos em 

guias turísticos brasileiros de referência e sítios especializados em 

viagens; dentre os quais destacamos o Guia Quatro Rodas Brasil 

2013, o Guia Unicard Unibanco Brasil 2005, o Uol Viagens 

(www.viagem.uol.com.br) e o Férias Brasil (www.feriasbrasil.com.br); 

 As opiniões de representantes do trade e dos profissionais do setor, 

sobre a oferta turística da cidade; as reuniões foram realizadas pela 

Consultoria, entre os dias 15 e 22 de outubro de 2012, com a 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais (ABIH 

MG), o Belo Horizonte Convention Visitors Bureau (BHCVB), a 

Associação Brasileira de Empresas de Eventos Minas Gerais (ABEOC 

MG), Associação Comercial de Minas Gerais (ACMinas) e o 

Departamento de Desenvolvimento de Produtos Turísticos da Belotur;  

 Visitas técnicas realizadas pela Consultoria aos atrativos turísticos de 

Belo Horizonte no período entre os dias 12 e 22 de outubro de 20125.   

 

 

 

                                            
5
 Lista completa dos produtos visitados e fotos encontram-se como Apêndice A deste Relatório.  
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Essas iniciativas tinham por objetivo: 

 Verificar as condições atuais da seleção dos produtos turísticos do 

destino; 

 Avaliar tecnicamente eventuais novos produtos ou que foram 

substancialmente melhorados nos últimos anos;  

 Identificar novas possibilidades não consideradas nos documentos de 

referência; 

 Conhecer a imagem, o posicionamento e a notoriedade dos produtos 

turísticos atuais. 
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1 MARCOS REFERENCIAIS PARA A PESQUISA DOS PRODUTOS 
TURÍSTICOS DE BELO HORIZONTE 

 

 

1.1 O perfil de Belo Horizonte 

 

 

Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, é uma cidade jovem, 

com pouco mais de cem anos, construída no final do século XIX para ser um 

símbolo da República Brasileira recém-proclamada e um marco dessa nova era, 

como uma representação do desenvolvimento e do progresso que o governo 

republicano seria capaz de promover. Uma cidade moderna, planejada em todos os 

seus detalhes, desde a escolha da localização à sua estrutura física e 

funcionalidade.  

Emoldurada pela Serra do Curral, a paisagem belo-horizontina se 

caracteriza pela geografia sinuosa em contraste com a regularidade do traçado de 

suas ruas nas áreas mais centrais, pela harmonia de suas áreas verdes que 

desenham jardins e descortinam mirantes e pela arquitetura que soube incorporar os 

estilos determinantes ao longo de sua história, criando conjuntos representativos do 

neoclássico, do eclético, do art decó e do modernismo.    

Belo Horizonte possui uma localização territorial privilegiada, a cidade 

está no centro de Minas Gerais e da região Sudeste, aspecto favorável não apenas 

no que concerne à proximidade geográfica com os principais mercados emissores 

do turismo brasileiro, mas também pela conectividade aérea e sua integração com 

os maiores aeroportos do País, o que facilita o deslocamento de turistas 

internacionais em viagens integrando outros destinos.  

Turisticamente Belo Horizonte se destaca pelo conjunto de atrativos 

resultantes de seu contexto ambiental, de sua formação sociocultural e sua 

economia dinâmica, e que se somam ao rico patrimônio natural e cultural de seu 

entorno; onde se encontram os patrimônios mundiais, uma reserva da biosfera, um 

Parque Nacional, diversos parques estaduais e RPPNs, além de inúmeros 

monumentos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN); a lista com seleção de produtos se encontra nos Apêndices. Esses 

aspectos demonstram a diversidade turística do destino e indicam que a cidade tem 
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capacidade para motivar a captação de turistas, pessoas que se deslocam atraídos 

por sua programação e equipamentos culturais, pelas ofertas relacionadas à 

produção associada, negócios e eventos, aventura e ecoturismo6, compras, dentre 

outros. 

O cenário atual é de excelentes oportunidades para o turismo belo-

horizontino.  A capital mineira tem vivido um momento de grandes transformações, 

motivadas pelo fato de ter sido escolhida pela Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA) para ser uma das 12 cidades-sedes da Copa de 2014, o que 

permitiu a requalificação de equipamentos esportivos, a melhoria das condições de 

mobilidade urbana e a rápida ampliação da oferta hoteleira; outro ponto importante é 

a transferência da sede administrativa do governo estadual da Praça da Liberdade 

para a Cidade Administrativa Tancredo Neves (Rodovia Prefeito Américo Renê 

Gianetti no Bairro Serra Verde). Nas antigas edificações funcionais está sendo 

implantado um complexo de grandes atrações culturais. Essas mudanças se somam 

à visibilidade internacional que a realização da Copa FIFA 2014 proporcionou às 

cidades-sedes, que são benefícios positivos de imagem, e deverão contribuir para o 

posicionamento do destino e para a captação de mais visitantes estrangeiros.  

Essa perspectiva otimista para o turismo em Belo Horizonte é 

compartilhada por lideranças do trade turístico local. Em entrevista com diretores da 

Associação Comercial de Minas Gerais (ACMinas),  foi destacado  o momento e 

que, na opinião do grupo,  extrapolava à realização da Copa. Além da ampliação da 

oferta hoteleira, eles salientaram o projeto de ampliação do Terminal 02 do 

Aeroporto Tancredo Neves e dois projetos de implantação de trem turístico: uma 

linha ligando o Museu de Artes e Ofícios (que está sediado na estação ferroviária de 

Belo Horizonte) ao Instituto Inhotim (em Brumadinho na Região Metropolitana) e 

outra em direção à Sabará, cidade histórica na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte.  

 

 

                                            
6
 As ofertas qualificadas de ecoturismo em grandes cidades e entornos próximos, constituem-se em 

diferenciais competitivos para esses destinos, pois ampliam as possibilidades para a motivação de 
fluxos turísticos, sobretudo pela combinação com outros interesses e motivos de viagem; e se 
destacam exatamente porque não são atrações típicas ou previsíveis. No caso de Belo Horizonte 
estão sendo consideradas as ofertas disponíveis em um raio de até 100 kms de distância ou 
equivalente a duas horas de viagem.  
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1.2 A identificação dos produtos turísticos de Belo Horizonte e seu entorno 

 

 

O produto turístico distingue-se de outros produtos por ser intangível, por 

integrar atividades e serviços de diferentes cadeias produtivas, pela necessidade de 

deslocamento para o seu consumo, por possibilitar experiências diferenciadas em 

função da combinação de atividades e serviços, das expectativas e motivações do 

turista, dentre outros aspectos. Por isso, a definição de produto turístico não tem o 

mesmo sentido de outros setores produtivos. Existem vários conceitos e 

concepções, sem que haja consenso entre os estudiosos e teóricos do turismo.  

No Brasil, o Ministério do Turismo, compreende produto turístico como o 

conjunto de atrativos, equipamentos e serviços turísticos, acrescido de facilidades e 

ofertado de forma organizada por um determinado preço7. A perspectiva de produto 

como um agrupamento de ofertas é ampla e pouco adequada ao planejamento de 

marketing, porque dificulta as avaliações de atratividade, inviabiliza o processo de 

hierarquização e compromete as análises cruzadas entre oferta e grupos de 

demanda segmentada.  

Segundo o professor Mario Beni, os atrativos constituem a matéria-prima 

da atividade turística porque, na realidade são esses recursos que provocam a 

afluência de turistas8.  A visão de Beni é compartilhada por Josep Chias, que define 

produto turístico como o recurso que permite a realização de uma ou várias 

atividades9.  Ou seja, são os atrativos que geram demanda turística para a rede de 

serviços e equipamentos, eles é que são destacados na promoção de um destino e 

são eles que influenciam na motivação dos fluxos turísticos.  Portanto, a essência de 

um produto turístico é sempre uma “atração”, ao qual se somam os serviços, 

equipamentos e infraestruturas necessárias para permitir a presença e permanência 

do visitante no local.  

Neste sentido, a análise da situação atual da oferta turística de Belo 

Horizonte, diferencia as atrações turísticas existentes na cidade, dos serviços e 

equipamentos disponíveis para o atendimento do turista, apresentando o conteúdo 

em duas sessões independentes e complementares: 

                                            
7
 BRASIL, Ministério do Turismo. Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil: 

Módulo Operacional 7 – Roteirização Turística. Brasília, 2005, p 51 
8
 BENI, Mario. Análise estrutural do Turismo. 12

a
 Ed. São Paulo: Editora SENAC, 2007, p 177 

9
 CHIAS, Josep. Turismo, o negócio da felicidade. São Paulo: Editora SENAC, 2007, pp 26 e 45 
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 Avaliação dos principais serviços disponibilizados para o atendimento 

do visitante, onde são considerados as principais atividades 

características do turismo – hospedagem, alimentos e bebidas, 

agenciamento e espaços para eventos –, com ênfase na quantidade e 

na qualidade da oferta atual;  

 Valoração das atrações turísticas, para determinar o potencial de 

atratividade, estágio de estruturação como oferta turística e 

estabelecer a hierarquização de produtos.  
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2 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS DE BELO 
HORIZONTE  

 

 

Nesta seção foram analisadas as ofertas atuais dos principais setores de 

serviços e equipamentos turísticos de Belo Horizonte, sendo consideradas aquelas 

atividades que existem fundamentalmente para o atendimento da demanda turística 

e que de deixariam de existir em quantidade significativa quando da ausência ou 

pela redução expressiva do volume de visitantes10.  A seleção das atividades para 

avaliação considerou a disponibilidade de dados e informações que permitissem a 

análise, além do PDITS e do Plano Horizonte, foram consultadas as fontes abaixo: 

 O Cadastur (www.cadastur.turismo.gov.br acesso em 14 nov. 2012) é 

o sistema oficial de cadastro das empresas e prestadores de serviços 

turísticos no Ministério do Turismo que, conforme o disposto nos 

artigos 21 e 22 da Lei no 11.771 de setembro de 2008, estabelece a 

obrigatoriedade de cadastramento para as atividades de meios de 

hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, 

organizadoras de eventos, parques temáticos, guias de turismo e 

acompanhamentos turísticos;  

 O Índice de Competividade do Turismo, elaborado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) em parceria com o Ministério do Turismo e o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), avalia 13 dimensões que impactam direta e indiretamente 

a capacidade competitiva do setor, entre elas a de serviços e 

equipamentos; nesta dimensão são analisadas a sinalização e 

informação turística, meios de hospedagem, restaurantes, agências e 

operadoras de receptivo; na avaliação da pesquisa realizada nos anos 

de 2008 a 2010, numa escala de 0 a 100 pontos, os serviços e 

equipamentos turísticos de Belo Horizonte alcançaram média de 72,9 

                                            
10

 A Organização Mundial do Turismo (OMT), nas recomendações do marco conceitual para a 
formulação das contas satélites, lista 170 atividades específicas do turismo relacionadas ao consumo 
dos visitantes nos destinos. No Brasil, foram feitos estudos nesse sentido, no entanto, a base de 
dados estatísticos do setor para os serviços ainda é incipiente.  As 170 atividades podem ser 
consultadas no documento: Economia do Turismo - Uma perspectiva Macroeconômica 2003-2006 
(IBGE) apud Cuenta satélite de turismo: recomendaciones sobre el marco conceptual. Nueva York: 
Naciones Unidas; Madrid: Organización Mundial del Turismo, 2001. 149 p 
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pontos no primeiro ano da avaliação, depois caiu para 72 e em 2010 

saltou para 75,4 pontos;  

 Belotur, dados oficiais veiculados no site promocional 

(www.belohorizonte.mg.gov.b), seções “hospedagem”, “gastronomia” e 

“eventos e negócios”, apresenta informações sobre os serviços e 

equipamentos relacionados a essas atividades específicas; 

 O Guia Quatro Rodas, editado anualmente pela Editora Abril desde 

1965, se constitui no mais importante guia de viagens do Brasil. O 

Guia  contempla informações sobre as condições de acesso – como 

chegar, como circular e quanto custa –, hotéis, restaurantes e atrações 

para mais de 900 destinos brasileiros, incluindo Belo Horizonte.  

 

Com base nas referências acima e na disponibilidade de dados para 

subsidiar a análise, foram definidos quatro tipos de serviços e equipamentos da 

oferta turística belo-horizontina: 

 Meios de hospedagem; 

 Alimentos e bebidas; 

 Agências de receptivo; 

 Espaços e serviços para eventos.  

 

Para cada área específica, também foram acessadas e consultadas 

fontes setoriais, que estão informadas na seção pertinente.  

 

 

2.1 Meios de hospedagem 

 

 

Para a análise da oferta de meios de hospedagem em Belo Horizonte 

foram utilizadas fontes secundárias abaixo indicadas e uma reunião com a 

presidente da ABIH/MG, na qual se procurou identificar as principais questões que 

norteiam o setor de hospedagem na capital mineira.  
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Existem algumas pesquisas e bases de dados quantitativos sobre a oferta 

hoteleira de Belo Horizonte e algumas apresentam também variáveis qualitativas. 

Destacamos a seguir as mais relevantes e consultadas para esta avaliação:  

 O Inventário da Oferta Atual de Unidades Habitacionais dos Meios de 

Hospedagem em Belo Horizonte e em seu Entorno de 2010, realizado 

pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e 

Contábeis de Minas Gerais da Universidade Federal de Minas Gerais 

(IPEAD/UFMG) mapeou os meios de hospedagem da capital mineira, 

região metropolitana e os municípios localizados em um raio de até 

100 quilômetros de Belo Horizonte;  

 Pesquisa de Serviços de Hospedagem 2011 (PSH) – municípios das 

capitais, regiões metropolitanas e regiões integradas de 

desenvolvimento –, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e disponível no sítio eletrônico da instituição 

(http://www.ibge.gov.br acesso em 03 set. 2012), é uma pesquisa de 

abrangência nacional, considera os diferentes tipos de meios de 

hospedagem e as categorias correspondentes;  

 Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais 

(ABIH/MG), em seu sítio na internet (www.abihmg.com.br), 

disponibiliza dados oficiais, referentes ao ano de 2009, da hotelaria de 

Belo Horizonte e região de entorno, até 100 km de distância;  

 Belotur, na seção “hospedagem” do sítio promocional, publica dados 

sobre o número de estabelecimentos por região administrativa e tipo 

(albergue, apart-hotel, pousada, hotel, hotel de lazer, motel, pensão, 

alojamento, camping e outros); na seção “negócios e eventos”, item 

“cidade para os negócios”, apresenta dados sistematizados pela 

ABIH/MG e a Secretaria Extraordinária da Copa de Minas Gerais 

(Secopa/MG), relacionados à quantidade de estabelecimentos, 

categoria e previsão de novos empreendimentos hoteleiros;  

 Placar da Hotelaria 2015, projeto do Fórum de Operadores Hoteleiros 

do Brasil (FOHB) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), faz o monitoramento da oferta hoteleira das 12 cidades 

sedes da Copa de 2014, considerando a expansão por meio da 
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implantação de novos empreendimentos e a evolução da taxa média 

de ocupação (disponível no endereço eletrônico 

www1.sp.senac.br/hotsites/gd3/placar_hotelaria;   

 O Guia Quatros Rodas edição 2013, publicado pela Editora Abril, que 

classifica os meios hospedagem em 6 diferentes categorias: luxo, 

muito confortável, confortável, médio conforto, simples e muito 

simples; além de destacar aspectos como o ambiente ou localização, 

o charme das instalações e serviços, vista panorâmica e 

sustentabilidade.  

 

 

2.1.1 QUANTO AO NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, 

UNIDADES HABITACIONAIS (UHS) E LEITOS DISPONÍVEIS EM BELO 

HORIZONTE 

 

 

Das fontes consultadas, apenas a ABIH/MG disponibiliza informações 

referentes ao total de estabelecimentos, UHs e leitos, as demais informam um ou 

outro e a comparação dos dados, quando possível, revela algumas diferenças:  

 

Tabela 27 - Oferta hoteleira de Belo horizonte – estabelecimentos, UHs e leitos 
 

Fontes de dados 
N

o
 de 

estabelecimentos 
N

o
 de UHs N

o
 de leitos 

ABIH/MG 103
11

 8.365 18.068 

Inventário IPEAD/UFMG 2010 118 4.532  

Belotur – seção “hospedagem” 166   

Belotur – seção “negócios e eventos” 107
12

  17.921 

PSH IBGE 291  13.353 

Placar da Hotelaria 2015
13

   6.281 

Cadastur 64   

Guia Quatro Rodas  80   

 
Fontes: ABIH/MG, inventário IPEAD/UFMG 2010, Belotur, PHS IBGE, Placar da Hoteleria 2015, Guia 
Quatro Rodas 

                                            
11

 Mais 4 hotéis teriam sido inaugurados após 2009, segundo informou a Presidente da ABIH/MG na 
entrevista realizada para esta pesquisa, totalizando 107 estabelecimentos hoteleiros em Belo 
Horizonte.  
12

  Na seção “eventos e negócios”, item “cidade para negócios”, considera como meios de 
hospedagem oficiais os hotéis, hotéis de lazer, pousadas e albergues.  
13

 www1.sp.senac.br/hotsites/gd3/placar_hotelaria acessado em 14/11/2012 
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Nas fontes consultadas, observa-se ainda que: 

 O inventário IPEAD/UFMG identificou 428 meios de hospedagem no 

município de Belo Horizonte, mas destacou 118 em função do porte e 

padrão dos empreendimentos; 

 No entorno da capital mineira, em um raio de até 100 quilômetros de 

distância, a oferta hoteleira varia entre 207 estabelecimentos, com 

12.273 leitos, segundo a Belotur, ou 279 empreendimentos, com  

aproximadamente 16 mil leitos, conforme os dados da ABIH/MG para 

o ano de 2009; 

 De acordo com os dados da PSH, Belo Horizonte representa 5,8% da 

oferta hoteleira entre as capitais de estado e o Distrito Federal.  

 

O inventário IPEAD/UFMG 2010, a Belotur e a PSH disponibilizam 

informações quanto à composição do tipo hospedagem, mas os dados são 

discrepantes, conforme evidencia o gráfico do quadro abaixo.  

 

Gráfico 34 - Oferta hoteleira de Belo Horizonte – por tipo de hospedagem 

 

Fonte: Inventário da Oferta Atual de Unidades Habitacionais dos Meios de Hospedagem em Belo 
Horizonte e em seu Entorno. IPEAD/UFMG, 2010. Pesquisa de Serviços de Hospedagem – PSH 
2011. IBGE 

 

A Belotur disponibiliza dados sobre a distribuição geográfica dos 

estabelecimentos hoteleiros de Belo Horizonte, utilizando como referência as regiões 

administrativas municipais. A região Centro-Sul concentra mais de 60% da oferta 
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hoteleira atual da cidade, seguida pela Pampulha, onde estão localizados 15% dos 

hotéis, como mostra o Gráfico 35 a seguir: 

O monitoramento da taxa média de ocupação hoteleira é feito pela 

ABIH/MG, que desde 2007 adota um sistema online para o acompanhamento diário 

do desempenho dos meios de hospedagem quanto à ocupação, valor da tarifa e 

número de apartamentos em operação. Essa ferramenta é chamada de Cesta 

Competitiva e os empreendimentos monitorados participam por adesão. Os 

resultados mostram um crescimento progressivo no período de 2007 a 2012, 

conforme mostra o Gráfico 36 a seguir: 

 

Gráfico 35 - Oferta hoteleira de Belo Horizonte – distribuição por região administrativa 

 

Fonte: Belotur, elaboração Chias Marketing 

 

Gráfico 36 - Taxa média de ocupação hoteleira Belo Horizonte 2005-2011 

 

Fonte: ABIH/MG 
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A taxa média de ocupação hoteleira em Belo Horizonte gira em torno de 

64%, o crescimento no período entre 2005 e 2011 apresentou resultados positivos, a 

exceção do ano de 2009, quando registrou uma retração de aproximadamente 5%.  

A diminuição da taxa de ocupação em 2009 não encontra explicações nos 

dados disponibilizados pela ferramenta da Cesta Competitiva, mas provavelmente 

ela é consequência da crise econômica mundial que se instalou no final de 2008 e 

que afetou seriamente alguns setores da economia brasileira, especialmente a 

mineração, com prejuízos para a demanda hoteleira; a melhora dos índices de 

ocupação hoteleira em 2010 pode ter sido influenciada pelo crescimento de outras 

atividades econômicas. De qualquer forma, os indicadores apontam oscilações 

importantes na ocupação hoteleira entre os meses e o período da semana.  

 

Gráfico 37 - Taxa média mensal de ocupação hoteleira em Belo Horizonte 2010-
2011 - sazonalidade 

 

Fonte: ABIH/MG 

 

Dezembro e Janeiro são os meses que registram a menor taxa de 

ocupação hoteleira em Belo Horizonte. Nos dois anos analisados o índice ficou em 

torno de 55%.  O período de maior alta são os meses entre julho e outubro, em 2011 

o pico foi em setembro, quando foram registrados 79% de ocupação. 

Comparativamente, o período de maior oscilação ocorreu no primeiro quadrimestre 

de 2011, quando se observa uma diferença no pico da taxa de ocupação de quase 
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20% em relação ao mês de fevereiro de 2010 e 2011, seguido por uma queda de 

aproximadamente 10% em março. Em abril, a ocupação volta a crescer e, deste 

ponto em diante, a curva segue uma evolução semelhante à de 2010.  

 

Gráfico 38 - Taxa média mensal de ocupação hoteleira em Belo Horizonte 2012 – 
conforme o período da semana 

 

Fonte: ABIH/MG 

 

No entanto, verifica-se uma forte oscilação ao longo da semana, nos dias 

úteis registram a maior ocupação e nos finais de semana a taxa cai 

aproximadamente 20%, como mostra o gráfico do quadro 06 acima. Esse resultado 

é um indicativo de que em Belo Horizonte existe uma predominância da demanda do 

turista de negócios e eventos, sobre o público de lazer; isto porque normalmente o 

primeiro realiza suas viagens em dias úteis, enquanto o último viaja principalmente 

nos fins de semana e feriados prolongados em períodos de baixa estação.   

 

 

2.1.2 QUANTO AO PADRÃO OU CATEGORIA DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

 

A PSH/IBGE e a Belotur, com dados sistematizados pela ABIH/MG e 

Secopa/MG, utilizam a mesma matriz de classificação por categoria hoteleira, mas 

chegam a resultados distintos em todas as categorias, como mostra o gráfico 

abaixo: 
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Gráfico 39 - Meios de hospedagem no município de Belo Horizonte – categoria 
(Oferta hoteleira de Belo Horizonte por categoria) 

 

Fonte: PSH/IBGE 2011, Belotur com dados da ABIH/MG e Secopa/MG 

 

De acordo com a PSH/IBGE, na hotelaria belo-horizontina predominam 

empreendimentos das categorias econômica e simples com 66% do total da oferta 

disponível, mas pelos dados publicados pela Belotur essas duas categorias 

correspondem a 45% do total e as categorias turístico e superior juntas representam 

54% da oferta turística atual.   

Além da PHS/IBGE e Belotur, duas outras fontes consultadas apresentam 

dados sobre as categorias dos hotéis de Belo Horizonte: o Placar da Hotelaria 2015 

e o Guia Quatro Rodas.   De acordo com os dados do Placar da Hotelaria 2015, 58% 

da oferta hoteleira da capital mineira são na categoria econômica.  No Guia Quatro 

Rodas, 7% dos hotéis belo-horizontinos estão classificados como muito confortáveis 

(7%), médio confortáveis (24%), econômicos (29%), simples (19%), muito simples 

(5%); observa-se que nenhum hotel da cidade foi classificado como sendo da 

categoria luxo e os 13% que constam do final da lista não se enquadraram em 

nenhuma das categorias de classificação adotadas pelo Guia. 

A pesquisa do IBGE traz ainda informações sobre a adaptação para 

deficientes físicos. Os dados indicam que apenas 120 UHs estão adaptadas, o que 
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corresponde a menos de 1% do total da oferta hoteleira de Belo Horizonte, sendo 

um percentual inferior previsto na legislação de acessibilidade pertinente14.  

 

 

2.1.3 QUANTO AO TEMPO DE FUNCIONAMENTO E BANDEIRA DOS 

EMPREENDIMENTOS 

 

 

De acordo com o inventário IPEAD/UFMG 2010, 36,91% dos 

empreendimentos hoteleiros foram construídos há mais de 20 anos (25,93% têm 

mais de 30 anos de funcionamento), e 30,37% têm mais de 10 anos que foram 

inaugurados.  

O levantamento do IPEAD/UFMG 2010 identificou que 71,19% dos 

estabelecimentos na capital possuem atuação independente, 21,19% têm vínculo 

com redes nacionais e 7,63% com redes internacionais. Ao que tudo indica a rede 

hoteleira de Belo Horizonte ainda se mantêm sob o controle de administrações 

familiares, porque são empreendimentos ligados às famílias por duas ou mais 

gerações, havendo reciprocidade entre a visão desses negócios e os interesses do 

grupo familiar.    

A presença de bandeiras é um requisito de competitividade do setor, 

porque confere confiabilidade para profissionais do trade e para o consumidor final, 

principalmente nos mercados internacionais. Assim, a situação atual da oferta 

hoteleira da capital mineira apresenta uma lacuna significativa, que se agrava pela 

predominância dos empreendimentos nas categorias econômica ou simples, sem 

propostas conceituais diferenciadas como são os hotéis design ou hotéis boutique, 

que é uma das tendências da hotelaria no mundo, inclusive para públicos 

executivos. 

                                            
14 No Brasil, a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida é 

tratada pelas Leis 10.098/2000 e 10.048/2000, que foram regulamentas pelo Decreto 5.296 de 02 de 
dezembro de 2004.   A Deliberação Normativa 429 de 2002 da EMBRATUR dispõe no seu Artigo 8º 
- Parágrafo 5º: “Os responsáveis pelos Meios de Hospedagem deverão garantir prioridade de 
ocupação às Pessoas Portadoras de Deficiência, nas UHs, adaptadas para seu  uso”.  E a norma 
técnica NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece critérios e 
parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.  
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2.1.4 PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO DO SETOR 

 

 

Para atender aos requisitos da cidade-sede da Copa FIFA de 2014, Belo 

Horizonte teve que estimular a expansão da sua oferta hoteleira e, com isso, foi 

autorizada a construção de novos empreendimentos, no entanto, há controvérsias 

quanto o número exato de novos hotéis previstos. 

Em reunião com a ABIH/MG, a Presidente informou que estavam em 

andamento no momento desta pesquisa, a construção de 23 novos 

empreendimentos hoteleiros.  

De acordo com as estimativas da ABIH/MG, 40% dos novos hotéis seriam 

na categoria equivalente a 4/5 estrelas, o equivalente a luxo/superior.  Isso significa 

que o perfil da hotelaria belo-horizontina, apesar dos lançamentos, deve se manter 

nos próximos anos, pois os novos empreendimentos não permitirão uma mudança 

do quadro atual.  Mas a ABIH/MG previa algumas mudanças significativas no 

modelo de gestão, pois os projetos em execução são vinculados a redes hoteleiras 

nacionais e internacionais; essa mudança deveria trazer resultados na administração 

dos negócios do setor, que passa a ter uma estrutura mais profissional e menos 

familiar, tanto nos níveis gerenciais quanto das funções operacionais.  

O PDITS BH 2010 apresenta dados divulgados pela Prefeitura de Belo 

Horizonte (PBH) em 2011, os números indicavam uma projeção de crescimento 

ainda maior, naquele ano seriam 41 projetos hoteleiros previstos, 8 já estavam em 

fase de construção, 22 em processo de licenciamento e 11 em negociação. 

Considerando apenas os 30 projetos em fase de construção ou de licenciamento, 

significaria um acréscimo de 6.819 UHs até a Copa de 2014.  

A Belotur, no site promocional, com base nos dados do inventário 

IPEAD/UFMG, ABIH/MG, Secopa/MG e indicadores próprios, informava que 

estavam previstos a construção de 51 novos hotéis em Belo Horizonte, para serem 

inaugurados até março de 2014, totalizando mais 16.551 leitos15; esses números 

significaria quase dobrar a oferta de leitos da cidade, conforme as informações 

publicadas pelo próprio órgão oficial de turismo da cidade.  

 

                                            
15

 www.belohorizonte.mg.gov.br seção “negócios e eventos”, item “cidade para negócios” acessado 
em 25 de mar 2013. 
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No Placar da Hotelaria 2015, os dados publicados da 4ª edição da 

pesquisa mapearam os projetos de empreendimentos hoteleiros previstos para a 

capital mineira e identificou que mais 5.778 UHs serão inauguradas até o fim de 

2014, o que significaria quase dobrar a oferta hoteleira atual da cidade que, de 

acordo com o Placar é de 6.281 UHs, um crescimento de 92%. Além do 

crescimento, de acordo com os dados analisados, os novos empreendimentos 

permitiriam uma mudança do perfil da hotelaria de Belo Horizonte, que passaria a ter 

aproximadamente 51% de suas UHs na categoria econômica, contra os atuais 58%, 

e a criação de 6% de UHs na categoria uspcale, que até então não contava com 

nenhuma oferta, como mostra o gráfico do gráfico 40.  

 

Gráfico 40 - Meios de hospedagem no município de Belo Horizonte  
(Projeção de crescimento da hoteleira de BH - UHs por categoria) 

 

Fonte: Placar da Hotelaria 2015 – FBOH/SENAC 

 

No entanto, as projeções do Placar da Hotelaria 2015 colocavam Belo 

Horizonte como a cidade sede da Copa de 2014 com o maior risco de super oferta 

hoteleira. A avaliação era de que a taxa média de ocupação atual (de 

aproximadamente 64%) deveria cair para 49%, porque a demanda não cresceria o 

suficiente.  

Uma matéria veiculada no jornal O Estado de São Paulo em 12 de 

setembro de 2012, assinada por José Ernesto Marino Neto, que é presidente da 
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BSH Internacional, associa o fenômeno da expansão hoteleira no Brasil às 

facilidades e incentivos públicos disponíveis para o setor. E no artigo, ele afirma que: 

 

Entre os municípios brasileiros, Belo Horizonte foi o mais agressivo: 
incentivou a invasão de hotéis e apart-hotéis concedendo o direito de maior 
construção sobre o solo. Em pouco tempo, mais de 67 projetos hoteleiros 
foram apresentados à prefeitura. (ESTADÃO, 2012) 

 

 

2.2 Alimentos e Bebidas (A&B) 

 

 

Para a análise dos serviços de alimentos e bebidas em Belo Horizonte, 

além do PDTIS, foram consultadas as seguintes fontes: 

 Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais 

(Abrasel/MG); 

 Belotur, dados publicados no sítio promocional, seção “gastronomia”, 

onde as informações veiculadas indicam a quantidade existente, a 

distribuição por região administrativa e, no caso dos restaurantes, o 

tipo de cardápio oferecido; 

 Guia Quatro Rodas Brasil 2013; 

 Cadastur – Ministério do Turismo; 

 Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, entidade nacional 

criada há quase 20 anos e que congrega restaurantes da alta 

gastronomia no país. 

 

Belo Horizonte é uma cidade identificada com a gastronomia mineira e o 

lugar que melhor sintetiza a culinária regional das Minas Gerais, mas não se limita a 

esse tipo de oferta; a cidade oferece experiências contemporâneas, pela fusão com 

outras cozinhas e releituras de pratos tradicionais, além de uma ampla oferta de 

restaurantes com cardápios internacionais.  Outro aspecto, não menos importante, é 

o fato de Belo Horizonte ser conhecida como a capital brasileira dos botecos, ou 

melhor, de ser declarada oficialmente como capital mundial dos botecos pela Lei 

9714, publicada no Diário Oficial do Município em 25/06/2009, que institui ainda o 

Dia Municipal dos Botecos, a ser comemorado anualmente no terceiro sábado do 
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mês de maio16.  Essa categoria de bares mais informais é um elemento 

característico da identidade cultural belo-horizontina, está presente na imagem 

turística atual da cidade e na sua oferta gastronômica, como evidenciam os 

principais guias turísticos17, e se constituí como fator determinante de seu 

posicionamento no mercado. 

Portanto, a oferta gastronômica belo-horizontina não é apenas um serviço 

para o atendimento das necessidades dos visitantes, ela se constitui em um 

importante atrativo turístico da cidade, com capacidade para mobilizar fluxos 

turísticos e para agregar valor a outros produtos e ofertas do destino; e como tal, ela 

será avaliada no item 3 deste relatório.  

  Os empresários do setor manifestam preocupação em relação ao futuro 

dos botecos na cidade, segundo eles, ao mesmo tempo em que esses 

estabelecimentos são valorizados como patrimônio cultural belo-horizontino, a 

legislação e a fiscalização municipal atuam para restringir seu funcionamento, 

limitando o horário de suas atividades, coibindo o uso das calçadas e sendo 

excessivamente rigorosa no controle sonoro.  

 

 

2.2.1 DIMENSIONAMENTO DO SETOR DE A&B EM BELO HORIZONTE 

 

 

Segundo a Abrasel, o segmento de alimentos e bebidas (A&B) é 

classificado como “alimentação fora do lar” e compreendem os bares, restaurantes, 

                                            
16

 Disponível no Diário Oficial do Município no link http://portal6.pbh.gov.br/dom/ 
iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=999126  (acessado em 25 mar 2013). Belo Horizonte 
ostenta o recorde da cidade com o maior número de bares e restaurantes por habitante, conforme 
veiculado no sítio do Rank Brasil (http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/ 
0Ijl/Cidade_Com_Maior_Numero_De_Bares_E_Restaurantes acessado em 25 de mar de 2013). 
17

 A imagem de Belo Horizonte como a cidade dos botecos é recorrente nos guias de viagem e na 

impressa especializada, como pode ser verificado nas indicações: http://www.feriasbrasil.com.br  

(acessado em 25 de mar 2013); http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/br-mg-belo-horizonte (acessado 

em 25 mar de 2013); http://viagem.uol.com.br/guia/cidade/belo-horizonte.jhtm  (acessado em 25 de 

mar de 2013);  http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2011/12/bares-sao-referencias-entre-pontos-

turisticos-de-belo-horizonte.html (acessado em 25 de mar de 2013);  KUGEL, S. The Other Brazil: 

Minas Gerais. New York Times, New York. 22  Out. 2009. Disponível em 

http://travel.nytimes.com/2009/10/25/travel/25brazil.html?pagewanted=4&_r=0  (acessado em 25 mar 

2013) ; Guia Quatro Rodas 2011. São Paulo: Editora Abril, 2010, p 153; Guia Unicard Unibanco. São 

Paulo: Bei Comunicação, 2005, p 209.  
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cafeterias, buffets, casas noturnas, empresas de catering, sorveterias, lanchonetes, 

quiosques, lojas de conveniência, trailers de lanhes, empresas de alimentação 

industrial e demais empresas afins. Dentro deste espectro, de acordo com os dados 

da Abrasel de Minas Gerais (Abrasel/MG), Belo Horizonte possuía no momento da 

pesquisa cerca de 12.000 estabelecimentos, gerando mais de 72.000 empregos 

diretos e movimentação financeira em torno de 216 milhões por mês. Destes 

estabelecimentos, 189 restaurantes eram afiliados a Abrasel/MG. 

Dados da RAIS 2009 para Belo Horizonte indicam a existência de 4.115 

estabelecimentos formais de serviços de alimentação, que em 2009 empregavam 

37.793 trabalhadores na cidade: 

 3.807 restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de 

alimentação e bebidas, que empregavam 31.720 pessoas;  

 34 estabelecimentos de serviços ambulantes de alimentação, que 

empregavam 214 pessoas;  

 274 empresas de serviços de catering, bufê e outros serviços de 

comida preparada, que empregavam 5.859 pessoas.  

 

A Belotur, no sítio promocional, em sua seção “gastronomia”, 

disponibilizava lista com a oferta do setor, por tipo de estabelecimento:  

 604 restaurantes e 26 tipos de cozinha;  

 391 bares; 

 119 cafeterias.  

 

A análise dos dados disponibilizados no sítio eletrônico da Belotur indica 

que a região administrativa Centro-Sul de Belo Horizonte concentra 

aproximadamente 65% dos estabelecimentos de A&B, tendência observada também 

para as ofertas de meios de hospedagem.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 147 

 

Gráfico 41 - Oferta de serviços de gastronomia em BH – por região administrativa 

       

Fonte: Belotur, elaboração Chias Marketing 

 

O Guia Quatro Rodas, edição 2013, elenca 117 empreendimentos de 

A&B em Belo Horizonte, classificados pelo tipo, destaca a fama dos botecos na 

cidade que, segundo a publicação, estão presentes praticamente em cada esquina:  

 

Gráfico 42 - Oferta de A&B em Belo Horizonte 2013 – seção onde comer - por tipo 
de serviço 

 

Fonte: Guia Quatro Rodas 2013 

 

Na base de dados do Cadastur constam o registro de apenas 55 

estabelecimentos comerciais de A&B, sendo 42 restaurantes, 10 bares e 02 

cafeterias.  
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2.2.2 ASPECTOS QUALITATIVOS DOS SERVIÇOS DE A&B 

 

  

De acordo com os dados do Guia Quatro Rodas 2013, que é considerado 

o mais importante guia turístico brasileiro, e da Associação dos Restaurantes da Boa 

Lembrança, reconhecida por integrar a melhor oferta de restaurantes de chefs do 

Brasil, a capital mineira encontra-se em posição de destaque no país em termos da 

oferta de serviços gastronômicos. 

O Guia Quatro Rodas adota um sistema de classificação dos restaurantes 

padronizado para todo o Brasil, utilizando como critérios a qualidade da cozinha, as 

instalações e serviços e preço; que são avaliados de forma independente, em que a 

classificação de um critério não interfere ou reflete sobre outro. 

 

Gráfico 43 - Oferta de A&B em Belo Horizonte 2013 – seção onde comer – 
classificação categoria “cozinha” 

 

Fonte: Guia Quatro Rodas Brasil 2013 

 

No conjunto de estabelecimentos de A&B avaliados em Belo Horizonte, 

10 se distinguiram positivamente e figuram no Guia como restaurantes estrelados 

pela “qualidade da cozinha”; foram registradas mudanças favoráveis nas edições 

recentes, com mais restaurantes integrando esse grupo de destaque, no entanto, 

aproximadamente 60% dos empreendimentos avaliados tiveram a cozinha 

classificada como “regular”. Mas, cabe ressaltar que, a avaliação da cozinha pelo 
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Guia, cobriu até o momento pouco mais de 2/3 do universo de estabelecimentos 

listados, o que pode alterar significativamente esse quadro.   

Quanto ao conforto das instalações e qualidades dos serviços, a oferta de 

A&B de Belo Horizonte avaliada pelo Guia Quadro Rodas Brasil foi, em sua maioria, 

classificada na escala entre o “médio conforto” e o “simples”; resultado que parece 

indicar a predominância de ambientes mais informais e descontraídos, que são 

característicos nos botecos e assemelhados.  

 

Gráfico 44 - Oferta de A&B em Belo Horizonte 2013 – seção onde comer – 
classificação categoria “serviço” 

 

Fonte: Guia Quatro Rodas 2013 

 

No Guia Quatro Rodas, a seção “onde comer”, a categoria “preço” 

considera o gasto médio por pessoa, com faixas pré-definidas. Na avaliação da 

categoria “preço” dos serviços de A&B em Belo Horizonte, predominam as faixas de 

gastos inferiores a R$ 74 por pessoa; um resultado coerente com a classificação 

atribuída à categoria “serviços”, conforme apresentado no item anterior.  
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Gráfico 45 - Oferta de A&B em Belo Horizonte – seção onde comer 2013 – 
classificação categoria “preço” 

 

Fonte: Guia Quatro Rodas 2013 

 

A Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança tem atualmente 97 

restaurantes filiados em todo o Brasil, dos quais 13 empreendimentos estão 

localizados em Belo Horizonte e, numericamente, a cidade encontra-se atrás apenas 

do Rio de Janeiro. O interessante nos restaurantes afiliados é o esforço no sentido 

de oferecer uma gastronomia diferenciada, autoral e serviços de alto padrão.  

 

 

2.3 Serviços e equipamentos para eventos em Belo Horizonte 

 

 

Não existiam, até o momento da pesquisa, dados sistematizados sobre a 

oferta de serviços e equipamentos para eventos na cidade de Belo Horizonte. O 

ultimo mapeamento mais abrangente havia feito no âmbito do PDITS em 2010 e, 

desde então, não existiam registros quanto à inauguração de novos equipamentos 

na cidade. Com a ampliação da oferta hoteleira e a inauguração de novos hotéis, a 

previsão é que esses novos empreendimentos hoteleiros ampliem também a oferta 

de espaços para eventos de pequeno porte.   

Mas algumas fontes disponibilizam informações relevantes para a análise 

do segmento de turismo de eventos, se encontram abaixo identificadas, e foram 
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realizadas duas reuniões com instituições relacionadas, uma com a diretoria do 

BHCVB e outra a Presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos de 

Minas Gerais ABEOC/MG. 

 Na base de dados do Cadastur, constam registradas 108 empresas de 

organização de eventos com endereço em Belo Horizonte e outras 23 

de apoio à realização de eventos, que fazem principalmente a locação 

de equipamentos e mobiliários. Não foram identificados registro no 

Cadastur de nenhum dos grandes centros de eventos da cidade; 

 No sítio eletrônico Abeoc MG (www.abeoc.org.br acessado em 15 de 

nov 2012), constam 20 empresas afiliadas, dessas 17 são realizadores 

de eventos, espaços e infraestrutura de apoio;  

 No sítio eletrônico BHCVB (www.soubh.com.br acessado em 15 de 

nov 2011) constam 197 empresas e instituições associadas, das quais 

08 são centros de convenções e espaços para eventos, 1 empresa 

montadora de feiras e exposições, 23 promotores e organizadores de 

eventos e 05 empresas prestadoras de serviços para eventos; quanto 

aos espaços de eventos, as informações destacam 46 centros de 

convenções e espaços para eventos, mas não apresentam detalhes 

sobre essa infraestrutura; 

 No sítio promocional da Belotur (acesso em 15 de mar 2013), seção 

“eventos e negócios” estão listados os 6 principais espaços para a 

realização de eventos com maior capacidade de público em Belo 

Horizonte.  

 

Em reunião realizada com a diretoria do BHCVB, os participantes 

destacaram os principais diferenciais competitivos da capital mineira no segmento 

de turismo de eventos:  

 A posição geográfica privilegiada, devido à proximidade com os 

principais mercados emissores do turismo brasileiros, incluindo as 

maiores capitais; 

 Boa infraestrutura de acesso aéreo (02 aeroportos, o novo acesso 

rodoviário do principal aeroporto); 

 A oferta hoteleira e gastronômica; 
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 A moderna frota de táxis com motoristas capacitados; 

 Oferta de espaços para eventos; 

 Posição da cidade no ranking da Internacional Congress and 

Convention Association (ICCA);  

 A oferta cultural de Belo Horizonte, cidade que é uma síntese cultural 

de Minas.  

 

No entanto, a avaliação feita pela diretoria do BHCVB não permite 

conclusões objetivas quanto à modalidade, categoria ou porte de eventos que Belo 

Horizonte teria mais capacidade competitiva para captar frente aos seus 

concorrentes.   

E, a despeito da visão otimista manifestada pela diretoria do BHCVB, 

alguns aspectos avaliados positivamente como diferenciais competitivos de Belo 

Horizonte para o segmento de eventos, não encontram fundamento na realidade ou 

não consideram as mudanças ocorridas no país e que possibilitaram melhorias 

também para os destinos concorrentes:  

 Belo Horizonte vem perdendo posições no ranking da ICCA, em 2011 

ficou atrás da cidade mineira de Ouro Preto;  

 A infraestrutura aeroportuária e as condições atuais do acesso aéreo 

se mostram precárias para o atendimento da demanda, as salas de 

embarque e desembarque estão sempre lotadas e a oferta de voos 

ainda é restritiva; 

 Na oferta hoteleira atual, a preponderância é de estabelecimentos nas 

categorias turístico, econômico ou simples, o que é considerado um 

fato limitador para o segmento;  

 A modernização da frota de automóveis, inclusive os táxis, não é um 

fato isolado e exclusivo da cidade, é um fenômeno nacional e o que se 

observa nas ruas de Belo Horizonte é que a renovação da frota de 

táxis está sendo feito principalmente com modelos econômicos; 

 E ainda, quanto à oferta atual de espaços para eventos em Belo 

Horizonte ser um fator positivo, houve um questionamento da 

Consultoria durante a própria reunião e os participantes reavaliaram 

este posicionamento, compreenderam que os espaços existentes não 
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garantem a competitividade para o destino no mercado nacional, 

sobretudo por que a concorrência está aumentando no segmento, com 

a inauguração de novos centros de convenções, como é o caso do 

empreendimento de Fortaleza, que em seu lançamento na mídia foi 

apresentado como sendo o mais moderno da América do Sul.  

 

 

2.3.1 A OFERTA DE ESPAÇOS PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE 

 

 

Para o mapeamento da oferta de espaços de grande porte existentes em 

Belo Horizonte, foram utilizados os dados levantados pela Fundação João Pinheiro 

na pesquisa de campo para a elaboração do PDITS, as informações disponibilizadas 

pela Belotur no sítio promocional, seção “negócios e eventos” e os sítios eletrônicos 

dos próprios espaços, conforme identificação abaixo. 

Belo Horizonte conta com 05 grandes equipamentos para eventos:  

 Expominas, é o mais novo equipamento multifuncional para grandes 

eventos de Belo Horizonte, foi inaugurado em 2006, são 72 mil m2 de 

área construída, com três pavilhões integrados, de 5,5 mil m² cada um, 

arena multiuso com 2.630 m², um centro administrativo, auditório, 

praça de alimentação, 24 salas de conferência, apoio e reunião, foyer, 

passarelas de acesso ao metrô, jardins externos, estacionamento para 

2,2 mil veículos e capacidade para receber público de até 45 mil 

pessoas; espaço é administrado pela Companhia Mineira de 

Promoção (Prominas), empresa de capital misto controlada pela 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

(Codemig) e que opera vinculada à Secretaria de Turismo de Minas 

Gerais (Setur MG); a Prominas administra também o Minascentro; 

informações disponíveis no endereço http://www.expominas.com.br/, 

acesso em 10/Nov/2013;  

 Minascentro foi inaugurado em 1984 depois da obra de adaptação do 

imponente edifício neoclássico projetado em 1926.  Com área total de 

33 mil m2, o espaço por receber até 03 eventos simultâneos, conta 

com vários auditórios e salas para reuniões e apoio logístico e tem 
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como diferencial sua localização no coração do centro da cidade, de 

frente ao Mercado Central e próximo ao Terminal JK, com excelente 

rede de serviços no entorno; informações disponíveis no endereço 

http://www.expominas.com.br/, acesso em 10/Nov/2013;  

 Serraria Souza Pinto é um equipamento para eventos com área 

construída de 05 mil m2, classificado no Guia Turístico de Belo 

Horizonte e na página eletrônica www.belohorizonte.mg.gov.br como 

um centro de cultura; trata-se de uma edificação de 1913 onde 

funcionou uma serraria e que na década de 1990 foi restaurada e 

adaptada para ser um espaço de eventos; o fato de ser um prédio 

histórico que integra o conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça 

da Estação, além de ser administrado pela Fundação Clóvis Salgado 

(FCS), instituição pública que tem como finalidade apoiar a criação e a 

produção cultural, favorece a identificação deste espaço como um 

local vocacionado para os eventos na área da cultura; informações 

disponíveis no endereço http://www.fcs.mg.gov.br, acesso em 

11/Nov/2012;  

 Parque de Exposições Bolívar de Andrade – Gameleira é o mais 

antigo espaço de feiras da cidade, fica em região próxima ao 

Expominas e é destinado principalmente à realização de feiras 

agropecuárias; trata-se também de um equipamento do Governo do 

Estado de Minas vinculado ao Instituto Mineiro de Agricultura, mas que 

funciona com um conselho administrativo específico, formado por 

representantes de diferentes áreas; informações disponíveis no 

endereço http://www.ima.mg.gov.br/, acesso em 11/Nov/2012;  

 Chevrolet Hall foi inaugurado em 2003 e é o único de propriedade 

privada, trata-se de uma arena com palco, pista, arquibancada, 

camarote e camarins, com área total de 1.750 m2; é um equipamento 

vocacionado principalmente à realização de grandes shows e 

espetáculos; informações disponíveis no endereço 

http://www.chevrolethallbh.com.br/; acesso em 11/Nov/2012.   
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A Belotur destaca ainda: 

 O Grande Teatro do Palácio das Artes, projetado originalmente por 

Oscar Niemeyer e que tem capacidade para aproximadamente 1.700 

lugares; segundo os dados disponibilizados pela FCS 

(www.fcs.mg.gov.br, acesso em 14 de mar de 2013), que administra o 

espaço, o teatro dispõe de recursos cênicos e acústicos de elevado 

padrão técnico e é reconhecido como o mais versátil e mais bem 

equipado local para apresentações culturais do estado de Minas 

Gerais; 

 O projeto do Centro de Convenções de Belo Horizonte, que tinha 

conclusão das obras previstas para 2014, mas que de acordo com as 

entrevistas e reuniões realizadas para este diagnóstico, estava sem 

perspectivas de prazo para a construção em função de problemas com 

a desapropriação do terreno.   

 

A taxa média de ocupação dos dois maiores espaços de eventos de Belo 

Horizonte no ano de 2011, o Expominas e o Minascentro ficam em 62,39% e 59,95% 

respectivamente, como mostra o gráfico do quadro abaixo.  

 

Gráfico 46 - Taxa média de ocupação mensal - Expominas e Minascentro em 2011 

 

Fonte: PDITS 2010 
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A curva de sazonalidade é bem mais acentuada para os equipamentos de 

eventos do que se observa nos meios de hospedagem, enquanto nesses últimos os 

piores meses são dezembro e janeiro, com taxas próximas aos 50%; os maiores 

equipamentos de eventos têm dois períodos de menor baixa, que coincidem com as 

férias escolares e dois picos de alta, os meses de maio, outubro e novembro.  

 

 

2.3.2 ESPAÇOS PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE  

 

 

O PDITS BH realizou um mapeamento da oferta de equipamentos com 

espaços para eventos no município de Belo Horizonte. A pesquisa constatou a 

predominância de equipamentos de pequeno porte. Foram identificados 184 locais 

com esse perfil, conforme mostra o gráfico do quadro abaixo. 

 

Gráfico 47 - Oferta de espaços para eventos de pequeno porte em Belo Horizonte 
2010 – quantidade por capacidade de atendimento 

    

Fonte: PDITS BH 2010 

 

A pesquisa de campo realizada pela Fundação João Pinheiro para o 

PDITS identificou oferta de espaços para eventos em 52 equipamentos de 

hospedagem da cidade, são eles que concentram boa parte dos espaços para 

eventos de pequeno porte, como mostra o gráfico abaixo.  
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Gráfico 48 - Oferta de espaços para eventos nos meios de hospedagem de BH 2010 

 

Fonte: PDITS BH 2010 

 

Os dados do Inventário realizado em 2010 pelo IPEAD/UFMG indicam 

que 50,85% dos meios de hospedagem em Belo Horizonte possuem salas de 

reuniões e 15,25% auditórios. Segundo este levantamento, em 2010, as salas de 

reuniões estavam presentes em 66,67% dos estabelecimentos vinculados às redes 

internacionais e 88,89% dos vinculados às redes nacionais.  

Na reunião com a ABIH procurou-se levantar dados sobre a projeção de 

espaços para eventos nos novos hotéis que estão sendo implantados ou com 

licença de construção. Constatou-se a existência de dados ou informações 

detalhadas quanto aos espaços de eventos, mas sabe-se que quase todos os hotéis 

previstos para serem inaugurados até 2013, contarão com salas para a realização 

de eventos. Assim, a expectativa é que a expansão da oferta hoteleira provoque 

também a ampliação da oferta de espaços para eventos de pequeno e médio porte 

em Belo Horizonte.  

Os bares e restaurantes também oferecem espaços para a realização de 

eventos de pequeno porte e de natureza social. De acordo com os dados do PDTIS 

BH 2010, dos espaços de eventos identificados nos estabelecimentos de A&B, 59% 

se encontram em restaurantes, que dispõem de locais para receber entre 12 e 1000 
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pessoas, enquanto 36,36% dos bares/cafés/lanchonetes têm capacidade para a 

realização de eventos para público médio de 184 pessoas.  

As entrevistas realizadas com os dirigentes da ABEOC/MG, ABIH/MG, 

BHCVB e ACMinas apontaram, como opinião unânime deste grupo, que a oferta 

atual dos equipamentos de eventos não é suficiente para garantir a competitividade 

de Belo Horizonte no turismo de eventos e negócios, tanto no mercado nacional 

quanto no internacional; e que nem mesmo a perspectiva de ampliação da oferta de 

espaços associados aos novos empreendimentos hoteleiros vai alterar essa 

realidade.  Na visão das lideranças empresariais do setor, a cidade carece de 

espaços de eventos de médio porte, com capacidade para atender entre 3.500 e 

4.000 pessoas.   

Foram mapeados dois projetos para a construção de um novo centro de 

eventos. Um por iniciativa do próprio Estado, na área do Parque de Exposições da 

Gameleira, como um anexo ao Expominas, mas tem implicações quanto ao local de 

destino para as tradicionais feiras agropecuárias que o local recebe. A outra 

iniciativa é em uma área na Avenida Cristiano Machado, próximo ao Hotel Ouro 

Minas e ao Minas Shopping, mas o processo de desapropriação do terreno esta 

sendo questionado na justiça  e pode inviabilizar o projeto.  

De qualquer forma, verifica-se que em anos recentes Belo Horizonte 

perdeu posições no ranking da ICCA, em 2011 ficou em 13ª posição, atrás de Ouro 

Preto que ficou na 10ª colocação.  A despeito da falta de espaços para eventos de 

médio porte, conforme apontado pelas lideranças do setor, os dados da oferta e da 

demanda deste segmento parecem indicar para perda da capacidade competitiva da 

cidade. No relatório do Índice de Competitividade da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) de 2009 são destacados problemas da cidade neste segmento, apontando 

dificuldades relacionadas ao acesso e acessibilidade para o destino, especialmente 

os gargalos na conectividade área, à oferta de meios de hospedagem com poucos 

equipamentos de alto padrão e sem bandeiras internacionais e à falta espaços 

apropriados para a realização de eventos de diferentes portes, tipos e formatos.  

A esses aspectos somam-se as tendências de mercado de valorização 

crescente de facilidades de comunicação com suportes atualizados de tecnologia e 

equipamentos em toda a rede de serviços, incluindo os espaços de eventos e meios 

de hospedagem; assim como a preocupação com práticas sustentáveis na rede de 

serviços turísticos, nos equipamentos e espaços para eventos. E o mais importante, 
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uma excelente estrutura para captação de eventos, que é fator determinante de 

sucesso para qualquer destino.  

 

 

2.4 Agências e operadoras de receptivo 

 

 

Para o mapeamento da oferta de serviços de operadoras e agências de 

receptivo em Belo Horizonte foram consideradas as informações de diferentes fontes 

e os dados apresentam números bem distintos: 

 A RAIS referente ao ano de 2009 aponta um total de 408 

estabelecimentos formais de agenciamento de viagem na capital 

mineira; 

 Na base de dados do Cadastur constam registradas 602 empresas 

cadastradas como agências de turismo, das quais 101 como 

empresas dedicadas ao receptivo; 

 A Associação Brasileira de Agências de Viagem de Minas Gerais 

(ABAV MG) classifica seus afiliados pela área ou segmento de 

atuação. Como uma empresa normalmente atua em diversas áreas, 

os dados publicados no sítio eletrônico da instituição 

(www.abavmg.com.br acessado em 15/11/2012) não são conclusivos 

quanto à totalidade de agências e operadoras de turismo em Belo 

Horizonte; de qualquer maneira, os dados disponíveis nesse ambiente 

informam que a capital mineira tem 189 operadoras de turismo e 19 

empresas de receptivo (agências e operadoras) filiadas a ABAV; em 

2006, no Plano Horizonte, haviam 57 empresas filiadas a ABAV 

classificadas como “receptivo” na capital mineira, mas a pesquisa de 

campo mostrou que apenas 7 efetivamente atuavam como tal, 

ofertavam produtos e serviços turísticos da cidade e, mesmo assim, 

Belo Horizonte não era o destino exclusivo, como é habitual nas 

operadoras e agências de receptivos; 

 A Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura 

(ABETA) tem duas empresas associadas em Belo Horizonte, uma 

escola de escalada e um atrativo de mergulho; 
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 O PDTIS BH 2010, após uma seleção que considerava uma série de 

critérios, identificou apenas 11 agências com o perfil de receptivo em 

Belo Horizonte, mesmo assim, na pesquisa de campo constatou que 

60% não trabalhavam exclusivamente com ofertas da capital mineira, 

pois operam outros destinos na Região Metropolitana, no interior de 

Minas Gerais e em outras regiões do país. 

 

O que se observa em Belo Horizonte em termos da oferta de serviços de 

receptivo é que a cidade configura-se como um dos mais importantes mercados 

emissivos do turismo brasileiro, esse fator é determinante nas atividades das 

operadoras e agências de viagem, e é grande o número de empresas nesse ramo 

de atividade, enquanto o número de receptivos é proporcionalmente menor e mesmo 

assim uma parte significativa atua também como empresas emissivas.    

  



 

 161 

 

3 OS PRODUTOS TURÍSTICOS DE BELO HORIZONTE 
 

 

O PDITS elaborado no ano de 2010 elencou e priorizou 39 atrativos 

turísticos no município de Belo Horizonte, distribuídos em quatro diferentes 

categorias, conforme ilustra a tabela a seguir: 

 

Tabela 28 - Seleção de atrativos turísticos de Belo Horizonte por categoria – PDTIS 
 

Atrativos turísticos de Belo Horizonte 

Atrativos culturais  19 

Atrativos naturais 4 

Realizações técnicas, científicas e artísticas   3 

Eventos permanentes 13 

 
Fonte: PDTIS BH 2010 

 

Esses atrativos foram classificados conforme o seu grau de atração, 

adotando-se a metodologia de hierarquização que estabelece 4 graus diferentes 

conforme a capacidade de induzir o deslocamento de visitantes: 

i. atrativo complementar, com capacidade para motivar visitantes locais; 

ii. atrativo capaz de mobilizar o interesse de turistas regionais ou locais e 

de atrair visitantes que estão no destino por outras motivações; 

iii. atrativo com relevância para mobilizar turistas em âmbito nacional e 

que, integrado a outras atrações, motivam também públicos 

internacionais;  

iv. atrativo de valor excepcional, com capacidade para mobilizar visitantes 

do mercado internacional. 

 

Os 39 atrativos selecionados foram assim hierarquizados:  
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Quadro 1 - Hierarquização dos atrativos turísticos de Belo Horizonte – PDTIS 
 

Atrativos culturais  

Palácio da Liberdade III 

Casa do Baile III 

Igreja São Francisco de Assis  III 

Museu Histórico Abílio Barreto III 

Museu de História Natural e Jardim Botânico III 

Museu de Arte da Pampulha III 

Mercado Central  II 

Conservatório Mineiro de Música  II 

Catedral Nossa Senhora da Boa Viagem II 

Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa II 

Casa Fiat da Cultura  II 

Centro Cultural UFMG II 

Centro de Cultura de Belo Horizonte  II 

Fundação Clóvis Salgado  II 

Museu de Ciências Naturais – PUC Minas II 

Museu das Telecomunicações II 

Museu de Artes e Ofícios II 

Museu Mineiro  II 

Museu das Minas e do Metal II 

Realizações técnicas, científicas e artísticas 

Zoológico III 

No Mundo das Águas III 

Espaço TIM UFMG do Conhecimento III 

Atrações Naturais   

Parque Ecológico da Pampulha III 

Parque Estadual da Baleia III 

Conjunto paisagístico da serra do Curral II 

Parque das Mangabeiras II 

Parque Municipal Américo Renê Gianetti II 

Eventos permanentes 

Volta Internacional da Pampulha  III 

Meia Maratona Linha Verde III 

Feira de Artes e Artesanato da Avenida Afonso Pena III 

Expo-Cachaça III 

Axé Brasil  III 

Campanha de Popularização do Teatro e da Dança III 

Festival Internacional de Dança (FID) III 

Festival Internacional de Teatro de Bonecos III 

Festival Internacional de Teatro de Palco e Rua  III 

Festival Internacional de Quadrinhos III 

Festival de Arte Negra II 

Festival Gastronômico Brasil Sabor II 

Casa Cor Minas II 

Fonte: PDTIS BH 2010. 
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Na perspectiva do marketing, o Plano Horizonte, realizado quatro anos 

antes do PDITS, identificou, avaliou e hierarquizou 59 produtos turísticos em Belo 

Horizonte e seu entorno, considerando um raio de até 100 km de distância.  

A metodologia de avaliação de produtos turísticos adotada no Plano 

Horizonte será aplicada para a avaliação e hierarquização dos produtos turísticos 

selecionados no âmbito deste diagnóstico. No item 3.2. deste Relatório serão 

apresentados detalhadamente seus conceitos e critérios de análise.  Mas, 

sinteticamente, ela estabelece pontuações diferenciadas para a atratividade ou 

potencialidade e para o grau de aproveitamento no mercado, determinando um 

ranking para cada uma das categorias. A hierarquização do valor potencial dos 

produtos turísticos estabelecida no Plano Horizonte, da cidade e do seu entorno é 

apresentada nos quadros abaixo:  

 

Quadro 2 - Produtos “estrelas” do Plano Horizonte 
 

PRODUTOS ESTRELA 

OURO PRETO 

 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

Quadro 3 - Produtos “A” do Plano Horizonte 
 

PRODUTOS A 

IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

CONGONHAS DO CAMPO 

PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ 

CACI – CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO 
INHOTIM (atual INHOTIM – INSTITUTO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA E JARDIM BOTÂNICO) 

MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS 

FAZENDA VALE VERDE 

MARIANA 

EXPOMINAS 

GASTRONOMIA 

MÚSICA  

DANÇA – GRUPO CORPO 

 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 
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Quadro 4 - Produtos “B” do Plano Horizonte 
 

PRODUTOS B 

 SAVASSI 

CATAS ALTAS 

MERCADO CENTRAL 

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL (UFMG) 

PALÁCIO DAS ARTES 

PRAÇA DA LIBERDADE 

MUSEU HISTÓRICO ABÍLIO BARRETO 

PARQUE DAS MANGABEIRAS 

CASA DO BAILE 

FEIRA DE ARTE E ARTESANATO DA AFONSO PENA 

MINEIRÃO 

SETE LAGOAS 

BRUMADINHO 

FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE 

SANTA BÁRBARA 

SABARÁ 

BAIRRO DE SANTA TEREZA 

MODA MINEIRA 

MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA 

BARÃO DE COCAIS 

MÃOS DE MINAS 

CENTRO DE ARTESANATO MINEIRO 

MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS - PUC 

SANTA LUZIA 

PRODUÇÃO TEATRAL DE BELO HORIZONTE 

CAETÉ 

LAGOA SANTA 

SALÃO DO ENCONTRO 

PRAÇA ISRAEL PINHEIRO 

NOVA LIMA 

MUSEU GIRAMUNDO 

 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 
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Quadro 5 - Produtos complementares do Plano Horizonte 
 

PRODUTOS COMPLEMENTARES 

CENTRO DE ARTESANATO DO SESC MINEIRO 

SHOPPING ALTA VILLA 

MUSEU MINEIRO 

PEDRO LEOPOLDO 

MATOZINHOS 

IRFFI INTERNACIONAL 

CENTRO MINEIRO DE PROMOÇÕES ISRAEL PINHEIRO – MINASCENTRO 

SERRARIA SOUZA PINTO 

MUSEU DE MINERALOGIA PROFESSOR DJALMA GUIMARÃES 

PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO RENÉ GIANETTI 

ESTÁDIO JORNALISTA FELIPE DRUMOND (MINEIRINHO) 

PARQUE ECOLÓGICO DA PAMPULHA 

CENTRO DE CULTURA DE BELO HORIZONTE 

CENTRO CULTURAL DA UFMG 

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA UFMG 

 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

Como mencionado anteriormente, o processo de mapeamento dos 

produtos turísticos de Belo Horizonte, além do PDTIS e do Plano Horizonte, utilizou 

ainda as informações do Departamento de Desenvolvimento de Produtos Turísticos 

da Belotur, o inventário turístico do município, cujo conteúdo é veiculado no site 

promocional da cidade www.belohorizonte.mg.gov.br e no Guia Turístico de Belo 

Horizonte, versão editada mensalmente pela Belotur. E, conforme estabelecido no 

Termo de Referência do Edital de Concorrência Nº 23183/DMKT/2012, foram 

inseridos destinos turísticos existentes no entorno da capital, considerando os 

mesmos critérios definidos no Plano Horizonte: limite de até 100 km de distância e 

que, por suas características, apresentaram inquestionável atratividade para os 

mercados do Brasil e exterior. 

 Na análise da atratividade turística de Belo Horizonte ressalta-se a 

existência de algumas áreas temáticas relacionadas à sua forma de organização 

social, suas atividades econômicas e/ou produtivas, ao estilo de vida de sua 
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população, sua localização geográfica, recursos naturais, culturais e esportivos, à 

trajetória da cidade, à aspectos marcantes da imagem e da própria identidade belo-

horizontina, e que, mesmo ainda não estando devidamente organizados e/ou 

estruturados para o uso turístico, podem se constituir em produtos diferenciados.  

São retomados aqui alguns dos eixos temáticos ou áreas de interesse 

identificadas no Plano Horizonte:  

 

Arquitetura e os espaços urbanos  

 

A proclamação da República no final do século XIX inspirou os contornos 

da futura capital de Minas, anunciando o novo tempo que o projeto da cidade 

simbolizava, combinando a solidez natural das montanhas e a rigidez humana dos 

edifícios, à fluidez das paisagens mineiras e a leveza de parques e alamedas. 

Por ser uma cidade planejada, Belo Horizonte é um marco para o 

urbanismo e para a arquitetura no País. Concebida em torno de um projeto 

modernizador, arrojado, seus idealizadores se inspiraram no racionalismo de 

Washington, capital americana, e nos elementos da belle époque francesa, 

resultando numa cidade onde prevaleceu primeiramente o eclético, o neoclássico, 

depois o art decó e acolheu pioneiramente o modernismo da arquitetura de Oscar 

Niemeyer, o mais conhecido arquiteto brasileiro. 

 

Cultura 

 

A produção cultural e intelectual sempre esteve presente no cotidiano 

belo-horizontino, cidade que desde seus primeiros tempos cumpriu sua função de 

capital cultural, acolhendo artistas e intelectuais mineiros de diferentes regiões do 

Estado.  

Na década de 1920 foram os modernistas Carlos Drummond de Andrade, 

Pedro Nava, Milton Campos, Gustavo Capanema e Emílio Moura que colocaram 

Belo Horizonte em sincronia com o movimento em São Paulo e Rio de Janeiro. 

Depois vieram outras gerações, outras tendências, como Fernando Sabino, Otto 

Lara Resende, Paulo Mendes Campos, Hélio Pellegrino, Roberto Drummond, dentre 

tantos outros.  
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Na música Milton Nascimento e seu Clube da Esquina, Sepultura, Coral 

Ars Nova, Skank, Pato Fu, Grupo Uakit, Tianastácia; na dança Grupo Corpo; no 

teatro Grupo Galpão, a Companhia Giramundo de Bonecos; nas artes plásticas a 

Escola Guignard. 

Uma cidade criativa e inovadora, que ocupa papel de destaque no cenário 

nacional da moda, do design, da produção artesanal, como centro de pesquisa e 

ensino, como polo de saúde. E, a despeito da capacidade extraordinária para 

abraçar o novo, para produzir inovações, Belo Horizonte valoriza e mantêm vivas 

algumas tradições do passado colonial mineiro, especialmente a religiosidade e a 

gastronômica típica.   

A forte vocação para o comércio e prestação de serviços se reflete 

também na cultura. Belo Horizonte realiza todos os domingos a maior feira de 

artesanato em espaço aberto da América Latina, são mais de três mil expositores e 

aproximadamente 80 mil visitantes por semana.   

Belo Horizonte tem uma vida cultural agitada.  A oferta neste segmento 

está ganhando inúmeras novas atrações no circuito que está sendo implantado na 

Praça da Liberdade, onde antes funcionava a sede administrativa do Governo do 

Estado. Em termos do lazer noturno, a cidade se orgulha de ser a capital nacional 

dos bares, apresentando maior relação desse tipo de estabelecimento por habitante 

no Brasil18. As alternativas de entretenimento incluem ainda restaurantes em 

diferentes padrões e especialidades, programação de shows, festas e boates. A 

geografia belo-horizontina concentra inúmeros polos de lazer.  

 

Meio Ambiente 

 

Localizada na região central do Estado de Minas Gerais, no maciço da 

cordilheira do Espinhaço, cercada pelas serras do Curral e de Contagem, Belo 

Horizonte descortina paisagens deslumbrantes. A cidade conta ainda com uma 

estrutura de 40 parques e diversas áreas verdes; no seu entorno encontra-se ainda 

inúmeras unidades de conservação, parques estaduais e um parque nacional.  

 

                                            
18

Conforme veiculado no sítio do Rank Brasil, disponível no enderço  
www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/0Ijl/Cidade_Com_Maior_Numero_De_Bares_E_Restaurant
es acesso em 25 de mar de 2013.  
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Eventos e negócios  

 

A dinâmica econômica da capital mineira cria o ambiente adequado para 

a atração de visitantes de negócios e para a realização de eventos empresariais e 

corporativos. A Mineração é uma das principais atividades econômicas do Estado 

desde o período colonial, atualmente o setor de mineração responde, segundo 

dados analíticos da Fundação João Pinheiro, por aproximadamente 10% do PIB 

industrial de MG.  O Estado ocupa um papel de liderança no setor e, por isso 

mesmo, Belo Horizonte apresenta excelentes condições para se posicionar na 

captação e realização de eventos especializados nesta área da economia.  

Outra área de destaque é a científica, a cidade concentra algumas das 

melhores instituições de ensino e pesquisa do Brasil, com destaque para a 

Fundação Dom Cabral que é considerada a melhor escola de negócios da América 

Latina e a 5ª do mundo e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que, de 

acordo com o Ranking Universitário da Folha (http://ruf.folha.uol.com.br/ acesso em 

30 out de 2012), é avaliada como a 2ª melhor universidade brasileira, atrás apenas 

da Universidade de São Paulo (USP).  

Também se destaca a vocação de Belo Horizonte para eventos culturais. 

Existem na cidade inúmeras iniciativas diretamente relacionadas à sua intensa 

produção artístico-cultural e eventos comerciais que aproveitam as características 

culturais, ligados às tradições mineiras e belo-horizontinas.  Esse é o caso do 

Festival Internacional de Teatro e Dança, do Festival Comida di Buteco, da Feira 

Nacional de Artesanato, entre outros. Em sua maioria, são acontecimentos 

diferenciados, que têm uma trajetória de várias edições, com excelente prestígio 

junto a segmentos especializados de público, mas ainda pouco conhecidos pelo 

turista em outros mercados.   

 

 

3.1 Os produtos turísticos prioritários 

 

 

Com base na pesquisa de produtos realizada no âmbito deste projeto, 

foram selecionados 95 produtos turísticos em Belo Horizonte, considerados como os 

mais relevantes em termos do potencial de mercado, incluindo os que se 
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encontravam em fase de implantação no momento desta pesquisa e, neste caso, 

foram analisados os projetos ou a experiência das instituições envolvidas nos 

mesmos. Destes, foram selecionados 5 roteiros turísticos consolidados do entorno, 

que são comercializados com algumas variações por agências e operadoras de 

turismo, escolhidos pela proximidade, mas também porque se integram e se 

complementam aos produtos belo-horizontinos.  

A decisão de avaliar produtos isolados em Belo Horizonte e roteiros ou 

conjunto de produtos no entorno foi técnica, levando-se em conta a metodologia de 

valoração e sua finalidade no planejamento de marketing. Primeiramente, porque não 

foram identificados roteiros turísticos consolidados em Belo Horizonte, existem regiões 

que concentram conjuntos de atrações, como a Pampulha ou a Praça da Liberdade, 

mas que ainda não são comercializados dessa forma pelas operadoras e agências de 

viagem.  Considera-se ainda o fato de que o processo de hierarquização dos produtos 

é um dos principais instrumentos para a formulação da estratégia de marketing, pois é 

ele que permite definir a grade de produtos e determinar o posicionamento desejado 

para o destino. E, finalmente, porque na fase de implantação do Plano de Marketing 

Turístico, o trabalho da promoção e da comunicação privilegiará a oferta de Belo 

Horizonte, destacando seus principais produtos e valores, enquanto o entorno terá 

apenas um caráter de complementaridade.  

Os produtos turísticos selecionados foram ordenados conforme os eixos 

temáticos analisados no item anterior, sendo agrupados em oito tipologias ou 

categorias, conforme demonstra a tabela abaixo:  

 

Tabela 29 - As tipologias de produtos turísticos de Belo Horizonte 
 

Tipologia de produtos turísticos de Belo Horizonte 

Museus e equipamentos culturais  26 

Parques naturais e áreas verdes  5 

Praças, mirantes e áreas urbanas 8 

Mercados, feiras e compras  13 

Identidade cultural urbana e serviços 11 

Eventos culturais, esportivos e de negócios 18 

Espaços para eventos, estádios e centros esportivos  9 

Entorno de BH  5 

 
Fonte: Chias Marketing  
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O agrupamento dos produtos por tipologia ou categoria é apresentado na 

sequência dos quadros 6 a 13.  

 

Quadro 6 - Os produtos turísticos de Belo Horizonte - museus e equipamentos culturais 
 

Produtos turísticos de Belo Horizonte por tipologia 

Museus e equipamentos culturais 

1 Museu de Artes e Ofícios 

2 Igreja S. Francisco de Assis 

3 Museu de História Natural e Jardim Botânico UFMG 

4 Museu Histórico Abílio Barreto 

5 Museu de Arte da Pampulha  

6 Memorial Minas Gerais - Vale  

7 Museu das Minas e do Metal  

8 Museu de Ciências Naturais da PUC 

9 Palácio das Artes 

10 Museu Giramundo (em reforma) 

11 Espaço TIM UFMG do Conhecimento  

12 Palácio da Liberdade (Museu do Automóvel em implantação) 

13 Casa do Baile  

14 Centro de Arte Popular Cemig  

15 Casa Fiat de Cultura (Belvedere c/transferência Pça. Liberdade) 

16 Museu Mineiro 

17 Museu das Telecomunicações Oi Futuro  

18 Museu dos Brinquedos  

19 Museu do Bordado 

20 Centro Cultural da UFMG 

21 Centro de Cultura de Belo Horizonte (CCBH) Centro de Referência da Moda  

22 Conservatório de Música da UFMG 

23 Museu Inimá de Paula 

24 Centro de Arte Contemporânea e de Fotografia (antigo IMS) 

25 Centro Cultural Banco do Brasil (em implantação) 

26 Escola Inhotim (em implantação) 

  
Fonte: Elaborado por Chias Marketing  
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A implantação do Circuito Cultural da Praça da Liberdade representou um 

aumento de aproximadamente 30% da oferta de museus e equipamentos culturais 

em Belo Horizonte e, como tal, constitui-se num fator importante para o 

posicionamento do destino no mercado turístico. Por ser um projeto ainda em fase 

de implantação, verificam-se alguns problemas de integração entre os 

equipamentos, como a falta de um horário padrão de funcionamento, a sobreposição 

dos conteúdos expositivos, a desinformação das equipes de monitores e 

atendimento sobre o complexo e seus espaços, dentre outros aspectos. Mas são 

ajustes que podem ser corrigidos com o tempo e a experiência da gestão do 

Circuito.  

 

Quadro 7 - Os produtos turísticos de Belo Horizonte - parques naturais e áreas verdes 
 

Produtos turísticos de Belo Horizonte por tipologia 

Parques naturais e áreas verdes 

1 Parque da Serra do Curral  

2 Parque das Mangabeiras  

3 Parque Ecológico da Pampulha (Promotor Francisco Lins do Rego) 

4 Parque Municipal Américo René Gianetti  

5 Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing  

 

Nessa tipologia de produtos, Belo Horizonte apresenta um amplo leque de 

parques, mas apenas a listagem acima apresenta atratividade e estrutura física 

compatível com a atividade turística.  Cabe ressaltar que dentre as atrações 

enumeradas, o complexo da Serra do Curral que havia sido implantado 

recentemente à realização da pesquisa, oferecia trilhas sinalizadas e guias 

capacitados, no entanto, a infraestrutura de serviços era praticamente inexistente, 

apesar do relativo isolamento da área urbana, não existiam lanchonetes ou 

restaurantes para o atendimento do visitante.  

Belo Horizonte possui algumas áreas urbanas privilegiadas que 

tradicionalmente são polos de grande atração para sua própria população e, por 

consequência, também para os visitantes. Em qualquer destino que apresenta 

beleza cênica da paisagem, os mirantes são pontos de destaque, na capital mineira 
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as alternativas estão localizadas no alto Mangabeiras e no Belvedere. Outras áreas 

são interessantes porque são reveladoras do estilo de vida da cidade, é assim com 

Santa Teresa e a Savassi; outras são espaços nobres, porque concentram conjuntos 

arquitetônicos relevantes, nesta categoria poderiam ser enquadradas a Praça da 

Liberdade, a Pampulha e a Praça da Estação.  

 

Quadro 8 - Os produtos turísticos de Belo Horizonte – praças, mirantes e espaços urbanos 
 

Produtos turísticos de Belo Horizonte por tipologia 

Praças, mirantes e espaços urbanos  

1 Praça da Liberdade  

2 Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa) 

3 Mirante Mangabeiras 

4 Torre Altavilla  

5 Praça da Estação - Rui Barbosa  

6 Bairro de Santa Tereza 

7 Pampulha 

8 Savassi 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing  

 

No entanto, os problemas de conservação urbana podem comprometer a 

atratividade desses locais, é o que se verifica na Praça da Estação, que foi 

revitalizada para receber o Museu de Artes e Ofícios (MAO) em 2006 e já 

apresentava no momento da pesquisa sinais de degradação, uma aparência de 

sujeira que afeta a percepção de seu conjunto paisagístico e de seu principal 

atrativo, que é o MAO.  

Na tipologia “mercados, feiras e compras” foram reunidas as mais 

importantes ofertas de compras de Belo Horizonte, aspecto que é um dos 

diferenciais da cidade, seja por espaços característicos como o Mercado Central ou 

a Feira de Artesanato da Afonso Pena, mas também pelo conteúdo singular dos 

produtos, como as pedras preciosas, as joias, a moda, os artigos da gastronomia 

regional, o artesanato, entre outros. A seleção dos estabelecimentos comerciais 

considerou aqueles que apresentam diferenciais em termos de atratividade turística, 

seja pela localização privilegiada no contexto urbano, pela especialização dos 
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produtos e serviços que oferecem, mas principalmente pela imagem e 

posicionamento que esses empreendimentos têm frente aos próprios moradores e 

aos visitantes.  

 

Quadro 9 - Os produtos turísticos de Belo Horizonte - mercados, feiras e compras 
 

Produtos turísticos de Belo Horizonte por  tipologia 

Mercados, Feiras e Compras.  

1 Mercado Central  

2 Centro de Artesanato Mineiro (Palácio das Artes) 

3 Feira de Arte e Artesanato da Afonso Pena 

4 Feira Tom Jobim (culinária, artes e antiguidades)  

5 Feira do Mineirinho  

6 Centro de Artesanato do SESC Mineiro (CENARTE) 

7 Mãos de Minas  

8 Irffi Internacional (e museu)
19

  

9 Diamond Mall 

10 Pátio Savassi  

11 BH Shopping  

12 Polos de moda (Lourdes, Prado, Barro Preto, Savassi e Funcionários) 

13 Pedras preciosas e joias  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing  

 

O estilo de vida belo-horizontino e de sua identidade urbana se 

caracteriza por uma cultura criativa e inovadora, que se manifesta em diferentes 

formas de expressão e de linguagens artísticas, mas sem comprometer os 

elementos essenciais e sua autenticidade. E é uma cidade onde o conhecimento, a 

pesquisa e a produção do conhecimento têm destaque como aliados na prestação 

de serviços, como é o caso de algumas instituições de ensino superior e de alguns 

hospitais privados.   

 

                                            
19

 Ao final do trabalho, na Etapa 6, este produto foi retirado da grade pois, segundo a Belotur, não 
estava mais operando. 
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Quadro 10 - Os produtos turísticos de Belo Horizonte - identidade cultural urbana e serviços 
 

Produtos turísticos de Belo Horizonte por tipologia 

Identidade cultural urbana e serviços 

1 Gastronomia 

2 Música (produção, artistas, identidade musical) 

3 Dança (produção, grupo Corpo) 

4 Teatro (produção, grupos Galpão, Giramundo...) 

5 Roteiro da Cachaça 

6 Moda (estilistas e grifes) 

7 Design (joias e lapidação de pedras preciosas) 

8 Roteiro da Cerveja Artesanal 

9 Religiosidade 

10 Saúde (BH HEALTH TOUR) 

11 Educação (instituições de ensino, formação e pesquisa) 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing  

 

A cidade possui alguns eventos permanentes que se destacam pela 

maneira como se integram ao contexto urbano e ao estilo de vida de sua população. 

No entanto, alguns dos mais atrativos eventos avaliados em 2006, como o Comida 

di Buteco e o Brasil Sabor, tornaram-se franquias, com edições em diferentes 

cidades brasileiras, o que reduz significativamente o caráter de singularidade dos 

mesmos.   

Os equipamentos para eventos foram analisados anteriormente neste 

relatório. Aqui são retomados, tendo sido avaliados exclusivamente como atrativos 

para o segmento de turismo de eventos, entendendo que essa atratividade é 

determinante na captação.  E devido às oportunidades que se abriam com os 

megaeventos esportivos, foram incluídos novos espaços além do Mineirão e do 

Mineirinho. 
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Quadro 11 - Os produtos turísticos de Belo Horizonte – eventos culturais, esportivos 
e de negócios 

 

Produtos turísticos de Belo Horizonte por tipologia 

Eventos culturais, esportivos e comerciais de BH 

1 Campanha de Popularização do Teatro e da Dança  

2 Festival Internacional de Teatro  

3 Feira Internacional de Artesanato 

4 Fórum Internacional de Dança  

5 Festival de Arte Negra 

6 Festival Internacional de Quadrinhos 

7 Mostra de Cinema de BH 

8 Arraial de Belô 

9 Carnaval  

10 Festival Comida di Buteco 

11 Festival Brasil Sabor 

12 Festival Cachaça Gourmet 

13 Festival BH Arte e Sabor 

14 Volta Internacional da Pampulha  

15 Minas Trend Preview 

16 EXPOCACHAÇA 

17 Casa Cor Minas  

18 Restaurant Week BH 
 

 Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

 

No entorno de Belo Horizonte, num raio de até 100 km da cidade, 

concentra o mais extraordinário conjunto do barroco mineiro, do qual dois núcleos 

são inscritos na lista da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) como Patrimônio Mundial. Soma-se à cultura, a 

natureza exuberante do Parque Nacional da Serra do Cipó, que se encontra na área 

de abrangência da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, região, e ao qual o 

paisagista Burle Marx denominou de jardins do Brasil, devido à diversidade de 

espécies florais. No Inhotim a integração entre a oferta de natureza e cultura 
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conseguiu a combinação perfeita, as galerias de arte estão em constante expansão, 

enquanto os jardins foram reconhecidos com título de Jardim Botânico pela 

Comissão Nacional de Jardins Botânicos (CNJB) e a estrutura de serviços para o 

atendimento aos visitantes está sendo ampliada e diversificada desde sua abertura 

ao público.  

 

Quadro 12 - Os produtos turísticos de Belo Horizonte - espaços para eventos, 
estádios e centros esportivos 

 

Produtos turísticos de Belo Horizonte por tipologia 

Espaços para eventos, estádios e centros esportivos  

1 Mineirão - Estádio Governador Magalhães Pinto  

2 Mineirinho - Estádio Jornalista Felipe Drummond 

3 Estádio do Independência - Raimundo Sampaio 

4 Minascentro - Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro  

5 Serraria Souza Pinto 

6 Expominas  

7 Chevrolet Hall 

8 Parque de Exposições da Gameleira 

9 Minas Tênis Clube  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

 

Em comparação a 2006, quando foi elaborado o Plano Horizonte, verifica-

se um crescimento do número total de produtos turísticos avaliados; no passado 

foram avaliadas 57 atrações em Belo Horizonte e entorno e em 2012 esse número 

subiu para 95. Considerando apenas os produtos avaliados na própria Cidade, o 

crescimento foi de aproximadamente 140%: em 2012 foram selecionados 90 para 

análise contra 38 em 2006. No entorno, com a opção pela avaliação dos 

destinos/roteiros e não de ofertas isoladas, o número foi reduzido de 19 para 5 

atrações. Esse resultado ocorre pela inserção de novas ofertas turísticas em Belo 

Horizonte, em consequência da implantação de novos equipamentos e atrações, 
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mas também pela melhoria da percepção de serviços urbanos e dos eventos que a 

cidade realizada. 

 

Quadro 13 - Os produtos turísticos de Belo Horizonte - entorno de Belo Horizonte 
 

Produtos turísticos de Belo Horizonte por  tipologia 

Entorno de BH 

1 Instituto Inhotim Arte Contemporânea e Jardim Botânico 

2 

Patrimônios Mundiais 
Ouro Preto - conjunto arquitetônico, museus, Parque Estadual do Itacolomi, distritos de 
Cachoeira do Campo, Amarantina, Santo Antônio do Leite e Lavras Novas. Mariana - conjunto 
arquitetônico, distritos de Cachoeira do Brumado e Monsenhor Horta. Sabará - conjunto 
arquitetônico e distrito de Pompeu. Congonhas - Santuário de Bom Jesus do Matozinhos 

3 Parque Nacional da Serra do Cipó 

4 

Grutas, Fazendas e Cachaça                                                               
 Lagoa Santa - Gruta da Lapinha. Codisburgo - Gruta de Maquiné - Sete Lagoas - Gruta do Rei 
do Mato, Fazenda Paraíso dos Pavões, Fazenda Solar do Engenho, Águas do Treme. Betim - 
Fazenda/Instituto Vale Verde, Salão do Encontro. Jaboticatubas - Fazenda das Minhocas. 
Nova União - Cachaça Germana. Esmeraldas - Cachaça Prazer de Minas 

5 
Serras e Vales                                                                                
Parque Estadual do Rola Moça. Serra da Moeda. Brumadinho - Casa Branca, Piedade do 
Paraopebas. Nova Lima - São Sebastião de Águas Claras/Macacos 

  
Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

 

Gráfico 49 - Os produtos turísticos avaliados em BH e entorno 

 

Fonte: elaborado por Chias Marketing 

 

57 

38 

19 

95 
90 

5 

Total de produtos 
avaliados 

Produtos avaliados em BH Produtos avaliados no 
Entorno 

2006 2012 



 

178  

 

3.2 A metodologia de avaliação e hierarquização dos produtos turísticos 

 

 

A metodologia de avaliação de produtos adotada neste planejamento foi 

elaborada pela Chias Marketing e testada em inúmeros planos no Brasil e no 

mundo.  Esta metodologia está baseada em 02 critérios, o valor potencial e o grau 

de aproveitamento, que contemplam 05 variáveis de análise, conforme demonstra 

o esquema a seguir: 

 

Figura 1 - Esquema para a avaliação de produtos turísticos 

 

© Chias Marketing 

Fonte: Chias Marketing - Proibida reprodução sem citar a fonte 

 

O valor potencial corresponde aos valores inerentes ao recurso em si 

mesmo:  

 Unicidade: valor que tem um recurso pelo fato de ser único no 

destino, na região, no país, no continente ou no mundo; quanto mais 

raro ou singular, maior será o âmbito de atração geográfico do mesmo; 

 Valor intrínseco: valor que comparativamente destaca o recurso 

dentro de sua categoria;  
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 Identidade Local: valor que um recurso tem por ser típico ou 

característico do lugar; o mercado reconhece o diferencial naquilo que 

expressa a identidade de um lugar ou de uma cultura específica. 

  

O grau de aproveitamento atual do produto compreende as principais 

variáveis de estruturação do produto turístico no que tange ao seu reconhecimento 

pelo mercado e sua capacidade para garantir a permanência do turista: 

 Notoriedade: grau de conhecimento e visibilidade do produto em 

âmbito internacional ou nacional; 

 Concentração da oferta: valor derivado da quantidade e da 

diversidade de atividades e serviços existentes no produto e seu 

entorno.  

 

O grau de aproveitamento atual do produto corresponde à diferença 

entre a pontuação máxima que ele pode alcançar nesta categoria e o resultado que 

efetivamente alcança.  

A equação entre o valor potencial e grau de aproveitamento atual de 

cada produto determina seu valor atual de mercado.  

A análise final do grau de aproveitamento atual dos produtos turísticos 

deve considerar os aspectos que envolvem os dados e informações relativas à 

demanda:  

 Volume de turistas que o produto mobiliza ou atrai; 

 Opinião do turista atual; 

 Presença no catálogo das agências e operadoras de receptivo e do 

trade nacional; 

 Dificuldade ou facilidade que o turista encontra para chegar ou de 

consumir o produto. 

 

No processo de avaliação, cada uma das 5 variáveis recebe uma nota 

numérica, que varia de 1 a 5 pontos, para o cálculo final são utilizados fatores de 

ponderação com pesos diferenciados, a soma total individualizada por produto indica 

seu valor na categoria, os resultados de conjunto permitem determinar o ranking dos 

Produtos Turísticos de Belo Horizonte, com o estabelecimento de hierarquia entre 
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eles, com ênfase no valor potencial, pois são as variáveis que contribuem mais 

diretamente para o reposicionamento de mercado. 

Do ponto de vista metodológico os produtos que alcançam o topo da 

hierarquia são considerados, pela sua excepcional potencialidade, como 

imprescindíveis para conhecer um determinado destino turístico, por isso mesmo 

são considerados como motivadores de fluxos turísticos, inclusive de mercados de 

longa distância, nacionais e internacionais. Os que ficam nas faixas intermediários 

são identificados como complementares da oferta turística de um destino e 

importantes para ampliar o tempo de permanência dos visitantes.  

Os recursos que apresentam baixo grau de aproveitamento não são 

considerados como produtos, sendo classificados apenas em seu valor potencial e 

hierarquizados conforme a pontuação que alcançam, como motivadores ou 

complementares.   

 

Figura 2 - Matriz de hierarquização dos produtos 
 

 

©Chias Marketing, não pode ser reproduzido sem autorização  

Fonte: Chias Marketing - Proibida reprodução sem citar a fonte 
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3.3 A situação dos produtos prioritários e seus mercados-alvo 

 

 

Definida a listagem de produtos turísticos de Belo Horizonte e entorno 

prioritários com relevância para o marketing, procedeu-se a avaliação técnica dos 

mesmos, cuja aplicação permitiu verificar e compreender a situação atual dos 

produtos turísticos priorizados, bem como definir seus mercados-alvos potenciais. 

Para tanto foram adotados os seguintes procedimentos:  

 Referência na análise e conteúdo do banco de dados gerado em 2006 

pelo Plano Horizonte; 

 Os resultados da priorização dos atrativos turísticos apresentados no 

PDTIS; 

 Pesquisa em guias impressos e eletrônicos; 

 Análise dos sites dos atrativos; 

 Presença no site promocional e do guia turístico de Belo Horizonte, 

ambos publicados pela Belotur; 

 Visitas aos produtos permanentes, em conjunto para as atrações 

existentes à época da elaboração do Plano Horizonte, e individualmente 

aos novos produtos, implantados após a avaliação técnica de 2006. À 

época da visita, realizada em outubro de 2012, algumas atrações 

estavam fechadas para reforma, como é o caso do estádio do Mineirão e 

do Museu Giramundo, portanto, avaliação considerou as mudanças 

planejadas, mas recomenda-se que, no futuro, sejam reavaliados para 

correção de possíveis distorções. O mesmo ocorre com os equipamentos 

e produtos em fase de implantação, que foram avaliados com base nos 

seus projetos e experiência das instituições envolvidas.  Os eventos 

permanentes foram analisados exclusivamente a partir de dados de 

fontes secundárias.  

 

Quando comparados os resultados da avaliação técnica realizada no 

âmbito deste relatório com o ranking de produtos do Plano Horizonte, observam-se 

algumas mudanças importantes, decorrentes da incorporação das novas atrações e 

das mudanças registradas no mercado turístico.  
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Um exemplo de mudança positiva foi o Museu das Minas e do Metal, que 

a partir do acervo do antigo Museu Professor Djalma Guimarães, transformou-se em 

um atrativo de destaque. A transferência da sede no edifício Rainha da Sucata para 

o antigo prédio da Secretaria de Educação permitiu a ampliação do espaço físico, no 

entanto, o mais relevante é a forma de apresentação do conteúdo do projeto 

museográfico assinado por Marcelo Dantas e projeto arquitetônico de Paulo Mendes 

da Rocha.  A abordagem é estimulante, o acervo bem apresentado, com ótima 

adaptação do espaço e das instalações.  

Em direção oposta estão os espaços para eventos da cidade, que se 

mostram sem renovações significativas desde 2006, o que resultou em perda de 

competitividade. Neste mesmo período, o País cresceu em termos do número de 

eventos internacionais pontuados no ranking da ICCA, outros destinos implantaram 

novos equipamentos, como é o caso de Fortaleza, ou se consolidaram na captação 

de eventos, como é o caso de Ouro Preto, cidade que em 2011 ficou em 10ª posição 

no ranking da ICCA, à frente de Belo Horizonte.  

Os resultados da valoração técnica foram sistematizados por tipologia de 

produtos, conforme apresentado anteriormente. De acordo com a metodologia de 

avaliação, o resultado alcançado por cada produto é o seu valor potencial no 

mercado, o que permite determinar a hierarquização dos principais Produtos 

Turísticos de Belo Horizonte e entorno, bem como fixar um ranking para produtos 

Estrela, A, B e C, conforme apresentado nos quadros abaixo20: 

 

Quadro 14 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos 
estrela 
 

PRODUTOS ESTRELA 

Entorno de BH 

1 Instituto Inhotim Arte Contemporânea e Jardim Botânico 

2 

Patrimônios da Humanidade                                                            
Ouro Preto - conjunto arquitetônico, museus, Parque Estadual do Itacolomi, distritos de 
Cachoeira do Campo, Amarantina, Santo Antônio do Leite e Lavras Novas. Mariana - conjunto 
arquitetônico, distritos de Cachoeira do Brumado e Monsenhor Horta. Sabará - conjunto 
arquitetônico e distrito de Pompeu. Congonhas do Campo - Santuário de Bom Jesus do 
Matozinhos 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

                                            
20

 O detalhamento da avaliação dos produtos, com respectivas notas, está disponível nos Apêndices. 
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No entorno, o grande destaque é o Inhotim que se consolidou como um 

dos mais importantes espaços de arte contemporânea do mundo e que vem 

demonstrando grande capacidade de ampliação e renovação do seu acervo. Mas 

também Ouro Preto, com seu extraordinário conjunto arquitetônico e paisagístico, 

apresentou novidades nesses últimos seis anos, com destaque para a entrada em 

operação do passeio de trem turístico até Mariana e para a recuperação do antigo 

jardim botânico, que corta transversalmente o centro histórico.  

 

Quadro 15 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos A 
 

PRODUTOS A 

Museus e equipamentos culturais 

1 Museu de Artes e Ofícios 

2 Igreja S. Francisco de Assis 

3 Memorial Minas Gerais - Vale  

4 Museu das Minas e do  Metal  

Praças, mirantes e áreas urbanas 

5 Praça da Liberdade 

6 Pampulha 

Mercados, feiras e compras 

7 Mercado Central  

Identidade cultural urbana e serviços 

8 Gastronomia  

9 Música (produção, artistas, identidade musical, espaços) 

10 Dança (produção, grupo de referência, espaço) 

11 Teatro (produção, grupos de referência e espaços)   

12 Moda (estilistas e grifes mineiras) 

Entorno de BH 

13 Parque Nacional da Serra do Cipó 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

 

Na classificação dos Produtos A, a cidade de Belo Horizonte apresentou 

um avanço expressivo na comparação com a avaliação realizada em 2006, novas 
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atrações foram implantadas e melhorou significativamente a percepção dos 

aspectos relacionados à identidade cultural urbana.  

 

Quadro 16 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos B 

PRODUTOS B 

Museus e equipamentos culturais 

1 Museu Abílio Barreto 

2 Museu de Arte da Pampulha 

3 Museu de Ciências Naturais da PUC 

4 Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG 

5 Museu Giramundo 

6 Espaço UFNG do Conhecimento 

7 Centro de Arte Popular Cemig 

8 Palácio da Liberdade (e museu do automóvel) 

9 Palácio das Artes 

10 Casa do Baile 

Parques naturais e áreas verdes 

11 Serra do Curral 

12 Parque das Mangabeiras 

13 Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (Jardim Zoológico) 

Praças, mirantes e espaços urbanos 

14 Savassi 

15 Bairro de Santa Teresa 

16 Praça da Estação - Rui Barbosa 

17 Praça Israel Pinheiro – (praça do Papa) 

Mercados,  feiras e compras 

18 Feira de Arte e Artesanato da Afonso Pena 

19 Centro de Artesanato Mineiro (Palácio das Artes) 

20 Centro de Artesanato do SESC Mineiro (CENARTE) 

21 Mãos de Minas 

22 Polos de Moda  (Lourdes, Prado e Barro Preto + Savassi e Funcionários) 

Identidade cultural urbana e serviços 

23 Roteiro da Cachaça 

24 Design (joias e lapidação de pedras preciosas) 

25 Roteiro da Cerveja Artesanal 

26 Educação 

Espaços para eventos, estádios e centros esportivos 

27 Mineirão - Estádio Governador Magalhães Pinto 

28 Expominas 

29 Minas Tênis Clube 
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Entorno de BH 

30 Grutas, Fazendas e Cachaça 

31 Serras e Vales 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

 

A hierarquização dos Produtos B demonstra a importância da oferta 

cultural e de lazer em Belo Horizonte. Atualmente a cidade apresenta inúmeras 

possibilidades para atividades de visitas, passeios, compras, entretenimento; e que, 

mesmo sendo produtos avaliados na hierarquização como “complementares”, eles 

contribuem para elevar a competitividade do destino, porque no conjunto aumentam 

a atratividade e possibilitam a ampliação do tempo de permanência do visitante.  

 

Quadro 17 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos C 
 

PRODUTOS C 

Museus e equipamentos culturais 

1 Museu Mineiro 

2 Museu das Telecomunicações Oi Futuro 

3 Museu dos Brinquedos 

4 Centro Cultural da UFMG 

5 Museu do Bordado 

6 Centro de Cultura de Belo Horizonte - Centro de Referência da Moda 

7 Museu Iminá de Paula 

8 Centro de Arte Contemporânea e de Fotografia 

Museus e equipamentos culturais 

9 Conservatório de Música da UFMG 

10 CCBB Praça da Liberdade (em implantação no momento da pesquisa) 

11 Escola Inhotim (em implantação no momento da pesquisa) 

12 Casa Fiat de Cultura (transferência para a Pça Liberdade) 

13 Museu do Brinquedo 

Parques naturais, áreas verdes e ao ar livre 

14 Parque Ecológico da Pampulha - Promotor Francisco Lins do Rego 

15 Parque Municipal Américo René Gianetti 

Mercados, feiras e compras 

16 Feira Tom Jobim (culinária, artes e antiguidades) 

17 Feira do Mineirinho 

18 Irffi Internacional (e museu) 
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PRODUTOS C 

19 Diamond Mall 

20 Pátio Savassi 

21 BH Shopping 

22 Shopping Alta Villa 

23 Pedras preciosas e joias 

Atrativos da identidade cultural urbana 

24 Religiosidade 

25 BH Health Tour 

Eventos culturais e esportivos de BH 

26 Campanha de Popularização do Teatro e da Dança 

27 Festival Internacional de Teatro 

28 Feira Internacional de Artesanato 

29 Fórum Internacional de Dança 

30 Festival de Arte Negra 

31 Festival Internacional de Quadrinhos 

Eventos culturais e esportivos de BH 

32 Mostra de Cinema de BH 

33 Arraial de Belô 

34 Carnaval 

35 Festival Comida di Buteco 

36 Festival Brasil Sabor 

37 Festival Cachaça Gourmet 

38 Festival BH Arte e Sabor 

39 Volta Internacional da Pampulha 

40 Minas Trend Preview 

41 EXPOCACHAÇA 

42 Casa Cor Minas 

Espaços para eventos, estádios e centros esportivos 

43 MINASCENTRO - Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro 

44 Serraria Souza Pinto 

45 Parque de Exposições da Gameleira 

46 Estádio do Independência - Raimundo Sampaio 

47 Mineirinho - Estádio Jornalista Felipe Drummond 

48 Chevrolet Hall 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing 
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A categoria Produtos C inclui os atrativos ainda em implantação, que não 

foram pontuados em todas as suas possibilidades porque efetivamente não foram 

inaugurados, mas que foram considerados porque obras já estão avançadas e todos 

os indicativos apontam favoravelmente para que venham a se configurar como 

excelentes equipamentos culturais da cidade, com destaque para o Centro Cultural 

Banco do Brasil (CCBB), a Casa Fiat de Cultura e a Escola Inhotim.  No entorno, os 

alambiques das cachaças Germana e Prazer de Minas não foram visitados, a 

avaliação foi feita com base nos dados e informações disponibilizadas pela Belotur e 

nos sites dos empreendimentos, sendo considerada a importância cultural do 

produto no contexto de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais.  

 

Gráfico 50 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte 2006-2012 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

 

O Gráfico 50 apresenta os resultados comparativos da hierarquização dos 

produtos turísticos de Belo Horizonte em 2006 e 2012, evidenciando o crescimento 

global da oferta, com ampliação de produtos em todas as categorias consideradas, o 

maior destaque é o conjunto classificado com Produto C, que praticamente triplicou 

no período analisado. Ressalta-se que em 2006 os produtos e atrativos do entorno 

foram avaliados isoladamente, à época eles representam aproximadamente 33% da 

oferta turística analisada, com crescimento da oferta turística atual de Belo Horizonte 

e a decisão de avaliar os roteiros e produtos agrupados no entorno, essa proporção 

caiu para 6% do total.  
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Em relação à identificação dos mercados-alvo potenciais por produto, a 

determinação dos respectivos mercados compreende duas variáveis: 

 A localização geográfica em relação ao destino (internacional – de 

outros países, nacional – de outros estados do Brasil, Estadual – de 

outras cidades de Minas Gerais); 

 As demandas por atividades específicas, que definem mercados 

especializados ou nichos de mercado, como são denominados, 

constituídos por pessoas que viajam com interesses específicos, em 

função de determinadas atividades ou atraídos por atrativos com 

características especiais. 

 

A aplicação da metodologia de avaliação permite identificar os mercados-

alvo potenciais dos produtos, bem como sua relevância na oferta dos mercados 

identificados, entendendo que quanto maior a excepcionalidade de determinado 

produto, maior sua capacidade de motivar viagens de maior distância. Da mesma 

forma, características especiais de determinados produtos são imprescindíveis na 

atração de mercados especializados.  

 

Quadro 18 - Mercados-alvo por produto 
 

CATEGORIAS 
DE PRODUTOS 

MERCADO-ALVO POTENCIAL 

INTERNACIONAL NACIONAL ESTADUAL ESPECIALIZADOS 

PRODUTO 
ESTRELA 

MOTIVADOR MOTIVADOR MOTIVADOR MOTIVADOR 

PRODUTO A COMPLEMENTAR MOTIVADOR MOTIVADOR MOTIVADOR 

PRODUTO B COMPLEMENTAR COMPLEMENTAR MOTIVADOR MOTIVADOR 

PRODUTO C COMLEMENTAR COMPLEMENTAR MOTIVADOR MOTIVADOR 

 
Fonte: elaborado por Chias Marketing 
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3.4 A posição competitiva dos produtos 

 

 

A competitividade de um produto está diretamente relacionada aos 

elementos básicos das suas vantagens comparativas, que são reflexo das suas 

características intrínsecas, ou seja, de seu valor potencial, para além dos fatores 

que constituem as suas vantagens competitivas e, portanto, refletem o modo 

eficiente em que os mesmos foram estruturados, inseridos e promovidos no 

mercado turístico ao longo do tempo enquanto ofertas e que, desta forma, 

determinam seu valor atual. 

Na metodologia aplicada, a posição competitiva dos produtos é dada pelo 

que denominamos os gaps da oferta turística de Belo Horizonte. 

Gap é um termo em inglês que significa intervalo, lacuna ou 

distanciamento e que na metodologia adotada neste planejamento, permite mostrar 

os desajustes existentes entre os atrativos e as ofertas turísticas de Belo Horizonte 

(produtos promovidos x produtos comercializados), onde se determina a diferença 

entre a média alcançada na avaliação do valor potencial e do valor atual.  

Assim, produtos com menor gap ocupam hoje posições competitivas 

superiores no mercado em relação aos produtos com maiores gaps, mas, por outro 

lado, possuem maior margem para ampliação de mercado, porque ainda estão 

distantes do aproveitamento máximo.  

Isoladamente, as tipologias que apresentam o maior gap entre o valor 

potencial e o valor atual são os roteiros do entorno e os produtos da identidade 

cultural urbana de Belo Horizonte, preliminarmente a diferença é de 30%, indicando 

uma boa margem para a ampliação da presença de mercado. A tipologia que 

apresenta o menor gap é a “mercados, feiras e compras”, pois os dados preliminares 

indicam que seus principais produtos – Mercado Central e Feira de Arte e 

Artesanato da Afonso Pena – já alcançaram elevados índices de notoriedade e 

concentração de oferta, e aponta baixa capacidade para crescimento da demanda.  
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Gráfico 51 - GAPs dos produtos turísticos de BH por tipologia 

 

Fonte: elaborado por Chias Marketing 

 

Os Produtos Estrela e os Produtos A são os que apresentam os maiores 

gaps entre o seu valor potencial e seu valor atual, a excelente potencialidade das 

atrações nesses grupos ainda não significa que elas integrem outras ofertas e que 

tenham notoriedade no mercado, o que se configura como uma ótima oportunidade 

para o crescimento desses produtos, que são motivadores de visitas. 

 

Gráfico 52 - GAPs dos produtos turísticos de Belo Horizonte – valor potencial X valor 
real – por hierarquização 

 

Fonte: elaborado por Chias Marketing 
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4 CONCLUSÕES DA AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS DE 
BELO HORIZONTE 

 

 

A avaliação da oferta de serviços evidenciou aspectos importantes para o 

planejamento de marketing, mas também para o âmbito do desenvolvimento:  

 A rede hoteleira atual de Belo Horizonte é pequena, mas com o 

estímulo provocado pela realização da Copa FIFA 2014, as projeções 

indicavam que essa realidade seria alterada no curto prazo, inclusive 

com risco efetivo de super oferta; 

 Predominam hotéis nas categorias “turística”, “econômica” e “simples”, 

as ofertas nas categorias “superior” e “luxo” são restritas; com os 

projetos em construção que estavam previstos deveria ocorrer 

algumas mudanças importantes, mas a proporção não seria suficiente 

para a mudança do perfil do setor; 

 A oferta gastronômica de Belo Horizonte se destaca pela identidade e 

diversidade de restaurantes e cozinhas, sendo um indicador da 

existência de potencialidade e diferenciais para o reconhecimento no 

mercado; no entanto, a percepção parece apontar para a quantidade e 

propostas mais despojadas ou informais, em detrimento da imagem de 

qualidade dos serviços e conforto das instalações; 

 O segmento de eventos tem como diferenciais a proximidade geográfica 

com os principais mercados emissores do turismo brasileiro e a diversidade 

e qualidade das ofertas culturais do destino; mas vem perdendo 

competitividade, em decorrência dos problemas de acesso aéreo, da pouca 

oferta de espaços e do aumento da concorrência no setor; 

 As operadoras e agências de receptivo atuam também como emissivo, 

isso parece ser um fator que impede ou dificulta o processo de  

especialização nas ofertas do destino, especialmente para o turismo 

de lazer com interesse em cultura, e também o comprometimento com 

as ações promocionais. 

 Existe uma concentração das ofertas turísticas de Belo Horizonte na 

região administrativa Centro-Sul, onde estão localizados mais de 60% 
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dos meios de hospedagem e serviços de A&B e mais de 70% das 

atrações turísticas da cidade, como mostram os gráficos abaixo:  

 

Gráfico 53 - Oferta turística de Belo Horizonte – distribuição por região administrativa 

 

 

Fonte: Belotur, elaboração Chias Marketing 

 

A avaliação dos produtos turísticos de Belo Horizonte indica que, entre 

2006 e 2012, houve uma melhoria significativa da oferta na cidade e entorno: 

 Crescimento da oferta turística em aproximadamente 50%, em 2006 

foram analisados e hierarquizados 56 produtos, em 2012 esse número 

subiu para 102. 

 Ampliação e diversificação da oferta cultural da cidade. No Plano 

Horizonte foram considerados 14 museus e equipamentos culturais e 

5 atrativos da identidade cultural urbana, em 2012 essas duas 

tipologias totalizam 37 produtos; 
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 Melhoria da atratividade turística de Belo Horizonte e entorno: dobrou 

o número de “produtos estrela”, triplicou o número de “produtos C”, 

aumento de aproximadamente 27% dos produtos na categoria B e de 

36% dos “produtos A”. 

 

As visitas técnicas permitiram a identificação de novos polos turísticos de 

Belo Horizonte. Os principais destaques são: 

 Circuito Cultural da Praça da Liberdade, a antiga sede administrativa 

do Governo do Estado está dando lugar a um impressionante conjunto 

de equipamentos culturais, com a implantação de novos museus e 

centros culturais, que juntos totalizarão 12 espaços abertos à visitação 

pública21, provavelmente a maior concentração existente no Brasil, 

considerando a relação entre a quantidade e a área de abrangência.  

A Praça da Liberdade sempre foi um espaço privilegiado na geografia 

de Belo Horizonte, a redefinição dos usos de seu conjunto 

arquitetônico, está garantindo novas possibilidades de fruição, com 

impactos positivos em seu entorno. No entanto, observa-se a 

necessidade de ajustes como oferta turística, de forma a melhorar a 

integração entre os equipamentos, principalmente no que diz respeito 

aos horários de funcionamento e à formação das equipes, visando o 

conhecimento sobre o conjunto das ofertas existentes na praça e não 

apenas de cada espaço; 

 Os produtos em estruturação pelo Departamento de Desenvolvimento 

de Produtos Turísticos da Belotur: as iniciativas em curso, realizadas 

em parceria com outros setores, dentre os quais se destacam o BH 

Health Tour, os polos de moda, o “Cachaçatur” e o roteiro das 

cervejarias artesanais. Este departamento fez uma ampla avaliação 

dos produtos turísticos das regiões da Pampulha, Mangabeira e 

Centro-Sul, visando o mapeamento das necessidades de qualificação 

para a Copa de 2014 que, além dos atrativos, incluíam as ofertas de 

gastronomia e as opções de lazer noturno dessas áreas.    

 

                                            
21

 Dado relativo ao momento em que a pesquisa foi realizada. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESQUISAS NECESSÁRIAS AO DIAGNÓSTICO 

DA SITUAÇÃO ATUAL DA MARCA E DO 

TURISMO EM BELO HORIZONTE E SEUS 

PRODUTOS: relatório de pesquisa de 

posicionamento da marca turística de Belo 

Horizonte 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A primeira etapa para Elaboração de Plano de Ações Estratégicas e o 

aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte apresenta as 

pesquisas necessárias ao diagnóstico da situação atual da marca e do turismo da 

cidade e de seus produtos atuais, sendo apresentado em quatro relatórios 

independentes, conforme está orientado no termo de referência para o 

trabalho. São eles: 

 Relatório da Pesquisa de Demanda Nacional e Internacional; 

 Relatório da Pesquisa de Posicionamento da Marca Turística de Belo 

Horizonte, conteúdo que está sendo apresentado na sequência; 

 Relatório da Pesquisa de Produtos Turísticos de Belo Horizonte; 

 Relatório da Pesquisa da Concorrência. 

 

O Plano Horizonte, em 2006, orientou a criação da primeira marca 

turística de Belo Horizonte. Desenvolvida pelo artista plástico mineiro Carlos 

Bracher, a marca “Belo Horizonte, onde a cultura ganha vida!” passou a ser 

comunicada para diversos mercados brasileiros e estrangeiros nas ações de 

promoção e apoio à comercialização do turismo executadas pela Belotur.  

 

Figura 3 - Primeira marca turística de Belo Horizonte 

 

Fonte: Arquivo de imagem do Plano Horizonte 2006. 

 

Passados alguns anos, a marca turística então utilizada exclusivamente 

para este fim tem sido substituída por um novo desenho gráfico, representativo da 

cidade e não apenas do turismo de Belo Horizonte e que passou a posicionar o 

destino como “Belo Horizonte, Minas Gerais”.  
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Figura 4 - Marca de Belo Horizonte 

 

Fonte: Arquivo vetorial cedido pela Belotur. 

 

Por orientação da própria Belotur, a pesquisa de posicionamento da 

marca turística de Belo Horizonte foi referente a este desenho gráfico em vigor, pois 

é o que está sendo comunicado ao mercado nas ações atuais empreendidas para 

promoção turística, embora não seja mais uma marca exclusiva para a atividade.   

Este estudo é composto pela opinião dos públicos alvos a que a marca 

turística está dirigida sendo: 

 A opinião do turista, consumidor final; 

 A opinião dos profissionais do mercado turístico, intermediários na 

venda de Belo Horizonte ao consumidor final; 

 

A coleta de dados junto ao turista foi realizada durante a aplicação da 

pesquisa primária de demanda abordada no “Relatório da Pesquisa de Demanda 

Nacional e Internacional” que compõe este mesmo produto. Para tanto, foram 

incluídas no roteiro de entrevistas a este público, as perguntas específicas que 

subsidiaram o estudo de posicionamento da marca junto ao consumidor. 

Para o levantamento de informações junto ao trade dos mercados, foi 

realizada uma pesquisa on line com profissionais selecionados. A amostra foi 

composta basicamente por operadores e agentes de viagem que integravam o 

mailing de contatos da Belotur, pressupondo empresas e profissionais dos mercados 

emissores que já foram alvo de alguma ação de promoção do destino nos últimos 

anos; e complementada por empresas indicadas pelos consultores especialistas da 

Chias Marketing. Esta indicação considerou dois fatores: a quota de mercado e/ou 

influência na comercialização de produtos turísticos para mercado nacional, e o perfil 

relevante para a comercialização de Belo Horizonte. 

Ambas as pesquisas abordaram aspectos como: o grau de conhecimento 

da marca turística; a associação espontânea de itens de valor e identidade sobre 
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Belo Horizonte; as percepções sobre o desenho gráfico atual; a relevância dos 

atributos de posicionamento identificados no Plano Horizonte e outros atributos 

pertinentes.  

A percepção e o grau de relevância destes mesmos atributos ainda foram 

ainda testados em relação aos destinos comparados à Belo Horizonte pelos próprios 

entrevistados, a fim de se obter o seu posicionamento comparativo no mercado.  
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1 O POSICIONAMENTO DA MARCA TURÍSTICA DE BELO 

HORIZONTE PELO TURISTA ATUAL 

 

 

A fim de conhecer o posicionamento da marca turística de Belo Horizonte 

pelo consumidor final, foi realizada pesquisa com técnica Survey22, por meio de 

entrevistas diretas à turistas em visita à cidade. Os dados foram coletados com o 

suporte de tablets e de sistema eletrônico de pesquisas, com questionários 

previamente programados23 e transmissão dos dados em tempo real.   

As entrevistas foram presenciais, tendo sido realizadas no mês de 

outubro de 2012, nos principais pontos de concentração de turistas: Praça da 

Liberdade, Feira de Artesanato, Centro de Artesanato Mineiro, Savassi, Mercado 

Central, Museu de Artes e Ofício, Igreja da Pampulha, Rodoviária, Expominas, com 

destaque para os aeroportos, e principalmente no caso do Aeroporto de Confins, 

devido à concentração de turistas estrangeiros (85% da amostra de estrangeiros). 

Também foi incluído o Inhotim que, apesar de não estar localizado em Belo 

Horizonte, tem um papel muito importante em seu composto turístico. 

Outros dados da metodologia da pesquisa: 

 Universo: Turistas nacionais, internacionais, com motivo de viagem a 

lazer, negócios e outros, em visita a Belo Horizonte, com pelo menos 

um pernoite na cidade; 

 Amostra: 813 (oitocentas e treze) entrevistas válidas, sendo 629 

turistas brasileiros e 184 turistas estrangeiros; 

 Margem de erro geral: 3,5% pontos percentuais com nível de 

confiança de 95%; 

 Amostragem: não probabilística por cotas de conveniência, 

considerando dois grupos - origem do entrevistado (nacional ou 

internacional) e motivo de viagem (lazer/outros ou negócios); 
                                            
22

 Segundo Mattar (2001) pesquisa quantitativa que utiliza entrevistas com grande número de 
elementos, por meio de um questionário pré-determinado. Parte do princípio de que opiniões e 
comportamentos podem ser manifestados pela fala. O estudo agregado das opiniões permite que se 
possa, com o uso de análises especializadas, conhecer o comportamento, opiniões e atitudes do 
universo estudado podem ser manifestados pela fala. O estudo agregado das opiniões permite que 
se possa, com o uso de análises especializadas, conhecer o comportamento, opiniões e atitudes do 
universo estudado. 
23

 O briefing da pesquisa, assim como o modelo de questionário e agenda de coleta de dados, foram 
submetidos previamente à avaliação e aprovação da equipe da Belotur, constando nos apêndices. 
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 O pré-teste foi realizado uma semana antes da aplicação da pesquisa 

e monitoramento das atividades no campo. 

A seguir, apresentamos as principais informações geradas pela pesquisa 

sobre o posicionamento da marca turística, considerando-se os seguintes aspectos: 

 Lembrança/reconhecimento da marca; 

 Lembrança/reconhecimento dos canais de veiculação da marca (ponto 

de contato com a marca); 

 Imagem a que relaciona o destino (atributos espontâneos relacionados 

ao destino: palavras, pontos positivos de Belo Horizonte); 

 Teste de atributos pré-selecionados, em relação aos principais 

destinos com os quais o turista comparou espontaneamente Belo 

Horizonte.  

 

 

1.1 Lembrança da marca e do ponto de contato 

 

Observa-se que a marca turística de Belo Horizonte é bem lembrada 

pelos turistas, que não só a reconhecem, como lembram o local onde a mesma foi 

vista (82% de lembrança da marca e 94% de lembrança do local), dentre os turistas 

que viram a marca, 75% consideram que a marca representa Belo Horizonte, de 

acordo com o Gráfico 54.   

 

Gráfico 54 - Lembrança e avaliação da marca turística de Belo Horizonte pelo turista atual 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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Conforme o Gráfico 55, os principais locais onde a marca foi vista pelos 

turistas foram em taxis (55%), em anúncios publicitários (18%), na internet e material 

promocional (6% cada) e em feiras e eventos no setor (5%). 

 

Gráfico 55 - Principais locais onde a marca turística de Belo Horizonte foi vista – 
múltiplas respostas 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

1.2 Imagem espontânea do destino 

 

 

Na Tabela 30, destacam-se as palavras às quais os turistas associaram 

Belo Horizonte. As respostas obtidas espontaneamente foram agrupadas por 

similaridade de tema e ponderadas por frequência em que os temas e/ou palavras 

idênticas foram citados.  

As palavras que remetem à beleza da cidade, paisagens, natureza, 

montanha e arborização tiveram 10% das citações; seguidas de amigos, amizade, 

família ou namorado(a) (7%);  gastronomia, comida típica, restaurantes e boa 

comida (6%); bares e botecos (6%); e cidade grande, capital, Brasil, Minas Gerais, 

crescimento e desenvolvimento (6%). 
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Tabela 30 - Palavras mais citadas como relacionadas a Belo Horizonte pelo turista atual 
 

PALAVRAS MAIS CITADAS 

COMO RELACIONADAS A BELO HORIZONTE 
FREQUÊNCIA % 

Beleza da cidade/paisagem/natureza/montanha/arborização 79 9,7% 

Outras respostas 72 8,9% 

Amigos/amizade/família/namorado(a) 54 6,6% 

Gastronomia/comida típica/restaurantes/boa comida 50 6,2% 

Cidade grande/capital/Brasil/Minas Gerais 

/crescimento/desenvolvimento 49 6,0% 

Bares/botecos 47 5,8% 

Desorganização/agitação/tumulto/insegurança/caro/sujo/trânsito 42 5,2% 

Pampulha 38 4,7% 

Pão de queijo 37 4,6% 

Boa cidade/tranquila/organizada/limpa/qualidade de vida 36 4,4% 

Trabalho/negócios/oportunidades 36 4,4% 

Praça da Liberdade/Palácio das Artes/Feira de 

Artesanato/Mercado Central/Inhotim/Savassi/Trem da 

Vale/Mangabeiras 32 3,9% 

Acolhedora/hospitalidade/alegria das pessoas 27 3,3% 

Cidades históricas/historia do Brasil/Ouro Preto/patrimônio 

histórico 22 2,7% 

Cultura/tradição 22 2,7% 

Futebol/times de minas/Mineirão/Copa do Mundo 22 2,7% 

Queijo/queijo minas 20 2,5% 

Nada/não sabe 19 2,3% 

Balada/boate/diversão 17 2,1% 

Lazer/turismo 15 1,8% 

Estudo/concurso/vestibular 14 1,7% 

Gostou/ótimo lugar/adora/amo BH/felicidade/alegria 14 1,7% 

Compras/serviços/shopping 13 1,6% 

Clima/calor/frio 8 1,0% 

Arquitetura da cidade/Niemeyer 7 0,9% 

Mulheres bonitas 7 0,9% 

Morros/ladeira 6 0,7% 
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PALAVRAS MAIS CITADAS 

COMO RELACIONADAS A BELO HORIZONTE 
FREQUÊNCIA % 

Cachaça 4 0,5% 

Uai 4 0,5% 

TOTAL 813 100% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Os pontos positivos à que os turistas associam espontaneamente o 

destino24, também ajudam a revelar os valores com os quais o relacionam e que 

são, portanto, facilitadores do posicionamento da marca turística de Belo Horizonte 

no mercado. O tema “hospitalidade, acolhimento e alegria das pessoas” foi o 

principal ponto positivo da cidade citado em 29% das frequências, conforme 

demonstra a Tabela 31. Os itens relacionados à Alimentos & Bebidas ocupam o 2ª e 

3ª lugar na preferência dos visitantes.  

 

Tabela 31 - Principais pontos positivos de Belo Horizonte na avaliação do turista 
 

PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS DE BELO HORIZONTE FREQUENCIA % 

Hospitalidade / alegria das pessoas / educação / receptividade / 

povo acolhedor 
236 28,1% 

Bares / restaurantes / diversão noturna 106 12,6% 

Gastronomia / comidas típicas / queijo / boa comida 84 10,0% 

Mobilidade / trânsito / organização / transporte público / limpeza 

da cidade e pontos turísticos / infraestrutura 
68 8,1% 

Cidade bonita / agradável / arborizada / clima / paisagens 55 6,5% 

Arte / cultura / artesanato / diversidade cultural / arquitetura 48 5,7% 

Cidades do entorno / cidades históricas / igrejas / Inhotim 48 5,7% 

Pontos turísticos / museus / Praça da Liberdade / Mercado 

Central / Feira de Artesanato / Mineirão / Igrejas 
48 5,7% 

Outras respostas 44 5,2% 

Nada / não sabe / não respondeu 26 3,1% 

Opções de lazer / turismo cultural / ecoturismo 25 3,0% 

                                            
24

 Item da pesquisa abordado tanto no relatório de Demanda como no de Posicionamento da Marca. 
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PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS DE BELO HORIZONTE FREQUENCIA % 

Pampulha 17 2,0% 

Compras / shopping 16 1,9% 

Mulheres / pessoas bonitas 7 0,8% 

Segurança 6 0,7% 

Moda / pessoas bem vestida 4 0,5% 

Museus / teatros 3 0,4% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Já os aspectos negativos indicados, demonstram o que pode afetar a 

imagem de Belo Horizonte e consequentemente o posicionamento de sua marca. 

A Tabela 32 indica que, na visão do turista, os aspectos relacionados ao 

trânsito e ao transporte público são os principais pontos negativos da cidade, 

apontados por 45% deles. Também é relevante ressaltar que 19% não souberam ou 

não responderam sobre este aspecto. 

 

Tabela 32 - Principais pontos negativos de Belo Horizonte na avaliação do turista atual 
 

PRINCIPAIS PONTOS NEGATIVOS DE BELO HORIZONTE FREQUENCIA % 

Trânsito ruim/desrespeito a pedestres/sinalização/transporte 
público/ falta Metro/falta estacionamento 

368 43,9% 

Nenhum ponto negativo/nada/não sabe/não respondeu 155 18,5% 

Limpeza urbana/lixo/sujeira/pichação/poluição/barulho 66 7,9% 

Violência/segurança 41 4,9% 

Outros 35 4,2% 

Falta de apoio/informações aos turistas/dificuldade de 
comunicação/ poucas pessoas falam inglês 

29 3,5% 

Muitos mendigos/moradores de rua 26 3,1% 

Distância do aeroporto/custo alto de deslocamento/trânsito 25 3,0% 

Falta hotéis/caros/ruins/antigos/atendimento ruim 18 2,1% 

Preço/custo/caro 17 2,0% 

Clima/calor/falta ar condicionado 10 1,2% 
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PRINCIPAIS PONTOS NEGATIVOS DE BELO HORIZONTE FREQUENCIA % 

Taxistas desonestos/sem ar condicionado/mal informados 10 1,2% 

Pobreza 9 1,1% 

Arquitetura/cidade feia/envelhecida/poucas opções de lazer 9 1,1% 

Pessoas mal educadas/pouco receptivas/povo estressado 6 0,7% 

Não tem praia/longe do mar 6 0,7% 

Atendimento/estrutura dos bares e restaurantes/horário de 
funcionamento 

6 0,7% 

Comida/alimentação 3 0,4% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

1.3 Teste de atributos da marca 

 

 

Para avaliar o posicionamento da marca turística de Belo Horizonte, foram 

também testados atributos pré-selecionados de acordo com valores de 

posicionamento estabelecidos no Plano Horizonte em 2006, que nortearam a criação 

da primeira marca turística do destino, e outros hipotéticos sugeridos pelos 

especialistas da Chias Marketing tendo em vista os principais anseios do mercado 

na atualidade e a estrutura turística da cidade.  

A avaliação foi feita por meio da atribuição de notas de 1 a 5 à escala de 

ruim à ótimo em que os turistas avaliaram cada um dos temas destacados. 

O posicionamento de Belo Horizonte, enquanto destino para os turistas, 

delineia as virtudes e deficiências da cidade, dado pelos quesitos melhor e pior 

avaliados respectivamente. Dentre as virtudes, ou seja, os itens melhor avaliados 

destacaram-se: a hospitalidade da população; os restaurantes e a gastronomia da 

cidade; a diversão noturna e o entretenimento; os alojamentos e a hospedagem; a 

arquitetura e o patrimônio histórico; o clima; e as paisagens. Todos estes atributos 

tiveram nota média superior a 4.  

Dentre os itens de atenção ou deficiências, destacaram-se questões 

estruturais e de serviços como: os guias; o transporte público; a limpeza urbana; as 
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informações turísticas; e a sinalização turística; além do preço ou custo da 

cidade/viagem. Estes itens tiveram notas inferiores a 3,5.  

 

Gráfico 56 - Avaliação das condições/atratividade do turismo de Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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Considerando que o posicionamento é sempre comparativo, os mesmos 

atributos também foram testados em relação aos destinos com os quais os turistas 

comparam espontaneamente à cidade.  

Primeiramente foi solicitado que os entrevistados identificassem dois 

destinos com os quais comparariam Belo Horizonte. A maioria teve dificuldade em 

citar os destinos comparáveis à cidade, sendo que apenas 7% da amostra 

conseguiu fazê-lo. 

Mesmo assim foram selecionadas as 5 cidades mais citadas pelos 

entrevistados que compararam Belo Horizonte à algum outro destino, ainda que 

nenhuma delas tenha tido um número muito expressivo e estatisticamente 

significativo de frequência nas respostas obtidas.  

A avaliação e ponderação dos atributos para os destinos comparados à 

Belo Horizonte foi realizada a partir do mesmo processo de avaliação utilizado para 

esta cidade. Assim foi possível comparar a nota média de Belo Horizonte em cada 

um dos itens com as médias obtidas pelos demais destinos com os quais os turistas 

atuais compararam a cidade. 

Para melhor visualização desta relação, optou-se pela utilização do 

gráfico tipo Radar25, uma vez que existem múltiplos aspectos/dimensões de 

posicionamento a serem interpretados.  Mesmo assim, os atributos ainda foram 

organizados por tema de forma a facilitar a leitura dos dados. Foram agrupadas três 

categorias de atributos: “População e estilo de vida”, “Infraestrutura e atrativos” e 

“Aspectos funcionais da cidade”.  

Para facilitar ainda mais a compreensão dos dados gerados, em cada 

uma das três temática, primeiro comparamos Belo Horizonte à São Paulo e Curitiba, 

que foram os destinos mais citados; e depois à Goiânia, Porto Alegre e São Luís, 

que tiveram frequências menores de citação. 

Belo Horizonte, quando comparada pelos entrevistados a outros municípios (a 

critério do entrevistado), obteve seus mesmos pontos críticos, deficiências e 

qualidades ressaltadas.  

De um modo geral, nos Gráficos 57 a 62, pode-se perceber que a cidade, 

quando comparada principalmente a São Paulo, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre e 

                                            
25

 O gráfico tipo Radar permite visualizar a distância dos elementos do ponto central, ou ponto 
mínimo, bem como a consistência de agrupamento ou dispersão dos dados. Esse tipo de gráfico é 
muito utilizado em múltiplas comparações.  
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São Luís, se destaca em relação à hospitalidade da população; aos restaurantes e 

gastronomia; à arquitetura e patrimônio histórico. As principais deficiências 

comparadas são: guias; transporte público; informações turísticas; e segurança 

pública. 

A avaliação dos aspectos da categoria “População/Vida na Cidade” foi 

composta das seguintes dimensões: hospitalidade da população, estilo de vida, 

identidade própria, modernidade e sustentabilidade. 

 

Gráfico 57 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
ligados a população/vida a outras cidades 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Assim como nos principais pontos positivos de Belo Horizonte, a 

hospitalidade da população merece seu destaque, sendo o elemento melhor 

pontuado pelos turistas (nota média 4,49, para uma escala de 5 pontos). A 

identidade própria obteve nota 3,95, seguido de estilo de vida (3,85), modernidade 

(3,65) e sustentabilidade (3,54). 
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Gráfico 58 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
ligados a população/vida a outras cidades 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Para avaliação da Infraestrutura e Atrativos, foram contemplados os 

seguintes itens: Alojamento/hospedagem, restaurantes/gastronomia, atrações 

turísticas, arquitetura e patrimônio histórico, oferta cultural, paisagens, diversões 

noturnas e entretenimento e guias. Destacam-se positivamente os 

restaurantes/gastronomia (nota média 4,39) as diversões noturnas e entretenimento 

(4,19), alojamento/hospedagem (4,14), arquitetura e patrimônio histórico (4,12) e 

paisagens (4,01). 
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Gráfico 59 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
ligados a Infraestrutura e Atrativos 

 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

Gráfico 60 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
ligados a Infraestrutura e Atrativos 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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A avaliação dos aspectos Funcionais de Belo Horizonte, levou em conta 

os seguintes elementos: limpeza urbana, compras, preço/custos, clima, transportes 

públicos, segurança pública, sinalização turística e informações turísticas (Gráficos 

61 e 62). 

Com exceção dos itens clima e compras, que tiveram notas médias 4,05 e 

3,82 respectivamente, todos os elementos de funcionalidades da cidade obtiveram 

notas medianas. Dentre todos os aspectos, talvez este mereça maior atenção para 

potencializar os níveis de qualidade percebida do turismo em Belo Horizonte. 

Os elementos foram pontuados na seguinte ordem: segurança pública 

(3,54), sinalização turística (3,38), informações turísticas (3,35), preços/custos 

(3,34), limpeza urbana (3,33) e transportes públicos (3,31). 

 

Gráfico 61 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
funcionais de outras cidades 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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Gráfico 62 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
funcionais de outras cidades 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Em suma, destaca-se que: 

Belo Horizonte se destaca em alguns elementos comparados a outros 

destinos, sendo os principais: a hospitalidade da população, a identidade própria, 

restaurantes e gastronomia, paisagens e arquitetura e patrimônio histórico. 

Já os elementos que a cidade obteve menor nota comparada foram: os 

guias, atrações turísticas, segurança pública, limpeza urbana e transporte público. 

 

 

 

 1,00  

 2,00  

 3,00  

 4,00  

 5,00  

Sinalização 
turística 

Informações 
turísticas 

Limpeza 
urbana 

Compras 

Preços/custos 

Clima 

Transportes 
públicos 

Segurança 
pública 

Goiania 

Porto Alegre 

São Luiz 



 

214  

 

2 O POSICIONAMENTO DA MARCA TURÍSTICA DE BELO 
HORIZONTE PELO TRADE DO MERCADO 

 

 

Para mapear a opinião do trade turísticos do mercado foi realizada 

pesquisa com técnica Survey, por meio de questionários online e entrevistas 

telefônicas, durante o mês de Novembro de 2012. Foram ouvidas 120 empresas do 

mercado, entre agências de turismo e operadoras turísticas sediadas no país. 

Dentre os respondentes, obteve-se 81% agências e 19% operadores. 

O questionário, utilizado em ambos os modelos de abordagem, abrangeu 

tanto questões acerca da marca de Belo Horizonte (tema desta Etapa) como também 

outras questões referentes à comercialização que serão retomadas para a atualização do 

Plano Horizonte. A seguir são apresentados os principais resultados a que se chegou no 

primeiro caso. 

 

 

2.1 Lembrança da marca e do ponto de contato 

 

Os Gráficos 63 e 64 mostram que 36% dos entrevistados lembrava-se de ter 

visto a marca da cidade anteriormente. É importante ressaltar que a totalidade destes 

lembraram-se também do local onde a viram. 86% entenderem que ela representa Belo 

Horizonte. A melhor visualização da marca aconteceu nos eventos específicos do setor 

turístico (44%), seguido de anúncios (20%) e material promocional (14%). 

 

Gráfico 63 - Lembrança e avaliação da marca turística de Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 
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Gráfico 64 - Principais locais onde a marca turística de Belo Horizonte foi vista 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

2.2 Imagem espontânea do destino 

 

 

A Tabela 33 mostra que, quando questionados sobre as principais 

palavras relacionadas ao turismo de Belo Horizonte, 23% dos entrevistados 

associaram o destino com as cidades históricas, com destaque para a cidade de 

Ouro Preto. Na sequência, foram citadas palavras que remetem ao complexo 

turístico da Pampulha (15% dos respondentes).  Merece ainda destaque as várias 

referências a itens que remetem à “Gastronomia” e “Bares/restaurantes/diversão 

noturna”. 
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Tabela 33 - Palavras mais citadas como relacionadas ao turismo de Belo Horizonte 
pelo trade 

 

PRINCIPAIS PALAVRAS RELACIONADAS AO TURISMO DE 
BELO HORIZONTE 

Frequência % 

Cidades Históricas/Outro Preto/História 30 23,1% 

Pampulha/Mineirão/Igrejinha/Lagoa 19 14,6% 

Outros 17 13,1% 

Turismo de negócios/negócios 12 9,2% 

Pontos turísticos/Parque das Mangabeiras/Feira de 
Artesanato/Mercado Central 

12 9,2% 

Gastronomia 10 7,7% 

Bares/Restaurantes/Diversão noturna 9 6,9% 

Arquitetura/paisagismo 4 3,1% 

Compras/Shopping 4 3,1% 

Parques/Museus 4 3,1% 

Inhotim 3 2,3% 

Arte/Artesanato/Moda 3 2,3% 

Hospitalidade 3 2,3% 

Total 130 100% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Seguindo as referências apresentadas na Tabela 34, onde teve relevância 

o contexto de cidades históricas e a Pampulha, as palavras que, segundo os 

entrevistados, melhor expressam a cidade de Belo Horizonte são: Cultura/História 

(15%) e Arquitetura/beleza da cidade/natureza/montanhas/clima/diversidade. 

Também merece destaque Negócios/Turismo de Negócios (10%) e a Gastronomia 

(7,5%) conforme pode ser observado nas Tabelas 5 e 6. 
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Tabela 34 - Palavras que melhor expressam Belo Horizonte, citadas pelo trade 
 

PALAVRAS QUE MELHOR EXPRESSAM BELO HORIZONTE FREQUÊNCIA % 

Cultura/História 29 14,6% 

Arquitetura/beleza da 
cidade/natureza/montanhas/clima/diversidade 

27 13,6% 

Negócios/Turismo de negócios 19 9,5% 

Outros 19 9,5% 

Pouco atrativo/deficiente/pouco 
investimento/descaso/desorganizado/falta divulgação 

17 8,5% 

Gastronomia/comida mineira/culinária 15 7,5% 

Hospitalidade/cordialidade/receptividade 14 7,0% 

Acolhedora/simplicidade/agradável/tranquilidade 13 6,5% 

Diversão noturna/agito/noite/bares/botecos 13 6,5% 

Comercio/compras/artesanato/moda 7 3,5% 

Lazer 6 3,0% 

Coisas de Minas: Pão de queijo/jeitinho mineiro/cachaça 5 2,5% 

Desconhecido/pouco divulgado 5 2,5% 

Não sei/Não conheço/Não respondeu 4 2,0% 

Excelente/bom 3 1,5% 

Hospedagem/conforto 3 1,5% 

Total 199 100% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

A Tabela 35 reforça a notoriedade da gastronomia mineira e do 

entretenimento ligado ao setor de bares e restaurantes na imagem de Belo 

Horizonte. Quando questionados sobre os principais elementos de atratividade da 

cidade, 8% ressaltam a gastronomia/comida/culinária e, 16%, os 

bares/restaurantes/vida noturna. São identificados ainda com relevância: pontos 

turísticos específicos, museus, parques e igrejas; a proximidade com cidades 

históricas; a história e cultura. 
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Tabela 35 - Principais atrativos de Belo Horizonte enquanto destino turístico, 
segundo o trade 

 

PRINCIPAIS ATRATIVOS DE BELO HORIZONTE               
ENQUANTO DESTINO TURÍSTICO 

FREQUÊNCIA % 

Bares/Restaurantes/Vida noturna 18 15,5% 

Pontos turísticos/museus/parques/Igrejas 16 13,8% 

Hospitalidade e receptividade da população 11 9,5% 

Proximidade com Cidades Históricas 10 8,6% 

Gastronomia/comida/culinária 9 7,8% 

Pampulha 9 7,8% 

História e cultura 9 7,8% 

Não sei/Não conheço 8 6,9% 

Clima/Ecologia/Paisagem 5 4,3% 

Bons hotéis/hotéis fazenda 5 4,3% 

Outros 5 4,3% 

Arquitetura 4 3,4% 

Compras 3 2,6% 

Não respondeu 2 1,7% 

Empresas/negócios 2 1,7% 

Total 115 100% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Os principais pontos negativos de Belo Horizonte indicados pelos 

profissionais do trade turístico e consolidados na Tabela 36 são: 23% questões 

ligadas à circulação na cidade - o trânsito, transporte público, distância do aeroporto, 

sinalização; 13% a pouca variedade de pontos turísticos e/ou a falta atratividade e 

estrutura turística da cidade; 6% problemas urbanos como a má conservação, 

sujeira, lixo, o cheiro da lagoa; e 6% ligado aos serviços receptivos, tendo sido 

citados a prestação de serviços ruins, guias mal preparados, atendimento ruim. 
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Tabela 36 - Principais pontos negativos de Belo Horizonte enquanto destino turístico, 
segundo o trade 

 

PRINCIPAIS ASPECTOS NEGATIVOS DE BELO HORIZONTE 
FREQUÊ

NCIA % 

Trânsito/Transporte público/Distância do aeroporto/sinalização 26 
23
% 

Não sei/Não conheço/Não respondeu 24 
21
% 

Pouca variedade de pontos turísticos/falta atratividade turística/estrutura 
ruim 

15 
13
% 

Nada/Não tem 10 9% 

Má conservação/sujeira/lixo/cheiro da lagoa 7 6% 

Prestação de serviços ruim/guias mal preparados/atendimento 
ruim/Obrigação de utilizar os guias locais 

7 6% 

Segurança/violência 6 5% 

Poucos hotéis/caros/ruins 6 5% 

Outros 5 4% 

Falta de divulgação 4 3% 

Estradas ruins 3 3% 

Rodoviária ruim/Perto do centro 2 2% 

Total 115 
100
% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

As Tabelas 37 a 39 indicam que, para o trade, o quesito divulgação tem 

grande relevância entre as ações mais importantes que deveriam ser realizadas 

para tornar a capital mineira mais atrativa turisticamente e para consequentemente 

melhorar sua comercialização. 

Além das ações de divulgação (29%), a Tabela 37 mostra o que, na 

opinião dos entrevistados, são medidas que podem melhorar a atratividade de Belo 

Horizonte: oferecer mais atrativos e opções de lazer (22%); ofertar hospedagem 

mais à melhores condições, com maior qualidade e menor preço (8%). 
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Tabela 37 - Principais ações para Belo Horizonte ser mais atrativa ao turismo 
 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA BELO HORIZONTE SER MAIS 
ATRATIVA AO TURISMO 

FREQUÊNCIA % 

Divulgação 35 29% 

Mais atrativos/atrações para os turistas/Parque temático/ter um 
grande marco/mais opções de lazer/Ter Identidade própria 

27 22% 

Não sabe/Não respondeu 22 18% 

Hospedagem mais atrativa/Aumentar a quantidade/redução do 
preço dos hotéis 

10 8% 

Melhorar o trânsito/acesso ao aeroporto/sinalização 8 7% 

Organização/planejamento/parcerias com os players do 
turismo/vontade política/investimentos 

6 5% 

Outros 6 5% 

Receptivo/atendimento;mais e melhor capacitação 5 4% 

Preços mais baixos 2 2% 

Total 121 100% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Conforme Tabela 38, 53% não souberam responder quais ações seriam 

necessárias para incentivar a comercialização de Belo Horizonte. Dentre os que 

responderam, citou-se: 19% ações promocionais como a divulgação da cidade, 

campanha promocional, material de divulgação, levar as operadoras e agências a 

conhecer a região; 7% a melhoraria dos serviços públicos como infraestrutura, 

limpeza, segurança. Também citou-se a melhoria da infraestrutura turística sendo: 

melhorar a rede hoteleira/melhores preços/promoções/convênios (6%) e melhorar os 

atrativos turísticos (6%). 
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Tabela 38 - Principais ações necessárias para comercializar Belo Horizonte 
 

PRINCIPAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA COMERCIALIZAR 
BELO HORIZONTE 

Frequência % 

Não sabe/não respondeu 76 53% 

Divulgação da cidade/campanha promocional/material de 
divulgação/levar os operadores e agências a conhecer a região 

28 19% 

Melhorar infraestrutura/limpeza/segurança 10 7% 

Melhorar rede hoteleira/melhores preços/promoções/convênios 9 6% 

Mais atrativos turísticos 8 6% 

Montar roteiros (Serra do Cipó, Inhotim, Parque dos 
Mangabeiras, Cidades Históricas, etc.) 

5 3% 

Melhorar receptivo/praticar preço justo 4 3% 

Promover grandes eventos/melhorar os centros para realizar 
eventos 

4 3% 

Total 144 100% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

As principais proposições para melhoria de Belo Horizonte enquanto 

destino turístico reforçam os aspectos já citados, elevando a importância das ações 

promocionais e de produtos, como mostra a Tabela 39. Citou-se principalmente: 

ampliar a divulgação da cidade/ações promocionais/famtour com os agentes e 

operadores (44%); melhorar os atrativos da cidade/mais roteiros na cidade e se 

aproximando das cidades do entorno / estimular festivais e eventos de porte (14%); 

e melhorar a infraestrutura/trânsito/mobilidade/autorizar vans (10%). 
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Tabela 39 - Principais proposições de melhoria de Belo Horizonte enquanto destino turístico 
 

PRINCIPAIS PROPOSIÇÕES DE MELHORIA                        
DE BELO HORIZONTE ENQUANTO DESTINO TURÍSTICO 

Frequência % 

Mais divulgação da cidade/ ações promocionais/Famtour com 
os agentes e operadores 

74 44,0% 

Melhorar os atrativos da cidade/mais roteiros (ecológicos, 
gastronômicos, se aproximar das cidades do entorno, como 
macacos, nova lima e outras/estimular festivais e eventos de 
porte  

23 13,7% 

Melhorar infraestrutura/trânsito/mobilidade/autorizar vans 17 10,1% 

Melhor capacitação/melhorar o atendimento/mais pessoas 
preparadas, tendo segundo idioma. 

15 8,9% 

Redução do preço ou custo da viagem a Belo Horizonte/hotéis 
caros/transporte caro 

14 8,3% 

Mais hotéis/melhor infraestrutura hoteleira 11 6,5% 

Melhorar a estrutura/conservação da cidade 11 6,5% 

Melhorar a sinalização/informações turísticas 3 1,8% 

Total 168 100% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

2.3 Teste de atributos 

 

 

Assim como na pesquisa com o turista atual, na pesquisa trade também 

foi feito um teste de atributos de Belo Horizonte, por meio da atribuição de notas de 

1 a 5, com os mesmos itens conferidos na primeira pesquisa, com o consumidor 

atual. 

Para compor esta análise, primeiramente foram comparadas as opiniões 

do trade e do turista. Posteriormente foi sistematizada apenas a opinião do trade 

comparando a avaliação de Belo Horizonte em relação aos principais destinos com 
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os quais os profissionais entrevistados compararam espontaneamente Belo 

Horizonte.  

Os Gráficos 65 a 67 comparam os dados obtidos nas pesquisas junto aos 

turistas e ao trade. No geral, observou-se que o trade foi um pouco mais rigoroso 

que os turistas nas avaliações dos aspectos ligados a população/vida na cidade de 

Belo Horizonte.   

O item melhor avaliado também foi a hospitalidade (4,3 pontos de média, 

para uma escala de 5 pontos), seguido do estilo de vida (3,8). Os demais elementos 

tiveram notas medianas, sendo a identidade própria com nota média 3,6, a 

modernidade (3,5) e sustentabilidade (3,3). 

 

Gráfico 65 - Posicionamento de Belo Horizonte em relação aos aspectos ligados a 
população/vida na cidade – Comparativo trade e turistas26 

 

Fonte:  Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas e pelo trade. 
Chias Marketing, 2012. 

 

Nos aspectos ligados a infraestrutura e atrativos, a gastronomia se 

destaca com nota média 4,6, seguida pela arquitetura e patrimônio histórico com 4,1. 

As festas e eventos obtiveram nota 3,8 e, a oferta cultural, nota 3,7. A gastronomia 

foi o único item melhor avaliado pelo trade em comparação à avaliação dos turistas. 

                                            
26

 Para elaboração dos gráficos tipo Radar, foram utilizadas as notas medias de cada um dos 
elementos de atratividade avaliados, dada uma escala que variou de 1 a 5, onde 1 significa péssimo e 
5 ótimo. 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 
Identidade própria 

Hospitalidade e gente 

Estilo de vida Modernidade 

Sustentabilidade 

Trade 

Turistas 



 

224  

 

Gráfico 66 - Posicionamento de Belo Horizonte em relação aos aspectos ligados a 
infraestrutura e atrativos – Comparativo trade e turistas 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas e pelo trade. 
Chias Marketing, 2012. 

 

O Gráfico 67 mostra que, já nos aspectos funcionais, a avaliação do trade 

é regular em todos os elementos. A pior nota foi para mobilidade urbana (2,9), 

seguida por segurança (3,0), preço (3,1), qualidade dos serviços e capacitação (3,4) 

e compras (3,6).  

Cabe ressaltar aqui que muitas pessoas não responderam a esta bateria 

por não conhecerem Belo Horizonte e, portanto, não terem uma imagem formada a 

respeito destes quesitos. 
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Gráfico 67 - Posicionamento de Belo Horizonte em relação aos aspectos funcionais 
da cidade - Comparativo trade e turistas 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas e pelo trade. 
Chias Marketing, 2012. 

 

O posicionamento de Belo Horizonte, enquanto destino para o trade 

define bem as virtudes, pontos críticos e deficiências da cidade.  

Dentre as virtudes (itens melhores avaliados), podemos destacar: a 

hospitalidade da população, os restaurantes e gastronomia da cidade, as diversões 

noturnas e entretenimento, o alojamento e hospedagem, a arquitetura e patrimônio 

histórico o clima e as paisagens, todas com nota média superior a 4 para uma 

escala que variou de 1 a 5, onde 1 significa péssimo e 5 ótimo (Gráfico 68).  
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Gráfico 68 - Avaliação das condições/atratividade do turismo de Belo Horizonte pelo trade 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Já a avaliação de capacidade operacional de Belo Horizonte (Gráfico 69), 

varia de bom a regular, vejamos: 

 Itens bem avaliados: gastronomia (nota média 4,5 para uma escala de 

5 pontos), oferta cultural (3,9), festas e eventos (3,8) e hotelaria (3,8); 

 Itens com avaliação mediana: compras (3,7), transporte aéreo (3,7) e 

transporte rodoviário (3,3). 
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Gráfico 69 - Avaliação da capacidade operacional turística de Belo Horizonte pelo trade 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Os principais destinos comparados a Belo Horizonte pelo trade na 

pesquisa foram São Paulo, Curitiba, Ouro Preto e Rio de Janeiro. O teste dos 

atributos em relação aos destinos comparados está detalhado nos Gráficos 70 a 75. 

Eles indicam, entre outros aspectos, que são poucos os itens em que Belo Horizonte 

se destaca desses destinos, sendo a hospitalidade e a gastronomia, os pontos de 

maior destaque.  

Os piores resultados comparativos foram em relação à identidade própria, 

à oferta cultural, à sustentabilidade, à segurança, ao preço, à modernidade e às 

festas e eventos (sendo que os três últimos elementos superam apenas Ouro Preto). 
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Gráfico 70 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
ligados a população/vida a outras cidades – São Paulo e Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

Gráfico 71 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
ligados a população/vida a outras cidades – Ouro Preto e Rio de Janeiro 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 
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Gráfico 72 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
ligados a infraestrutura e atrativos de outras cidades – São Paulo e Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

Gráfico 73 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos ligados 
a infraestrutura e atrativos de outras cidades – Ouro Preto e Rio de Janeiro 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade.   Chias 
Marketing, 2012. 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 
Gastronomia 

Oferta cultural 

Festas e eventos 

Arquitetura e patrimônio 
histórico 

Belo Horizonte 

São Paulo 

Curitiba 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 
Gastronomia 

Oferta cultural 

Festas e eventos 

Arquitetura e 
patrimônio histórico 

Belo Horizonte 

Ouro Preto 

Rio de Janeiro 



 

230  

 

Gráfico 74 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
aos aspectos funcionais de outras cidades – São Paulo e Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

Gráfico 75 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos ligados 
aos aspectos funcionais de outras cidades – Ouro Preto e Rio de Janeiro 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 
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No Gráfico 76, foram compilados os principais diferenciais de cada 

destino comparado a Belo Horizonte na opinião do trade: 

 Ouro Preto – Oferta cultural (53%) e mais atrativos/opções de 

lazer/melhor estrutura (20%);  

 Curitiba – Mobilidade urbana (17%), acessibilidade (17%), praia (8%) e 

oferta cultural (8%); 

 Rio de Janeiro – Praia (70%) e acessibilidade (10%); 

 São Paulo - Mais atrativos/opções de lazer/melhor estrutura (35%), 

turismo empresarial (18%) acessibilidade (18%), oferta cultural (12%) 

e mobilidade urbana/transporte (6%). 

 

Gráfico 76 - Principais diferenciais de outras cidades em relação a Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 
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3 CONCLUSÃO 
 

 

No que diz respeito à imagem espontaneamente percebida que norteia o 

posicionamento da marca de Belo Horizonte, houve certa diversidade e certa 

complementaridade de aspectos citados entre os dois públicos. 

Para buscar um melhor aprofundamento sobre o posicionamento de Belo 

Horizonte, bem como uma avaliação de qualidade dos serviços e/ou atrativos da 

cidade, foram estruturados 21 elementos divididos em 3 dimensões: os de aspectos 

funcional; de população e vida na cidade; e infraestrutura e atrativos.  

 

Avaliação dos aspectos ligados a população/vida na cidade: 

 

A avaliação deste aspecto foi composto das seguintes dimensões: 

hospitalidade da população, estilo de vida, identidade própria, modernidade e 

sustentabilidade. 

Assim como nos principais pontos positivos de Belo Horizonte citados 

espontaneamente, a hospitalidade da população merece seu destaque, sendo o 

elemento melhor pontuado pelos turistas (nota média 4,49, para uma escala de 5 

pontos). A identidade própria obteve nota 3,95, seguido de estilo de vida (3,85), 

modernidade (3,65) e sustentabilidade (3,54). 

 

Avaliação dos aspectos ligados à infraestrutura e atrativos: 

 

Para avaliação da infraestrutura e atrativos, foram contemplados os 

seguintes itens: alojamento/hospedagem, restaurantes/gastronomia, atrações 

turísticas, arquitetura e patrimônio histórico, oferta cultural, paisagens, diversões 

noturnas e entretenimento e guias. 

Destacam-se positivamente os restaurantes/gastronomia (nota média 

4,39) as diversões noturnas e entretenimento (4,19), alojamento/hospedagem (4,14), 

arquitetura e patrimônio histórico (4,12) e paisagens (4,01). 

As atrações turísticas (3,92) e oferta cultural (3,88) obtiveram notas de 

mediana a positiva. Já os serviços de guias foram os que obtiveram a menor nota na 

avaliação por parte dos turistas (3,23). Sua avaliação é ainda menor entre os turistas 
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internacionais, com média inferior a 3. Observa-se que no geral os turistas 

internacionais se destacaram como o grupo mais exigente e que apresentou 

menores as menores notas médias em todos os elementos. 

 

Avaliação dos aspectos funcionais da cidade: 

 

A avaliação dos aspectos funcionais de Belo Horizonte, levou em conta os 

seguintes elementos: limpeza urbana, compras, preço/custos, clima, transportes 

públicos, segurança pública, sinalização turística e informações turísticas. 

Com exceção do clima e compras (notas médias 4,05 e 3,82 

respectivamente), todos os elementos que compõe a funcionalidade da cidade 

obtiveram notas medianas. Dentre todos os aspectos, talvez este mereça maior 

atenção para potencializar os níveis de qualidade percebida do turismo em Belo 

Horizonte. 

Os elementos foram pontuados na seguinte ordem: segurança pública 

(3,54), sinalização turística (3,38), informações turística (3,35), preços/custos (3,34), 

limpeza urbana (3,33) e transportes públicos (3,31). 

 

Posicionamento Comparado: 

 

Aprofundando na análise de posicionamento, Belo Horizonte foi 

comparada a alguns destinos pelos turistas, sendo as principais comparações feitas 

foram com as capitais: São Paulo, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre e São Luís. 

Belo Horizonte se destacou em alguns elementos comparados a outros 

destinos, sendo os principais: a hospitalidade da população, a identidade própria, 

restaurantes e gastronomia, paisagens e arquitetura e patrimônio histórico. 

Já os aspectos que obtiveram menor nota comparada foram: os guias, 

atrações turísticas, segurança pública, limpeza urbana e transporte público. 

 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PESQUISAS NECESSÁRIAS AO DIAGNÓSTICO 

DA SITUAÇÃO ATUAL DA MARCA E DO 

TURISMO EM BELO HORIZONTE E SEUS 

PRODUTOS: pesquisa da concorrência  

 
 

 

 



 

 

 



 

 237 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

A primeiro etapa para Elaboração de Plano de Ações Estratégicas e o 

aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte apresenta as 

pesquisas necessárias ao diagnóstico da situação atual da marca e do turismo da 

cidade e de seus produtos atuais, sendo constituído por quatro relatórios 

independentes, conforme está orientado no Termo de Referência para o trabalho. 

São eles: 

 Relatório da Pesquisa de Demanda Nacional e Internacional; 

 Relatório da Pesquisa de Posicionamento da Marca Turística de Belo 

Horizonte; 

 Relatório da Pesquisa de Produtos Turísticos de Belo Horizonte; 

 Relatório da Pesquisa da Concorrência, que está sendo apresentada 

na sequência. 

 

A pesquisa da concorrência tem como objetivo principal estabelecer as 

vantagens competitivas do destino Belo Horizonte, a partir da comparação com 

outros destinos que, pelas suas características e potencialidades turísticas similares 

são considerados competidores de Belo Horizonte.  

Para tanto, utilizou-se a metodologia de análise comparativa, baseada em 

indicadores pré-selecionados para descrever a capacidade de Belo Horizonte e dos 

destinos comparados em atender aos segmentos de turismo mais representativos de 

sua oferta. 

O processo metodológico que foi seguido baseou-se nos seguintes 

passos: 

1. Definição dos objetivos da pesquisa; 

2. Seleção dos segmentos de turismo para análise conforme o perfil de 

Belo Horizonte; 

3. Seleção dos destinos considerados competidores de Belo Horizonte, 

nos segmentos de turismo selecionados; 

4. Seleção dos indicadores para descrever a capacidade atual e 

potencial dos destinos selecionados; 

5. Coleta das informações e processamento de dados; 
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6. Análise comparativa das informações e elaboração das conclusões 

para cada indicador; 

7. Formulação do posicionamento competitivo; 

8. Formulação das vantagens competitivas de Belo Horizonte nos 

segmentos de turismo selecionados. 

 

A seleção dos segmentos e dos destinos concorrentes bem como dos 

indicadores pertinentes, base para esta pesquisa, foi realizada pela equipe 

consultora por meio de procedimento de brainstorm entre seus especialistas.  

A seleção dos segmentos de referência para análise considerou as 

principais características da oferta atual de Belo Horizonte e de seu perfil, 

identificando os segmentos de turismo cultural e de turismo de negócios e 

eventos como os mais representativos de sua oferta27. 

Conforme a análise da comunicação turística atual da cidade de Belo 

Horizonte e, considerando a análise dos produtos turísticos realizada durante a 

elaboração do Plano Horizonte, formulado no ano de 2006, observou-se que a oferta 

turística de Belo Horizonte está diretamente vinculada a grupos de recursos 

culturais, tangíveis e intangíveis, relacionados à localização geográfica, à trajetória 

da cidade, a aspectos marcantes da imagem e da própria identidade belo-

horizontina, complementados por grupos de recursos naturais relacionados à 

existência de parques na cidade.  

Além dos próprios recursos culturais, a cidade conta, nos arredores até 

100Km de distância, com um conjunto de cidades históricas, principalmente a cidade 

de Ouro Preto, e também alguns produtos de ecoturismo e turismo de aventura, 

localizados especificamente na Serra do Cipó e na Serra da Moeda. Os próprios 

recursos culturais e os atrativos dos arredores são determinantes do perfil cultural do 

destino. 

A infraestrutura turística e de serviços da cidade também são fatores 

determinantes do perfil do destino Belo Horizonte. Conforme a análise realizada pelo 

Plano Horizonte, a cidade já contava em 2006, com a maior e melhor oferta de 

                                            
27

 Os segmentos foram entendidos em seus conceitos amplos, tendo como marco conceitual os 
cadernos de orientações básicas para segmentação do turismo publicados pelo Ministério do Turismo 
(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008). Optou-se, portanto, por não restringir à pesquisa à atividades 
motivacionais específicas pertinentes aos segmentos mencionados como por exemplo à eventos 
culturais, à entretenimento, à visita ao patrimônio histórico-cultural, à eventos técnico-científicos, à 
viagens corporativas, etc. 
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meios de hospedagem e restaurantes do Estado de Minas Gerais, além das 

condições econômicas, de acessibilidade e espaços para eventos, aspectos que 

convertem Belo Horizonte em um destino com perfil para o turismo de negócios e 

eventos.  

Já a seleção dos concorrentes foi pautada na escolha de destinos 

nacionais que gozassem das mesmas condições específicas de Belo Horizonte, 

enquanto capital do estado e sede da Copa do Mundo FIFA 2014, com base em 

critérios como: dimensão, nível de desenvolvimento econômico e perfil turístico. 

A definição dos indicadores para análise considerou os aspectos 

determinantes no marketing turístico, que são: oferta, demanda e promoção. Seu 

desenvolvimento é o que dá corpo a pesquisa propriamente dita e pautou-se do 

levantamento de dados oficiais e atuais pertinentes que permitissem a análise 

comparativa entre Belo Horizonte e os competidores pré selecionados, sempre por 

segmento. 

Fechando este relatório, apresentam-se os elementos de conclusão que 

sistematizam os principais aspectos observados: o mapa de posicionamento atual e 

as vantagens competitivas de Belo Horizonte em relação aos destinos concorrentes. 

 

 

  



 

240  

 

1 IDENTIFICAÇÃO DOS DESTINOS CONCORRENTES POR 
SEGMENTO 

 

 

A seleção dos destinos competidores e referentes foi realizada pela 

equipe de consultoria, identificando os competidores e referentes por segmento: 

 

Figura 5 - Mapa dos Competidores 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 
Tabela 40 - Destinos competidores, selecionados por segmento 
 

Destinos selecionados como competidores no segmento de: 

Turismo cultural Turismo de negócios e eventos 

Belém Brasília 

Brasília Curitiba 

Goiânia Porto Alegre 

Recife Recife 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

A definição dos indicadores foi realizada conforme a disponibilidade de 

informação, sendo as principais fontes de informação utilizadas, os portais dos 

destinos e os institutos oficiais de pesquisa do Brasil. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DOS DESTINOS SELECIONADOS 
 

 

2.1 Superfície, população e PIB 

 

Os destinos nacionais considerados competidores do destino Belo 

Horizonte, foram selecionados com base nos seguintes critérios: 

 Semelhanças na dimensão e nível de desenvolvimento econômico; 

 Semelhanças no perfil turístico, para os segmentos de turismo cultural 

e turismo de eventos e negócios; 

 Condição de capital de Estado; 

 Condição de sede da Copa Brasil 2014. 

 

A seguir apresentamos a caracterização e dimensionamento dos destinos 

selecionados como competidores: 

 

Tabela 41 - Caracterização dos destinos selecionados 
 

Destino UF 
Altitude 

(m) 
Área total 

(Km2) 
População 

(hab.) 
Densidade 
(hab./Km2) 

PIB       
(em 

bilhões) 

1. Belo Horizonte MG 858 331,4 2.375.151 7167 42,1 

2. Belém PA 10 1059,4 1.393.399 1315 12,5 

3. Brasília DF 1200 5787,8 2.570.160 444 117,6 

4. Curitiba PR 934 435,3 1.751.907 4025 43,3 

5. Goiânia GO 769 732,8 1.302.001 1777 12,5 

6. Porto Alegre RS 10 496,7 1.409.351 2837 36,8 

7. Recife PE 4 218,5 1.537.703 7037 22,5 

 
Fonte: IBGE, 2010. Elaboração Chias Marketing. 

 

Em termos de dimensão territorial, os destinos selecionados são todos 

similares, a exceção de Brasília que supera amplamente as dimensões das outras, 

com quase 5800 Km² de extensão. Belo Horizonte, com sua área territorial de 331 



 

242  

 

Km², está colocada entre Recife, que é a menor do grupo, e Belém, a maior do 

grupo depois de Brasília. 

Em termos de população, Brasília também é a cidade maior, embora a 

diferença com as demais do grupo é proporcionalmente menor que a diferença em 

termos de extensão, o que se pode comprovar na densidade de população de 

Brasília, que é a menor do grupo com 444 habitantes por Km². 

Belo Horizonte, está entre as cidades de maior densidade de população 

do grupo, junto com Recife, seguida por Curitiba e Porto Alegre. 

No que se refere ao desenvolvimento econômico, Brasília é a cidade com 

o PIB, mas alto do grupo seguida por Curitiba e Belo Horizonte. 

Como conclusão da comparação dos indicadores territoriais e 

econômicos, podemos afirmar que, dentro do grupo de destinos selecionados como 

concorrentes, Belo Horizonte é uma cidade de alta densidade de população e 

desenvolvimento econômico médio. 

 

 

2.2 Posição no ranking ICCA 

 

 

Outro aspecto considerado para a caracterização dos destinos 

selecionados foi a posição que cada destino ocupa no ranking da International 

Congress and Convention Association (ICCA). 

A Tabela 42 apresenta a posição dos destinos selecionados dentro do 

Ranking do Brasil, das Américas e do Mundo. 

 

Tabela 42 - Ranking ICCA 2011 de cidades brasileiras 
 

Ranking 
no Brasil 

Cidade/Estado 
Quantidade 
de reuniões 

Ranking 
Américas 

Ranking 
World 

1º Rio de Janeiro/ RJ 69 2º 27º 

2º São Paulo / SP 60 3º 33º 

3º Salvador/ BA 17 28º 120º 

4º Brasília/DF 13 38º 160º 

5º Florianópolis/SC 13 38º 160º 
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Ranking 
no Brasil 

Cidade/Estado 
Quantidade 
de reuniões 

Ranking 
Américas 

Ranking 
World 

6º Porto Alegre/RS 12 45º 172º 

7º Recife/PE 10 52º 197º 

8º Curitiba/PR 9 54º 212º 

9º Foz do Iguaçu/PR 8 61º 234º 

10º Ouro Preto/MG 8 61º 234º 

11º Campinas/SP 7 68º 273º 

12º Porto Galinhas/ PE 7 68º 273º 

13º Belo Horizonte/ MG 6 77º 312º 

14º Natal/ RN 6 77º 312º 

15º Búzios/ RJ 5 86º 345º 

16º Fortaleza/CE 5 86º 345º 

17º Belém/ PA 3 - - 

 
Fonte: ICCA, 2011. 

 

Do grupo das cidades selecionadas, Brasília é a melhor posicionada, 

ocupando o 4° lugar no ranking do Brasil, seguida por Porto Alegre, Recife e 

Curitiba, as quais ocupam respectivamente as 6°, 7° e 8° posição no Brasil, ainda 

que apareça na posição 38º no ranking das Américas e da posição 160º no ranking 

do mundo. 

Belo Horizonte ocupa a posição número 13 no Brasil e 77º dentro do 

ranking das Américas e na posição 312º no mundo. 

Belém, com menos de três reuniões por ano, segundo a caracterização 

de eventos da ICCA, aparece abaixo da posição 345 e Goiânia não aparece em 

nenhum dos rankings. 

Considerando as 17 cidades do Brasil que aparecem no ranking ICCA e 

as cidades selecionadas como competidores, Belo Horizonte ocupa as últimas 

posições tanto no Brasil, quanto no grupo dos competidores selecionados, 

superando apenas Belém. 
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3 INDICADORES DE OFERTA 
 

 

3.1 Dimensão e caracterização da oferta de hospedagem 

 

 

Para a análise da oferta de hospedagem de Belo Horizonte e dos destinos 

brasileiros considerados como competidores, foram considerados os dados da 

Pesquisa de Serviços de Hospedagem 2011, elaborada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Gráfico 77 - Volume total de estabelecimentos de hospedagem 

 

Fonte: Pesquisa de Serviços de Hospedagem. IBGE 2011. 

 

Em termos de volume total de estabelecimentos de hospedagem, 

podemos observar que o destino Belo Horizonte ocupa a primeira posição, seguido 

por Curitiba e Brasília.  
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Gráfico 78 - Estabelecimentos de hospedagem por tipo 

 

Fonte: Pesquisa de Serviços de Hospedagem. IBGE 2011. 

 

Mas, se analisamos a composição dos estabelecimentos por tipo de 

hospedagem, os líderes em volume da categoria hotéis são Brasília e Curitiba. Belo 

Horizonte aparece com a maior presença de motéis. 

No que se refere à categoria de hotéis, Belo Horizonte ocupa a terceira 

posição, seguido por Goiânia e Porto Alegre. 

 

Gráfico 79 - Importância relativa dos tipos de estabelecimentos 

 

Fonte: Pesquisa de Serviços de Hospedagem. IBGE 2011. 

 

Somando Hotéis e Apart Hotéis, o peso relativo destes dois tipos de 

estabelecimentos, representa quase 70% da oferta de hospedagem, em Brasília, 
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Curitiba e Goiânia, enquanto em Belo Horizonte, estes dois tipos de hospedagem 

juntos representam menos da metade da oferta. 

 

Gráfico 80 - Importância relativa das categorias de estabelecimentos 

 

Fonte: Pesquisa de Serviços de Hospedagem. IBGE 2011. 

 

No que se refere às categorias da oferta de hospedagem do grupo, 

observamos que nenhum dos destinos selecionados, inclusive Belo Horizonte, 

supera 30% da oferta total de hospedagem, entre as três categorias acima 

analisadas. 

 

Gráfico 81 - Volume de UHs – Unidades Habitacionais - por tipo de hospedagem 

 

Fonte: Pesquisa de Serviços de Hospedagem. IBGE 2011. 
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Em termos de volume de Unidades Habitacionais (UHs), as posições se 

apresentam similares que na análise do volume de estabelecimentos, porém a 

diferença entre o líder do grupo Belo Horizonte e a segunda e terceira posição seja 

bem menor, o que significaria que Brasília e Curitiba contam com hotéis com maior 

número de UHs por estabelecimento. Apesar do volume total de UHs incluir as 

pousadas, o peso deste tipo de estabelecimento no total não é muito significativo. 

 

Gráfico 82 - Volume de leitos por tipo de hospedagem 

 

Fonte: Pesquisa de Serviços de Hospedagem. IBGE 2011. 

 

Mas a cidade de Belo Horizonte encontra-se em processo de ampliação 

da sua oferta hoteleira. Na condição de cidade sede da Copa do Mundo FIFA 2014, 

vários investimentos têm sido feitos e previstos, o que levará a um crescimento 

significativo na oferta hoteleira da cidade nos próximos anos.  

De acordo com o Comitê Executivo Municipal da Copa de 2014 e a 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais (ABIH-MG), 

consultados no momento da pesquisa, R$ 1 bilhão deveria ser investido até a Copa 

2014 na construção de 35 hotéis em Belo Horizonte, cinco deles de padrão cinco 

estrelas e dez com classificação de quatro estrelas. Estes estabelecimentos também 

teriam espaços para realização de eventos, ampliando a capacidade de 

equipamentos para eventos da cidade. 

Estes investimentos deveriam gerar um impacto significativo na 

capacidade do destino para atender aos segmentos selecionados, tanto no que se 
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refere ao turismo de lazer, neste caso voltado ao turismo cultural, quanto no 

segmento de turismo de negócios e de eventos, considerando que a oferta hoteleira 

e os equipamentos são um serviço de fundamental importância para este tipo de 

publico alvo. 

 

 

3.2 Situação atual das infraestruturas e equipamento para eventos  

 

 

Um elemento considerado para a seleção dos destinos concorrentes de 

Belo Horizonte, no segmento de eventos e negócios, foi a condição de cidade sede 

da Copa Brasil 2014. Todas as cidades selecionadas, como competidores neste 

segmento, são sedes da Copa 2014. 

Todas as cidades sede estão sendo alvo de grandes obras de melhoria 

das infraestruturas e equipamentos, conforme mostra a tabela abaixo: 

 

Tabela 43 - Melhorias em andamento na infraestrutura dos destinos selecionados 
 

Cidade Aeroporto internacional Mobilidade urbana Estádios esportivos 

Belo 
Horizonte 

Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves terá a 
modernização do terminal 
de passageiros e 
adequação do sistema 
viário. 

Novo corredor terá 16 
Km e 25 estações 
ligando o aeroporto de 
Confins ao Estádio 
Mineirão, a região 
hoteleira e ao centro de 
Belo Horizonte. 

A modernização do 
Estádio Mineirão 
incluirá construção de 
cobertura, vestiários, 
novas arquibancadas, 
estacionamentos e 
esplanada. 

Brasília 

O Aeroporto Juscelino 
Kubitschek terá reforma e 
ampliação. 
 

Em termos de 
mobilidade urbana será 
construído um metro de 
superfície de 6.5 Km 
ligando o Aeroporto 
Internacional Juscelino 
Kubitschek a Asa Sul 
da Capital. 
 

O Estádio Nacional 
Mané Guincha tem 
um projeto de reforma 
da nova arena Mané 
Garrincha, que se 
transformará numa 
arena multiuso, com 
71 mil lugares. O 
projeto também inclui 
estacionamentos, 
apoio, vestiários, lojas 
e ampliação de 
arquibancadas. 
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Cidade Aeroporto internacional Mobilidade urbana Estádios esportivos 

Curitiba 

O Aeroporto Afonso Pena 
terá ampliação do terminal 
de passageiros e do 
sistema viário. 
 

O Terminal Santa 
Cândida terá ampliação 
com implantação de 
uma plataforma de 
ônibus Ligeirinho, o 
BRT de Curitiba. O 
terminal receberá novo 
piso de concreto, 
substituindo os atuais 
paralelepípedos. 

A modernização da 
Arena da Baixada 
curitibana terá a  
construção do quarto 
lance de 
arquibancadas e da 
cobertura. 
 

Porto 
Alegre 

O Aeroporto Salgado Filho 
terá ampliação do 
Terminal de Passageiros e 
Pátio. 
 

Duplicação da Avenida 
Caldas (Tronco) em 5,3 
Km de extensão, com 
ciclovia, corredor de 
ônibus, tratamento 
paisagístico e 
reassentamento de 1,4 
mil famílias. 
 

A reforma do Estádio 
Beira Rio compreende 
cobertura metálica, 
suportada por 65 
módulos de 23m em 
forma de asa, e 
capacidade que 
passará de 56 mil 
para 60,8 mil lugares. 
Integra um projeto de 
renovação urbana em 
toda a região 
ribeirinha. 

Recife 

No Aeroporto Gilberto 
Freyre, será construída 
uma nova torre de 
controle. 
 

No Corredor Caxanga 
(Leste- Oeste), com 12 
Km de extensão, será 
criado um sistema de 
corredores rápidos de 
ônibus (BRT) que ligará 
as zonas leste e oeste 
do Recife, com 
capacidade para 
transportar 126 mil 
passageiros por dia. 
 

A Arena de 
Pernambuco, 
localizada em São 
Lourenço da Mata, a 
19 Km de Recife, 
receberá uma serie 
de empreendimentos 
que estão sendo 
concebidos para a 
região do entorno da 
obra. A arena terá 46 
mil lugares e 
estacionamento para 
seis mil carros. 

 
Fontes: www.belohorizonte.mg.gov.br, www.setur.df.gov.br, www.portal2014.org.br. 
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3.3 Perfil turístico dos destinos selecionados 

 

 

Para completar a análise da oferta de cada um dos destinos 

selecionados, apresentamos a seguir uma síntese dos principais atrativos que 

definem o perfil turístico de cada cidade. 

A descrição a seguir não pretende ser um inventário de produtos e 

recursos turísticos de cada uma das cidades, só pretende apontar os principais 

atrativos para entender o perfil dos destinos que estão sendo objeto da análise, e 

demonstrar que são destinos turísticos com características similares a Belo 

Horizonte e, portanto, competidores diretos nos segmentos de turismo selecionados 

para análise. 

Esta síntese foi elaborada a partir do levantamento de informação 

publicada pelos destinos nos próprios sites institucionais de turismo e no portal 

oficial da Copa 2014. 

 

Belo Horizonte: 

 

Capital projetada no final do século XIX, Belo Horizonte é conhecida por 

seu potencial econômico, que atrai milhares de turistas de negócios anualmente. 

Terceiro centro industrial do país, BH também é a porta para o turismo cultural em 

cidades históricas como Ouro Preto, Mariana, Sabará, Congonhas do Campo e 

Caeté. Clima agradável, belas paisagens, arquitetura eclética completam o mosaico 

oferecido. 

Entre as principais atrações turísticas da cidade encontram-se a Lagoa 

da Pampulha que, com 18Km de perímetro, integra um complexo com outras 

atrações turísticas projetadas por Oscar Niemeyer na década de 1950, tais como a 

Igreja de São Francisco e o Museu de Arte da Pampulha. A Igreja de São 

Francisco de Assis, com suas linhas arredondadas simboliza a ousadia de Oscar 

Niemeyer e o projeto é considerado um marco da arquitetura moderna brasileira. Os 

jardins que estão ao redor da Igreja foram projetados por Burle Marx. O pioneirismo 

das linhas curvas escandalizou o conservadorismo da sociedade da época. As 

autoridades eclesiásticas não permitiram, por muitos anos, a consagração da capela 

devido à sua forma inusitada. O Museu de Arte da Pampulha (MAP): Antigo 
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cassino, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer na orla da Lagoa da Pampulha. 

Primeiro edifício a ser construído com influência de Le Corbusier, principalmente na 

fachada em vidro. O cassino funcionou até 30 de abril de 1946, quando o general 

Gaspar Dutra proibiu o jogo em todo o território nacional e o no prédio passou a 

funcionar como Museu de Arte da Pampulha. O prédio foi concebido a partir da 

alternância de volumes planos e curvos, de jogos de luz e sombra. Nos jardins 

projetados por Burle Marx, esculturas de August Zamoysk, José Pedrosa e Alfredo 

Ceschiatti, completam o cenário. 

Outro atrativo importante, que forma parte do conjunto arquitetônico de 

Belo Horizonte é a Praça da Liberdade. Concebida para ser o centro do poder 

executivo de Minas Gerais, a Praça da Liberdade foi construída a partir de 1895 para 

abrigar os prédios do Palácio do Governo e Secretarias do Estado28, em estilo 

eclético com influência neoclássica. Ao longo de sua história a Praça incorporou 

novos edifícios com estilos arquitetônicos variados, como o Edifício Niemeyer e a 

Biblioteca Pública, em estilo moderno, arquitetadas pelo próprio Niemeyer. 

O Palácio da Liberdade, atual sede do governo do estado de Minas 

Gerais, foi construído em 1897. Com traçado neoclássico, o palácio mescla estilos 

arquitetônicos que vão desde o Luís XV ao mourisco.  

 

Belém: 

 

Fundada em 1616, a capital paraense simboliza a integração da 

Amazônia ao território brasileiro e é a cidade que melhor reflete a identidade 

amazônica em sua paisagem e em sua cultura. Uma metrópole tropical, imersa nas 

águas da baía do Guajará e no verde das inúmeras ilhas que a circundam. Seu 

conjunto histórico e arquitetônico guarda os registros de outros tempos e é palco de 

tradições da cultura viva, mas também um centro de produção do conhecimento e 

de novas formas de expressão cultural e linguagens artísticas. 

Dentre as principais atrações encontram-se o Mercado Ver-o-Peso, que 

tem sua origem no período colonial e é considerado um dos mais antigos mercados 

em funcionamento no Brasil, (385 anos), e o primeiro da Amazônia.  

                                            
28

 O edifício foi construído para ser sede do Governo do Estado de Minas Gerais, que atualmente 
este está na Cidade Administrativa. 
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Diariamente, são comercializados produtos de todas as partes do interior 

do Estado, extraídos da floresta e dos rios amazônicos. Integrada ao Ver-o-Peso fica 

a Feira do Açaí, um espaço ao ar livre, onde os produtores de diferentes lugares do 

Estado comercializam diretamente os frutos in natura a colheita do dia.  

Outra atração importante de Belém é o seu Centro Histórico, onde 

Belém nasceu e por onde se expandiu. Percorrer as suas ruas significa identificar os 

diferentes momentos que ela vivenciou e que são revelados por sua arquitetura e 

monumentos: a origem portuguesa, os traços oitocentistas neoclássicos da 

arquitetura de Landi, a riqueza da borracha nos palacetes do bairro de Nazaré.   

Outras importantes atrações são o Museu Emílio Goeldi, a mais antiga e 

mais conceituada instituição dedicada à pesquisa da Amazônia e de seus povos, e o 

Espaço São José Liberto, o antigo presídio da cidade, que foi reformado para 

abrigar o polo joalheiro, onde é possível encontrar o trabalho de designers 

paraenses com uso de materiais e pedras preciosas da região, além de uma área 

dedicada à exposição e venda de artesanato.  

Belém também oferece contato com a natureza, no Sitio Mangal das 

Garças, parque ecológico que é fruto da revitalização de uma área de 40 mil m2, 

onde são reproduzidos os diferentes ambientes da flora amazônica; e passeios 

fluviais pela baía do Guajará e rio Guamá, para ter uma vista panorâmica da cidade 

de Belém, de seu entorno com as ilhas, observar a importância dos rios no contexto 

amazônico e as diferentes embarcações.  A gastronomia paraense é reconhecida 

pelo exotismo dos sabores e a sofisticação dos ingredientes típicos da Amazônia.   

 

Brasília: 

 

Formada por pessoas vindas de todos os cantos do país, a capital possui 

uma rica diversificação cultural e gastronômica, além de ocupar o posto de terceira 

cidade mais rica do país. Tombada como Patrimônio Cultural Mundial pela 

UNESCO, a cidade inaugurada em 1960 foi projetada pelo arquiteto Lúcio Costa, 

com edificações desenhadas por Oscar Niemeyer. 

A principal atração turística de Brasília e a própria arquitetura da cidade. 

Os principais exemplares da particular e única arquitetura de Brasília, projetados 

pelo arquiteto Oscar Niemeyer, são: O Palácio Itamaraty, ou Palácio dos Arcos, 

como também é conhecido, é a sede do Ministério das Relações Exteriores; A 
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Catedral de Brasília, uma verdadeira joia da arquitetura brasileira, concebida em 

1958, pelo arquiteto Oscar Niemeyer para compor a parte edificada da capital do 

país; O Mirante da Torre de Televisão, ponto turístico imperdível, já que do alto de 

seus 75 metros tem-se uma vista privilegiada do Plano Piloto; O Palácio da 

Alvorada, residência oficial do presidente da República; A Praça dos Três 

Poderes, o mais importante ponto do turismo cívico da capital da República. 

 

Curitiba: 

 

Cidade no Brasil que mais prima pelo planejamento urbano, Curitiba tem 

boa estrutura de transportes e acessibilidade garantida, o que facilita percorrer em 

um dia suas principais atrações, como o parque da Pedreira Paulo Leminski e a 

Ópera do Arame. Apesar de seu crescimento vertiginoso, a cidade ainda consegue 

manter-se relativamente calma graças ao sistema de transporte coletivo. 

As principais atrações Turísticas de Curitiba são a Ferrovia Curitiba- 

Paranaguá, passeio turístico imperdível, esta viagem de trem atravessa pontes e 

túneis, por verdadeiros abismos que vão cortando a Mata Atlântica; o Museu Oscar 

Niemeyer: projetado pelo arquiteto do mesmo nome, é uma obra que merece ser 

apreciada; o Teatro Opera Arame, um dos principais cartões postais de Curitiba, 

inaugurado em 1992 no Parque das Pedreiras; o Mercado Municipal, com mais de 

50 anos de história, já se tornou um símbolo da capital paranaense. Com área total 

de 4,5 mil metros quadrados, o Mercado Municipal de Curitiba foi o primeiro no 

Brasil a reservar um espaço para alimentos orgânicos, com mais de 20 pontos de 

venda; o Memorial de Curitiba, um espaço dedicado à memória e às artes de 

Curitiba.  

Passar a tarde em um dos bosques temáticos de Curitiba faz parte do 

cotidiano dos moradores da cidade, mas para os visitantes pode ser uma viagem 

pelo mundo, porque cada parque representa uma das culturas estrangeiras 

presentes no Estado de Paraná. 

 

Goiânia: 

 

A cidade é nacionalmente reconhecida como um dos melhores lugares 

para se viver no Brasil. Entre as principais atrações turísticas encontram-se o 
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Bosque dos Buritis, o parque mais central de Goiânia, habitado por pequenos 

animais, permite passeio por entre as alamedas cercadas de árvores. Outras 

atrações são: o Horto Florestal que abriga o Lago das Rosas e o Jardim 

Zoológico de Goiânia, uma grande área verde que serve de lazer para famílias nos 

finais de semana. 

O Símbolo da cidade, o Monumento às Três Raças, projetado pela 

artista plástica Neusa Moraes simboliza a miscigenação das três raças: branco, 

negro e índio. 

Dentre os museus destacam-se o Museu da Praça Universitária, um 

museu a céu aberto, que disponibiliza obras de arte de escultores, o Museu de Arte 

Contemporânea, inaugurado em 1988, conta com 500 obras expostas, além de 

promover mostras temporárias e eventos locais, o Museu de Arte de Goiânia, 

criado em 1969, tem mais de 600 obras de diversas categorias de artistas de 

expressão nacional e internacional, e o Museu Goiano, instalado num dos prédios 

que compõe o conjunto arquitetônico da Praça Cívica, tem como principal missão 

preservar a memória de Goiás. 

Um atrativo particular de Goiânia são os Painéis da Via Sacra, a maior 

galeria de arte a céu aberto do mundo é formada por 14 painéis de 10 metros de 

comprimento por 4 metros de altura. Retrata os principais momentos da paixão de 

Cristo. Tem 16 Km de extensão e simboliza a área limítrofe entre a Capital e o 

município de Trindade.  Por último, cabe destacar que a cidade de Goiânia e seus 

pontos em Art Déco são patrimônios tombados pelo IPHAN - Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 

Porto Alegre: 

 

A pesar de ser uma cidade grande, a capital gaúcha ainda conserva as 

aéreas e as tradições de uma cidade pequena. Os parques são frequentados por 

muitos e são ideais para tomar o bom e velho chimarrão. Há também churrascarias 

e restaurantes tradicionais italianos e alemães para quem aprecia a boa 

culinária. A cultura é outro ponto forte da capital gaúcha, que possui diversos centros 

culturais e livrarias. 

Entre os principais atrativos culturais encontram-se o Museu Iberê 

Camargo localizado às margens do rio Guaíba, destaca-se pelo edifício todo 
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branco, de linhas curvas, onde se acham guardadas as obras do artista plástico 

Iberê Camargo (1914-1994); antigo prédio do Hotel Majestic, onde o poeta gaúcho 

Mário Quintana viveu de 1968 a 1980, é um bem tombado e restaurado pelo instituto 

de patrimônio histórico local e abriga desde 1990 a Casa de Cultura Mário 

Quintana. 

Porto Alegre oferece também contato com a natureza: passeios de 

barco pelo Rio Guaíba e Delta do Jacuí, para visitar as pequenas ilhas do 

estuário, ou simplesmente percorrer o leito do rio em passeios diurnos e noturnos, 

duas opções ótimas de conhecer a natureza em plena capital gaúcha. 

 

Recife: 

 

Cortada por rios, canais e dezenas de pontes ligando seus bairros, Recife 

apresenta diversos atrativos turísticos. Conhecida como a Veneza Brasileira, a 

capital pernambucana é repleta de praias e história.  

As principais atrações culturais de Recife são os espaços de arte, como a 

Oficina Brennad, um lugar único, onde a arte se associa à arquitetura para criar um 

universo artístico diferente; o Museu de Arte Moderna Aluísio Magalhães, criado 

em 1997 pela prefeitura de Recife, transformou-se em um espaço especializado em 

arte moderna.    

A cidade de Olinda, município vizinho, que abriga um patrimônio histórico 

e arquitetônico valioso pelo qual a cidade ganhou o titulo de Patrimônio Mundial 

pela UNESCO, é outro dos principais atrativos durante a estada em Recife. 
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4 INDICADORES DE DEMANDA 
 

 

4.1 Caracterização da demanda doméstica 

 

 

Conforme a pesquisa de caracterização e dimensionamento do turismo 

doméstico no Brasil, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(FIPE), para o Ministério de Turismo, as viagens domésticas em 2011 tiveram 

origem nas seguintes regiões: 

 

Gráfico 83 - Origem das viagens domésticas no Brasil, por região 

 

Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo interno no Brasil FIPE 2010-2011. 

 

A Região Sudeste responsável por 41% das viagens domésticas é 

também o principal centro emissor de turistas nacionais, seguida pela Região 

Nordeste, responsável por 26% das viagens, e a região Sul com 17% das viagens. 

As Regiões Centro-Oeste e Norte, são origem do restante 16%.  
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Gráfico 84 - Principais emissores das viagens domésticas em % 

 

Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo interno no Brasil FIPE 2010-2011 

 

Se analisarmos cada emissor, São Paulo e Rio de Janeiro são os 

principais centros emissores do Brasil, somando juntos quase 30% das viagens 

domésticas.  Na sequência, com uma participação bem próxima do Rio de Janeiro, 

temos Minas Gerais, seguida por Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia. 

Os demais estados do Brasil são todos emissores com menos de 5% de 

participação, cada um, na origem das viagens domésticas.  

 

Gráfico 85 - Número de turistas domésticos por UF receptora, em % 

 

Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo interno no Brasil FIPE 2010-2011. 
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Conforme a pesquisa FIPE, o Estado de Minas Gerais é o principal estado 

receptor de viagens domésticas do grupo selecionado, embora sua participação nas 

viagens domésticas do Brasil seja apenas 7% do total das viagens. 

Em segundo e terceiro lugar, encontram-se Rio Grande do Sul e Paraná 

como estados receptores das viagens domésticas com, respectivamente, quase 6% 

e 7% do total, e com menos de 5% do total das viagens internas do Brasil, os 

demais do grupo. 

Em termos de receita, o principal receptor do grupo e o estado de Paraná, 

captando 6% do total da receita gerada pelas viagens domésticas no Brasil, seguido 

por Rio Grande do Sul. 

O Estado de Minas Gerais ocupa o terceiro lugar do grupo, seguido por 

Goiás e Pernambuco, com captação entorno de 5% da receita total, e por último 

Brasília e Belém, captando apenas 2% da receita total. 

 

Gráfico 86 - Receita doméstica por UF receptora em % 

 

Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil 2010-2011. FIPE. 

 

O gráfico seguinte apresenta a posição das cidades selecionadas, no 

ranking total de destinos mais visitados nas viagens domésticas dos brasileiros e a 

posição de cada cidade dentro do grupo: 
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Gráfico 87 - Posição no ranking de destinos, mas visitados nas viagens domésticas em % 

 

Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil 2010-2011. FIPE 

 

Brasília ocupa a primeira posição dentro do grupo, e o quinto lugar no 

Brasil, seguida por Recife e Curitiba. Belo Horizonte está na quarta posição no grupo 

e na décima posição no ranking do Brasil. Quando a pesquisa aborda os desejos 

dos brasileiros, a situação muda bastante. Recife aparece na primeira posição do 

grupo, seguido por Brasília, Porto Alegre e Curitiba, e todos caem várias posições, 

quando se trata do desejo. Conforme esta pesquisa, Belo Horizonte não aparece no 

desejo de viagem domésticas dos brasileiros. 

 

Gráfico 88 - Destino mais desejado nas viagens doméstica em % e posição no 
ranking de destinos brasileiros 

 

Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil 2010-2011. FIPE 
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4.2 Caracterização da demanda internacional 

 

 

Conforme informação publicada pelo Instituto Brasileiro do Turismo 

(Embratur), no Anuário Estatístico 2012, o volume do turismo internacional no Brasil, 

alcançou em 2011, o número de 5.433.354 turistas, com origem nos seguintes áreas 

geográficas: 

 

Gráfico 89 - Origem das chegadas internacionais no Brasil, 2011. 

 

Fonte: Anuário Estatístico, 2011. Ministério do Turismo / Embratur. 
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No que se refere às preferências dos turistas internacionais, a Embratur 

classifica os destinos mais visitados por motivo de viagem.  

 

Gráfico 90 - Destinos mais visitados pelos turistas internacionais no Brasil, em %, 
motivo lazer 

 

 Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil 2010-2011. FIPE 

 

Quando a viagem é de lazer, os destinos de sol e praia estão à frente, 

captando quase um 60% da demanda internacional. Rio de Janeiro ocupa a primeira 

posição no ranking, com quase 27% do volume total de chegadas, seguido por Foz 

de Iguaçu e Florianópolis, com quase 20% do total cada um deles. Na quarta 

posição esta São Paulo captando 11% das chegadas, e na quinta posição a cidade 

de Salvador. 

A cidade de Belo Horizonte e as cidades selecionadas como 

competidores, não aparecem nas preferências dos turistas internacionais, quando o 

motivo da viagem é lazer.  

Quando o motivo da viagem é negócios, congressos e convenções, a 

cidade de São Paulo, a primeira economia do país, lidera o ranking, com uma ampla 

distância do segundo colocado. 

Rio de Janeiro, o destino líder do Brasil no segmento de sol e praia, 

ocupa a segunda posição em negócios, congressos e eventos, captando cerca de 

25% do total. 
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Gráfico 91 - Destinos mais visitados pelos turistas internacionais no Brasil, em %, 
motivo negócios, eventos e convenções 

 

Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil 2010-2011. FIPE 

 

Com bastante distância do segundo colocado, aparecem Belo Horizonte e 

duas das cidades do grupo de destinos selecionados como competidores, Curitiba e 

Porto Alegre. 

Embora Belo Horizonte e os dois competidores, captem atualmente 

menos de 5% do total de chegadas internacionais, estão entre os cinco destinos 

receptores de turismo de negócios e eventos do Brasil. 

 

Gráfico 92 - Destinos mais visitados pelos turistas internacionais no Brasil, em %, 
outros motivos 

 

Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil 2010-2011. FIPE 
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Quando se trata de outros motivos de viagem, Belo Horizonte aparece na 

terceira posição, captando quase 6% das chegadas internacionais, depois de São 

Paulo e Rio de Janeiro (Gráfico 92). 
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5 INDICADORES DE PROMOÇÃO 
 

 

5.1 Análise de conteúdos da comunicação publicada na internet 

 

 

A análise de conteúdos da comunicação incluiu levantamentos feitos nas 

páginas oficiais dos destinos na internet, e considerou: a marca turística de cada 

destino, as mensagens permanentes que acompanham as marcas (slogans), e os 

segmentos de produtos comunicados. 

A quantidade de estrelas, em cada caso, indica a intensidade de 

comunicação que cada segmento de produto apresenta no site de cada destino, 

observada em seu portal de turismo, sendo: 

 - Alta intensidade, ou seja, grande destaque do segmento e/ou de 

produtos do segmento nos conteúdos de mensagem, texto e imagens; 

 - Média intensidade, ou seja, o segmento e/ou os produtos do 

segmento apresentam-se como secundários ou com médio destaque nos conteúdos 

de mensagem, texto e imagens; 

 - Baixa intensidade, ou seja, o segmento e/ou os produtos do segmento 

apresentam-se como complementares ou com baixo destaque nos conteúdos de 

mensagem, texto e imagens; 

Sem estrela – Inexistência de referencias de conteúdo ao segmento e/ou 

produtos do segmento nas mensagens, textos e imagens. 
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Tabela 44 - Comparativo de intensidade de comunicação por destinos – por segmento de produto 
 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing.

 MARCA 

 

Belém 

(não apresenta 
marca gráfica)   

 
 

Goiânia 

(não apresenta 
marca gráfica)  

Recife 

(não apresenta 
marca gráfica) 

 MENSAGEM 
Não apresenta 

mensagem 
publicada 

“Uma Amazônia 
de Atrações” 

“Patrimônio da 
Humanidade” 

Não apresenta 
mensagem 
publicada 

Não apresenta 
mensagem 
publicada 

Não apresenta 
mensagem 
publicada 

Não apresenta 
mensagem 
publicada 

   SEGMENTOS DE PRODUTO    

Turismo na natureza        

Turismo cultural     
 

  

Religiosidade 

 

 

  

 

 

 

Patrimônio histórico         

Arte        

Arquitetura  

 

 

   

 

Gastronomia        

Turismo de reuniões  

 

  

 

  

Turismo de negócios  

 

  

 

  

Turismo de saúde 

    

   

Compras  

  

  

 

 

Cruzeiros 

      

 

LGBT  

     

 

Turismo Melhor Idade 

      

 

Turismo de família 

      

 

Turismo Esportivo 

  

   

 

 

Concertos 

    

   

Turismo Náutico 

 

 

    

 

Luxo 

      

 

Entretenimento noturno 
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Quando analisamos os conteúdos da comunicação publicada na 

internet dos destinos selecionados na Tabela 44, observamos que nenhum destino 

do grupo destaca-se na implantação de uma promoção turística notória. 

Três destinos, dentre os competidores selecionados, apresentam marca 

gráfica, Brasília, Curitiba e Porto Alegre. Três destinos, Belém, Goiânia e Recife não 

apresentam marca turística publicada na internet, e utilizam como marca para a 

promoção turística a marca do órgão de governo.  

Belo Horizonte, destino objeto do estudo, tem marca gráfica, mas não 

apresenta uma mensagem geral acompanhando a marca. Dos demais do grupo, só 

dois destinos do grupo, Belém e Brasília, apresentam mensagem geral de produto. 

A mensagem geral de produto constitui uma ferramenta para acompanhar 

a marca, descrevendo ou reforçando os valores do destino, é uma oportunidade de 

comunicação para explicar os pontos fortes do destino, tal como o caso de Brasília, 

cuja mensagem comunica o importante fato de ser Patrimônio Mundial, ou Belém 

que associa a sua marca a marca Amazônia, mundialmente reconhecida. Neste 

sentido, os demais destinos estão perdendo oportunidades de comunicação perante 

o seu público alvo. 

Em termos de produto, embora todos os destinos selecionados tenham 

um perfil cultural, há três cidades do grupo, Belém, Porto Alegre e Recife, que 

comunicam a sua oferta de natureza, associada à localização geográfica em áreas 

de forte presença de recursos naturais, como rios, ilhas e mar.  

Brasília e Goiânia se apresentam como destinos com forte perfil cultural, 

associado principalmente a grande presença de patrimônio arquitetônico e histórico. 

Curitiba e Porto Alegre se apresentam como destinos fortes em eventos e 

negócios, com complemento de produtos culturais, e oferta de natureza no caso de 

Porto Alegre.  

Belo Horizonte comunica os seus recursos culturais, principalmente no 

que se refere a seu patrimônio arquitetônico e museus, mas também as belezas 

naturais dos arredores, associadas à localização na serra mineira. Apresenta-se 

como uma cidade gay friendly, para captar o segmento de Lésbicas, gays, 

bissexuais e transexuais - LGBT, e também comunica a sua oferta de equipamentos 

para congressos e eventos. 
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6 CONCLUSÕES  
 

 

6.1 Mapa de posicionamento atual 

 

 

Conforme a análise realizada, o posicionamento atual deduzido do 

destino Belo Horizonte se apresenta no mapa de posicionamento retratado na figura 

adiante. 

O modelo de mapa de posicionamento apresentado foi desenvolvido pela 

Chias Marketing e é utilizado em planos de marketing no Brasil e no Mundo, 

incluindo o Plano Aquarela – Marketing Turístico Internacional do Brasil e o próprio 

Plano Horizonte – Marketing Turístico de Belo Horizonte.    

No modelo, dois grandes eixos definem quatro fatores que são as 

motivações das viagens turísticas: o eixo horizontal define os fatores natureza 

e cultura – que constituem os atrativos e as atividades derivados dos recursos 

naturais e culturais; e o eixo vertical define os fatores sensações e estímulos – 

que é como são diferenciadas as vivências e experiências na atividade 

turística. Sensações são as possibilidades propiciadas pelo lugar e por sua 

gente, enquanto estímulos são aquelas atividades criadas pelo homem.  

Próximos a cada uma das extremidades e ponderando dois ou mais 

fatores, foram estabelecidos elementos e atividades motivacionais que caracterizam 

a oferta turística de Belo Horizonte e/ou dos destinos que estão sendo comparados. 

E então, a partir da análise da comunicação realizada por meio de pesquisa na 

internet, foi possível deduzir o posicionamento atual do destino Belo Horizonte em 

relação aos competidores estabelecidos.   
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Figura 6 - Posicionamento competitivo atual de Belo Horizonte, deduzido a partir da 
análise da comunicação 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

 

 

6.2 Vantagens competitivas de belo horizonte 

 

 

Conforme análise realizada dos indicadores selecionados, Belo Horizonte 

apresenta as seguintes vantagens competitivas para captação de turistas, em 

relação aos destinos selecionados como competidores. As vantagens competitivas 

foram identificadas por segmento de produto turístico: 

 

Vantagens competitivas no segmento de turismo de negócios e 

eventos: 

 Belo Horizonte é a terceira economia do Brasil e terceiro PIB do grupo, 

42,1 bilhões de reais anuais, depois de Brasília e Curitiba; 
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 Belo Horizonte ocupa a terceira posição do Brasil no ranking de 

chegadas internacionais, quando o motivo da viagem e negócios e 

eventos; 

 Belo Horizonte terá novas infraestruturas de transporte e novas 

infraestruturas turísticas, que ficaram como consequência da condição 

de ser cidade sede da Copa 2014, e que produziram uma melhoria da 

atual oferta hoteleira. 

 

Vantagens competitivas no segmento de turismo cultural: 

 Belo Horizonte é portão de entrada aos destinos declarados 

Patrimônio Cultural Mundial pela UNESCO, localizados no Estado de 

Minas Gerais; 

 Belo Horizonte tem oferta cultural singular, constituída especialmente 

pelas obras arquitetônicas de valor; 

 Belo Horizonte é a capital de um Estado que está na primeira posição 

em relação às chegadas de turistas domésticos, dentro do grupo de 

destinos selecionados. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A informação qualitativa é essencial para conhecer o público, suas 

opiniões, ideias e atitudes diante do turismo atual e suas perspectivas de mudança, 

o que será imprescindível para propor e abordar os programas e ações de marketing 

para o turismo de Belo Horizonte. 

A Etapa 2 da elaboração do Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

para Belo Horizonte e Aprimoramento do Plano de Marketing Atual, o Plano 

Horizonte, constituiu na aplicação de pesquisa qualitativa, por meio de grupos de 

discussão (focus groups), visando conhecer a “opinião bem informada” de Belo 

Horizonte e, de maneira complementar, do mercado turístico, acerca das 

percepções e necessidades do marketing do destino. 

Este modelo de pesquisa, que visa conhecer a opinião interna do setor 

turístico belo-horizontino, foi também adotado no Plano Horizonte em 2005, pois é 

fundamental estabelecer no planejamento mecanismos de relacionamento entre os 

setores públicos e privados e as entidades envolvidas com o fomento e a promoção 

do turismo da cidade, de forma a garantir sua participação ativa no processo.  

Além disso, essa perspectiva permite enriquecer o trabalho, à medida que 

une perfeitamente a contribuição técnica da equipe consultora, baseada em estudos, 

análises e propostas, a um trabalho organizado, participativo e de busca de 

consenso e compromisso por parte dos agentes locais. No futuro, é disso que 

dependerá uma parte muito importante do êxito do plano e de sua implementação. 

Assim, o segundo Produto do trabalho de Elaboração de Plano de Ações 

Estratégicas e o aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte (que 

está sendo apresentado na sequência) revelou as percepções e necessidades 

acerca do marketing turístico da cidade, que foram obtidas em reuniões de grupos 

com o setor, tendo sido constituído por cinco estudos parciais, conforme definido no 

Termo de Referência. São eles: 

 Relatório do Grupo Focal: Representantes dos Órgãos Públicos e 

Privados; 

 Relatório do Grupo Focal: Entidades de Classe e Setor Cultural; 

 Relatório do Grupo Focal: Gastronomia e Compras; 

 Relatório do Grupo Focal: de Negócios e Eventos; 
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 Relatório do Grupo Focal: Instituições de Ensino Superior; 

 Relatório de Análise Consolidada da Pesquisa Qualitativa de Grupos 

Focados. 

 

O processo metodológico seguiu os passos de implantação global da 

pesquisa: 

1. Planejamento de Pesquisa, elaboração de briefing e aprovação do 

roteiro de discussão; 

2. Seleção e indicação dos grupos de profissionais por reunião de 

discussão, e validação junto à Comissão de Acompanhamento na 

BELOTUR; 

3. Aprovação da agenda geral e organização operacional da pesquisa; 

4. Convites, mobilização e confirmação dos participantes, o que se deu 

por meio de ofício e contatos por e-mail e telefone; 

5. Realização das reuniões de discussão, na metodologia de focus 

group; 

6. Transcrição e processamento de dados por reunião;  

7. Consolidação dos relatórios de pesquisa por grupo focal; 

8. Elaboração de relatório consolidado de análise da pesquisa, 

apresentado em volume separado. 

 

Neste momento, apresenta-se a implantação da pesquisa junto ao 

Grupo Representante dos Órgãos Públicos e Privados, contemplando o 

descritivo metodológico da pesquisa, aplicada é este grupo focal; transcrição das 

discussões e entrevistas na íntegra; uma breve síntese dos resultados do grupo 

focal, bem como os apêndices pertinentes (briefing da pesquisa e roteiros de 

entrevista, modelo de ofício, registro em vídeo, e controle de participantes), 

apresentados em volume separado. 

Observa-se que a numeração aplicada na identificação dos grupos de 

discussão utilizada no briefing e nos preparativos da pesquisa (Grupos de 1 a 7) foi 

elaborada em função da agenda prevista, e foi revisada para a organização deste 

relatório/produto, de forma a ser adequado ao conteúdo dos relatórios parciais, 

conforme agrupamentos do Termo de Referência. As referências nestes relatórios 
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são feitas por cada discussão, renumeradas de 1 a 7 na sequência de apresentação 

nos conteúdos parciais de cada grupo. 

A adesão, na maioria das reuniões de discussão, foi abaixo do esperado. 

Ao longo do processo de elaboração deste trabalho, esse fato vem tornando-se um 

indicador da própria pesquisa, ratificando a grande desarticulação interna e externa 

do turismo de BH, que é frequentemente citada nas reuniões.  

Em alguns casos, buscou-se a complementação do grupo de foco por 

meio da aplicação de entrevistas em profundidade, a fim de dar maior relevância à 

opinião representativa do setor de interesse da pesquisa. Em função da 

incompatibilidade de agenda ou casos de atrasos, alguns profissionais foram 

realocados em reuniões de discussão diferentes dos grupos para os quais haviam 

sido convidados e confirmaram participação, conforme controle de presenças 

disponível nos apêndices. Como os casos foram pontuais, não houve prejuízo ao 

resultado final da pesquisa. 

Por fim, ressalta-se que este relatório parcial e o relatório de análise 

consolidada não esgotam o assunto sobre as perspectivas e necessidades acerca 

do marketing turístico de Belo Horizonte, uma vez que todo este material é subsídio, 

e foi resgatado e analisado com maior profundidade na etapa de atualização do 

Plano Horizonte, no capítulo de Opinião Interna.  
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1 METODOLOGIA DE PESQUISA APLICADA AO GRUPO FOCAL 
REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADA 

 

 

1.1 Objetivo geral da pesquisa 

 

 

Conhecer a “opinião bem informada” dos setores público e privado do 

turismo de Belo Horizonte, do mercado acerca das percepções e necessidades do 

marketing turístico da cidade e ouvir as lideranças e os agentes de turismo local no 

processo de planejamento. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Conhecer, na visão destas lideranças e profissionais, as 

oportunidades e ameaças, os pontos fortes e fracos de Belo Horizonte 

no contexto turístico do Brasil; 

 Apreender elementos de identidade que devem ser agregados à 

imagem turística de Belo Horizonte na opinião das lideranças e 

agentes de turismo local dos órgãos públicos e privados; 

 Conhecer as expectativas do grupo em relação ao futuro do turismo de 

Belo Horizonte; 

 Conhecer as percepções e necessidades sobre os programas, 

projetos e ações de marketing turístico de Belo Horizonte;  

 Testar os competidores de BH; 

 Identificar o posicionamento da marca turística de Belo Horizonte; 

 Aprofundar o conhecimento sobre a opinião do mercado de turismo de 

negócios, eventos e incentivos, o qual é estratégico para Belo 

Horizonte, em função da demanda atual e dos eventos excepcionais. 

 

 

 



 

 277 

 

1.3 Método de pesquisa 

 

 

Pesquisa survey com levantamento de dados qualitativos. 

 

 

1.4 Técnica de pesquisa 

 

 

Grupos de foco, complementados por entrevistas em profundidade. 

 

 

1.5 Universo 

 

 

Agentes de fomento/comercialização do turismo de Belo Horizonte, 

representantes dos órgãos públicos e profissionais do setor privado. 

 

 

1.6 Amostra 

 

 

Considerou a realização de 3 reuniões de discussão e 2 entrevistas 

complementares, aplicadas entre 26 de agosto e 12 de setembro. Em função da 

amplitude do universo pesquisado, a amostra foi organizada da seguinte forma: 

 DISCUSSÃO 1: Diretores de agências de turismo receptivo de Belo 

Horizonte e entidades de classe representativas do setor no município; 

 DISCUSSÃO 2: Diretores ou gerentes de produtos de 

operadores/agências emissivas para Belo Horizonte, em especial 

representativas do mercado de viagens coorporativas e de incentivos 

atuantes no contexto nacional; 

 DISCUSSÃO 3: Profissionais da BELOTUR, representantes das 

diferentes diretorias e da SECOPA. 

 



 

278  

 

1.7 Amostragem 

 

 

Os entrevistados foram selecionados por conveniência, levando em 

consideração a sua representatividade no contexto do grupo pesquisado. Os grupos 

foram organizados por público-alvo, de forma a preservar uma participação máxima 

de 10 profissionais por reunião de discussão.  

 

 

1.8 Registros em vídeo e transcrições 

 

 

As reuniões foram registradas em fotos e vídeos, os quais, para preservar 

a confidencialidade das opiniões, foram disponibilizados sem áudio. Também, 

durante as transcrições, os participantes estão identificados por “Participante” ou 

“Convidado”.  
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2 DISCUSSÃO 1: A OPINIÃO DAS EMPRESAS DE RECEPTIVO E 
INSTITUIÇÕES E/OU ENTIDADES DE CLASSE RELACIONADAS 

 

 

A reunião de discussão 129 foi realizada em Belo Horizonte no dia 29 de 

agosto de 2013, às 17h. Contou com a participação de 7 profissionais, 

representando as seguintes organizações: Libertas Receptivo, Primotur Turismo, 

Trilhas de Minas, Ouro Preto Turismo, Master Turismo, Instituto INHOTIM30, Milton 

Campos31. Não houve adesão por parte de entidades relevantes ligadas ao 

segmento como ABAV MG – Associação Brasileira de Agências de Viagem / Seção 

MG; AFEET - Associação Federativa Executiva de Empresas de Turismo de Minas 

Gerais; AGTURB MG – Associação de Guias de Turismo do Brasil / Seção MG.  

 

Figura 7 - Registro da reunião de discussão 1 

 

Fonte: Chias Marketing. 
 

                                            
29

 Refere-se ao antigo Grupo 5: Turismo Receptivo, conforme consta no brienfing de pesquisa. 
30

 Profissional realocado em função de agenda, embora também relação com o tema receptivo 
turístico. 
31

 Profissional realocado em função de agenda.  
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2.1 Transcrição da discussão 1 

 

 

Data da pesquisa: 29/08/2013 

Moderador: Fernando Gilbert 

 

P: Todo mundo aqui já ouviu falar da Chias Marketing? 

R: não. 

p: A Chias Marketing é uma empresa de consultoria em marketing, 

especializada em projetos especiais para destinos turísticos. Cuida de planos 

diretores e planejamento estratégico, são grandes planos para 

desenvolvimento de destino turístico. Dentre alguns trabalhos no Brasil, temos 

o Plano Turístico de São Paulo, Rio de Janeiro e, internacionalmente, vou citar 

só alguns para vocês: Santiago do Chile e Buenos Aires. Foi feito o plano de 

marketing para a candidatura de Barcelona às Olimpíadas. Então, todo 

composto, toda a atuação de trabalho deles, está em desenvolvimento do 

turismo em determinadas regiões, sejam macro ou micro regiões. 

Meu nome é Fernando, estarei moderando esse grupo com vocês. Deixei um 

cartãozinho com contato para vocês buscarem informações, depois, caso 

queiram saber o andamento pós-reunião, ver como as coisas estão andando, 

estarei aqui para informá-los. Sou formado em Marketing, mestrado em 

Marketing, e vocês estão vendo que é um Instituto de Pesquisa de Marketing. 

Sempre caminhei para esta questão do Marketing. Sou professor na área.  

A ideia é que a gente faça uma discussão, com um tema especifico que seja 

bem entendido por vocês.  Temos aqui pessoas em áreas diversas. Vou pedir 

para que vocês se apresentem, para que conheçamos um pouquinho de cada 

um e, depois, vamos aprofundar no tema da pesquisa, que é um trabalho que 

está sendo realizado para a definição do Planejamento Estratégico para o 

Turismo de Belo Horizonte, em atendimento à BELOTUR.  

O objetivo geral desse trabalho é um estudo, que visa conhecer a opinião bem 

informada do mercado, acerca das percepções e necessidades do Marketing 

Turístico da Cidade de Belo Horizonte e, através dessas informações, e de 

outras fontes, outras ferramentas de pesquisa que estamos montando, fora o 

know-how da CHIAS e dos profissionais que a compõe, será estruturado todo 



 

 281 

 

esse plano de orientação. Dentre as informações que estamos buscando 

nessas reuniões, está conhecer a fundo as oportunidades, as ameaças, os 

pontos forte e fraco do Município de Belo Horizonte, elementos de identidade 

que devem ser agregados à marca, expectativas de diversos setores sobre o 

turismo de BH. Quando falamos em setores, são todos eles. O impacto do 

turismo é muito grande, na saúde, na educação, na comercialização dos 

serviços agregados ao turismo. É uma diversidade muito grande que o turismo 

tem.  

Então, estamos tentando ouvir pessoas de áreas diferentes, para que cada um 

possa contribuir com um pouco de informação sobre sua perspectiva, não só 

a perspectiva que ele enxerga para o turismo de BH, mas atrelado a sua 

experiência e know-how no seu negócio.  Vamos também entender algumas 

necessidades sobre programas, projetos e ações para o fomento do turismo 

local, identificar possíveis competidores de BH e identificar o posicionamento 

dessa marca turística de Belo Horizonte na visão de cada um. 

Queria que, rapidinho, cada um de vocês se apresentasse, com nome 

profissão, empresa que representa e tempo de atuação no mercado. 

R: Meu nome é Participante, sou guia de turismo, sou diretor operacional da 

Primotur, empresa que está no mercado há quinze anos e nós trabalhamos somente 

com receptivo. Só no Estado de Minas Gerais. 

R: Sou Participante, estou há dois anos e meio no INHOTIM. Não atuo na área de 

turismo. Sou relações institucionais do INHOTIM, sou jornalista e historiadora. 

R: Meu nome é Participante, trabalho na Libertas. Já tive experiência com a 

Fernanda Fonseca e estou há três meses na agência e a gente trabalha não só com 

receptivo, mas com nacional e internacional. 

R: Meu nome é Participante, trabalhei há vinte anos na Newton Paiva e agora estou 

na Milton Campos. Na Newton Paiva, fui coordenador geral dos cursos tecnológicos, 

dentre eles o curso de turismo. O curso de turismo da Newton Paiva, todo mundo 

sabe, foi referência nacional, depois virou tecnológico. Eu ajudei a fazer umas 

composições de consultoria na Fazenda Vera Cruz e em outros lugares. Minha 

ligação com turismo é isso aí e adoro viajar. 

R: Meu nome é Participante, sou da operadora Trilha de Minas, trabalhamos com 

receptivo e, também na parte de... Tenho onze anos de mercado. 
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P: Hoje, no Brasil, estamos vivendo um cenário na expectativa do turismo 

diferente e o mercado está para receber grandes eventos, e não só os grandes 

eventos, mas já havia uma mudança de comportamento também em relação à 

questão de turismo. Como vocês enxergam hoje esse turismo Brasil, Minas, 

Belo Horizonte?  

R: Eu vejo o seguinte, extremamente como profissional no que tange a Belo 

Horizonte e Minas Gerais em si. O Brasil não. O Brasil se profissionalizou muito. 

Estava comentando com ela, que fiz algumas viagens de férias para o Nordeste. E é 

outro tipo de recepção do que era de cinco a dez anos atrás, o cuidado, a atenção, o 

ouvir o cliente, o turista. Mas Belo Horizonte, Minas Gerais, acho que falta muito, e 

cada vez que conserta uma coisa, que a gente acha que vai andar, você tem tantas 

outras do background que fica a parte. Em vez de ajustar, fazer sintonia fina com o 

que tem, vai aprimorando. Então, você tem problemas de rodovia, locomoção nem 

se fala, você tem plano de receptivo que é complicado.  Nem todos os hotéis são tão 

profissionais como as redes nacionais que estão vindas para cá. Os hotéis que são 

ligados a Belo Horizonte, tirando o Ouro Minas e o Othon da Afonso Pena, os outros 

menores ainda tem deficiências. E pior que eu acho é que temos tanta coisa para 

mostrar, tanta diversidade, o potencial turístico é tão diversificado e a gente ainda é 

muito tímido para mostrar. Vamos pegar o exemplo do festival Comida de Boteco, 

que tem repercussão nacional que está em outros lugares do Brasil e partiu, “vamos 

falar da educação”, partiu de um trabalho de conclusão de curso de um aluno de 

turismo, e foi muito bacana e através disso o negocio foi nacional. E você vê a 

concentração disso e como ainda é pouco divulgado nacionalmente e como é 

potencializado isso. Você tem a BELOTUR, que faz um trabalho fantástico, mas 

dentro da esfera do que ela pode fazer, o que é muito limitado. Antes de ser 

nacional, você não ouvia falar no festival e merece um destaque enorme, porque 

não é mera gastronomia. 

P: Como vocês buscam ver esse mercado? 

R: Vou pegar um pedaço da fala do Participante 1, e vou discordar um pouco com 

relação à comparação que ele fez.  As pessoas costumam fazer que entre Nordeste 

e Minas. Principalmente a questão de preço, as pessoas costumam dizer que Minas 

é caro demais. Você compra um pacote e paga tanto, enquanto vai para o Nordeste 

fica 7 dias e paga muito menos. Em hipótese nenhuma, você pode comparar Minas 

com Nordeste. O roteiro de praia, entre aspas, é um roteiro muito imbecil porque 
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primeiro dia praia, segundo dia praia, terceiro praia, no final tem seis a sete dias de 

praia e depois volta para casa. Então, você não pode comparar de jeito nenhum. 

Para comparar Minas Gerais com os outros roteiros, você tem que comparar com 

Fernando de Noronha, com Lençóis, com Bonito, com Serras Gaúchas, que são 

roteiros que você todos os dias tem guia a disposição, carro a disposição e coisas 

diferentes para ver. Eu discordo, separa o Nordeste. Você tem que comparar Natal 

com Fortaleza, com Salvador que, para mim, são horríveis. São cidades fedorentas, 

feias, sujas, tem atendimento péssimo. Vamos voltar para Minas Gerais. Eu separo: 

Nordeste é uma coisa e Minas Gerais é outra. Eu acho que, Minas é o seguinte, as 

pessoas falam que é caro, eu acho que não é caro pela quantidade de coisas 

agregadas que tem no pacote. Você vai para Ouro Preto, uma cidade muito 

conhecida, você tem o dia inteiro com guia à disposição. Guia é babá. Eu falo para 

os meus guia: você está aqui para trabalhar, você é babá do cliente. Você leva o 

cara ali, ou ali. De noite, se o cara precisar de você ele vai te ligar. Então, essas 

quantidades de coisas agregadas torna o roteiro mais caro, exige as roupas sujas 

que tem que ser lavadas. Realmente, é caro porque tem uma coisa seríssima que 

acontece. Os hotéis das cidades históricas, na maioria delas, como, por exemplo, 

Ouro Preto, acontece isso. Eles já têm uma grande clientela que são das empresas 

mineradoras que tem na cidade. Para eles, se você se você vender turismo ou não, 

não sei se é dez, trinta ou cinquenta por cento, não sei qual o percentual que é 

turista, ou turista de negócios, eu não sei. Eu acho que o turismo de negócios é 

muito maior do que o turismo de lazer. Então, se não vender turismo de lazer não vai 

fazer diferença, porque já tem uma clientela reservada. Aí, você vai tentar negociar, 

e você não consegue muito, os caras não cedem. Em BH, também acontece muito 

isso. Quando tem evento, você vai atrás do hoteleiro e ele não quer nem te ver. 

Quando está na baixa temporada: “Não, você é meu parceiro”. Então, o que 

acontece, BH você tem um city tour que a cada dia que passa está melhorando. 

Você tem hoje o Circuito da Liberdade que é muito legal, mas eu acho que BH 

custou a descobrir que o negócio deles é turismo de negócios. 

P: Você hoje enxerga esse cenário com mais pessimismo ou otimismo? 

R: Eu enxergo pelo otimismo, pela quantidade de coisas que têm para serem feitas, 

e pelo pessimismo, pela falta de profissionalismo, custo e preço. 

R: Eu, na visão de guia, não consigo nem me comparar com o guia do Nordeste. 

Estudei dois anos, fiz turismo, fiz curso de guia de turismo, fiz história, história da 
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arte. O meu cliente começa a receber informações na porta do hotel, e o passeio no 

Nordeste se resume a pegar o cara no hotel, fazer um translado de cinquenta, 

quarenta ou trinta minutos, até a praia e o guia fala: aqui está a praia, a areia e a 

cerveja. Eu fico o dia inteiro com meu turista e tenho que explicar para ele o que é 

uma peanha em inglês, francês e espanhol. Tenho que explicar o que é..., dossel, 

que anjo que é esse... Então, eu duvido muito que você vai gastar R$250,00 por dia, 

em um guia no Nordeste, que é a média que uma agência paga por um grupo 

grande em Belo Horizonte. Nossa dificuldade é o nosso sucesso. Ele não é ruim, é 

demorado. O cara compra um roteiro para fazer, por exemplo, Dunas de Maraípe, 

em Maceió, ele paga R$50,00, entra no ônibus e vai. Aqui ele paga R$280 para ir a 

Tiradentes e conhecer três cidades, para conhecer a biografia do Aleijadinho, a 

biografia do Tiradentes, do Ataíde e todos os outros. Vou só fechar, é que não dá 

para comparar, falar que o turismo aqui não é profissional. É lenda. 

P: Quero aprofundar mais e ouvir todo mundo, fala para mim Participante 2. 

R: Concordo em parte que, quando uma pessoa que está de fora, percebe 

realmente que o setor ainda tem muito que crescer e a mostrar ao que veio. Eu acho 

também que muita coisa já foi feita nesse sentido. Então, a gente hoje consegue ter 

uma capacidade de operação bem maior, digo de todos os receptivos. Hoje, a gente 

consegue mais profissionais, maior números de agência, mas acredito que ainda 

falta muita coisa a ser feita nesse sentido. 

P: Participante 3, como vocês estão lidando no INHOTIM com esse cenário 

hoje?  

R: Eu trabalho em um destino turístico, um atrativo e não na operação da coisa. 

Então, eu não tenho essa visão qualificada que vocês têm. Queria deixar isso muito 

claro, mas a gente está acompanhando. Vou falar um pouco da perspectiva do 

INHOTIM, que fica em Brumadinho, não em Belo Horizonte, em Minas. Hoje, nós 

temos muita gente que vai ao INHOTIM e não vem a Belo Horizonte. Antes não, as 

pessoas vinham a Belo Horizonte, aproveitavam, e iam ao INHOTIM. Não sei 

mensurar isso, mas nós temos isso até em pesquisas. Então, está acontecendo 

alguma coisa na região, aquela região de Brumadinho tinha estrutura turística zero, 

não tinha nada nem os pontos históricos que podiam ser trabalhados. Brumadinho 

poderia entrar na rota da Estrada Real e não entrou. Então é o seguinte, a região 

experimentou um boom nos últimos três anos. As pousadas que eram rurais estão 

fazendo puxadinho pra cá, puxadinho pra lá e estão tentando se equilibrar porque a 
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demanda invadiu Brumadinha e Brumadinho está correndo atrás. A qualidade não é 

boa, os preços disparam. Um hotel que custaria não mais do que R$100,00, hoje 

custa R$350,00. Eu acho que o mercado está reagindo à demanda. Mas está 

reagindo. E eu acho que deveria haver uma intervenção do estado em políticas 

públicas para melhorar o atendimento. INHOTIM faz isto. Trabalho com os pequenos 

empresários. Eu entendo que isto não é papel do INHOTIM. É papel do Estado. Em 

termos de Belo Horizonte, está para ser lançado agora o Minas Pass e a nossa 

relação é com o Estado, não com o município. Mas já tem o Minas Pass, o Governo 

está intervindo para melhorar o acesso ao INHOTIM. A companhia de ônibus 

também já entendeu o INHOTIM, quer dizer, está havendo em função do INHOTIM. 

Não é uma coisa que se antecipou a demanda não, INHOTIM está provocando uma 

movimentação. 

P: Como está esta questão do receptivo para o INHOTIM, é suficiente hoje? 

R: Não, não é qualificado. Tem gente que vem do Nordeste e faz um acordo com as 

operadoras de turismo e nem passam por Belo Horizonte.  Eu não sei te precisar 

essa demanda, mas sei que tem muita coisa falha. 

R: INHOTIM não faz o controle se o cliente chegou pela a agência ou individual. Vou 

ao INHOTIM duas vezes por semana e nunca vi isso. 

R: Uma demanda nossa lá é ter uma relação com esses guias, é preparar melhor os 

guias para eles fazerem o passeio lá dentro. Nós estamos nos movimentado, 

tentando para que eles recebam o treinamento. 

R: Eu já propus isso para o sindicato, para o próprio SENAC, treinar os guias daqui e 

parar de usar aquele bendito guia que custa R$250,00 por duas horas e meia. É um 

absurdo, ele é um monitor do INHOTIM. Então, a gente estava querendo capacitar 

os guias daqui, utilizar a própria metodologia do INHOTIM. 

R: Na parte do Estado, a gente tem sido convocado para algumas funções. O 

Estado está proativo, então, eu penso que isso está tendendo a melhorar porque o 

INHOTIM tem muito pouco tempo. São seis anos. A nossa visão é muito positiva em 

relação a essa movimentação do mercado e entendimento, de que ainda existem 

muitos gaps. 

P: Tem uma das coisas que você me falou que é a relação INHOTIM - Belo 

Horizonte e Belo Horizonte - INHOTIM, o pessoal chega lá sem passar por Belo 

Horizonte. Você acha que, hoje, não existe mais essa dependência Belo 

Horizonte - INHOTIM e vice versa?  
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R: Não, o turista que vem de fora, isso é minha percepção, mas não tenho dado 

para te dizer isso. Ele não vem a Belo Horizonte e fica dois dias fazendo turismo e 

vai ao INHOTIM. Ele vem para ir ao INHOTIM. Por acaso, ele fica em Belo Horizonte 

porque nós não temos hospedagem para ele. Tem muito o turismo de negócios, ele 

é muito forte, as empresas vêm e fazem encontros, conferências. Aí sim, nós temos 

a demanda que vem de Belo Horizonte. 

P: Se apresentem, por favor. 

R: Meu nome é Participante, eu trabalho na Master. Master Receptivo.  

R: Sou Participante, consultor receptivo da Master. 

P: O que vocês estão vendo no cenário brasileiro, em relação ao turismo em 

Minas Gerais, Belo Horizonte. Como vocês estão recebendo esse cenário do 

turismo aqui na região? 

R: No Brasil, comparando com o mercado internacional, ele está caro inviabilizando 

a vinda de muitos estrangeiros para cá devido à disparidade de câmbio. Por mais 

que o câmbio deu uma favorecida, ainda não foi significativa para fazer a balança 

comercial de o estrangeiro vir, para o Brasil, e ser favorável para quem trabalha com 

isso. Já Minas Gerais evoluiu bastante, é um mercado emissor interessante para 

dentro do Brasil. Interessantíssimo para essas operadoras que estão aí, mandando 

mineiros para viajar para o Nordeste e para fora do Brasil. No caso do receptivo 

ainda tem alguns gaps que a gente precisa juntos resolver. A iniciativa privada, o 

governo e entidades, desde parte de infraestruturas, como aeroportos, estradas que 

são o básico até a ponta que é a capacitação de restaurantes, pousadas, guias, 

passa por todo o processo. 

P: Aí a gente chega a um ponto importante. O Participante 1 colocou uma 

questão muito relevante para a gente não só em função do cenário, do 

aumento do turismo, da procura. Estamos vendo que esse fator, no Brasil, está 

cada vez mais intensificado e tido como um cenário que talvez nunca tenha se 

vivido. Turismo crescente, a economia favorecendo e as coisas vão. Estamos 

às vésperas de um evento, e ainda Belo Horizonte é uma cidade de apoio as 

Olimpíadas. O Participante 1 fez uma colocação, que talvez prepare o pano de 

fundo, que é o suporte dessa atualização, de treinamento, de preparo do 

receptivo, de guias, de hotéis na recepção, de restaurantes, que não está legal 

aqui em Minas Gerais. Ele sente que outros estados avançaram muito mais 

nisso. Eu queria saber de vocês. O INHOTIM tem a política de preparar mais 
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um pouquinho seus guias, a gente acompanhou aqui na fala da Participante 3. 

Como o receptivo está se preparando? 

R: Eu discordo dessa fala. Belo Horizonte, Minas Gerais está muito a frente de 

outros estados. Eu trabalhei no Brasil inteiro com clientes na Copa das 

Confederações. A gente não opera só em Minas Gerais e eu tive muitos problemas 

em Fortaleza, Brasília e Salvador. São destinos turísticos fortíssimos, turismo de 

lazer que, na Copa das Confederações, não conseguiram segurar o rojão. E, aqui 

em Belo Horizonte, eu não tive reclamação nenhuma. 

P: E como está essa parte de treinamento e capacitação da equipe de vocês? 

R: A própria Secretaria de Turismo, quando criou o projeto Minas Recebe, que já 

está na quarta ou na quinta edição. Nós participamos da primeira turma. Foi um 

projeto referência no Brasil. Inclusive, acho que até Mato Grosso e outros estados 

tinham pedido para a SETUR para levar esse projeto para lá, e falar dos Circuitos, 

porque foi um negócio bacana, muito legal. 

P: Esse programa acabou? 

R: Não, tem quatro turmas e parece que a quinta começa agora em setembro. O 

projeto chama Minas Recebe da Secretaria de Turismo. Ele recebe as empresas 

que operam o receptivo e dão uma capacitada nelas, de acordo com as orientações 

do SEBRAE. E essas empresas ficam aptas a trabalhar, é muito legal. 

P: Vocês todos participaram desse programa? 

R: Já, nós fomos a primeira turma. O Participante 4 não, porque o Participante 4, na 

época, era da SETUR. 

P: A equipe também era integrada nessa questão, ou a gente pode dizer que o 

receptivo está preparado, está treinado? 

R: Tranquilo. 

R: Tranquilo, é demais, é muito. Se fosse tranquilo, Minas Gerais seria referência 

nacional em Turismo. 

R: Mas é. 

R: Referência aonde, pelo amor de Deus... Tranquilo é forte. 

R: Participante 1 é só separar as coisas. O que não está bom é o receptivo, a 

empresa que recebe o turista, ou o turismo em si? O receptivo está preparado. 

R: Não adianta estar preparado se ele não tem a sintonia fina, o que vai te amparar 

para você fazer um bom receptivo. Então, você não tem uma boa recepção no 

aeroporto, não tem estradas. 
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R: Aí é infraestrutura, você está confundindo. 

R: Você não tem placas de turismo, não tem restaurante, não estou confundindo. Eu 

não sou do trade de turístico, sou um professor universitário que trabalhei com curso 

de turismo também, mas não trabalho no trade. Então, o que eu vejo é com olhar de 

consumidor, ok. Então, eu vejo o seguinte, vocês estão todos bem preparados, 

tranquilos, super bem preparados. Mas, o que eu vejo é que a infraestrutura que 

está sendo feita em Minas Gerais, em Belo Horizonte e Grande BH não atende a 

preparação que vocês estão dizendo. 

R: Concordo. 

R: Então, de tudo que acontece no decorrer da chegada da pessoa para fazer 

turismo em Belo Horizonte e Grande BH, o que eu vejo é que ele chega ao 

aeroporto, ele não tem nenhuma ou pouquíssima informação, ou infraestrutura, ou 

etapas de aproveitar o que ele está fazendo aqui. Principalmente, no negócio eu não 

vou falar, porque o negócio eu vejo muito especialização na questão de turismo de 

negócio. No turismo de lazer, ele chega e fica perdido. 

P: Em cima da fala dele eu vou remeter uma pergunta para vocês que 

trabalham com receptivo. Receptivo também no INHOTIM. O Participante 1 falou 

quando ele está criando essa questão do receber do turista, ele está 

ampliando esses horizontes, está cerceando para uma pessoa que está 

acompanhando o cliente, um contexto de recepção desse cliente. Nesses 

dizeres de recepção de cliente, vocês tem um papel muito importante, porque 

vocês estão lidando diretamente com o cliente. E lidando diretamente com o 

cliente, quais são as dificuldades que vocês encontram nesse fomento de 

turismo e o que vocês estão tendo de mais sentimento em relação a esses 

turistas, e em relação a tudo isso que está acontecendo nesse mercado? 

R: Acho que é a descontinuidade de políticas públicas, descontinuidade de ações. 

Começa uma coisa, nunca termina. Passa de uma mão para outra. Acho que o 

convite aqui hoje foi sobre o Plano Horizonte, sobre reestruturá-lo, a contribuição 

dos receptivos para o Plano Horizonte. 

P: Na realidade, é um novo Plano Estratégico que está sendo montado para a 

BELOTUR, para apoio a esta questão de turismo em Belo Horizonte. 

R: Eu fui da BELOTUR, já participei desse Plano. Na época, a gente fez uma 

resenha critica sobre ele e eu acho que é isso. Por exemplo, você tem roteiros 

institucionais: passado, presente, ofício de minas, dentre outros aí. Mas não condiz 
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com a prática. A BELOTUR estruturou esses roteiros. Na época, não havia os 

receptivos e fez os roteiros instrucionais. Quando vai para o mercado, não tem 

operação, não tem compra, não tem volume de negociação. Enfim, começa por aí. 

Além disso, de já começar errado, termina pior ainda, pela descontinuidade das 

ações e de forças para que isso vá para frente. 

P: Participante 2 fala para mim. 

R: O grande gargalo que vejo hoje é a operação. Então, é a cadeia agir de forma 

conjunta. Por exemplo, se eu não conseguir operar hoje, eu vou procurar um 

parceiro que consiga operar para mim e, desse jeito gente, vi conseguir criar uma 

cadeia de pessoas estruturadas e capacitadas para poder atender todo mundo. 

Acredito que com o individualismo a gente não vai conseguir atender todo mundo de 

forma satisfatória. 

P: Você vê isso nos outros setores que compõe o turismo de Belo Horizonte? 

R: Sim. 

P: Estão todos integrados? Você não tem dificuldade nenhuma? 

R: Os prestadores estão lá. Estão trabalhando direitinho. A dificuldade que a gente 

tem é a estrutura. 

P: Estão todos eles se articulando para o mesmo sentido? 

R: Sim. É um consenso. 

R: Quando o participante fala da questão da deficiência, não é dos receptivos, é da 

estrutura mesmo. De uma sinalização, de uma acessibilidade de informações no 

aeroporto. 

R: Nós temos dois tipos de colocações que são as seguintes: uma é a informação 

para o turista que chegou a Belo Horizonte. Aí, realmente, eu concordo com você, 

pois ele chega ao Aeroporto de Confins, às duas horas da manhã, sem uma reserva 

de pousada, sem saber como vai para o centro. Ele está, mais ou menos, ferrado. 

Agora, você pega o cliente que fez a reserva antecipada, o guia com crachá no 

peito, tabuletinha com o nome dele lá, reserva no hotel. Esse cara não terá 

dificuldade.  

R: No serviço não, mas de apoio ao serviço sim. 

R: Aí, quando ele volta, no dia em que eu o deixo no aeroporto, depois de 5 dias 

comigo, ele fez INHOTIM, Serra do Cipó, caminhada e tal. Ele falou assim: “Eu não 

sabia, achava que era caro o turismo aqui. O que eu paguei não foi tão caro”. Se 

você entrar no site da Primotur, a quantidade de depoimentos de clientes que “Pô, 
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fiz um passeio maravilhoso”. Nove senhorinhas que fizeram um passeio comigo, 

fizeram a parte de Minas comigo e fizeram Pantanal e não sei mais o que. Fizeram 6 

dias em Minas, disseram que houve erros nisso e naquilo, mas a parte de Minas foi 

perfeita. São clientes de uma grande operadora de São Paulo. 

P: Esse setor turístico hoje, de receptivo, ele tem tamanho para a carga que ele 

venha a receber? 

R: Ele tem capacidade. 

R: A carga não é tão grande assim. 

P: Vocês estão preparados? A quantidade de turista... 

R: Quando a gente faz um trabalho, infelizmente, o nosso trabalho depende de um 

fator muito grande que é estrada, que é hotel, entra tudo. Então, é impossível pegar 

uma pessoa aqui e sair voando com ele. Tenho que pegar uma Participante 5, tenho 

que pegar uma BR, não tem jeito. Então, é o seguinte: eu concordo em parte. 

Vamos separar as coisas: uma coisa é o receptivo, a empresa, a capacidade, o 

profissionalismo da empresa. Isso nós estamos preparados. Nisso, eu concordo que 

estamos bem. As pessoas veem e gostam muito. Manda feedback. Acham que está 

legal e tanto que voltam. Agora, infelizmente, o nosso trabalho não é isolado; Ele 

depende da estrutura, não tem jeito. É essa que é a encrenca. 

P: Eu quero saber o seguinte, a gente está vivendo um cenário crescente, a 

cada dia que passa esse volume está aumentando. O receptivo dá conta desse 

volume hoje? 

R: Ele dá conta tranquilo. Só que é o problema é o seguinte: na hora que ele chegar 

a essa estrutura, se ela não estiver preparada para receber esse mundo de gente 

vai complicar. Se nossas estradas fossem perfeitas, nossos hotéis fossem perfeitos, 

tudo “bacaninha”... A carga a gente dá conta tranquilo.  

P: Então, o receptivo tem material humano para receber a demanda? 

R: Tem. 

R: Pode melhorar. O material humano pode melhorar. 

R: Mas é só guia, “né”? Guia. O pessoal que trabalha com você internamente. 

R: A gente tem um problema sério. Toda segunda-feira meu carro está parado. Um 

dos carros está parado, porque precisa de manutenção, quebrou mais uma 

suspensão. Então, segunda-feira eu não posso operar. Tenho quatro carros e um 

dos carros está parado, porque quebrou. 

P: Como o INHOTIM está se preparando para esse volume: 
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R: A gente criou uma gerência de excelência. Uma pessoa especializada que 

trabalhou no mercado internacional, cuidando somente da excelência da recepção. 

Nosso negócio é atendimento, nosso gargalo chama-se acesso, acesso e acesso. 

Se a pessoa der conta de chegar até o INHOTIM, lá dentro a gente dá jeito. A 

comida é boa. 

R: E cara. 

R: É cara, mas chegando lá, a pessoa tem um mundo que ela não tem um acesso 

fácil, por um preço acessível. Se você fizer um comparativo internacional. Ela fica 

muito feliz em estar lá. A limpeza é impecável. Como nós tivemos um crescimento 

muito rápido, estamos tendo alguns gargalinhos. Estamos correndo atrás. 

Recebíamos 1.000 pessoas, hoje, recebemos 6.000 em três anos. Nosso gargalo 

chama-se acesso. Temos uma relação com o poder público. Normalmente, eles 

respondem com lentidão, e só respondem se provocados, não se antecipam. Por 

exemplo, acesso ao INHOTIM. Como os turistas da Copa, no ano que vem, vão 

chegar ao INHOTIM? Isso é um problema nosso ou do Governo? Eu entendo que 

esse é um problema público. A gente correu atrás do Governo para propor uma 

solução, para provocar uma solução, e aí o Governo reage lentamente. Nós 

conseguimos um compromisso do governador para melhorar a estrada de acesso, 

mas não vai ficar pronta para a Copa. E aí, teremos na Copa, milhares de pessoas 

querendo ir ao INHOTIM. Não tenho dúvida: INHOTIM, junto de Ouro Preto é o 

destino mais desejável, não digo mais requintado. 

R: Você vê que tem cliente que vem a Minas para ir a Ouro Preto e INHOTIM. 

Senão, ele não vem a Minas. 

R: Como essas pessoas vão chega lá? O governo vai melhorar a estrada, mas vai 

ficar pronta um ano depois da copa. 

P: E quais são as ações promocionais que são realizadas pelos setores de 

vocês? 

R: Um exemplo é frequentar um calendário de feiras divulgando Minas Gerais, os 

roteiros que são trabalhados, a divulgação eletrônica, internet e folheteria também. 

Esse mercado crescente é do perfil auto guiado. A gente sabe que oitenta por cento 

do mercado são das pessoas que vão sem comprar um roteiro e fazer uma reserva 

antecipadamente. 

P: Temos aqui mais um cliente, mais um fornecedor. Vamos começar pelo 

Participante 1, depois a gente vai jogar para vocês a questão da 
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comercialização. Qual a situação atual dessa produção da oferta turística em 

Belo Horizonte? Quais são as principais ofertas turísticas que vocês enxergam 

hoje em Belo Horizonte e como vocês enxergam a qualificação da qualidade 

dessa oferta turística?  

R: Eu vejo o seguinte: tem ampliado essa oferta. Antigamente, a gente tinha o 

conjunto arquitetônico Niemeyer, dentro de Belo Horizonte. Não estou falando do 

INHOTIM, Ouro Preto, Mariana, nada. Hoje, você vê o Circuito Cultural da Praça da 

Liberdade, você tem uma série de feiras gastronômicas, o próprio Mercado Central 

já virou um ponto reconhecidamente turístico. Não era um lugar frequentado há 15 

ou 20 anos atrás e hoje o turista faz questão de ir. E, saindo fora, incluindo mais 

pesadamente o próprio turismo de negócio, no qual você tem muitas opções, apesar 

de ser muito cerceado, auditório em Belo Horizonte virou cena de crime. Você conta 

nos dedos quantos tem e, os que têm, qual é a precariedade de serviços que eles 

oferecem. Mas eu vejo que tem ampliado sim. Acho que o que falta é um pouco 

mais de visibilidade nacional, porque internacional, nem falo porque não tem. Mas 

nacional e o que essas ofertas provocam? Porque elas fazem parte de uma cadeia 

muito grande. Hoje, temos bons restaurantes em Belo Horizonte que dão conta do 

bom atendimento. Não são tantos, mas os que têm excelência se preocupam com 

essa excelência, inclusive, restaurantes com nível internacional. O que falta, no meu 

ponto de vista, é alinhar estas ofertas em uma sequencia de possibilidades dessas 

ofertas. Vamos pegar o Circuito Cultural Praça da Liberdade, quem para o carro ali? 

Impossível, não tem estacionamento, não tem vaga para parar. Se um monte de 

turista parar ali, ele vai travar o trânsito inteiro. É perigoso, pela questão da 

insegurança que é enorme na própria Praça da Liberdade. E placas. Você sai de 

Confins. Quem não conhece Belo Horizonte, dou minha mão direita se conseguir 

chegar a Praça da Liberdade numa boa. Não consegue placas, virar a direta aqui ou 

3 ruas antes. Mas onde está a placa, não vira. 

P: Você está me falando então, que essa quantidade é boa? 

R: É boa, existe, tende a crescer, tem potencial, você vê o festival de teatro. O que 

suporta essa oferta, tirando os operadores que tem excelência, não tem dúvida 

nenhuma sobre isso e não falei nem um minuto sobre preço de turismo em Minas 

Gerais, comparado com o Nordeste. Eu nem sei preço de turismo em Minas Gerais. 

O que eu faço, eu pago direto, não é via operador. A minha preocupação é o suporte 
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que se dá a toda essa oferta crescente. Não adianta construir hotel, isso é uma 

coisa. 

P: A quantidade, o Participante 1 está falando que ela é boa. Mas para vocês 

que estão lidando diretamente com o receptivo, ela é atraente o suficiente para 

gerar um bom fluxo de turismo em Belo Horizonte? 

R: Nós temos um problema sério, não tem como parar na Praça da Liberdade. Aliás, 

sou contra parar carro no centro de Belo Horizonte. Se alguém quiser estacionar no 

centro de Belo Horizonte, que estacione dentro de garagem. Sou contra. Acho que a 

prefeitura deveria proibir o rotativo. Acho que rua foi feito para circular, não para 

parar. Então, para nós operadores, a grande dificuldade é que precisávamos ter 

espaço para parar na Praça da Liberdade. É ruim, mas tem um pequeno É ruim, 

péssimo, mas está lá. O problema é que tem lá um carrinho de cachorro quente. 

Adoro, mas é complicado. No final de semana, fecha a rua para o pessoal andar de 

skate. E bom também. A mesma coisa agora aconteceu com a Igrejinha da 

Pampulha. A gente tinha duas vagas de estacionamento para a Igreja da Pampulha. 

Aí fizeram uma pista de ciclismo fantástica. Errada, porque tradicionalmente a 

Pampulha se roda no sentido horário, Aí, botaram agora ciclistas para os dois lados. 

Teve acidente lá na semana passada. Morreu gente. Um problema gravíssimo. 

Como eu paro com quarenta senhorinhas, em frente à Igreja da Pampulha para 

descer para a igreja, se eu tenho carros, ciclistas, pedestres, fotógrafos, jornalista, 

lambe-lambe, noivas. Nada contra, mas a ciclovia. Acho fantástico, mas a gente 

precisa ter onde parar o carro de turismo. Até andei sugerindo algumas coisas. A 

mesma coisa no INHOTIM. O INHOTIM precisa ter um espaço para agências de 

turismo. Nós não podemos chegar lá junto com todo mundo. Nós temos que ter. Nós 

pagamos caro. Nós temos muitas ofertas, deve ter no nosso site vinte e duas 

alternativas em Belo Horizonte. Então, a gente não tem dificuldade em vender, é 

mais na operação, em relação à infraestrutura. Eu acho que, tirando a questão do 

trânsito, do espaço de onde parar, enfim, algumas coisas, para a gente “está bem”. 

P: Vamos citar quais são esses atrativos de Belo Horizonte, vocês estão 

falando que são 22. Quais são os principais atrativos de Belo Horizonte hoje? 

R: O “basicão”. Você tem o Alto da Afonso Pena, mais um pouquinho você tem no 

centro a Afonso Pena, Palácio das Artes, o Mercado, a Praça da Estação, Museu de 

Artes e Ofício, o museu ali na Rua da Bahia. Você tem na Pampulha, Mineirão, Casa 

do Baile, JK que vai abrir esse ano. A Praça da Liberdade que está no centro, o 
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Museu Abílio Barreto, Savassi, Tour de Compras, de Moda, Serra do Curral. Nós 

temos dois Tours de Compras que é o Barro Preto do povão e o tour elitizado que no 

Prado. Esse é agendado.  

P: O que tem de melhor e o que tem de pior nessa oferta turística de Belo 

Horizonte? 

R: O nosso centro está feio, mal sinalizado. 

R: A gente tem um equipamento maravilhoso que é a Serraria Souza Pinto, mas eu 

tenho medo de fazer um evento lá. Impossível, eu trabalho ali perto, em frente ao 

Viaduto Santa Tereza, que é uma área linda. Tem diversos eventos que a Serraria 

deixou de atender, porque aquela região é insegura. Você junta com a Praça da 

Estação, com a Praça Rui Barbosa. Essa região é rica em cultura, em atrativos, mas 

é uma região insegura para a gente andar a pé com o pessoal. 

R: A Prefeitura tirou a “cracolândia”, que ficava no Viaduto da Lagoinha e eles foram 

para a Praça da Estação. A segurança da Copa das Confederações tirou, ficou tudo 

limpinho, bonitinho, mas eles já voltaram de novo. Isso é o que tem de pior. 

P: Vantagens competitivas de Belo Horizonte. 

R: A história da cidade como capital de Minas.  Aí, leva toda bagagem do Estado de 

Minas Gerais. Acho que é um apelo muito forte que a gente tem. 

P: Vocês acham que Belo Horizonte consegue representar bem Minas Gerais 

nessa questão da história, da cultura? 

R: Eu acho. 

R: Eu não acho não. 

R: Eu acho que BH... Há uns seis anos atrás, a BELOTUR me chamou para que 

mexêssemos em nossos roteiros, criássemos outros roteiros para fazer com que o 

turista ficasse aqui pelo menos umas ou duas noites, porque ninguém ficava aqui. 

Aqui era simplesmente um dormitório para ele ir para as cidades históricas. Aí, nós 

fizemos roteiros, mas a coisa não andou. Até que um dia, alguém teve a brilhante 

ideia de que BH não é turismo de lazer, é turismo de negócio. Aí sim, BH despontou, 

tanto é que para conseguir uma vaga em um hotel é uma loucura. Os eventos estão 

tomando conta. 

R: Não é bem assim não, participante. Eu acho que existe uma má gestão muito 

grande em espaço, a EXPOMINAS poderia ser melhor. 

R: O que eu estou querendo dizer é que BH não é uma cidade muito forte em 

turismo de lazer e sim turismo de negócio. 
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R: Eu acho que poderia ser melhor. 

R: Nos dois poderia ser melhor. 

R: Aqui não tem lugar para fazer eventos grandes. Não vem um congresso grande 

de medicina para cá, um congresso grande de engenharia, porque não cabe. 

P: Eu quero saber o seguinte: ele está me falando ali que tem potencial para 

explorar melhor o lazer? 

R: Não, negócios que estou falando. 

R: Eu acho que lazer tem potencial para melhorar sim. 

P: Negócios? Lazer não. 

R: Deitar em berço esplêndido e falar que turismo só de negócio é o que funciona, 

acho que está perdendo tempo. 

R: Não é só, mas é o carro chefe e ainda sim não é bem explorado. Porque a 

EXPOMINAS, MINASCENTRO são geridos pela PROMINAS. A PROMINAS tem 

uma abertura muito grande para a FIEMG. A FIEMG escolhe que evento vai 

acontecer no MINASCENTRO e no EXPOMINAS. Têm casos de tirar revendas 

geradoras de fluxos turísticos e colocar casamentos, formaturas. 

P: Quais são as facilidades e dificuldades que vocês têm para comercializar 

Belo Horizonte nacional e internacionalmente? 

R: Dificuldade para mim é preço de hotel. Hoje, para ter uma ideia o Hotel Financial 

está me cobrando R$275,00 para um apartamento single, durante a Semana 

Internacional do Café. Eu sou agência do evento, estou precisando de mais 

apartamentos para o evento e não estou conseguindo mais apartamentos na cidade. 

E aí, o hotel tem a cara de pau de me mandar uma tarifa de R$275,00 e eu entro no 

booking e está R$190,00. Por que ele está passando a duzentos e setenta e cinco 

se está de cento e noventa? Então, não existe parceria, não dos receptivos, mas de 

outros players do trade para fazer a roda girar. 

R: Quando está em baixa temporada, os caras correm atrás de você “igual loucos”. 

Quando tem um evento e ocupa tudo, eles saem fora. 

P: Participante 6, eu perguntei para vocês no inicio se vocês estavam 

funcionando de forma bem integrada e aí já está pintando para mim uma 

informação muito relevante de que conversa não está tendo. Quão articulados 

vocês são, entre vocês receptivos, hotelaria e eventos para que todos 

trabalhem no mesmo sentido? A gente viu, um grande evento foi pensado, a 
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gente chamou um receptivo para poder comercializar e não foi feito a 

contrapartida do hotel? É isso? Explica essa história para mim. 

R: Quando Belo horizonte ganhou para ser a cidade sede da Semana Internacional 

do Café, a cidade teve que oferecer como contrapartida 330 apartamentos para os 

delegados que são os ministros, embaixadores e oficiais desses países que são 

filiados à organização internacional do café, como se fosse uma associação. O 

evento não é para 300 pessoas, é para 4.000 pessoas. Esses 300 são os 

convidados Vips, as pessoas que trazem as outras 3700 pessoas. Então, Belo 

Horizonte foi lá e negociou com a Rede Accor e a Rede Accor foi a rede oficial de 

hotéis no evento. Então, tem lá um bloqueio feito, o governo pagou um valor x de 

hospedagem para receber essas 300 pessoas. Só que as outras 3.700 pessoas 

também precisam de hospedagem. A Master foi chamada e a gente participou de 

um processo, ganhamos a concorrência para ser a agência desse evento. Herdamos 

esses 300 apartamentos, que já havia sido negociado e teríamos que conseguir 

mais 3.700, porque a gente sabe que vai vir 4.000 pessoas. E começamos com 

Othon, Mercury, Quality. Todos esses hotéis de Belo Horizonte. Quando eu falo que 

é para um evento, em vez de o cara me passar uma tarifa melhor, porque eu estou 

com um volume maior de reservas, ele aumenta o preço. Aí, eu entro aqui no 

Booking. O Sol Belo Horizonte é outro exemplo disso, na Rua da Bahia. Você que é 

a agência da Semana do Café, vou te mandar uma tarifa espetacular imbatível de 

R$285,00. Entro no Booking, está R$230,00. Eu vou colocar cem pessoas no seu 

hotel, duzentas pessoas que seja. Você vai mandar uma tarifa bem mais alta do que 

a do Booking? Não dá.  

R: O Quality me passou uma reserva de R$345,00 porque era de segunda a sexta. 

Sábado e domingo, sabe quanto ele me passou? R$160,00. 

R: A gente está em uma situação na cidade de over de hotel. A gente está com over 

booking de hotel. O número de leitos que a cidade, tem não comporta os eventos de 

médio porte que acontecem aqui. Não só os eventos de médio porte, os contratos 

corporativos que os hotéis têm com empresas que tem filiais aqui, essas coisas em 

geral. O próprio Mercury Lourdes agora está com a Semana do Café, Cirque de 

Soleil, mais outro evento lá e não tem mais quartos para a primeira quinzena de 

setembro. A gente precisa de mais hotéis, a gente receptivo, a gente cidade. 

Pensando, como BELOTUR, a cidade precisa de ter mais hotéis para conseguirmos 

ter preços mais competitivos e conseguir trazer um congresso de cardiologia para cá 
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que, Belo Horizonte perdeu esse ano para Campos do Jordão. Não foi por causa de 

preço, foi por causa de números de apartamentos. Porque o preço em Campos do 

Jordão é muito maior que o nosso. 

R: Com os hotéis novos vai melhorar bastante. Quando abrir o Pullmann. Todos 

esses que estão vindo, principalmente os de rede regional, eles vão ter que dar uma 

rebolada para se encaixar, dançar conforme a música, porque a música vai mudar 

um pouquinho a sintonia. O mercado vai ficar um pouco mais agressivo. Hoje, o que 

acontece parece que, quando o cara me manda uma tarifa boa, parece que ele está 

me fazendo favor, e tem que ser o contrário. Eu é que estou fazendo um favor de 

indicar o hotel dele. 

P: Deu para caracterizar bem esse problema para mim. 

R: A gestão pública, nesse caso, não ajudaria? 

R: Não. Porque o governo é o organizador da Semana Internacional do Café e nem 

eles conseguiram baixar a tarifa de hotel. Nem eles intervindo na rede Accor que é a 

rede oficial do evento, conseguiram baixar a tarifa por causa da procura. O cara do 

Accor disse: “Vai estar tendo Cirque de Soleil na cidade, um evento da rede 

Pitágoras no mesmo período. Se você não encher meus hotéis, tem outro que vai 

encher. Então, minha tarifa é essa”. 

P: Então, gente, olha só, esse problema para mim ficou bem caracterizado e a 

gente precisa avançar. 

R: Só para fechar, quando eu disse que não tenho problema com isso é porque a 

nossa empresa optou por não trabalhar com reserva. 

R: Passeio de um dia “né”? 

R: O que a Primotur fez em alguns gargalos... (incompreensível – 47:36) 

P: Eu queria fazer um exercício com vocês, para tentar ter a sua visão, fazendo 

uma análise sobre Belo Horizonte, comparado a outros destinos.  Quais são os 

principais destinos que vocês conseguem comparar Belo Horizonte, nacional e 

internacionalmente? 

R: No Brasil, Curitiba a mais similar de todas. 

R: Talvez Recife. Não? 

R: Recife não. Recife é litorânea. Em termos de cidade, pode ser que sim. Mas, a 

gente não consegue comparar o lazer porque tem muita gente que vai lá só para 

praia. 

R: Goiânia também. 
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P: Internacionalmente, vocês conseguem falar alguma coisa para mim? 

R: Consigo. Cidade de Business, Atlanta nos Estados Unidos. Cidade de turismo de 

negócios muito similar a Belo Horizonte. Seattle, nos Estados Unidos, cidade de 

turismo de negócios. 

P: E o que Belo Horizonte tem, na visão de vocês, de vantagem competitiva em 

relação a esses destinos? 

R: A história do entorno. 

R: Riqueza do entorno. 

R: Referência Mundial existe INHOTIM. 

R: Eu vou pedir só um break aqui. O INHOTIM essa semana, em seis dias, foi capa 

do Los Angeles Times e um outro aí, um terceiro maior, um segundo maior, mais de 

um milhão de páginas e o editorial de moda da revista Dolce Gabbana, capa e... Não 

sai Brumadinho, sai Belo Horizonte. 

R: Nossa, que maravilha! 

R: A Master participa de muita feira no exterior. As principais feiras de turismo no 

exterior a gente vai. Muitas vezes, até representando a própria BELOTUR. Quando a 

BELOTUR não consegue enviar um representante, a gente faz o papel de Master e 

leva material da BELOTUR para divulgar a cidade também. Vai muito gente na 

minha mesa perguntar o que é o INHOTIM. Com dificuldade até de falar o nome. Na 

Alemanha, então, o cara enrolava a língua para falar do INHOTIM. 

R: Isso não vai longe não, aqui na AVIRP em Ribeirão Preto, as pessoas chegavam 

na nossa mesa e perguntavam. Tem um tal de INHOTIM aí. O que é isso? 

P: O que falta para Belo Horizonte se apropriar um pouco mais do INHOTIM? 

R: Acesso. 

R: E o negócio é o seguinte, o acesso não é pela BR, é pela Serra. 

R: Porque é bonito, é um atrativo, a chegada pela Serra. 

P: Deixa focar em uma questão importante. Exceto o acesso que a gente vê 

que incomoda todo mundo, o trânsito, a mobilidade é uma dificuldade dos 

grandes centros brasileiros. Só para a gente não pegar muito, eu queria 

entender essa relação INHOTIM - Belo Horizonte, no que tange às demais 

ações, aos demais setores, aos demais envolvimentos. Todos eles estão 

integrados e dando a contrapartida de INHOTIM e INHOTIM dando 

contrapartida para Belo Horizonte para esse envolvimento, para isso 

acontecer? 
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R: Não. Não tenho autoridade para falar isso, penso que falta mais informação sobre 

o INHOTIM, falta qualificação, uma interação para eles entenderem o que é aquilo. 

Aquilo não é só um jardim Botânico e não é só um Museu de Arte Contemporânea, é 

uma concepção de vida Pós Contemporânea. Se você ouvir o dono falar é isso. 

Divulgação não existe, eu vejo muito pouco. A Vale divulga o INHOTIM muito mais 

que o governo. 

R: Levar o Participante 7 lá. O Cris está fazendo a propaganda do INHOTIM. 

P: Quais outros diferenciais ou vantagens competitivas que Belo Horizonte 

tem? 

R: Belo Horizonte é a porta de entrada para as Cidades Históricas, porta de entrada 

para as cachoeiras, das grutas. O nosso entorno é muito interessante, além de que 

Belo Horizonte tem o... Da moda. Muita gente vem para o INHOTIM, para Belo 

Horizonte, para Ouro Preto, para o Bairro da Moda, tem o polo da moda, um bairro 

para compras. E tem o ecoturismo, Serra do Cipó. Então esse portal INHOTIM, 

Cidades Históricas. 

P: Vocês estão remetendo sempre a esse diferencial de Belo Horizonte, muito 

ao entorno. Participante 2 lista para mim esse diferencial de Belo Horizonte. 

R: Eu acho gastronomia em Belo Horizonte, vida noturna em Belo Horizonte é muito 

importante.  Está muito em moda a questão das cervejas artesanais. Belo Horizonte 

abriu muito para isso: cervejas artesanais, cachaças artesanais. Então, eu acho que 

gastronomia está vindo muito forte, como diferencial mesmo em Belo Horizonte. 

P: Vocês estão vendo isso como receptivo? 

R: Sim. 

P: Posso te contar que, na Copa das Confederações, o passeio que eu mais vendi 

foi by Night, porque estava todo mundo trabalhando o dia inteiro e a noite eles 

queriam ir para os botecos. Era a única opção de passeio, eu trabalhei muito com 

gente que estava trabalhando também. Então, de noite quando os caras estavam 

livres, iam para o boteco tomar uma. 

R: Na Copa das Confederações, eu recebi só 4 clientes. Mas sabe o que acontecia? 

O pessoal vinha de avião do Rio, chegava no aeroporto, a gente buscava, eles 

assistiam o jogo e voltavam. Eu fiz um city tour com 4 clientes. 

R: E é o que vai acontecer na Copa. 

R: Não é não, no último jogo eu estava com 3.000 pessoas dentro do estádio. 
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P: O que acontece com Belo Horizonte? Belo Horizonte virou uma ponte de 

bate e volta? 

R: Não, não é não. 

R: Para mim sim. 

R: Mas as 3.000 pessoas estavam hospedadas, ficaram aqui? 

R: Não, o Tauá de Caeté estava cheio de gente da Liga de Seguros. Então, tinha os 

caras que estavam trabalhando e tinha os convidados pela Liga. 

R: O seu caso, ele não pode ser generalizado porque tem uma baita empresa por 

trás e essa baita empresa tem um outro setor que chama setor de eventos... Então, 

ele como receptivo tem um suporte... Você tem uma retaguarda meu filho, não 

desmerecendo seu trabalho. Óbvio que não, mas eu, ela e o Participante 1, é 

diferente. 

P: Olha só, Participante 3 me falou que no INHOTIM, isso acontece muito. O 

INHOTIM virou uma casa de passeio, vamos dizer assim. Participante 2, 

acontece isso com você também? A questão de Belo Horizonte virar bate e 

volta às pessoas não permanecerem aqui. 

R: Até que pra gente, na Copa das Confederações, especificamente falando, a gente 

não viu movimento mesmo. Não foi de pessoal de trânsito, aeroporto. Realmente, 

foram 2 ou 3 pessoas que estavam, por acaso, no período da Copa das 

Confederações. De Copa das Confederações, fraco. 

P: O que está precisando para Belo Horizonte...? 

R: Posso explicar para vocês o que aconteceu na Copa das Confederações? Porque 

é diferente, o evento da Copa das Confederações é um evento para brasileiro e 

belo-horizontino. É a oportunidade que a FIFA dá para o belo-horizontino assistir um 

evento FIFA dentro do estádio. Porque na Copa do Mundo não vai ter belo-

horizontino lá dentro. Entendeu? Isso que acontece. Teve muito movimento de cara 

de Belo Horizonte, cliente do Banco Itaú que ia a Casa Bernardes retirar seu 

ingresso e ir para o Mineirão. A campanha dos principais clientes do Itaú Prime, 

Personalité: iam lá, retiravam dois ingressos porque o cara era o cliente tal e aí ia 

para o estádio. Então, são campanhas, ações que são feitas regionais. Para a Copa 

do Mundo são outros quinhentos, é outra história. Vai descer muita gente, mas não 

vai bater na Primotur e falar eu quero um passeio para o INHOTIM amanhã. Não vai 

bater. Não vai bater na Trem de Minas e pedir um pacote de 4 dias nas cidades 

históricas, não vai fazer. 
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R: Você concorda que no seu caso pode se muito diferente. 

R: Como assim? 

R: Não vão poder bater na sua agência e pedir esses passeios.  

R: Não vão. Já estão reservando agora. E eles reservam de outra forma. 

R: Não, porque a compra é diferente, a compra é de outra forma. A compra, ela é o 

seguinte: o cara compra o pacote de restaurantes que você vai fechar para ele. 

Quatro restaurantes, nessa data, e nela ele precisará de 200 lugares em cada 

restaurante. Fechou com você o restaurante. Depois ele fala: “Agora eu preciso de 

dez pessoas para ficar em Confins nesse, nesse e nesse dia, desembarcando meus 

passageiros, fechou isso?”. Agora, vamos pular para o passeio, eu quero fazer 

tantas datas de saídas para o INHOTIM, vai lá e fecha o passeio. Agora vamos 

fechar o Estádio. Nos dias dos jogos tais e tais eu preciso. Não é pacote turístico. 

Você vende serviço por serviço. 

P: Vou falar uma coisa, Copa é Copa. Como vocês estão sentindo que Belo 

Horizonte está se preparando para o pós Copa. A gente está falando que Copa 

vai ser um evento de porta de entrada, importante... E depois? 

R: É só você pegar as histórias das Copas do mundo, as cidades que fizeram Copa 

do Mundo. Qual ficou rica depois da Copa? 

R: Nós vamos herdar a sinalização. 

R: Vamos herdar a infraestrutura e o aprendizado. 

R: A gente vai estar falando um pouco fluentemente a língua, porque antes de Copa, 

gente... 

R: Vou te contar um negócio, o que eu aprendi em 15 dias de Copa das 

Confederações, eu achava que sabia tudo de receptivo. Eu descobri que não sabia 

da missa a metade, porque o buraco é muito mais embaixo. Quando você pega 

esses caras, principalmente de patrocinadores que estão acostumados a fazer 

eventos no mundo inteiro de padrão internacional e você têm que se enquadrar 

dentro do nível de exigência deles.  

P: Mais uma vez a gente volta a discutir essa questão do preparo. Vocês me 

falaram que está todo mundo muito bem preparado. A gente está falando de 

uma proporção de um evento muito maior. E aí está todo mundo seguro para 

isso? De que vai dar conta do tranco e fazer um bom trabalho? 

R: ...Não posso fazer mais do que eu consigo. 

R: Eu acho que aqui vai ser pequeno. 
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P: Você acha pequeno? 

R: Se alguém chegar na minha porta e perguntar, você tem um pacote. Acho 

dificílimo isso acontecer. 

P: Você acha que vai ser difícil? 

R: Eu acho que vai ser. 

P: Mas por que vai ser difícil? Só para pegar isso aí. 

R: O público que vem para esse tipo de evento. 

R: Porque eu acho que já vem muito armado, o povo já vem preparado, sabendo o 

que quer. Já vem com tudo comprado, já vem com tudo trocadinho, os quarenta por 

cento do mundo... Imortais... Prontinho para eles. Eu acho que nós não vamos ter 

acesso. Como chama aquela empresa lá, aquela do transporte? 

R: Greenline. 

R: Acho que já vem muito preparado. 

P: Mas e os outros sessenta por cento? 

R: Então para esses também. A FIFA já deixa a coisa de um jeito que não vai sobrar 

muito para a gente, eu acho que não vai. Você pode ficar lá em Confins distribuindo 

folhetos, duvido muito que a gente vai poder fazer isso, acho que o estado deveria 

dar um suporte para a gente, deixar a gente por um quiosque lá dentro, alguma 

coisa. Acho que isso não vai acontecer. 

R: Sabe o que acontece? O evento Copa do Mundo é muito dinâmico, muito mais 

dinâmico do que a gente imagina a gente nunca recebeu um evento desses no 

Brasil. Ao mesmo tempo em que vai ter a Argentina aqui, a gente pode ter por 

ventura um jogo da Argentina aqui no dia 17 do 07 de 2014. Dois dias depois, os 

argentinos saem daqui igual arrastão, igual a ciganos, igual gafanhotos invadindo 

negócios, para irem ao Rio porque vai ter jogo lá. E aí, você vai ver carreata de 

gente descendo de carro com placa da Argentina descendo de BH para lá. Porque 

os caras vão seguir o time deles e eles vão vir de carro. Então, o público que compra 

esse tipo de evento é o cara que é fissurado por futebol e já é muito caro vir para um 

pais que está acontecendo uma Copa do Mundo ainda mais se o cara for para 

dentro do Estádio. Então, o cara não vai gastar dinheiro com passeiozinhos, não vai. 

O cara quer cachaça, mulher e futebol. É isso que ele quer e é a mesma coisa que é 

quando você vai, eu fui! Eu sou torcedor de futebol, gosto muito do meu time e 

acompanho meu time. Fui à semifinal da Libertadores e fui na final e os caras que 

estava na excursão que minha empresa fez só queriam saber de bebidas, de mulher 
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e de futebol. E é isso que é nosso evento, então não adianta a gente querer colocar 

florzinha, colocar “desenhozinho”, criar roteiros lindos para a Copa do Mundo, não 

vai vender. Vai colocar na vitrine. 

R: Mais e família não vem? 

R: A proporção de famílias dentro...  Posso até te enviar um estudo da FIFA para 

você ver quem compra esse tipo de evento.  São homens de 38 a 50 anos de classe 

AB com poder aquisitivo que deixa a família e vem para o futebol, vêm para a festa e 

tira 15 dias, ou vêm na fase de classificação, ou na fase final. 

R: Mas tem um pouco de família? 

R: Tem, e o grande público que eu incentivo é que foi todo mundo para o INHOTIM. 

As empresas patrocinadoras da FIFA. É um city tour e um passeio, aí o cara escolhe 

se é INHOTIM, Ouro Preto ou Serra do Cipó. INHOTIM ganha todas, todas as vezes 

que eu levo para fazer visita de inspeção lá, era Vale Verde, Serra do Cipó, Ouro 

Preto e INHOTIM. Eu levo nos quatro, todo mundo escolhe INHOTIM.  

R: O INHOTIM está nesse roteiro da Copa. 

R: Eu sei, fui eu que coloquei. 

P: Gente todo mundo conhece essa marca? 

R: Sim. 

R: Ela está em todos os parques. 

R: Quem nunca viu isso aí está de olhos vendados na rua. 

P: Pessoal queria que vocês olhassem bem para essa marca para que vocês 

pudessem me falar informações bem relevantes. Vocês acham que essa marca 

representa Belo Horizonte? 

R: Acho que sim. 

R: Mas não diz nada para quem é de fora. Ele nunca viu falar dessa igrejinha. Não 

sabe o que significam essas cores. Mal sabe o nome da cidade. Não diz nada, 

absolutamente nada. A gente que é daqui reconhece, mas quem é de fora não.  

R: Até o cara descobrir que isso é a igrejinha da Pampulha. 

R: Quem é de Belo Horizonte, conhece, mas, quem não é não sabe. 

P: Ela é bonita, remete informação para quem é de Minas e de Belo Horizonte? 

R: Ela é bonita, só. 

R: Ela é moderna. 

R: Só isso, mais nada. 

R: Para quem está aqui, se tirar o Belo Horizonte de baixo, ninguém sabe. 
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P: O Participante 7 discorda. 

R: Eu discordo, essa marca representa muito bem Minas Gerais. 

R: Não, Belo Horizonte. 

R: Mas, se você tirar Belo Horizonte ali de baixo e perguntar para um paulista de 

onde que é isso, o cara não vai saber nunca. 

R: Ele vai falar que é uma arte de Miró. 

R: Exatamente. 

R: Essa logo é colocada em algum lugar sem Belo Horizonte em baixo? Ela funciona 

só com a parte de cima ou só com a de baixo? 

R: A logo foi feita para funcionar sozinha. 

R: Isso é marketing. 

R: A logo é feita para isso, você coloca a Torre Eiffel, em qualquer lugar do mundo, 

remete ao que você quer sobre o país. Agora aqui, “filhinha”... 

P: Gente, vocês só me falaram da Igrejinha da Pampulha, o que mais está 

representado nessa logo? 

R: Bandeira de Minas. 

R: O triângulo. 

R: O minério. 

R: O Libertas. 

R: Montanhas 

R: O verde talvez. 

P: Vocês acham que essa marca representa ou não Belo Horizonte? 

R: Não representa. Só para quem conhece Belo Horizonte, para finalidade não. 

R: Não representa. 

P: O que essa marca deveria fazer para representar Belo Horizonte? 

R: Se a gente é uma cidade montanhosa, se você vai explorar alguma coisa nesse 

sentido de ter referências da cidade, poderia explorar as montanhas, seria uma 

coisa interessante, mais simples. 

R: Os elementos de referencias teriam que ser mais simples. 

R: Tem que bater o olho e saber de onde é. Ali não, o cara tem que analisar. 

R: Não, nunca vai saber. 

P: Mas ele não vai saber por quê? 

R: Porque isso não referencia. Nós não referenciamos isso. 

P: Por que não é referencia? 
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R: Porque nós não referenciamos isso. Volto à fala anterior sobre a história. Você 

não vai a um ponto turístico em Belo Horizonte, onde há um descritivo sobre a 

história da cidade naquele lugar, nada!  

P: Está faltando o que para essa marca ser referência? 

R: Ser reconhecida a arte de Niemeyer como ela começou em Minas Gerais, Belo 

Horizonte. 

R: Então, não precisa nem fazer outra. 

P: Ser reconhecida como? 

R: Para agora, a finalidade agora? Com qual finalidade? 

P: Com finalidade de se tornar uma marca turística. 

R: Então, isso não é uma marca de Belo Horizonte. Não é a marca. 

R: Porque a Igrejinha da Pampulha... Arte de Miró? 

R: Confusa... Niemeyer é confuso... 

 P: Participante 7, você está indo contra. “Me fala aí”. 

R: Essa marca, eu já acostumei com ela, não me incomoda em nada, consigo ver 

várias coisas com ela. Eu só reduziria o nome Belo Horizonte. Pra mim é muito 

grande. Poderia até colocar BH em vez de Belo Horizonte e continuaríamos aí, só 

fazendo a marca para quem já conhece a cidade. Qualquer “logo”, na minha opinião, 

você não consegue. Qual a logo do Rio você consegue lembrar? 

R: Do Rio? 

R: Nós que somos de Belo Horizonte, inclusive, se eu... Eu sou de Belo Horizonte, 

quando eu vi a marca pela primeira vez eu falei: fantástico, o cara que fez isso é 

inteligente demais, só com risco ele desenhou a Igrejinha da Pampulha, ficou muito 

legal. Mas eu sou daqui. Se você pegar um cara de fora. 

R: Qual a logomarca de New York? 

R: A maçã. 

R: de Paris? 

R: Torre Eiffel. 

R: Você não consegue lembrar, ninguém vai conseguir lembrar. 

R: Você vê. Você faz referências. Isso que é importante. Agora, isso aqui não faz 

referência a nada. 

R: Eu acho importante essa fala que ele colocou, quando ele menciona qual a logo 

de New York, você não lembra a logo, na hora que ela falou maçã... “puf”. Qual a 

logo de Paris? Torre Eiffel. Você pode desenhar isso da forma que você quiser que 
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você faça referência à cidade. Isso aqui quem sabe somos somente nós, gente de 

fora e não estou falando de fora do Brasil não, gente de dentro do Brasil se vê isso 

aqui, não sabe que é Belo Horizonte. 

R: A logo de New York não é uma maçã, só de Manhattan. 

R: Mesmo que não seja, quando você fala em maçã, você tem uma referência. 

P: Qual é então para vocês o principal símbolo de Belo Horizonte? 

R: As montanhas. 

R: Pra mim, hoje é a arquitetura de Niemeyer, essa logo representa Belo Horizonte, 

não é Minas Gerais. 

R: Eu acho que uma construção, na verdade ninguém vai identificar. 

R: Se botar... 25, 25. 

R: Se você quiser identificar Belo Horizonte é só fazer um desenho de um belo 

horizonte, “aí beleza”, “aí sim”. 

R: No meio das montanhas. 

R: A gente não tem um ícone, a cidade não tem um ícone. 

P: Vocês acham que não tem um ícone que representa Belo Horizonte? 

R: Foi feita aquela votação, há anos atrás, para definir qual era o cartão postal da 

cidade, o símbolo da cidade e foi escolhido a Serra do Curral. Só que fazer o 

desenho de umas montanhas, pode ser qualquer montanha, tudo igual. Então, 

teoricamente, a Igrejinha da Pampulha, hoje, é o que mais representa Belo 

Horizonte. 

R: Eu acho que uma foto da Igreja estilizada. 

R: Eu acho que a igreja representa, mas isso tem que ser uma construção, remeter, 

colocar no imaginário das pessoas, que Niemeyer não só é importante, como 

representa Belo Horizonte, encontrado fortemente em Belo Horizonte. Isso tem que 

ser construído na verdade, na cabeça das pessoas, acho que isso aqui funciona 

bem. Acho que montanhas não funcionam bem. Montanhas são de Minas Gerais, 

não de Belo Horizonte. 

R: Vocês sabem que uma das principais solicitações do turista que vem a Belo 

Horizonte? Eles querem um lugar no INHOTIM para tirar uma foto e por no 

Facebook, mas que a pessoa identifica como INHOTIM, isso nós não temos. Na 

Disney, ou é o Castelo ou a Guitarra, em Belo Horizonte a Igrejinha. No INHOTIM, 

nós não temos. Eles pedem essa referência, querem um elemento estilizando o 

INHOTIM. 
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R: A Igreja da Pampulha para você ver é muito mais fácil. 

R: Tem mais logos em Belo Horizonte, hoje em Belo Horizonte tem empresas que 

usam a marca da Igrejinha. 

P: Hoje vocês usam essa marca? 

R: Sim. 

P: Os receptivos usam essa marca? 

R: Está no nosso site. 

R: Eu não uso não. 

R: Eu acho que ponho sim vou confirmar aqui, não sei não. 

R: Está no seu site. 

R: Da Master. 

R: Está “né”? 

R: A concorrência está de olho. 

R: As aulas de marketing foram bem utilizadas. 

P: Estamos chegando ao final aqui, esse final é importante porque eu queria 

saber o seguinte. Vamos pensar em Belo Horizonte hoje, na situação atual. 

Para vocês, quais seriam os programas ou ações promocionais e de marketing 

que a gestão de turismo de BH deveria realizar para dar respostas aos pontos 

fortes e aos pontos fracos da cidade, e possivelmente, se promover melhor? 

R: Colocar um posto de informações eficiente no aeroporto. Treinamento dos 

funcionários que trabalham nos terminais de informações turísticas de Belo 

Horizonte. 

R: Vou chutar para cima, fazer o que o governo canadense acabou de fazer. Fazer 

uma grande promoção em cima da cidade agora, para que possa refletir 

posteriormente daqui uns cinco, dez anos, em eventos. Eu achei essa promoção 

assim de uma agressividade que nunca vi em lugar nenhum do mundo igual. 

R: A promoção de Salvador, que a Bahia faz de Salvador é um negócio maluco. Não 

precisa ir longe não. Salvador. 

R: Criar um selo Turístico para as empresas que trabalham com turismo. 

P: Selo Turístico de Certificação? É isso? 

R: Ou selo, ou certificação. Identificar: aquele carro ali é taxi, esse carro aqui é 

agente de turismo. E deixar a gente trabalhar. Nossa empresa trabalha 99% do 

tempo clandestinamente. 

R: Não só a sua. Todas as empresas de turismo. 
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R: Um absurdo isso. 

R: Se você me ligar e falar: “Estou com pessoas em Confins. Busque-as para mim, 

com seu carro, que está em nome da minha empresa com motorista admitido na 

minha empresa, com solicitação sua de serviço, com voucher, imposto, tudo 

certinho”. Eu não posso buscar, porque eu sou ilegal. 

R: Em Minas Gerais o guia não pode ser motorista. 

R: E aí a justificativa? É segurança? 

R: Não. 

R: Um problema grave, você não sabia disso? 

R: Um decreto de lei foi publicado no dia 15 de abril desse ano, colocou as 

empresas de turismo receptivo como empresas clandestinas oficialmente. 

P: Já é uma coisa bem significativa para a gente refletir. O que Belo Horizonte 

precisa fazer. Tem mais alguma que vocês veem com relevância que Belo 

Horizonte precisa fazer para se fortalecer para ter mais visibilidade nesse 

cenário? 

R: Eu acho que uma coisa que o Participante 4 falou no início é muito importante, 

que é a falta de continuidade. Quando eu trabalhei na SETUR para o governo, eu 

participei de muitas feiras no exterior, nas principais feiras do mundo, divulgando 

Minas Gerais. E, de um tempo para cá, a SETUR parou de participar por N motivos. 

A BELOTUR também já teve dentro da estratégia dela, essa participação em feiras, 

mas, muitas vezes, não manda a pessoa certa. Não consegue fazer de uma feira 

uma oportunidade de negócios. É uma ação improdutiva. Mas, se fizer um estudo, 

quais são os cinco maiores mercados que mandam passageiros para Minas Gerais? 

É Portugal, França, Estados Unidos, Argentina, e quem? A gente sabe quem é. 

Vamos fazer uma ação indo na feira, e depois indo nas grandes operadoras, e 

depois indo nas grandes empresas corporativas que mandam turistas para cá. 

Vamos fazer uma promoção, in loco, dentro dessas empresas. Que seja em parceria 

com a embaixada, em parceria com qualquer coisa, que seja para colocar em 

evidência mais a Cidade de Belo Horizonte e Minas Gerais. Foi feito um trabalho 

muito grande nisso, de 2008 a 2011. Muito grande mesmo. Foi feito um investimento 

muito pesado nisso. E o que o Participante falou que fez muito sentido é a falta de 

continuidade. De repente, se para, principalmente quando se fala de mercado 

internacional, que o “cara” vê o Brasil como país de ladrão, de oportunista, de 

samba, de mulher, de morena, de “bundão” e de “cara” que dá jeitinho, que resolve 
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tudo em cima da hora. A gente precisa mudar essa imagem, a gente só vai mudar 

essa imagem se a gente continuar indo nesses mercados e cada vez a gente 

mostrar que está mais profissional. Que a gente está melhor, que a gente melhorou 

nossa marca, que a gente melhorou nossos empresários, melhorou nosso serviço, 

nossos produtos. É mais ou menos este o caminho. 

P: Participante 3 fala um pouquinho para mim aí. 

R: Eu não tenho elementos para falar sobre isso não. Eu penso que a 

profissionalização do atendimento é ruim, o discurso tem que ser um só, o discurso 

para o turista. E isso é coisa da acessibilidade, do trânsito, da placa, do acesso, 

essas coisas são muito ruins. Isso no exterior eu não tenho elementos para te falar. 

R: É médio. 

R: Eu acho que o atendimento é um problema muito sério, a gente sabe quando 

consegue atender bem um cliente, mas o atendimento ao cliente no geral é terrível. 

Acredito que esse é um grande gargalo e acho também que as ações, talvez 

conciliarem mesmo ações de SETUR com ações de BELOTUR, com ações de 

SEBRAE, ações de FIEMG, todo mundo está pensando do mesmo jeito. 

P: Quem é que está se articulando bem, ou articulando mal para vocês? 

R: Eu acredito que a sintonia mais fina, vamos colocar assim, seja a SETUR e 

BELOTUR, Estrada Real um pouco, tem algumas pessoas um pouco distantes 

nesse sentido. 

R: A própria BELOTUR se distanciou um tanto, agora que ela começou de novo, 

inclusive, esse trabalho que vocês estão fazendo, foi feito em 2010. E não andou 

nada, fez várias entrevistas, um monte de questionários, não sei se foram vocês que 

fizeram. A BELOTUR fez um trabalho de identificação de gargalos de Belo 

Horizonte, tudo isso foi feito, entrevistas com receptivos, e eu não vi resultado. 

R: Sabe o que acontece? Se você pega o Plano Aquarela que foi feito pela CHIAS 

também, o Plano Aquarela é um plano que tem continuidade. Ele não é um plano 

que começou em 2004, se eu não me engano, e foi só até 2007 que foi a primeira 

versão dele. Quando você está no meio do programa você já faz um outro para 

amarrar aquele, porque senão acaba. Acabou a data, mudou o governo acabou, 

descontinua o negócio. Então, você já tem que ir amarrando um plano no outro de 

uma forma que o próximo governo não consegue mudar, porque aquilo ali já está 

amarrado. 
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R: A gente tem um processo que é o seguinte: Belo Horizonte fez algumas ações, 

algumas na SETUR, que foram as seguintes: BH ESPERA POR VOCE, BH MAIS 

UM DIA, foram projetos fantásticos, a ideia era boa, a execução foi ruim. 

P: Eu quero fazer uma pergunta para a Participante 3 porque ela está muito 

ligada a esse entorno. A representação de uma oferta turística no entorno, o 

impacto direto e também indireto com relação a Belo Horizonte. A gente vê 

duas sinalizações de impactos direto e indireto. Como Belo Horizonte deveria 

se relacionar com esses agentes, sendo também, querendo ou não, um 

suporte de guarda-chuva para esse seu entorno, para relacionar-se melhor de 

forma geral com esta questão de promoção, não só a promoção da cidade, 

mas a promoção dos arredores de Belo Horizonte? Como você enxerga isso 

Participante 3? 

R: Eu não vejo uma atitude proativa. 

P: O que precisa ser feito para Belo Horizonte se relacionar melhor com esses 

entornos? 

R: Entender o seu entorno, saber como ele funciona, entender como é uma 

localidade, como é o INHOTIM, o Casa Branca que agora tem o Brumadinho 

Gourmet. 

R: Não é só entender não, é aceitar que não vive sem esse entorno. 

R: Entender, compartilhar e interagir. O INHOTIM, gente, o governo não se aproxima 

praticamente de nada. O municipal, então, nem se fala. A pouca relação que tem foi 

eu que cavei nesses últimos dois anos. É particular, também não vejo Belo 

Horizonte se relacionar proativa mente, não vejo. Sabe, é ter consciência do que é 

aquilo. 

R: Um exemplo interessante do que ela está falando? Hoje, Pernambuco, com a 

capital Recife e muitas das ações que a gente vê, são de Pernambuco. Pernambuco 

também é um estado que se promove bastante, turisticamente falando. Investe 

muito no turismo. Estão patrocinando agora um jantar no Brazillian Day em New 

York, estão na mídia. Recife sabe que ela não pode se promover sozinha, as praias 

de Recife são poluídas, são feias, tem tubarão.  Mas eles levam Porto de Galinhas 

junto, leva Fernando de Noronha junto, levam outros destinos.  Recife sabe que é 

indispensável à participação e a articulação para fomentar a própria Recife. 

R: Olha só o buraco que existe!  O Secretário Municipal de Turismo de Belo 

Horizonte, que tenha ido lá institucionalmente, eu não sei, deve ter ido passear. O 
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Secretário de Turismo do Estado nunca foi ao INHOTIM institucionalmente. O chefe 

de gabinete dele, não conhece o Instituto INHOTIM. Não estou falando mal, estou 

dizendo o seguinte: já os convidei, mas não tem a visão. Acho que falta ao Estado 

sair do pedestal dele e ter a visão do que é a realidade, o que acontece, o peso do 

INHOTIM. O governador conhece o peso do INHOTIM, eu convido e ele vai lá, o 

Secretário de Turismo não vai, não tem tempo, beleza, eu acho que ele não tem a 

noção. 

R: Beleza não. Isso faz parte do serviço dele. Não é beleza não, isso é triste. 

R: O estado não tem a noção exata do peso de INHOTIM hoje, o governador tem 

algumas pontuais tem. 

R: Eu tenho, eu vejo o tanto que esse negócio é apurado. 

R: Mas você viu depois que você saiu do estado, eu te garanto isso. No estado você 

não viu. 

R: Eu vejo pela demanda. 

R: Os instrumentos de turismo de Belo Horizonte também, não tem noção do quanto 

INHOTIM pode apoiar o turismo em Belo Horizonte. Nós não somos procurados, 

institucionalmente, por nenhuma ação em conjunto. Absolutamente, nenhuma. Se 

Belo Horizonte usasse o peso da Prefeitura, institucionalmente, para interagir para 

fortalecer. Sabe onde nós somos fortes institucionalmente? Na educação. Aí, nós 

temos uma relação boa com o Estado. Os meninos, os programas do município, nós 

recebemos 70.000 meninos. 

R: Escola integrada? 

R: Escola integrada, aí a relação é muito boa, mas no turismo é zero. 

Institucionalmente, é zero. 

P: Então, vamos chegar aqui, vamos chegar à última pergunta que é 

diretamente para a BELOTUR. O que a BELOTUR precisa fazer para que seu 

produto Belo Horizonte seja melhor vendido? O papel da articulação do 

envolvimento ali é uma questão fundamental. O que a BELOTUR precisa fazer 

para Belo Horizonte ser melhor vendida. 

R: A BELOTUR não pode fazer o que fez na feira em São Paulo. Ficar no 

“estandezinho”, em um cantinho. Aí, é complicado, com acanhamento. 

R: É melhor não participar, porque vira um marketing antagônico, negativo para a 

cidade. 
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R: Por exemplo, a BELOTUR vai participar em um stand da Vale, dia 4. Agora, não 

sei, tem que participar na feira de New York. A BELOTUR foi? Não foi. Acho que tem 

que ir. A BELOTUR tem que ser divulgada. Tem muita coisa boa. Uma das coisas 

melhor que a BELOTUR tem é o Guia Turístico. É fantástico.  

R: É referência. 

R: Na BELOTUR, nós anunciamos lá, há quinze anos. Nós nunca deixamos de 

anunciar. É fantástico e é referência. Um erro da BELOTUR: o cara chega no 

Mercado Central e fala assim: “Eu quero fazer um passeio em Ouro Preto”.  “Aqui, 

você segue aqui, e tem rodoviária ali, e pega o ônibus”. Ele não sabe nada disso. 

Ele é turista. E o funcionário não sabe folhear o guia da BELOTUR. Ele tem a 

informação oficial que está embaixo ali, que ele tem que passar e tem a informação 

do papel, que é comercial e que ele não usa. Um exemplo, quando você chegar em 

Cuzco no Peru, dentro da sala de desembarque tem um posto, você compra o 

passeio lá dentro. E a mocinha pergunta para você: quanto você quer gastar?  Aí, 

ela vai falar para você que tem hotel de tal a tal, e ainda confere para você as 

agências que estão próximas ao seu hotel. Qual hotel você vai ficar? Esse aqui. 

Informação. Aqui é assim. Aqui com eu faço para fazer um passeio para o 

INHOTIM? Eu acho que tem um ônibus na rodoviária que vai. E se eu não quiser ir 

de ônibus? Pega um taxista aí. O taxi não pode fazer esse serviço. 

P: Aí a gente remete aquela questão do preparo “né”? Está faltando preparo. 

R: O governo tem que entender que INHOTIM é de Belo Horizonte, mas não 

entende. INHOTIM é de Brumadinho. E Belo Horizonte? Estão se lixando. 

R: Eu vendo INHOTIM como sendo Belo Horizonte, inclusive, eu vou confessar uma 

coisa: antes de sair do escritório, acabou de me ligar um cliente “Será que eu fico 

em Belo Horizonte?” Eu disse: fica em Belo Horizonte, é muito mais negócio, eu te 

levo todos os dias e volto. O preço do Horizonte Belo para o INHOTIM é o mesmo, o 

carro vai sair daqui. Não tem carro. Lá Brumadinho, não tem receptivo. Tem um 

receptivo lá que é o Happy Travel, mas eles são muito específicos. 

R: Um exemplo de promoção, o que eu acho de promoção, depois um exemplo de 

melhoria na forma de receber: da promoção, essa semana teve um evento no Rio de 

Janeiro, chamado Discovery Rio Brasil organizado pela EMBRATUR e patrocinado 

pela TAM, 400 compradores internacionais. Os compradores internacionais rodaram 

vários destinos no Brasil e Belo Horizonte não foi um deles. Eles nem passaram por 

Belo Horizonte. A menina do Catussaba que é minha fornecedora lá no resort perto 
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de Salvador recebeu doze pessoas lá. Não sei quem recebeu tantas pessoas no 

Recife e recebeu tantas pessoas nos Lençóis Maranhenses, foi para o Hotel Selva 

tal, no Amazonas, foi para não sei o que em Bonito, foi para Foz do Iguaçu, para 

tudo quanto é lugar. Você não vê Belo Horizonte, você não vê cidade histórica, não 

vê Brumadinho, não vê INHOTIM. 

P: Belo Horizonte não está se vendendo? Quando a gente está falando de Belo 

Horizonte a gente está falando do entorno?  

R: Serra do Cipó. 

R: Ou vendendo mal. 

R: Na verdade, estou falando de tudo. É aquele negócio, o governo, tem hora que 

ele tem que fazer isso que ele está fazendo, que é chamar para conversar. Tem 

horas que tem que impor, se não impor não vai dar. Tem hora que a Prefeitura tem 

que virar para um desses hotéis e falar: “Ô cara, eu preciso que você me dê 15 

apartamentos para eu receber 15 possíveis compradores internacionais, ou que 

sejam nacionais, para eu poder divulgar minha cidade. Se não conseguir me dar 

uma cortesia, pelo menos, me dê uma tarifa totalmente diferenciada, porque eu 

preciso divulgar meus destinos”. Agora, você está cheio, mas quando vier a 

concorrência você não vai estar cheio mais. Então, a gente precisa pensar um 

pouquinho mais lá na frente, porque se você ficar pensando só no agora, quando 

vier mais leito, você não vai ter esse mercado bom que tem hoje. Então, essa é uma 

situação que eu acho que Belo Horizonte ainda peca, é um pouco de não entender 

para onde roda o processo de promoção mesmo, e não pegar os bons exemplos, a 

gente não precisa inventar nada.  O Peru é um exemplo ótimo de promoção. O 

México. Eu fui para uma feira no México, agora, os caras pagaram minha passagem 

aérea, pagaram meu hotel, eu fiz rafting, fiz um single track, fiz quadriciclo, fiz 

mergulho com tartarugas, fiz todas as atividades que aquela cidade alí podia me 

oferecer. Para eu desenvolver produtos e aventuras de ecoturismo para trazer para 

cá para levar brasileiros para lá. Então, o que eles fizeram? Fizeram um evento para 

300 pessoas, chamaram 300 compradores aí em pesquisa de mercado, não 300 

secretária de dono de empresa não, são 300 pessoas que desenvolvem produtos 

para as empresas que eles trabalham. E aí, paga tudo para aquela pessoa, tudo do 

bom e do melhor para aquela pessoa para ela voltar de lá encantada. Eu voltei de lá 

encantado, quero voltar para lá agora com meu pai, com minha mãe, minha esposa 

e com meus filhos, para ir passear no lugar onde foi essa feira, porque o lugar é 
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muito lindo e agora eu quero o produto para por na prateleira e vender. Fiquei 

encantado, comi bem, passeei, adorei o lugar, tomei um café lá chamado Café 

Parock, que é espetacular, comprei... 

R: Onde é? 

R: Vera Cruz no México, comprei 10 sacos de café, quase fui preso na alfândega 

daqui. 

R: Setenta por cento do PIB lá é ecoturismo. 

R: Lá é ecoturismo, só ecoturismo. Você vê tudo enquanto é atividade de ecoturismo 

lá. Os caras me puseram no voo na Aero México na classe executiva, fui para lá 

lindo, cheguei lá naqueles carrões gigantescos, me levam para um hotel cinco 

estrelas. Fico no hotel quatro noites, cada dia tinha uma atividade para eu fazer, de 

tarde tinha a feira para rodada de negócios com os receptivos dos lugares que eu 

tinha ido. Uma coisa super bem organizada, não tinha badalação. Negócio, negócio 

e passeio. Quem vive nesse meio tipo, o Participante 1, não fuma, não bebe, gosta 

de acordar cedo para correr. Sou totalmente xiita nesse negócio. Eu que já sou mais 

de balada, de não sei o que, estava meio fora do grupo. Porque o pessoal era tudo 

natureba. Mas é um tipo de promoção. Quem vai a um evento desses, fica até sem 

graça de não montar um produto do lugar, porque o lugar me proporcionou tudo do 

bom e do melhor. Se eu não colocar na prateleira, um produto para falar que eu 

coloquei, eu estou sendo sacana com ele. Então, assim, o produto já está pronto e 

agora o que o Governo do México está fazendo com a gente? Ele está fazendo uma 

parceria com as Viagens Master, com a operadora do grupo da Master. Tem uma 

operadora e uma agência, e está fazendo uma parceria para capacitação de agentes 

de viagens e vendedores. Porque não adianta ter o produto na prateleira. Se a gente 

não divulga, não desperta o interesse no cliente de que aquele produto é 

interessante. É por aí, que está o negócio. É treinamento on-line. É “webinar” que 

eles chamam lá no exterior. O cara recebe um diploma: eu sou especializado nesse 

destino. 

R: Inclusive, já venho na Primotur há uns 4 ou 5 anos oferecendo, treinando os 

caras e eu os levo para dar aula para os meninos na BELOTUR. 

 

FIM 
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3 DISCUSSÃO 2: A OPINIÃO DAS EMPRESAS DE EMISSIVO DO 
MERCADO DE VIAGENS DE NEGÓCIOS, EVENTOS E INCENTIVOS 

 

 

A reunião de discussão 232 foi realizada em São Paulo no dia 26 de 

agosto de 2013, às 17h. Contou com a participação de 5 profissionais, representado 

as seguintes empresas: Bancorbrás, Ambiental Incentive, Tunibra, Casa de Minas 

Gerais. A ausência de profissionais atuantes na liderança do segmento em pauta 

gerou a necessidade de complementar a discussão por duas entrevistas em 

profundidade, realizadas pessoalmente com dois profissionais selecionados, e 

disponíveis no período de pesquisa, representando as seguintes organizações: 

POMPTUR e Prisma Business/ALACORP/SKAL SP. 

 

Figura 8 - Registro da reunião de discussão 2 

 

Fonte: Chias Marketing. 

 

 

 

                                            
32

 Refere-se ao antigo Grupo 6: Turismo Emissivo, conforme consta no brienfing de pesquisa. 
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3.1 Transcrição da discussão do grupo 2 

 

 

Data da Pesquisa: 26/08/2013  

Moderador: Fernando Gilbert 

 

P: Vamos falar aqui um pouquinho sobre turismo. Vocês estão cansados de 

falar sobre isso, não é? 

R: Eu não sei se você sabe, mas eu sou de BH. Você já viu o sotaque, não é? 

P: Mas o que você está fazendo aqui em São Paulo? Volta para lá!  

R: Mas, por que você está falando que é de BH? É importante você contar para a 

gente o que tem em BH.  

R: Não. Claro. Eu acho que sou a mais entusiasta... 

R: Que fale em BH, que não fale em Pampulha... 

R: Eu sou “mineiríssima”, eu sou entusiasmadíssima com tudo que tem em Belo 

Horizonte, em Minas Gerais. Isso sem dúvida! 

P: Todo mundo aqui é paulista? 

R: Sim. 

R: Estou falando mais, porque na hora de moderar, talvez eu tenha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

certo conhecimento. Vai influenciar mais.  

P: Claro. Mas a ideia é a gente mapear bem essa questão do turismo em Belo 

Horizonte. Já participaram antes, já tiveram experiência de grupo focal? 

R: Não. 

P: Primeira vez? Grupo focal é uma reunião, vai ter uma discussão, vai ter uma 

pauta, que eu vou seguir, para orientar, mas é para vocês ficarem bem à 

vontade mesmo, porque faz parte da discussão. Porque a gente quer mesmo 

sentir de perto as ideias, e as opiniões de cada um a respeito do que a gente 

vai discutir aqui. Todo mundo aqui já foi à BH? 

R: Não. 

P: Vocês não? 

R: Eu fui. Eu morei seis meses... Sete meses em BH. 

P: Morou lá? 

R: Morei... Morei no Othon. Bem ali, na prefeitura. 

P: No centro, na Afonso Pena. 
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R: Montando a filial da BANCORBRÁS em Belo Horizonte. Hoje, está na Avenida 

Brasil. Da janela a gente via a Praça Sete, o Obelisco, o bochicho...  

P: Mas o bom seria a Savassi, você deveria ter ido para lá, você não escolheu 

bem o local, não. 

R: Não! Quando eu fui, a gente tinha uma locação lá. E eu fiquei um tempo até 

montar a filial, que foi montada ali, realmente foi montada ali e depois foi para a 

Brasil. (INCOMPREENSÍVEL). De lá, eu voltei a São Paulo e 

(INCOMPREENSÍVEL). Digo, lá vem bomba. “Vamos montar uma outra filial, está 

tudo bem?” Digo onde? “Fortaleza.” Fiquei seis meses em Fortaleza! 

R: Ele também é mineiro, não é? 

R: Não sei. 

R: Pois é. 

R: Onde você nasceu? 

P: Eu nasci em São Paulo, mas cresci em Belo Horizonte. 

R: Aí, “Belo Horizonte”. Tudo cachaceiro. 

R: Mas você ficou muito tempo lá, não é? 

P: Fiquei.  Eu fui para lá com cinco anos, cresci em Minas, mais vinha a São 

Paulo em fim de semana, mas a minha vida toda é lá. Agora, venho mais para 

visitar a família e trabalho mesmo. Mais mineiro do que paulista. Então, 

pessoal. A ideia dessa reunião, de fato, é para a gente discutir algumas 

questões importantes com relação ao turismo. Quem está realizando este 

trabalho é a Chias Marketing. Todo mundo conhece? 

R: Não. 

P: A Chias Marketing é uma de empresa de consultoria e ela é, principalmente, 

especializada em trabalhar um destino turístico. Como exemplo, a Chias 

Marketing fez diversos trabalhos, entre eles o Plano Turístico para São Paulo, 

Rio de Janeiro, Brasil, Santiago do Chile, Buenos Aires. Fez também o 

planejamento para a candidatura de Barcelona às Olimpíadas. Então, é uma 

empresa de marketing turístico. Com realização de planos diretores, 

planejamento estratégico e de ações para o desenvolvimento dessas regiões. 

Então, o meu nome é Fernando, eu vou moderar o grupo aqui com vocês. A 

minha especialização é toda em marketing; de graduação, de mestrado, de 

pós-graduação. Eu vou conversar só um pouquinho sobre alguns elementos 

de comercialização, de fomento, mas a minha área não é o turismo. Então, 
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vocês vão poder me ajudar, para mapear as questões do turismo, a 

importância do turismo para esse planejamento e mapeamento que estamos 

fazendo aqui. Esta é uma sala de grupo. Então, temos câmeras gravando 

vocês. Tem microfone também de captação de som ambiente, mas eu peço 

que cada um fale individualmente, fale um pouquinho mais alto para a gente 

conseguir captar bem a voz de todos. Vocês podem ficar tranquilos, que a 

ideia não é divulgar ou repassar essa imagem para ninguém. Então, a ideia é 

gravar, para posteriormente fazer a análise de todo conteúdo que foi discutido 

dentro dessa sala de reunião, e, como código de ética, não podemos 

identificar cada um de vocês. Então, vocês vão ser identificados como “Cliente 

1”,  “Cliente 3”, assim, do “Grupo 1”, que está acontecendo aqui em São 

Paulo. É o primeiro grupo de discussão que a gente está fazendo. E aí, eu 

queria que vocês ficassem bem à vontade, para não ter nenhuma restrição à 

comentários. A ideia é a gente discutir, divergência de opinião, com fluidez 

natural. 

R: Posso fazer uma pergunta? 

P: Claro. 

R: Só para eu entender. Nós estamos reunidos para falar sobre Belo Horizonte, 

qual...?  

P: Eu vou ler o resumo do objetivo principal desse estudo. Como a gente 

comentou um pouquinho lá fora, este é um estudo complementar, uma etapa já 

foi realizada, de uma pesquisa quantitativa, com turistas e o trade local. E, 

também acho que foi feita alguma parte do estudo, com uma parte do trade 

aqui de São Paulo. Então, o objetivo do estudo visa conhecer a opinião, bem 

informada, do mercado a cerca das percepções e necessidades do marketing 

turístico da cidade de Belo Horizonte. Dentre esses elementos, tentaremos 

conhecer a fundo as oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos, mesmo 

para quem não teve experiência. Vocês sabem como é que Belo Horizonte está 

encaixada no contexto nacional. Principalmente, neste contexto turístico. 

Então, mesmo que não conheça à fundo, entender essa percepção, mesmo de 

quem não presenciou, não teve a experiência local, é muito importante, para 

entendermos o que passa pela imagem e as forças e fraquezas que Belo 

Horizonte tem na percepção de cada um. Nós vamos falar também sobre os 

elementos de identidade que devem ser agregados à marca de Belo Horizonte. 
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Expectativas dos diversos setores sobre o turismo de BH. Necessidade sobre 

projetos, programas e ações para o fomento do turismo local. Identificar 

possíveis competidores ao turismo de BH. E identificar o posicionamento da 

marca turística de BH, nesse cenário de contexto nacional. Então, só para 

efeito de registro eu queria, que cada um se apresentasse, falando rapidinho 

nome, profissão, empresa que representa e o tempo de atuação no mercado. 

Vamos começar?    

R: Vamos. Meu nome é Participante, eu sou consultora, estou atuando no Programa 

Turismo de Negócios para Belo Horizonte, através de um projeto do BID com a 

Secretaria do Estado de Turismo. Eu atuo para o fomento e o momento da 

competitividade de Belo Horizonte no turismo de negócios e eventos. Eu sou 

relações públicas.   

P: E atua há quanto tempo no mercado? 

R: Estou atuando no mercado de turismo, há mais ou menos seis anos e em coisas 

relacionadas ao turismo há mais ou menos seis anos. 

P: Está ótimo, é uma experiência muito boa. 

R: Meu nome é Participante, sou da agência de turismo TUNIBRA. No turismo 

receptivo, eu trabalho há cinco anos e é mais focado para o mercado japonês. Mas 

de turismo e viagem eu trabalho desde noventa e nove.  

P: Você mantém um vínculo muito forte com o Japão, principalmente, essa 

questão de turismo internacional, mais recebendo os turistas? 

R: Isso. Temos três filiais. Temos também os expatriados que moram aqui e querem 

fazer negócios.  

P: É um trabalho um pouquinho diferente também.  

R: É, e que a gente faz também. 

P: Têm muitos expatriados aqui? 

R: Sou Participante, trabalho na agência de turismo TUNIBRA também. 

Trabalhamos, eu, a Participante e mais uma equipe de duas pessoas no receptivo 

também. Também atuo lá com eventos. Temos uma equipe, hoje, de cinco pessoas 

com evento e trabalhamos mais o lado corporativo. Nossos eventos, a gente tem 

bastante... Enfim, Brasil todo. Belo Horizonte raramente vem a ser solicitado pelo 

cliente. São mais salinhas pequenas. Não é um destino procurado, no caso. Eu 

queria vir exatamente para saber isso, se tiver como a gente oferecer algo para o 

nosso cliente, porque, particularmente, eu pessoalmente não conheço. Então, se é 
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bacana, me deixa participar, me deixa ver o que tem de bom para conseguir, enfim, 

trabalhar um incentivo para as empresas.    

P: Você veio não só para se informar, mas para informar também. 

R: Exatamente. E estou desde dois mil e um no mercado do receptivo e emissivo.  

R: Meu nome é Participante, eu trabalho com a BANCORBRÁS, que é uma empresa 

que completa trinta anos esse ano. Que tem vários produtos, um deles o turismo, 

nós temos as agências de viagens, nós somos operadores e temos uma coisa que é 

a nossa, vamos dizer, a nossa linha de frente, que é o nosso Clube de Férias. 

Enquanto ele trabalha mais com empresas, essas coisas, eu mostro mais o turismo 

de lazer. Eu sou gerente da filial de São Paulo e atendo os três produtos. Conheço 

alguma coisa de Belo Horizonte. Mas gostaria de conhecer mais. Meu pai viveu em 

Belo Horizonte por quarenta anos e o que eu pude conviver com Belo Horizonte 

pode ter certeza foi... 

P: Bacana! 

R: É. 

R: Sou Participante, da Ambiental, uma operadora de turismo de natureza e cultura, 

que também está atuando há mais de vinte e cinco anos. E, na Ambiental, eu já 

passei dos quinze anos. A gente opera o destino Minas, com opções que envolvem 

mais o turismo cultural nas cidades históricas e INHOTIM. Belo Horizonte é o lugar 

da passagem. Então, ficar em Belo Horizonte é... 

R: Ponto de chegada chegou de avião... 

R: Chegou a Belo Horizonte, se há paradas em Belo Horizonte é para visitar 

INHOTIM ou, por alguma questão de horário de chegada do passeio de Diamantina, 

é necessário dormir para pegar o voo do dia seguinte.  

P: Nós vamos discutir um pouco disso aí. Acho que vai ser muito válido para a 

discussão.  

R: Uma coisa que eu não falei, trinta anos de empresa, viu? Eu acompanhei todos 

os produtos. 

P: Tem que respeitar essa experiência. Então, olha só, a ideia principal é 

começar a discussão. Vamos falar um pouquinho desse cenário do turismo no 

Brasil, chegar à discussão sobre Minas e depois nós vamos falar um 

pouquinho sobre Belo Horizonte. E aí, a primeira pergunta que eu tenho para 

vocês, é que eu gostaria de saber, pela experiência de todos, como está o 

mercado de turismo no Brasil hoje? Qual é a situação atual, quais são as 
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tendências para esse mercado de turismo, para onde estão caminhando estes 

investimentos. Então, vamos falar um pouquinho de um de cada vez. Qual que 

é a primeira visão de vocês sobre o mercado de turismo no Brasil? 

R: Eu tenho uma visão, hoje, mais institucional ou mais relacionada ao turismo de 

negócios. Na verdade, o que eu enxergo muito, é menos uma demanda espontânea 

do cliente e mais o esforço do destino, tanto governo, quanto estados estão fazendo 

para buscar do... Fortalecimento da imagem, isso, eu acho. 

P: Então, seria um esforço muito maior do governo do que do turista, vamos 

dizer assim? 

R: Não, não. A imagem que eu tenho é essa. Estou falando assim, quem sou eu 

ainda nesse meio, eu sou uma pessoa do institucional, eu não sou uma pessoa do 

comercial como eles. Estou só me posicionando; eu sou uma visão institucional.  

P: A visão que o governo está se preparando. 

R: Não, não é isso. Eu só quero dizer que eu não tenho essa visão comercial. Eu 

não tenho essa visão comercial para o turismo geral, então, o que eu acho hoje do 

turismo é que existe que... Eu vejo que as feiras estão diminuindo, estão diminuindo 

algumas feiras, existe um pouco menos de incentivo, que o institucional está um 

pouco menor. Assim, o trabalho institucional de fomento de imagem dos estados 

está um pouco menor do que já esteve há alguns anos atrás.   

R: Eu acho que é sazonal. 

R: É sazonal, claro, claro que é, depende do governo.  

P: Por que você entende que é sazonal? 

R: Quando ela fala de alguns incentivos é pouco dos estados... Eu digo sazonal o 

seguinte, nós tivemos uma época que o governo entrou com tudo, é um time novo, 

coisa nova, nós vamos para fora do país, participar de todas as feiras internacionais. 

De repente, hoje, há um enxugamento, eu vejo assim, há um enxugamento, 

principalmente, nessa área de feiras internacionais. Dá para sentir alguma coisa 

também nas feiras internas, mas eu não vejo muito o pessoal saindo fora não, eu 

acho que anda...  

P: O que você acha que está acontecendo no Brasil aí, questão de 

investimentos? 

R: Eu acho que talvez o problema seja financeiro; coisa de governo... 

P: Os resultados foram positivos? Quando teve foi positivo? 
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R: Eu acho que os resultados foram positivos, pelo o que a gente acompanhou 

foram positivos, mas o pessoal foi com muita sede ao pote. Foi muito institucional, 

muito o Brasil fora. As feiras são caríssimas, as passagens são caríssimas e aí não 

vão vinte pessoas, vão cinquenta. Esta é uma realidade, os estados, mandam mais 

vinte de cada estado, então, aquilo ficou uma coisa muito grande. Hoje, você 

percebe que eles estão diminuindo um pouco, não estão deixando de fazer o 

internacional. As coisas continuam, mas o pessoal está um pouquinho mais pé no 

chão, não é? Em termos de divulgar o país como um todo.  

P: E esses investimentos, então, fazem diferença um pouco para o mercado. É 

um impacto de curto ou longo prazo para vocês?   

R: Eu acho que é mais de longo prazo. Eu acho que é mais de longo prazo. Eu acho 

que teve um impacto grande. Todo mundo descobriu o Brasil, não é? A Arábia 

Saudita descobriu que tem Brasil, o Japão descobriu que tem o Brasil, aí vem o 

(INCOMPREENSÍVEL), engrossou, engordou muito, e hoje, estão cortando essas 

gorduras, mantendo um trabalho na verdade...  

P: Quais são as tendências que vocês enxergam para esse turismo aqui no 

Brasil? 

R: Eu acho que com a internet hoje, o turista se vira muito sozinho. Ele mesmo 

pesquisa sobre o destino, ele mesmo pesquisa sobre a passagem aérea, ele mesmo 

pesquisa sobre tudo. Eu mesmo faço muita viagem minha assim, sozinha.  

P: Mas hoje o turista internacional que vem ao Brasil ele encontra informação 

fácil? De fácil acesso? 

R: A gente trabalha num eixo muito específico. A pessoa que quer comprar um 

pacote da CVC para fazer uma excursão na Europa, a pessoa que vai para o Japão 

e quer comprar só a passagem, porque já tem tudo lá. E tem o coorporativo e tem 

(INCOMPREENSÍVEL), que faz o mercado internacional, como a gente já comentou 

focado no mercado japonês. Então, assim, a gente atende aquele pessoal que mora 

aqui e a gente atendia muito mochileiro. Literalmente, aquele pessoal que vem para 

o Brasil que quer andar por tudo, quer ir para o Pantanal, Foz do Iguaçu, para o Rio 

de Janeiro e hoje assim, diminuiu muito. Eu acho que muita coisa é a internet, as 

pessoas se viram sozinhas.   

R: Eu não acho que só a internet. Na verdade, o mercado brasileiro, hoje, é um país 

caro, é um produto caríssimo. Antigamente, se falava em São Paulo, isso há seis 

sete anos atrás, vinha naquela época, nós atendemos muito carnaval no Rio de 
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Janeiro. Eu me lembro de que eu atendia quinhentas, seiscentas, setecentas 

pessoas. Isso num desfile de domingo!  E mais setecentas no da segunda. Enfim, no 

total dava mil e poucas pessoas. Antigamente não era tão alto o valor da 

hospedagem, você comprava passagens aéreas aí “super" baratas. Hoje não. Hoje, 

o mercado brasileiro ficou um país difícil, um país caro para os nossos turistas 

japoneses. Certo que a moeda Yen continua forte, porém o turismo fora do Japão, 

Europa, Havaí...   

R: Você acha que o Brasil é mais caro?  

R: É mais caro. 

R: Quem está extrapolando hoje? É dentro desses pacotes, é um problema de 

valorização de dólar?  

R: Na Copa das Confederações, falaram que seria (um boom) para nós, não foi. 

P: Vocês não estão sentindo o impacto? 

R: Copa do Mundo. Se fala muito em Copa do Mundo... 

R: Extrapolam muito quando tem eventos muito grandes. 

R: Enfim, você vai o turista chega e... 

P: Esses eventos muito grandes eles não são bons para fazer a divulgação da 

imagem do Brasil, mais ou menos como as feiras são? 

R: Não digo que não são importantes, só que o pessoal põe o carro na frente dos 

bois... 

R: Eles cobram o dobro. 

R: Eles cobram quatro vezes para pré-noite, cinco vezes a mais o táxi, seis vezes a 

mais para entrar no jogo, sete vezes a mais... Eu acho que existe um ponto...  

R: Dá um tiro no pé.  

R: Exatamente a frase é essa, dá um tiro no pé.  

P: O que você está falando, mais ou menos, é um aproveitamento da 

oportunidade... 

(TODOS FALANDO AO MESMO TEMPO)  

R: Acho que ele falou uma coisa real, o pessoal extrapola, abusa. 

R: Então, quer dizer, o mercado brasileiro hoje para nós, na verdade, turismo é 

pouco. Hoje, eu atendo o corporativo, empresas que vêm do Japão, eu acho que já 

é tarde eles virem querer montar fábrica, enfim, já é tarde, porém estão chegando 

agora. A Kirin comprou a Schincariol...  
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P: Mas essa discussão dessas tendências, vocês me falaram coisas muito 

importantes, a gente vê que têm grandes eventos que vão acontecer, a gente 

vai até discutir mais em detalhes. Mas se a gente pensar no Brasil hoje e no 

Brasil daqui alguns anos, essas tendências de turismo estão tendo no Brasil, 

elas vão estar em evolução para vocês, elas vão estar acomodadas ou tem 

regressão? Vocês estão percebendo o quê? O que vai acontecer no cenário 

brasileiro nesses próximos anos, que impacto ele vai ter?   

R: A nossa realidade, em relação à Copa, a tendência é de crescimento. 

P: Mas e está questão da economia (INCOMPREENSÍVEL)? 

R: Econômica, exatamente. Econômica se refere muito, hoje, os Estados Unidos 

estão aquecendo, por isso que os investidores estão indo lá e o dólar, a questão da 

alta do dólar vem muito da relação dos Estados Unidos, do mercado dos Estados 

Unidos. O Japão é um país estável, está lá, sobe a bolsa, desce, enfim, o japonês 

tem dinheiro.  O problema do japonês é que deu uma queda na bolsa não sei onde, 

Europa inteira lá está com problema financeiro, a tendência dele é segurar. Ele 

segura, não viaja.    

R: Eles são conservadores.  

R: São conservadores, eles têm, porém não gastam. Então, para nós, esses 

destinos, hoje estão complicados.   

P: O mercado brasileiro de turismo, hoje, é muito sensível às oscilações 

econômicas?  

R: E tem uma... São várias questões. Estruturalmente, o turismo no Brasil (não sei 

se só no Brasil, mas falando exatamente do nosso país), ele está se 

redimensionando, porque os atores da indústria do turismo estão meio perdidos. 

Quem são esses atores? Toda a cadeia da indústria do turismo, que começa com o 

fornecedor, que é desde o guia turístico, a hospedagem, o receptivo local, o 

traslado, os equipamentos de lazer local, a infraestrutura local, você vai indo para a 

cadeia, para os atores que vão comercializar o produto final, o destino. Então, você 

pega primeiro os fornecedores locais, a infraestrutura local historicamente isso era 

organizado, formatado, empacotado por operadora turística, redistribuía esse 

produto para o mercado e esse produto, essa viagem era vendida pela a agência de 

viagem. Isso era lá no início, que hoje em dia o cliente que demandava a agência de 

viagem, ele acessa o hotel direto, o guia direto pela internet. Além de ele acessar 

direto, que isso é bom, entre aspas, porque democratiza o acesso, o produto deixa 
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de ter intermediário. Você também, além do produto, se colocar na rede; o produto 

se coloca na rede diretamente ao cliente, mas também ele se coloca na rede via 

(INCOMPREENSÍVEL) ou algo similar. Então, o operador de turismo está tendo que 

se redefinir nesse mercado, a agência de viagens idem, não é? Porque o fornecedor 

que estava lá na base, ele também tem dificuldade em identificar, em perceber que 

existe esta indústria. 

P: Sim. 

R: Anterior à internet, é saber que é necessário a profissionalização. Não é o 

fornecedor só, não são os fornecedores só. Vocês trabalham com isso. A cadeia 

está percebendo que precisa de profissionalização, que não dá mais, não está 

tendo. 

P: Se a gente fizer essa análise, desse cenário hoje, a gente entende que, a 

cadeia não está pronta. É isso que você quer dizer? 

R: Não é isso. Não é que a cadeia não está pronta. O turismo talvez seja a atividade 

mais recente que existe, a indústria mais recente que existe. O turismo é “super” 

recente, se a gente for pensar na organização... 

R: A grande novidade foi a internet.  

R: Foi. 

R: Não. 

R: Existe um novo ditado que vou usar, “Não dê asas aos porcos.” Deram muita 

abertura e já estão fazendo besteira. 

R: Como organização; fizeram secretarias, secretaria de turismo, ministério de 

turismo; tudo é muito novo. As legislações para o turismo. Tudo é muito novo, não é 

que está errado, é que está no começo, tem muita coisa assim, que está 

contradizendo ainda, tem muita gente que não sabe o que é ainda, as pessoas não 

estão falando ainda a mesma língua. 

R: Existe um caminho na história, que começava descobrindo o Brasil, fez não sei o 

quê Dom João VI, Dom Pedro, dom isso, dom não sei o quê, escravatura, chegamos 

onde estamos hoje. De repente, entrou uma internet, apareceu um negócio aqui, aí o 

indiozinho que estava aqui, apertou e falou: “Nossa, eu já posso chegar lá!” E aí o 

que faz com esse miolo todo?   

P: Mas aí você mexeu com uma questão muito importante, que é a questão da 

fonte de informação. Vamos falar assim, a gente está falando assim, que os 

marcos regulatórios são recentes, que toda estrutura do turismo, pelo seu 
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resumo, ela ainda está em desenvolvimento, vamos dizer assim, ela não está 

pronta. Ela é consolidada, tem uma rede montada, mas... 

R: Readaptação.   

R: É uma cadeia produtiva em andamento, não é? 

P: Agora sobre essa fonte de informação; acho que tem uma pergunta para 

mim, e me incomoda bastante, aí vão poder esclarecer mais para mim. Turismo 

nacional, turismo internacional. Os turistas nacionais, pela pesquisa que a 

gente fez, base de informação para se prepararem para uma viagem é 

principalmente a internet, basicamente é a internet, pouco menos é entre 

parentes e amigos e muito menos as agências de turismo. Vamos dizer assim, 

em grau de escala, internet 46%, parentes e amigos 26%, agências de viagem e 

turismo 16%. Turista brasileiro basicamente se prepara para viajar pela 

internet.  

R: A novidade, até ele dar um “tropicão”. 

P: Pois é, mas olha só, mas quando você fala de internet 

(INCOMPREENSÍVEL). 

R: Mas mesmo as agências a gente achava só na internet mesmo, não é? 

R: Porque dá muita informação e para nós é importante estar preparado para tudo. 

Mas o cliente... Chegou essa novidade agora da internet todo mundo, internet agora 

resolve todo o meu problema de tudo. Eu marco um médico na internet, eu pego o 

meu resultado de exame na internet, eu vejo onde eu vou viajar na internet. A 

empresa X lá diz que a ilha tal... O cara descobre coisa que ele nunca imaginou que 

iria descobrir, porque tem aquele mapa mundo, aquele globo, ele roda, ele jamais 

parou na ilhazinha não sei o que. Hoje não. Ele vai na internet e aparece ilha não sei 

o que, deste tamanho... Descobri, e tem aquela coisa pronta.   

P: Mas quando a gente pensa no Brasil, as fontes de informação no Brasil 

estão preparadas para informar bem o turista sobre o que ele vai encontrar o 

que ele tem para fazer, o que ele pode buscar?  

R: Depende do que você entende por informar bem e atender bem. Eu acho que ele 

é mais simpático, não é? Ele te dá todas as informações, só que além do que ele 

precisa neste momento. 

P: Mas ele conduz o turista? 

R: Eu, assim, não poderia dizer para você generalizar, mas pontualmente o que 

existe na rede, muitos produtos turísticos, muito bem preparados, com uma riqueza 
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de detalhes que antes era propriedade privada de operadora de turismo e agência 

de turismo. Só o operador e a agência sabiam de detalhes que são essenciais para 

que a pessoa usufrua bem aquele produto ou aquela viagem. Existem no mercado 

produtos muito bem estruturados, os empresários...  

P: Quando você fala de produtos, você está falando de? 

R: Hotelaria, de passeios, de parque temático, ou seja, a informação está muito bem 

apresentada e honesta. Claro que existem também hotéis que colocam a foto da 

suíte Master, sendo que ele tem uma suíte Master, e o cliente se encanta com a 

suíte Master e chega lá e descobre que o apartamento standard não é o que estava 

lá. 

P: Só esse detalhe que eu preciso explorar um pouquinho mais. Quando você 

falou fonte de informação, você está falando muito que o meio privado nutre 

muito o turista acerca dos locais a serem visitados. E a contrapartida, o 

institucional, o do governo?  

R: Tem muitos governos que sim, colocam, disponibilizam essa informação. 

P: De qual nível?  

R: Bem feito. 

P: Vocês podem me dar algum exemplo? 

R: São Paulo. 

R: Rio de Janeiro tem uma página da UFRJ. 

P: UFRJ? 

R: Da universidade federal, que tem cada (INCOMPREENSÍVEL) meu filho! E não 

(INCOMPREENSÍVEL) para você ir sozinho, como tem (INCOMPREENSÍVEL) que 

o professor vai junto de graça, que eu vou a todos.  

P: Quais outras experiências positivas aí, que a gente pode pegar como boas 

experiências de informações sobre o turismo? 

R: Sergipe está fazendo um trabalho muito bem feito, realmente eles estão correndo 

o Brasil todo. Pernambuco está saindo para fora.  

R: Pernambuco é fora do normal; Pernambuco é o estado que está... 

R: Impressionante o que ele cresceu. 

P: E isso faz diferença? 

R: Faz. 

(TODOS FALANDO AO MESMO TEMPO) 
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R: E pela experiência que eu tenho acompanhando várias equipes de governos 

estaduais, que já passaram pelo Brasil, e eu falo no geral, o Brasil inteiro. Quanto 

mais profissionais forem nas equipes, melhor o estado faturou de levar profissionais. 

Eu tenho um caso muito específico, por exemplo, o governo do Ceará. Teve 

algumas gestões do Governo do Ceará, que a secretaria de turismo do governo do 

Ceará era excelente. Tão excelente, que parte dessa equipe está toda na 

EMBRATUR. A EMBRATUR descobriu, foi lá e catou. Por que catou? Porque o 

governo em seguida, que assumiu a administração, não era prioridade mais. O 

turismo não era mais prioridade. Só que eles trabalharam tão bem, que foram vistos. 

Hoje, em minha opinião, quem está trabalhando muito bem e que está na mesma 

linha é a SETUR de Recife, do governo de Pernambuco.    

R: Eles estão com ações.  

R: Ou seja, eles estão com ações para o Estado de Pernambuco. Eles vieram num 

crescendo.  

P: Agora sim, o turismo nacional a gente entende bem o cenário. Esse mesmo 

cenário se aplica ao turismo internacional? Fonte de informação para 

preparação para viajar. Vamos pensar assim, vocês são do meio privado e 

vocês informam bastante os seus clientes. 

R: Nós na verdade levamos vantagem. Só na língua, japonês, dificilmente ele vai 

conseguir entendê-la. Nosso site aqui... Se você conseguir acessar algum site em 

inglês é... 

R: Dificilmente você vai ter um site institucional em japonês. Normal é mais o 

Espanhol.   

R: Nesse lado, realmente, a gente leva vantagem. Sempre aparece turista que vem 

pedir informação, disso e aquilo.  

P: Porque não encontram... 

R: Exatamente, outras fontes. Comprar passagem é uma coisa, agora ir até 

Fortaleza e para outros destinos que não sejam capitais, que tem alguém que fala o 

idioma, e que muitos vêm a turismo por aqui, e vão até a nossa agência, em São 

Paulo, para pedir informação. A gente fica na Praça da Liberdade, fica como centro 

de informação aos turistas. Enfim, não é muito divulgado Natal, nordeste todo 

brasileiro, é lindo, maravilhoso, não é divulgado no Japão.  

P: Principalmente essa questão do idioma? Não se encontra informação no 

idioma. 
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R: Exatamente. 

P: Quando a gente fala idioma é idioma latino mesmo. Porque o inglês não é 

compreendido por todos, também não. Você encontrando o seu idioma local...   

R: Você se sente mais confortável. 

P: Quando você fala fica mais confortável, isso o estimula a buscar mais 

informação? 

R: A gente teve, há um tempinho atrás, um menino que veio para os destinos que 

japonês gosta... Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Manaus. Aí, ele foi ficando aí, foi 

conhecendo, ele vinha aqui e perguntava “O que você acha de legal? Quero fazer tal 

coisa”. Você vai sugerindo, ele vai pesquisando e foi indo. No fim, ele foi para vários 

lugares: ele foi para a Bahia, ele foi para o Sul. Cada vez que ele ia numa viagem, 

ele voltava e contava outra que ele queria ir. Aí, ia de novo, aí voltava, aí ia de novo. 

Ficou um mês viajando. Não sei se ele tivesse a gente acolhendo, não sei se ele 

teria ido para todos os lugares.   

P: Então essa questão do idioma é fundamental para conseguir informação. 

Não só ter informação, que a gente está vendo aí que existem bons exemplos, 

mas se a gente quiser listar maus exemplos nós vamos encontrar um monte?  

R: A minha pergunta é, a informação, para ir para o sul, para a Bahia ou para 

qualquer outro lugar, em japonês, vocês disseram?  

R: Exatamente. 

R: Porque o destino não tinha, não é? 

R: Mas se tiver, pelo menos, em inglês, porque não tem nem em inglês. Nós 

estamos falando de mercado nacional, você tem páginas oficiais, umas muito boas, 

só que sem inglês. Então, você pega destinos concorrentes do Brasil, quando eu 

falo concorrente eu posso até falar dos nossos vizinhos; então, você pega Argentina, 

Peru, Chile, Bolívia em qualquer site que você entra que seja oficial, tem uma versão 

na língua inglesa; e o inglês é global. Outro dia lá na Ambiental subiu um passageiro 

turco, porque ele estava perdido na Alameda Santos (Rua), estava precisando 

mudar uma passagem dele na Turquia, acho que um dos porteiros do prédio o ouviu 

falando “avion, avion”. Falou: ”Tem uma agência de turismo.” De repente, acharam 

que agência é operadora. Ele estava desesperado; a sensação de que ninguém vai 

me entender é igual do brasileiro que chega à Turquia. São problemas similares. 

Quem fala turco no mundo além dos turcos? Só que se você circula na área turística 

tem o inglês muito fácil, não é? E ele estava na área turística que é a Avenida 
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Paulista e não conseguia se comunicar em inglês, porque não tinha. Então, isso é no 

Brasil em geral, nós não falamos o inglês, não é a nossa segunda língua, e nos sites 

de informação não existe.  

P: Falando em Brasil, para onde vocês acham que estão caminhando os 

investimentos? 

R: Quando você faz essa pergunta que tipo de coisa você quer saber? 

P: Vamos pensar em turismo; os investimentos em turismo eles estão 

caminhando para onde hoje? Vamos pensar nessa visão de mercado. O 

mercado está investindo onde? 

R: Eu acho que o mercado ficou maior, eu acho que tem pequenas cidades hoje... 

Hoje existem muito mais destinos. Então, existe uma divisão de promoção, muito 

maior hoje. Atualmente, existe uma exigência de todos os estados que tenha sua 

imagem quase que igualmente... Eu vejo assim, Belo Horizonte, por exemplo... 

P: Não vamos falar de Belo Horizonte. Vocês vão falar primeiro sobre o 

mercado mineiro. Como é que vocês avaliam o mercado mineiro, essa questão 

da imagem do mercado mineiro no cenário nacional? Para a gente avaliar qual 

que é a importância de Minas Gerais no cenário de turismo nacional hoje. 

R: Acho que para quem se interessa por essa parte cultural, histórica, é um foco, é 

um eixo. Belo Horizonte, é igual ela falou, chegou ao aeroporto de Belo Horizonte 

ele vai querer ir para Ouro Preto. Se tiver um tempinho ou não tiver jeito ele faz um 

city tour lá, entendeu? Mas se você perguntar para mim quais lugares que tem lá, eu 

não sei. 

P: Mas, Minas Gerais vocês acham que tem uma importância grande no 

cenário nacional? 

R: Sim. 

R: Até porque o destino Minas Gerais já é, há muitos anos, divulgado e vendido lá 

fora. Quando eu falo Minas Gerais, são cidades históricas. Porque fala se muito 

pouco, vende se muito pouco a Serra da Canastra. 

P: O que vende hoje para você são as cidades históricas. 

R: Por quê? O que está empacotado, o que foi empacotado pelo governo brasileiro, 

isso há vinte e poucos anos atrás, no destino Minas Gerais. Dos destinos brasileiros 

você tem, em qualquer país do mundo que o Brasil se promoveu, você tem Foz do 

Iguaçu, você tem Rio de Janeiro, Salvador, Manaus. 

R: Selva, não é? 
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R: Que é selva e você tem Ouro Preto. Está em todos os materiais. Se você for 

pesquisar nos materiais que o Brasil já levou para fora impresso (que na época era 

só impresso), estava lá Ouro Preto com Mariana, com Tiradentes. Fala-se muito 

pouco de Diamantina. Tanto é que o mercado francês, um dos objetos de desejo do 

mercado francês é conhecer Ouro Preto, Mariana e Tiradentes. Porque foi muito 

vendido lá, por esse pacotinho engessado. 

P: Se a gente tivesse que resumir Minas Gerais no cenário nacional, estaria 

resumindo-a a cultura e às questões históricas.  

R: É. Às cidades históricas. 

R: Falou de Minas Gerais são cidades históricas. 

P: É só isso que vocês enxergam em Minas Gerais?  

R: Não. 

R: Eu trabalho com um grupo, vamos dizer lazer, ele trabalha com empresa, mais 

empresa do qualquer coisa. Então, hoje, o pessoal vai para o gastronômico, que tem 

muita coisa. Música. Minas Gerais música, aquela história dos barzinhos de Belo 

Horizonte, é para bebida, ou seja, gastronomia mais uma vez. Não é só mais 

“cidades históricas” no meu grupo de viagem. 

P: A gente está falando de gente que vai para festivais, são os grandes 

eventos que são armados para o turismo de curto prazo, não é? 

R: Mas, eu acho que pesa. 

P: Bem específico, depende do interesse, não é? 

R: É. 

P: Mas esses eventos são reconhecidos. 

R: Depende da divulgação, não tem divulgação de Minas. 

R: Já melhorou muito. 

R: Minas Gerais é bem localizada no mapa, se você pensar a gente está no centro 

do país, então, a gente tem ali uma acessibilidade muito fácil para o país inteiro. 

Então, falando de localização, nós estamos muito bem. Quem não sabe o que é a 

Estrada Real nesse país? Quem nunca ouviu o que é Estrada Real?  

R: Mas é uma coisa de dez anos para cá. Antes ninguém sabia. 

R: Exatamente. Por quê?  Houve investimento no marketing. Até a palavra que era 

muito forte “histórica”, começou virar em feira Estrada Real. “Me fala das cidades 

históricas.” A gente parou de ouvir isso e “Me fala da Estrada Real.” E entrou no 

internacional, virou carnaval do Rio de Janeiro, virou carro da FIAT, então virou um 
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ícone, a estrada real para Minas Gerais. Não passa por vários lugares de Minas, 

mas está ali. Mas isso foi o quê? Investimento de marketing de uma época. Hoje 

muita gente chega lá na feira e fala: “mas cadê a Estrada Real?” Porque, cadê o 

marketing? Diminuiu. 

P: A questão da promoção então tem que ser de longo prazo? 

R: Sim. 

P: Quais as principais estratégias de marketing de longo prazo, que surte 

efeito para vocês? A gente vai listar as principais ações para promoção de um 

destino e quais são as que surtem mais efeito. 

R: Número um, está no topo da pirâmide divulgação para o público final. 

P: Como? 

R: Com mídia, eletrônica ou mídia impressa. Ou seja, verba para anúncios em 

jornais, anúncios em revistas ou propaganda na TV. Isso está no topo. Por quê? O 

que o destino quer é ser visitado. Não importa como ele vai ser visitado, se o 

passageiro, se o turista acessou a internet, ou se vai a uma agência de viagem ou 

se ele vai com um pacote de operadora; ele quer que o turista escolha Minas Gerais 

como ele deve escolher Bahia, não é? 

P: Então, vamos lá. A gente está falando em investimento em mídia, em 

cenário nacional. Cenário internacional fica ainda mais difícil fazer está 

divulgação através de mídia. Tirando a mídia desse cenário de divulgação, 

onde, no destino turístico, precisa se fortalecer essas ações de promoção, 

para conseguir se consolidar e ter boa comercialização como destino? Vamos 

pensar, mídia é uma coisa que surte efeito de curto prazo. Mas uma coisa de 

longo prazo... 

R: Engano seu. Depende do veículo, o que não é perecível em anúncio de destino? 

Revista especializada, isto não é perecível, porque o cliente não compra uma 

revista, quem está querendo viajar ou quem assina essas revistas especializadas, 

ele não joga essa revista no lixo; é diferente de jogar uma Veja, por exemplo.   

P: Revista especializada para quem? 

R: Para o público final. 

P: Passageiro? 

R: É aquele que vai à banca ou que assina, porque se ele vê o anúncio lá, e existe 

interesse dele ir para aquele destino, ele guarda. 

R: Eu sou assim. 
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P: A gente está vendo que o Brasil está muito na moda. Internacionalmente, o 

Brasil está na moda. O centro de discussão é muito grande do que está 

acontecendo aqui, no cenário internacional também está surtindo efeito em 

relação ao desenvolvimento econômico, não é? Agora esses meios de 

divulgação para o turista internacional, quando a gente fala em revista 

especializada, eu imagino que devem existir várias delas. 

R: Isso já não é válido para o turismo internacional. 

P: Por quê? 

R: Primeiro por causa da língua, o cara não vai ver uma revista de viagem aqui... 

P: Mas aí, estamos falando de divulgações locais. 

R: Lá. 

R: Lá, eu acho que ações institucionais tem que ser a nível nacional mesmo.  

P: Ao mesmo tempo em que vocês estão me falando que a revista é um veículo 

importante... 

R: É um dos veículos. 

P: É importante. Ela atinge, principalmente, quem tem o interesse direto de 

viajar. E ter aquela possibilidade de encontrar algo que desperta o interesse... 

R: Então você, pensando em estratégia que o estado, que seja o governo, os órgãos 

pensem seriamente em investir, que é um investimento. Você primeiro coloca uma 

propaganda de amplo alcance, que aguça o desejo: destino Minas Gerais. Gasta-se 

uma fatia do bolo naquilo e na maior parte do bolo, se gasta em veículos 

especializados mais contínuos.   

P: Então, estamos falando o seguinte, turista com meio de informação para 

que ele tenha interesse em determinado destino turístico é preciso de 

estimulo.  

R: Ele precisa ver isso na telona. 

P: A gente está falando de mídia de grande impacto e também está falando de 

mídia especializada. A gente também está falando que a internet passa a ser 

um elo fundamental como fonte de informação. 

R: Eu discordo disso. 

P: Se a gente tivesse que montar uma ação hoje, para o turista, uma ação de 

impacto para o turista, a gente está falando de mídia, mídia especializada.  

R: Novela, propaganda e internet. 
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P: E internet. Tem mais alguma ação específica para a promoção de um evento 

com impacto direto, lá na ponta, lá no turismo? 

R: As feiras são muito interessantes também. 

R: Depende do público que você quer atingir. Para quem é? Você quer uma ação 

somente para o público final ou você quer também investir numa ação com os 

realizadores? É uma área diferente, operadores... 

P: Eu vou chegar lá, eu estou pensando agora primeiro no impacto direto no 

turista. A comunicação deles deve ser diferente dos operadores, não é? Para o 

turista tem alguma outra ação de impacto importante para promoção deste 

destino? Turismo internacional. 

R: Internacional, nós sempre vendemos assim, até, então, na televisão japonesa. O 

que é mais procurado aqui é o Amazonas, Pantanal, Foz do Iguaçu. 

P: É uma ação de relações públicas então. 

R: É. 

R: Mas nós vamos falar nisso como? Através de feiras, ou o governo brasileiro 

participa nas grandes empresas, ou ele vê isso nas revistas? Por que Pantanal, por 

que Amazonas? 

R: Porque eles conhecem as televisões aqui, eles vêm...  

R: Eles vêm buscando isso? 

R: Quem deu essa informação, pronto, quem deu a pauta para ele? Percebe? Eles 

vêm de uma forma organizada. 

R: Porque assim, Minas Gerais tem Ouro Preto. Com certeza deve vir muitas 

pessoas fazer matéria de Ouro Preto, que nós não sabemos, com certeza deve ter. 

Porque o turista japonês vem muitas vezes pelo o que se coloca. Foz do Iguaçu. As 

“cidades maravilhas” que se coloca: Rio de Janeiro, Pantanal. 

R: É bem natureza. 

R: A pesquisa sobre o Japão que conheço assim, que eu entenda assim, do que 

eles procuram, porque os japoneses têm no fundo um fascínio por água doce. Por 

causa da falta de água doce. A catarata é usada, inclusive quando a gente vai fazer 

turismo de negócio, programa de captação de evento, que a gente vai fazer 

sensibilização, sem chance. Para o japonês é assim, pode ser a única chance de ele 

ver aquela maravilha do mundo e ele ver aquele tanto de água doce junto.  

P: Para o turismo receptivo, para quem trabalha no trade local, nas agências e 

operadoras; quais são os meios de informação que ele necessita para divulgar 
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bem um destino? Para divulgar bem um destino, o que você precisa de 

contrapartida do destino para favorecer a comercialização daquele destino? 

R: Que ele esteja na mídia. 

R: Tudo que me der informação. 

P: Me identifique as informações que você já recebeu.  

R: Os fornecedores de uma forma geral, material visual para a gente poder ter, 

valores accessíveis, fácil de trabalhar. 

P: Tem que ser competitivo 

R: Tem que ser competitivo se não eu não consigo vender. 

R: Tarifas. Quando eu falo em profissionalização da indústria, um dos pontos fracos 

em relação ao destino Minas Gerais é tarifa. Exemplo, hotéis em Belo Horizonte, 

todas as operadoras recebem, porque a gente pede, vai atrás, tarifa por operador, 

certo? Ele tem que ter uma margem sobre a tarifa balcão, para que a operadora 

possa montar o pacote, comissionar à agência de viagem e etc. O que está 

acontecendo com o desespero de conseguir passageiro de avião, mas isso não é de 

agora, lá de Belo Horizonte, não é? Belo Horizonte, destino Minas Gerais. Entre os 

destinos que a gente trabalha que a Ambiental tem um leque bastante... É o mais 

caro do Brasil. O destino mais caro do Brasil é Minas Gerais.   

P: Viajar por Minas Gerais, é o destino mais caro do Brasil? 

R: Com aeroporto longe... 

R: Junta isso com o fato de que chega a tarifa operadora, que deveria ter no mínimo 

vinte por cento sobre o balcão, que a gente fica trabalhando. É por isso. Os hotéis, 

especialmente de rede, resolvem fazer promoção no site. A tarifa que o cliente 

acessa diretamente na página web do hotel é, em algumas vezes, 20% mais barata 

do que a que a gente recebeu. Aí, a operadora já está rendida! 

P: Mas, quando a gente pensa preço, Minas Gerais vale o que cobra? 

R: Não, se você comparar com destinos concorrentes.  

P: Mais caro, pelo o que vocês estão me falando, eu não sei. Mas vale ou não? 

R: Mais caro se você compara com destinos similares. 

P: Quais? Quais destinos você compararia como concorrente para Belo 

Horizonte? No Brasil. Vamos pensar em Belo Horizonte, quais são os 

principais destinos turísticos que concorrem com Belo Horizonte. 

R: Se for de turismo histórico, você tem a Olinda em Recife e que os preços são 

infinitamente inferiores e, além disso, o adicional de praia. A questão praia vende 
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muito. Quem mais viaja no Brasil são metropolitanos e os metropolitanos, tirando o 

Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, quando pensam em viagem é 

praia. Então, se você pega, por exemplo, o preço de uma pousada em Olinda e 

compara com o preço de uma pousada em Ouro Preto, a pousada em Ouro Preto 

tem preço de luxo, sendo da mesma categoria. 

P: Mas a gente consegue desvincular Belo Horizonte desse cenário, desse 

marco do turismo da região, vamos dizer assim, em que Belo Horizonte está 

instalada. Porque o tempo todo que vocês falam de Belo Horizonte, vocês 

falam desse turismo cultural, histórico; que não está em Belo Horizonte. 

R: Eu vou dar um exemplo, qual é a estrela atualmente de Belo Horizonte? Não é 

Belo Horizonte é INHOTIM. 

P: INHOTIM a gente também não está falando Belo Horizonte. INHOTIM não é 

Belo Horizonte.  

R: Eu sei, mas por que Belo Horizonte? Porque tem a maior infraestrutura hoteleira.  

P: Então se hospedam em Belo Horizonte. 

R: Se hospedam em Belo Horizonte. 

P: E quando ele está em Belo Horizonte, quais os principais atrativos que ele 

encontra lá? 

R: O que normalmente a gente oferece e que ele nem sempre pega, eles querem 

INHOTIM, já que você está em Belo Horizonte faz um city-tour na chegada. 

P: Vocês tem informação fácil para montar esse... 

R: Sim. Pode não ser o mais barato, mas temos. 

P: Positivo?  

R: Super. 

R: Belo Horizonte mudou muito. Belo Horizonte hoje está dividida, eu acho que isso 

é bem parte desse trabalho, junto com a Prefeitura também, não é? Hoje, Belo 

Horizonte tem o Circuito Praça da Liberdade... O maior espaço Banco do Brasil vai 

ser em Belo Horizonte, vai ser inaugurado agora. Então Belo Horizonte está muito 

diversificada, mas ainda não faz parte de pacotes turísticos. Então, eu acho que é 

isso, Belo Horizonte sempre foi uma cidade de passagem. 

R: Não é que sempre foi não, uma turma ia para Pampulha, outra ia para o Mineirão, 

fazer passeio turístico, música. 

P: Belo Horizonte com todas essas ações, a gente está falando de um cenário 

cultural, que está sendo montado em Belo Horizonte, que é recente. É uma 
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ação muito recente, nós estamos falando de praticamente dois anos pra cá. 

Agora, Belo Horizonte se promove bem nesse cenário dessa discussão toda 

que a gente está fazendo? 

R: Eu acho que está acontecendo de alguns anos para cá. 

P: Vamos um de cada vez, se não o pessoal não vai conseguir nem... 

R: O site está muito bom.  

R: O tempo que eu estive em Belo Horizonte não tinha essa divulgação que está 

tendo hoje. Vou ser honesta com você, eu morei lá seis meses, eu andei muito por 

ali, conheci muitos barzinhos, ia ver os cantores novos ali na praça.  

P: Mas, e hoje? 

R: Eu acho que hoje a coisa está bem melhor. 

R: Um dos maiores cenários culturais do Brasil está em Belo Horizonte; o guia 

mensal que é distribuído em BH mostra quantos teatros a gente tem lá por semana; 

é uma coisa impressionante, quantas peças, quantos shows.   

R: É verdade.  

R: E assim, é uma coisa, eu vou convidar vocês, não está confirmado, a gente vai 

confirmar amanhã, mas dia cinco a gente lança o passaporte turístico de Belo 

Horizonte. Se Deus quiser dia cinco a gente lança isso. É um produto novo em Belo 

Horizonte, é um passaporte turístico que a pessoa vai chegar a Belo Horizonte, ela 

vai poder comprar já o traslado, a conexão aeroporto junto com ingressos dos 

atrativos, justamente para incentivar que as pessoas conheçam Belo Horizonte. 

Então, ela já compra, por exemplo, o “Conexão Aeroporto”, que é aquele ônibus que 

sai do aeroporto, e ela já compra o cartão com desconto para alguns atrativos 

turísticos.  

R: Isso existe lá no sul, não é?  

R: Isso é institucional.  

P: Agora, para de vender Belo Horizonte. 

R: Eu não estou fazendo propaganda para ninguém não. 

P: Então uma questão aqui; vamos fazer um exercício rápido. Rapidinho, para 

a gente entender as oportunidades, as ameaças e os pontos fortes e fracos de 

Belo Horizonte. Como pontos fortes de Belo Horizonte, o que vocês listariam 

para mim? 

R: Eu acho que... Eu falei e vou repetir: Gastronomia em Belo Horizonte é uma das 

coisas, Minas Gerais como um todo, mas Belo Horizonte principalmente. 
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R: Eu acho que separado de gastronomia são bares e restaurantes. Pois eu acho 

que são duas coisas diferentes. Porque o bar ele não tem... Não sei... Ele tem uma 

gastronomia, mas é uma gastronomia diferente. 

R: Eu deixava separado inclusive, eu acho que bar em Belo Horizonte é bem 

pesado. 

R: É. Bares. 

R: Bares. Eu deixava os restaurantes com a gastronomia e só bares, sem dúvida.  

R: Eu acho shows, shows musicais, Belo Horizonte tem muitos.   

P: Quando a gente fala shows a gente está falando também dos eventos.  

R: Sim, eu gosto de música, mas a gente está falando de eventos, sim. 

R: Põe aí moda. 

R: Eu colocaria a cerveja.  

R: Cachaça; se é para por produto, é cachaça, não tenha dúvida.  

R: Mas a cerveja lá na capital...  

R: Isso eu não sei, mas a cachaça eu não tenho a menor dúvida.  

P: Mas por assim, cachaças e bebidas. 

R: A cerveja hoje virou um polo lá... 

P: Porque lá em Belo Horizonte, tem muita cerveja artesanal, existem 

municípios, inclusive Nova Lima, que tem o festival da cerveja, um festival só 

da cerveja artesanal. Então, vamos lá, seriam esses os principais pontos 

fortes. Quando a gente fala em gastronomia, a gente pode colocar o pãozinho 

de queijo aqui também, não é?  

R: Quando a gente fala em gastronomia eu acho que toda a parte de... 

P: A gente está falando muito em cenário de restaurantes. Pontos fortes então; 

vamos pensar em turismo de negócios, existem? 

R: Eu acho que existem oportunidades. Ainda não, e é justamente, o que eu 

trabalho, entendeu? Hoje. 

P: Você acha que o turismo de negócio é uma oportunidade,  e ainda não está 

consolidado. É isso? 

R: Ele é. Justamente o turismo que Belo Horizonte viu como turismo, não é?  

P: Então, ele é um ponto forte? 

R: Não, ele vai virar.  

R: Ele vai virar um ponto forte. 
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R: Quando você fala em oportunidades em termo de negócios, tem muita coisa. 

Naquela feira, eu acho que aquela feira... 

P: Ele é uma oportunidade, mas não é nenhum ponto forte e nem fraco de BH? 

R: Ele é forte, se for ver ele é um ponto forte. 

P: Ele é um ponto forte; tem boa participação no cenário turístico nacional, o 

turismo de negócio de BH tem? Tem boa participação? 

R: Tem boa participação. 

R: Não sei. Eu acho que ele está em fase de expansão.  

R: A gente não tem agenda no Expominas, está totalmente lotado.  

P: E quando a gente fala em pontos fracos de BH? Espera aí, você está falando 

uma coisa importante; você falou do Expominas. Não tem agenda? 

R: Isto, já está lotado.  

P: Os espaços de eventos em BH? 

R: Grandes espaços de eventos, Expominas, Minascentro, hoje a gente trabalha, e 

tem dificuldade... 

R: Poucos espaços. São poucos. 

R: Isso, mas a gente já conseguiu, já passou, hoje já está em reforma, já tirou todos 

os cavalos da Gameleira e já está resolvendo esse problema. A Gameleira vai... Já 

morreu a Gameleira.   

P: Então eu vou colocar falta de espaço aqui. Tem oportunidade, mas está 

faltando espaço.   

R: O aeroporto de BH, o trânsito, a distância; o pessoal reclama muito. Depende do 

horário que você pega é bem pior do que São Paulo.  

R: O trânsito de BH... A antecedência que tem que sair do hotel para chegar ao 

aeroporto.  

R: É muito longe. Então, vamos sair mais cedo para não pegar trânsito.  

R: Essa coisa de espaço de eventos é dos grandes espaços, porque espaço de 

evento em hotel tem bastante. 

P: Tem mais algum outro ponto fraco em BH? Sobre os atrativos, falta alguma 

coisa?  

R: Eu acho que falta mais divulgação. 

R: Falta divulgação mesmo.  

R: Existe, mas falta muita ainda.  

R: A roteirização também... 
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P: É fraca? 

R: Começou agora, está começando agora. 

P: Turista de negócio vocês acham que ele encontra o que fazer em BH? 

R: Eu acho que ainda não tem a divulgação focada no turismo de negócio, ainda não 

existe um roteiro para o turismo de negócio, que dá para fazer, antes ou depois, do 

evento, que é o horário que o turismo de negócio teria. 

P: Agora, nesse cenário de oportunidades e ameaças, vamos pensar BH no 

contexto turismo nacional e até mesmo internacional. Quais são as 

oportunidades que BH pode aproveitar, e quais são as ameaças que, 

possivelmente, pode sofrer em função dos seus pontos fortes, fracos; de não 

trabalhar, de não aproveitar alguma coisa desse cenário do turismo que nós 

estamos discutindo? 

R: BH era só passagem, agora é uma cidade que pode receber para ficar. 

P: Você acha que ela está preparada para receber o turismo? 

R: Acho. Com os museus, com todo aquele circuito. 

R: Com shows. Shows chamam muito também. O que o teatro em São Paulo, os 

shows em São Paulo fazem: traz o turista de negócio e ele fica mais um ou dois dias 

para fazer isso E isso ele está fazendo em BH também.   

P: Tem museus. Parte de museus, cultura, está num cenário muito importante. 

Mas quais são as oportunidades e ameaças que BH pode sofrer nesse cenário 

de turismo? Vocês falaram aqui, aproveitar melhor o turismo de negócio pode 

ser uma oportunidade importante. A gente já falou também que a localização, 

que BH está localizada ali no centro, que facilita o deslocamento. Vamos dizer 

assim, mas o que está faltando para BH nem cenário de oportunidades e 

ameaças, para a gente poder aproveitar, para se consolidar, para se posicionar 

melhor?  Quais são essas oportunidades então? 

R: Quando ela fala, por exemplo, no turismo de negócio, que falta o turista saber o 

que faz antes e depois. Esse é o turismo de lazer, é o turismo de negócio. O que 

fazer fora do momento que você está trabalhando, não é? 

R: É divulgar esse lazer.  

P: Mas BH sofre alguma ameaça hoje?  

R: O que você chama de ameaça? 

P: Ameaça é quando você tem um cenário ou muda a ação de outros destinos, 

ou do ambiente dos negócios, das oportunidades ou mesmo o não 
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aproveitamento. O que está acontecendo com BH hoje, ou o que pode 

acontecer para que BH não desponte no cenário?  

R: Preço de hotel. 

R: É o que ela falou: valores. Tarifário.  

P: É um ponto fraco e é uma ameaça.  

R: É uma ameaça realmente para esse despertar de BH. 

R: Tarifa, por quê? O número de leitos, ele não está sendo suficiente para atender o 

mercado coorporativo, não está sendo... 

R: Mas vai ser.  

R: Está crescendo.  

P: Mas hoje o número de leitos não atende? 

R: Se você tem um grande evento na cidade de BH e se esse espaço ficar lotado, 

não vai ter lugar para o turista de lazer, porque a hotelaria vai estar lotada pelo 

coorporativo, Vale do Rio Doce, etc. E para quem está indo para o evento, então se 

o turista de lazer, ou mesmo aquele que foi lá comprar moda e vai ficar duas noites, 

não tem lugar. Então, isso é fato. Está restritivo o número de... 

P: E as oportunidades que BH tem hoje? 

R: De crescimento hoteleiro é uma. 

P: Mas crescimento hoteleiro num processo de expansão. Vocês entendem 

que BH está em processo de expansão, é isso? 

R: Sim.  

R: Mas o número que a gente tem hoje já não é tão pequeno. Está em construção 

hoje, já atualizado.  

R: Isso em quantos anos?  

R: Para ano que vem.  

R: Ano que vem nós já teremos mais hotéis.  

P: O que mais gente? Como oportunidade para BH. 

R: Isso pode ser até bom, se está crescendo o número de hotéis, vai haver 

concorrência. 

R: E muito.  

R: Vai baixar tarifa.  

R: Isso para a gente é interessante.  

R: Isso é bom, não só para o operador. 

P: Então esse crescimento hoteleiro pode alimentar a redução tarifária? 
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R: Aí, vai ter mais leitos vazios. 

R: Porque hoje, quando você vê a casa lotada, crescem os olhos.  

P: Como visão de turista internacional, o que vocês enxergam que pode ser 

oportunidade e ameaça dentro de tudo isso que vocês estão escutando aqui? 

Vocês estão enxergando aumento de demanda de turismo internacional, busca 

de novos destinos?  

R: Não. 

R: Coisa que a gente tem muita dificuldade, em Minas, BH é alguém que fale o 

idioma. Você tem pessoa que diz que fala, mas na verdade não fala.   

P: A falta de idioma por parte dos guias? 

R: Falta de operadora, de fornecedor e atendente com capacidade de verdade. 

P: Isso é um problema hoje, o gargalo de atendimento de BH? 

R: Todo mundo tem um guia especializado, eu não sei em que. Agora, acho que é 

especializado porque tem o certificado da EMBRATUR. Mas, aí, você alguns 

profissionais muito bons lá em BH. Só que eles são tão poucos, que são disputados 

a tapa. Eles são raríssimos, muito poucos. Imagina se aumenta a demanda! 

P: A gente sabe que São Paulo tem uma importância bem representativa 

quando se fala de turismo nacional. Mas como é que vocês enxergam São 

Paulo, essa importância de São Paulo no turismo de BH, vocês acham que tem 

muita influência? Como é que São Paulo pode influenciar o desenvolvimento 

do turismo em BH? 

R: São Paulo é o maior emissor de todos e para todos que chegam. 

R: Hoje você tem um trabalho Ceará, Piauí e Maranhão, inclusive fizeram... 

R: A Rota das Emoções.  

R: A Rota das Emoções.  

P: Então hoje em dia quem parte de São Paulo tem um trabalho consolidado, 

Ceará, Maranhão... 

R: Três estados se juntaram para fazer uma operação conjunta; os três estados se 

beneficiaram. Em vez de um ficar falando só do Ceará, o outro fala, aqui e o outro, 

os três se juntaram.  

R: Eu acho que poderia ter São Paulo, BH e tem que ter uma praia. 

R: Tem que ter uma praia.  

R: Rio de Janeiro.  
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R: Rio de Janeiro. Espírito Santo tem uma praizinha. Espírito Santo eu não sei não, 

mas Rio de Janeiro. Para mim: Rio, São Paulo e BH. Iria ser uma loucura, iria ser 

uma bomba, uma coisa assim.  

R: Uma característica muito forte do mineiro. Gente, não entenda isso como 

preconceito, apenas constatação. A gente sente que trabalhar em conjunto, isso eu 

estou falando de Minas, enquanto quem trabalha, é bem mais complicado, porque 

“olha”, o que é um destino, o que é uma rota que o turista internacional sempre 

pede? Ele quer conhecer Rio de Janeiro, quer aproveitar e ir até Minas Gerais. Ir até 

Minas Gerais não é simplesmente pegar um voo no Galeão e descer em Confins. 

Ele quer ir por terra, e quer pernoitar no caminho. E tem onde pernoitar no caminho, 

lindo e maravilhoso. Quer ficar em BH? Sim. Quer ir alguma cidade histórica, se o 

tempo permite, porque ele pode ter pouco tempo para viajar. Sim. Agora tente 

vender isso, tente operar isso, ou você pede... Ou o mineiro quer fazer tudo, pegar 

na porta do hotel no Rio de Janeiro e fazer tudo, e o cliente vai pagar por esse 

serviço uma viagem de oito dias na Europa ficando em apartamento cinco estrelas.     

P: A gente volta a falar do preço. 

R: Do preço. Agora, pegando o que ela falou, já imaginou se Minas Gerais se aliasse 

ao Rio de Janeiro, se aliasse a São Paulo, o que seja, e fizesse o que o Peru faz. O 

Peru, todos os dias, têm passeios para os principais atrativos, não depende de 

capacidade, do mínimo de um ou de dois, porque tudo é feito compartilhado. 

P: Então, falta um pouco de aproximação, não é? 

R: Falta atividade conjunta, porque se eu tenho receptivo no Rio coligado com um 

receptivo em Minas, que sejam parceiros, eu terei, mesmo que não seja diário. 

Segunda, quarta e sexta, saída para esse passeio.  

P: Isso no nordeste está funcionando bem. A Rota das Emoções. 

R: Está. 

R: Você tem um fluxo.  

P: Isso facilita a comercialização? 

R: Claro. Você lança o produto, mesmo para brasileiros, que quarta feira vai sair, 

saída do hotel e dorme em? Qual o primeiro ponto antes de chegar a BH? 

R: Tiradentes? 

R: Saindo do Rio?  

R: É. 

P: Vocês querem o que, o percurso? Passa por Barbacena, Juiz de Fora. 
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R: Petrópolis é lindo. 

R: Aí você tem um itinerário saindo toda quarta feira para lá, quer quem venha da 

Turquia, quem venha da Inglaterra sabe que na quarta feira vai sair esse tur. 

R: Pois é, para em Petrópolis, que beleza, que coisa linda. 

R: Não existe isso, porque todo mundo quer fazer sozinho, todo mundo quer...  

P: Está todo mundo trabalhando isolado, vamos dizer assim. 

R: Todo mundo trabalhando isolado. 

P: Rio de Janeiro está com a sua praça;  BH, a sua;  São Paulo, a dele. 

Ninguém está conversando entre eles. 

R: Imagina se você coliga isso, entendeu? Imagina se senta na mesma mesa o 

fornecedor de Minas, fornecedor do Rio de Janeiro, gente vamos assumir o risco de 

toda quarta-feira esse roteiro sair. 

P: Está faltando estimulo também, não é? 

R: Lembrando também que a gente tem um problema de estradas nesse país, muito 

cuidado quando fala em viajar no Brasil de um lugar para outro. Viajar por esse país 

de carro é terrível, as estradas são muito ruins.  

P: Agora me fala um pouquinho desse mercado coorporativo japonês hoje, 

como está essa demanda no Brasil? Quando a gente pensa no turista de 

negócio internacional, essa busca está crescendo? Como é que vocês estão 

enxergando esse cenário aí?  

R: O turismo de negócio no Brasil hoje vem crescendo. 

P: Principalmente onde? 

R: BH mesmo, nós tivemos um grupo de uma província de (INCOMPREENSÍVEL) 

que o governador veio, não sei o que ele foi fazer, acho que uma visita na Usiminas, 

fazer algum acordo, não sei o quê. Mas é pouco, ainda é pouco BH. Agora São 

Paulo é grande. Vira e mexe a gente tem várias empresas aí que pedem guias, 

carros, enfim, hotéis, hospedagem. 

P: O que está faltando para BH despontar nesse cenário, para consolidar uma 

fatia um pouco maior desse mercado?  Vocês têm boas informações sobre 

essas empresas que estão no mercado? 

R: Não conheço em BH as empresas japonesas, não vejo... Não sei.  

P: Por quê? 

R: Não tem interesse. 
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R: Elas já estão instaladas; igual ele falou, Usiminas já está instalada lá, por isso que 

ele vai, as outras estão aqui.   

P: Tem a SANKYU também que tem filial em BH. Você acha que BH está 

faltando em investimento do setor coorporativo para despontar nesse cenário 

como uma parceria? 

R: Talvez. 

P: Agora o que falta BH desenvolver, uma coisa é a questão da procura, não é? 

O turismo internacional de negócios tem de sentir atraído como investidor, 

como alguém que está querendo buscar um pouco de entendimento sobre o 

mercado? Ter a empresa consolidada de forma regional, isso a gente já sabe 

que é importante, porque São Paulo, em turismo de negócio, tem muita 

importância, não é? O grande centro corporativo do Brasil é São Paulo. Agora 

fora essa questão de corporativismo, de ter a indústria instalada, de ter o 

negócio instalado... O turismo de negócio pode ser trabalhado em BH como 

outro destino? Você sente que o turismo de negócio, o turista de negócio, ele 

busca alguma coisa além dessa consolidação, desse vínculo da empresa?  

R: Eu faria uma pergunta, será que os investidores sabem que BH existe?  

R: Talvez.  

R: Também acho que falta divulgação para a cidade. 

P: Falta divulgação? 

R: Para que você vai se instalar lá? O que tem a cidade para me oferecer? 

R: (INCOMPREENSÍVEL) acaba abrindo escritório em São Paulo ou no Rio de 

Janeiro. Por quê? Porque o negócio acontece em São Paulo e Rio de Janeiro. Então 

o pessoal de Minas Gerais, de não sei onde, acaba mantendo um escritório aqui, 

quando chega um parceiro de fora ele se desloca para São Paulo ou para o Rio de 

Janeiro faz a reunião, se for o caso ele pega esse cliente e leva até BH, leva até a 

cidade onde tem a fábrica, enfim, mas os negócios acabam acontecendo aqui. Não 

sei te dizer o porquê, mas é assim.   

P: Uma divulgação para atrativo de investimento... 

R: Eu vou ter alguma isenção, que benefício eu vou ter trazendo a minha empresa 

para cá?   

P: O governo mineiro, vamos dizer assim, vocês sente um pouco amarrado 

com essas questões, com essas definições? 

R: Para mim é difícil, não dá para entender. 
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R: No meio do país... 

P: Tem muitos eventos, falta até espaço... 

R: Mas quais são os eventos que tem? 

P: Falta o que então? Divulgação? 

R: A gente não conhece, não ouve falar do que acontece lá, do que tem de legal. 

R: Eu recebo e-mail do São Paulo Bureau assim... Calendário de mês, ano... 

R: Já está fazendo muito. 

R: A gente pega em março, a secretaria já entrega um calendário de feiras, porém 

não é com todos os congressos, são as feiras. Hoje, Minas é referência em moda, 

tem um evento chamado Minas Trade Preview, que acontece duas vezes por ano e 

é um evento muito grande.  

P: Então falta divulgação, não é? 

R: Isso está na mídia? Esse calendário está na mídia? 

R: Está, está no site de Belo Horizonte. 

R: (INCOMPREENSÍVEL) ela foi numa ação. Quando você foi numa ação?  

R: Em 2010, o pessoal de Manaus, a Secretaria de Turismo, o governo fizeram uma 

ação e chamaram algumas pessoas de agência, para conhecer Manaus, porque 

acharam que a gente vende muito. Então, quais são os roteiros de passeio, quais 

são os hotéis?   

P: Está faltando investimento de negócio. 

R: Sim. 

P: Ainda sobre turismo de negócio, e isso para todo mundo, quando a gente 

fala sobre turismo de negócio, como é que um destino pode prolongar ou 

aproveitar um pouco melhor essa estadia do turista de negócio? Eles 

procuram mais o quê? Como é que a gente pode trabalhar, fazer com que o 

turismo de negócio possa ser atrelado com esse turismo de lazer? Existe essa 

procura natural? 

R: Sim. 

P: Como é que se facilita essa comercialização? 

R: Informação 

P: Sim, o que busca o turista de negócio; o que ele busca para prolongar a 

estadia dele, passar mais tempo e atrelar esse turismo de negócio com... 

R: (INCOMPREENSÍVEL) não adianta levar no Circo do Arrelia. Tem que ser uma 

coisa internacional. Olha, tem um show com disco voador...   
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P: Atrativos internacionais? 

R: Não precisa ser internacionais, mas de peso, atrelado ao hotel, que o hotel vai 

oferecer alguma coisa para ele, oferecer algum desconto. 

P: Se vai acontecer algum evento específico é bom consolidarem com outras 

ações culturais para ele prolongar esse prazo. 

R: Sim. 

R: O evento tem que ser parceiro a um receptivo local, a uma agência local, com a 

venda do atrativo local. Por quê? Hoje, muitos médicos, muitas pessoas acabam 

tirando as férias junto com o planejamento da ida a um grande evento. Por exemplo, 

um médico vem para o Brasil, um internacional vem para o Brasil, veio para um 

congresso internacional de cardiologia. Em BH, por que ele não vai ter essas férias 

com a família? Porque no meu site, não tem essa informação do evento, como é o 

evento. 

R: O que tem para criança, para a mulher dele? 

R: Quer dizer, os sites dos eventos, os eventos hoje tem que ter parceria, tem que 

ter pacotes...  

P: A agenda precisa ser bem construída? 

R: Não só a programação do evento, mas atrelado com todo desenvolvimento do 

ficar mais, do que conhecer. O que é Minas Gerais, o que é BH. O que temos? 

Como chegar? Como ir? Como ficar? Têm vários programas! BH tem um programa 

que chama BH MAIS UM DIA, que é no fim de semana. Se o evento for durante a 

semana, se você ficar de sexta para sábado, de sábado para domingo, que é 

quando a gente tem as baixas, as baixas de menos hospedagem, não é? Porque já 

não tem mais o coorporativo, o cara que veio para a Usiminas, coisa e tal. A gente 

tem cinco por cento de desconto, no segundo dia dez por cento de desconto. É um 

incentivo. São Paulo também tem esse projeto aqui. Então, é isso, é fazer 

programas de incentivo para esse turista ficar mais dias.   

P: Então vamos lá, vocês acreditam que o turismo de negócio favorece o 

lazer?  

R: Sim.  

P: Que experiência vocês tiveram que pode citar para a gente? Quando vocês 

vendem pacote de turismo de negócio, cita para mim um ou dois exemplos, 

que vocês tiveram positivo, para estender esse turismo de negócio em 
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conjunto com o turismo de lazer, que experiência vocês conseguem citar para 

a gente? 

R: Quer especificamente alguma coisa? O Fantasma da Ópera. Venha para São 

Paulo e participe... Falar em feira em São Paulo, você não precisa nem falar, porque 

hoje tem, amanhã também, depois também. Então, vem para a feira de mecânica, 

feira de beleza, feira de não sei o quê. E a peça que estava o “coqueluche” da época 

era O Fantasma da Ópera. Vendeu muito. 

P: Mas vocês venderam para quem veio procurar alguma viagem de negócio, 

esse evento? 

R: Sim. 

P: Jogaram para participar, vendendo ingresso do show também? 

R: Sim. 

P: Então, falta uma amarração, vamos dizer de agenda. Ela tem que estar bem 

montada? 

R: E divulgar isso. 

R: Aí eu volto, eu estou falando de quem é de fora e quem já trabalhou bastante 

tempo com o destino Rio. Existe uma dificuldade, eu diria que genética, do mineiro 

de fazer parceria.   

R: Mineiro é desconfiado.  

R: O que ela está sugerindo? Que é a mesma reivindicação que eu fiz 

anteriormente. Quando eu falo, você tem um roteiro compartilhado. O que ela está 

falando? Você tem a organização para um grande evento sozinha, como se diz no 

nordeste, em Minas será. Em Minas é bem claro, em Minas se fala assim, quero que 

o prato seja meu. Se você tem um grande evento de negócio na cidade, por que é 

pecado mortal, meu Deus do céu, fazer acordo com os receptivos locais, ou seja, no 

próprio site de divulgação, no material de divulgação já ter opcionais de agenda? Já 

ter o telefone lá Master Turismo para fazer tal coisa, para fazer tal coisa... Sei lá.  

P: Mas me diz uma coisa, existe alguma coisa em BH que se pode fazer para 

não ser tão dependente do seu entorno? Vocês já falaram que BH é destino de 

passagem, não é? 

R: Tem que ter nascido trezentos anos antes. 

R: A mesma coisa que você está fazendo aqui.  Chame todos os atores.  

R: E veja qual é o papel de cada um.  
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R: E veja o que todos juntos podem fazer. Porque todos juntos podem fazer muita 

coisa. 

P: Vocês não sentem aproximação de BH? 

R: Com Ouro Preto, não é isso? 

R: Imagine assim, aqui está o restaurante da Dona Lucinha, aqui está o receptivo 

Master, aqui está a Rede Accor de hotel..., aqui está o presidente da associação 

(INCOMPREENSÍVEL) da cidade... 

P: Essa questão, vamos dizer assim, um tour, não é? 

R: Não é um tour,  são ações de planejamento. Em 2014, o que já está previsto de 

eventos? Por que não sentar com esses atores, porque todos podem trabalhar 

juntos e todos podem se beneficiar e dizer: “olha”, planejamos isso, vai acontecer 

isso. Nós, o conjunto, pode oferecer para quem está vindo oportunidade de estender 

essa permanência. Como é que você quer que um turista que vá para um congresso 

de urologia lá, queira ficar em Minas se em nenhum momento ele lê no site, num 

folheto de divulgação que ele tem a opção? Lê e está lá quer estender? Quer fazer o 

circuito não das quantas? Ligue para... Por que não tem isso.  

P: Aí a gente já está falando nessa questão de agenda, não é? 

R: Não é questão de agenda.  

P: BH precisa se vender um pouco melhor. E para se vender um pouco melhor 

ele precisa entender esse calendário, entender a sua oferta. 

R: Mas como é que ele vai entender esse negócio se o cliente não sabe, ele não vai 

encontrar nem o que existe?  

P: Falta informação ou falta oferta turística? 

R: Ambas. O que é oferta turística no meu entendimento? Oferta turística, o turista 

que chega lá, não importa o motivo, se é um turista de lazer, que ele veio para 

conhecer a estrada real, ou um pedaço da Estrada Real e quer estender para BH, ou 

quer começar por BH, e ele não acha fácil como é para fazer um city-tour fácil. Custa 

“os olhos da cara”, porque para ele fazer ele vai ter que ter um carro privativo para 

ele, um guia privativo, providenciar numa agência de turismo, etc. Mas que custo! 

Mais do que a diária de hotel que ele está pagando, que com certeza ele comprou 

pela internet.  

P: Mas vamos dizer que esse preço seja mais equilibrado. BH está atrativa a 

ponto de ser comercializada?  Falta alguma coisa, vocês sentem falta em BH 

de algo, para que ela se torne mais atrativa comercialmente? O que falta?  
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R: BH não se propôs a ser uma cidade turística ainda. Eu falo assim, há quatro anos 

quando eu comecei a trabalhar como consultora de turismo de negócio, o BID 

investiu “xis” milhões nesse programa, foi justamente porque houve um evento de 

negócio, que foi um evento mundial, não é? Do BID e foi em BH e o presidente ficou 

encantado e falou, “Como aqui não é uma referência nacional em turismo de 

negócios?” E, feitas as pesquisas, BH nunca foi uma cidade turística, para o turista 

aleatório, para o turista dela, dela, para o turista dele não é. Então BH nunca foi o 

destino turístico dos turistas deles. E lá em BH é o turismo de negócio, porque a 

gente tem ali um potencial, indústrias econômicas que nos leva a ter turismo de 

negócio para vários setores econômicos. A gente pode ter de moda.   

R: Móveis.  

R: A gente pode ter de mineração, a gente pode ter de automóveis, porque a gente 

tem a FIAT, não é? 

R: Aí BH, há alguns anos fez a cidade administrativa, começou a se transformar, a 

BELOTUR começou a trazer os guias. Agente começou a enxergar o cenário cultural 

de BH, há uns seis anos atrás; hoje BH está preparada para vender. É isso que eles 

não sabem, é só isso. 

P: Mas eles estão com dificuldade de vender. 

R: Mas eles não sabem; eles só sabem de cidades históricas até agora. 

P: Vamos voltar um pouco essa discussão do entorno de BH.  

R: Você não quer tirar isso? 

P: Não. Eu quero voltar na discussão. A gente já falou que BH por si própria 

está um pouco complicada de se vender, vocês já me contaram uma 

historinha, falta divulgação, preço alto, consolidação de ações. Está faltando 

algumas coisas que gente já conseguiu pontuar bem. Agora, o entorno de BH 

é positivo para a cidade? 

R: O que seria de BH se não fosse INHOTIM! 

R: Sem Ouro Preto.  

P: Agora, é competitivo para BH? 

R: Serra do Cipó, até para a Serra do Cipó o povo vai para BH.  

P: Belo Horizonte é mais importante para o entorno ou o entorno é mais 

importante para BH? 

R: Hoje o entorno é mais importante. 

R: Sempre foi o entorno mais importante.  
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P: O entorno é mais importante. Vamos dizer assim, BH não vive sem o 

entorno, mas talvez o entorno viva sem BH? 

R: Para esse público sim. 

R: Turismo de lazer.  

P: Mas e o turismo de negócio? 

R: Não, porque não tem, fora de BH não tem. 

P: Turismo de negócio é BH o entorno não. 

R: É. Mas Ouro Preto é turismo de negócio. 

P: Quando vocês têm turismo de negócio em BH, vocês instruem esse turista 

para quê? Para fazer o que no entorno? A gente está falando que turismo em 

BH tem pouca opção, ou está mal divulgado para ter uma oferta para o turismo 

de negócio se estender naquele destino. Mas quais são as opções que agente 

tem em BH para estender? Para aproveitar... 

R: No entorno? 

P: No entorno.  

R: Todo palestrante quer ir para Ouro Preto ou INHOTIM, todos. 

R: INHOTIM está em primeiro lugar.  

P: Se a gente tivesse que ranquear o entorno de BH como importância para o 

turismo de BH, a gente ranquearia de que forma? 

R: Primeiro lugar INHOTIM, depois Ouro Preto e cercanias. 

P: Diamantina, Mariana. 

R: Diamantina já está bem longe.  

P: Tiradentes. 

R: É muito longe para chegar. 

R: Mas é bem mais perto do que Diamantina. 

P: A gente está falando de Ouro Preto e cercanias... 

R: Por exemplo, quando você fala se estender, ao menos quando a pessoa está 

conjugando com as férias dela, se você for se estender um, dois, três dias. 

Diamantina já não está, porque é longe. 

P: Agora o que mais a gente falou? No entorno, o que mais tem para 

conhecer? 

R: Você tem a Serra do Cipó.  

R: Sabará.  

R: Sabará que é lindo. Onde fica o mosteiro?  
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R: Caraça.  

R: Caraça é lindo  

R: “Olha”, eu tenho muita certeza de que uma pessoa que está saindo ou chegando 

para um congresso ou o que seja inclusive japoneses, se soubessem que existe o 

Caraça e que ele pode, ao invés de dormir num hotel, que ele já passou a semana 

inteira naquela rotina de hotel; estender até o Caraça e dormir, mesmo que seja 

acomodação para um mosteiro, ia ser um pega para capa. Agora, ouve a dificuldade 

técnica. Eu tenho uma família, ou eu tenho dez executivos que viajaram, chegou a 

Minas, e termina na sexta e vão ficar até o domingo. Ah, vamos até o Caraça! Aí nos 

pede isso na quarta feira. Sabe que dia que eu vou ter resposta do Caraça para 

saber se vai ter lugar ou não?  

R: Na terça. 

R: Na outra quarta.   

P: Como é que BH pode melhorar o turismo de lazer motivado pelos produtos 

do entorno? 

R: Tem uma palavra-chave. Sabe o que falta, o que é? Seja mais humilde. 

Desculpa. Negocia, vende.  

P: Tem ociosidade hoteleira no fim de semana em BH? 

R: Tanto existe que se você entrar em qualquer página hotel em Minas tem 

promoção em final de semana. 

P: Agora, como a gente pode melhorar esse fluxo de turismo para o seu 

entorno? A gente está falando que o turista chega a BH. Como é que BH pode 

facilitar esse fluxo turístico?  

R: Preço. 

P: Só preço? 

R: Regularidade; você tem que ter o produto regular, você tem que ter a saída 

regular.   

R: A Pampulha faz. A Master já fez, mas eu não sei se ela faz mais não.   

R: Está fazendo alguns, está voltando a fazer. Mas é pouco, tem poucas ofertas. 

Mas por que tem poucas ofertas? Porque todo mundo, chega que o prato é meu! 

Todo mundo quer fazer para si. Para eu tornar o preço de uma visita ao Caraça 

vendável, eu tenho que assumir um risco de que naquela van, para ter um preço 

competitivo, que não pesa no bolso, tem que ter no mínimo oito passageiros. Só que 
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eu, os oito passageiros tem que ser meu. Não pode ser da Uai Brasil também, não 

pode ser da (INCOMPREENSÍVEL) de Minas.   

P: Está faltando eles compartilharem um pouquinho... 

R: Falta uma negociação. 

R: Porque o preço de um passeio ao Caraça, o passeio é lindo. Pode ser um 

passeio de um dia inteiro, pode ser pernoite, tem pernoite. É longe, mas imagina que 

você tem um passeio que sai todo sábado, que sai domingo...  

P: A gente falou que o turista de lazer, ele chega a BH, mas o interesse dele 

está no entorno. Como é que BH pode se tornar um atrativo para reter esse 

turismo por mais tempo? 

R: Informar o público. 

R: Informar o que ela tem.  

R: Ela só não informa muito.  

R: Agora eu pergunto o turista que chega, por exemplo, o Ouro Minas, que o Ouro 

Minas é um, o Ouro Minas foi um produto de BH por muito tempo. Quando se falava 

em BH se falava em Ouro Minas. 

R: Ainda é.  

R: Ainda é, embora hoje em dia você tenha muita reclamação porque, embora tenha 

essa fama, ele não conseguiu manter o padrão, não é?  De serviço.  

R: E era o mais caro.  

R: Por muitos anos nadou de braçada. Agora você imagina se alguém chega, se ele 

chega à recepção do hotel e junto com a “folhinha” que o passageiro tem que 

preencher, ele recebe... 

R: Um guia da BELOTUR  

R: Ele recebe um guia da BELOTUR?  

R: É fácil de receber gente, eu fui várias vezes a BH e me deram.  

P: Ele facilita? 

R: O guia? É ótimo. 

R: Têm informações.  

P: Pois é, mas ele facilita a vida do turista em BH? 

R: Em qualquer lugar do mundo. 

R: Ele é um bom guia. Tem um bom mapa. 

R: Ele tem um bom mapa. Eu gosto.  
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P: Gente eu queria focar nossa discussão nesses macroeventos que vão 

acontecer no Brasil, um deles é a Copa do Mundo. E aí pensando na Copa do 

Mundo, nas Olimpíadas, que está muito centralizada no Rio de Janeiro, mas 

acredito que vai ter algum tipo de impacto. Mas, para vocês, quais são as 

facilidades e dificuldades que BH enfrenta, sendo uma das sedes da Copa do 

Mundo?  E cidade de apoio a Olimpíadas? 

R: Para nós, é guia.  

P: É um problema, mas é uma falta de guia, preparo de guia, o que é? 

R: Guia japonês. 

P: Falta e preparo. O que mais? Vamos pensar nas dificuldades. 

R: Primeiro, quando será a Copa? 

P: Junho e julho de 2014. 

R: Nós estamos em menos de um ano, certo? Me fale qual é o hoteleiro de BH, que 

tem tarifa definida. Ainda estão pensando o que vão ganhar! Enquanto eles estão 

pensando quanto vão ganhar, tem uma demanda que está procurando. São pessoas 

que sabem que cruzar o Atlântico é caro, não é só a hospedagem, não é? E você 

não tem respostas. Por quê? Porque os hoteleiros ainda estão pensando quanto 

eles vão aumentar. Se vai ser quatrocentos por cento, se vai ser dezesseis mil por 

cento do que eles cobram atualmente.  

P: Se tivesse já definida essa tarifa... 

R: Se tivesse um mercado mais definido, é isso que ela falou, estão vendo quanto 

eles vão ganhar isso que é o problema nosso. 

R: É ganância, não é?  

P: Qual outro de tipo de dificuldade vocês enxergam nessa comercialização 

em BH?  

R: Não é só o preço que é alto. 

P: Vamos pensar nas Olimpíadas e Copa do Mundo. 

R: É ter com antecedência. 

R: O gargalo é aéreo, é transporte.  

P: Um de cada vez. 

R: Você viu a reforma? 

P: Transporte. 

R: Companhia aérea em BH é até significante. 

R: É ótima.  
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R: Mas para ele sair do aeroporto, para ele chegar ao hotel, para ele chegar... Tem 

que chegar dois dias antes em BH, senão não chega ao jogo.  

R: Para chegar ao hotel e deixar a mala para ir ao Mineirão, ele tem que chegar um 

dia antes. Lógico, eu estou brincando, mas o trânsito é complicado, realmente. 

P: (INCOMPREENSÍVEL) Um de cada vez.  

R: (INCOMPREENSÍVEL) o BRT não vai dar não...  

R: Isso não é só BH. São Paulo também, você já não anda dia de semana. 

P: A gente sabe que o problema do trânsito já está estabelecido para as 

grandes metrópoles do Brasil, porque são elas que vão receber a Copa e são 

elas que têm problema de trânsito. 

R: Você perguntou, eu acho que o transporte vai ser um problema. 

P: Um problema?  

R: Vai ser um gargalo. 

P: Além do transporte tem algum outro problema para BH se consolidar bem 

nesse período? 

R: O aeroporto ficar pronto, ele está todo em reforma e está horrível. 

P: Mas isso está dificultando para que vocês possam comercializar?  

R: Nossa! 

R: O turista quer saber onde ele vai dormir. Ele não está preocupado se o aeroporto 

está em reforma.   

R: Mas não tem jeito de você pegar ônibus no aeroporto, do jeito que está hoje.  

R: Mas hoje.  

R: Nem eu, que sou de lá, encontro.  

R: Mas é hoje, a Copa é daqui algum tempo. Só que até o momento eu não tenho, 

nem eu (INCOMPREENSÍVEL), ninguém tem a informação para dizer para o turista, 

que está vindo lá de Israel, quanto vai custar duas noites em BH.  

P: E as facilidades que BH tem gente? Quais são para vocês? Pensando na 

Copa do Mundo e nas Olimpíadas. 

R: Se a pessoa não se hospedar ela vai fazer o que, acampar lá na porta? 

P: Não tem facilidades? 

R: Um estádio bonito.  

R: Está difícil.  

R: Em relação ao receptivo para Copa do Mundo, acho que ainda não estão 

definidos quais os países que vão, quais são as partidas, onde serão as partidas. 
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Não está havendo tanta procura ainda em relação a Minas Gerais, Belo Horizonte. 

Agora, São Paulo está tendo procura em relação à (INCOMPREENSÍVEL) tarifário. 

É a questão: já tem tarifário para 2014 - Copa do Mundo, o período? Tem. Um 

absurdo a (INCOMPREENSÍVEL), se o cara vem do exterior, você vai ficar uma 

noite em São Paulo, duas noites em São Paulo, tem que pagar treze mil euros. 

Enfim, o mínimo é de cinco noites hotéis. Os hotéis cinco estrela estão aplicando 

uma tarifa absurda.   

P: Você está falando de São Paulo.  

P: Vocês acreditam que esses eventos vão afetar o setor de turismo em BH? 

R: Eu acho que vai. 

P: Quem vai ser o principal beneficiado para vocês? Não sabem? 

R: Tem muita gente ganhando muito dinheiro nisso aí, só isso. 

P: Mas quem vai ser... 

R: Eu não sou. Nós, eu acho que não somos. A gente vai sofrer, vai suar, vai ter que 

correr atrás... 

R: Vocês vão ser xingados de tudo, não é?  

R: Porque respondemos. 

R: Porque quem quiser usar vai cobrar uma série de coisas.  

P: Tem para vocês, tem algum setor que está se preparando, ou está melhor se 

preparando para esses eventos em BH? Que está pelo menos se preparando 

para essa demanda? 

R: Eu não conheço. 

R: Se preparando está todo mundo tentando, que eu vejo lá.  

P: Quem? 

R: Táxi. Já se organizaram com táxi preto lá, que é supostamente bilíngue.  

R: Eles estão fazendo treinamento, os taxistas?  

R: Estão. Antes era um táxi branco, agora é preto. De noite você nem acha que é 

táxi. Tem até medo de pegar. 

R: E é carro? 

R: Eles puseram um preto lá, que é bilíngue e é o mesmo preço.  

R: E tem algum indicativo? 

R: Tudo é igual, a logo é igual. 

P: Nós vamos chegar lá, nós vamos discutir esse negócio da logo.  Como 

vocês estão se preparando? 
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R: O nosso programa é com a FECOMÈRCIO, o Ministério, através da 

FECOMÉRCIO, está fazendo com os garçons, a procura gigantesca, está sendo 

excelente; todo o problema que a gente teve foi relacionado ao Ministério, nada com 

da FECOMÉRCIO, coitada da FECOMÉRCIO, que sobrou, porque deu pau num 

sistema lá, mas a FECOMÉRCIO está indo muito bem com os garçons. 

P: Tem mais alguém que você acha que está se preparando bem? 

R: Uai, eu acho que está todo mundo se preparando. 

P: E quem não está se preparando? Para vocês quem não está se preparando 

ou preparando mal?  

R: Saúde. 

R: Eu acho que a gente tem que se preparar para essa realidade também, pode não 

vir a demanda que estão esperando, não é?  

P: Então para a gente caminhar um pouquinho, eu quero discutir essa questão 

do posicionamento de BH, rapidinho. Quais são os destinos nacionais e 

internacionais que vocês conseguem comparar com BH? 

R: Nacionais, Brasília. 

R: Brasília?  

P: O que mais? 

R: Não tem praia. 

R: Ah bom, nesse lado!  

R: É. Curitiba, eu falo mais nesse sentido.  

P: E internacionais? 

R: Comparar com BH? 

P: Com BH. 

R: A gente, para dar opinião, é muito complicado. 

P: Então vamos avançar. Pensando o destino Brasília que vocês citaram, quais 

são as vantagens de BH em relação a este? 

R: Você está tentando achar vantagem onde não tem. Estou brincando... 

R: Eu acho que BH é muito melhor. Eu acho que o clima de BH é incrível o ano 

inteiro; a gente tem um clima excelente, é um clima maravilhoso. 

P: O que mais? 

R: Acho que em BH, como o mineiro, as pessoas são muito receptivas, pode ser 

como negócios, a gente já comentou aqui de problemas, mas são pessoas muito 
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sorridentes, receptivas para o turista. Em BH as pessoas querem receber, e 

recebem em casa. 

P: E as desvantagens? Em relação a esses mesmos destinos citados, Brasília 

e Curitiba. O que BH perde para eles? 

R: Trânsito, transporte público. 

R: Eu acho que é em divulgação, basicamente. 

P: Divulgação? 

R: Divulgação e conhecimento do público final, porque Brasília é falada, 

praticamente, todos os dias pelos telejornais do Brasil, mesmo a notícia sendo 

negativa, mas a notícia negativa volta e meia você tem uma foto ou uma imagem 

aérea da cidade. Volta e meia você vai falar que o político tal está fazendo alguma 

falcatrua, mas você tem uma foto dos Ministérios, não é? (INCOMPREENSÍVEL) 

que BH comece a produzir fatos. Mas a cidade, voltando ao início, a publicidade 

para público final é muito mais constante, aparece os atrativos da cidade com muito 

mais frequência. Então, se a pessoa desliga da notícia, que não aguenta ver mais 

tragédia, mas ainda assim fica trabalhando a mensagem. E outra coisa, Brasília é 

hub... Coisa que BH está se tornando. BH está se tornando, e ninguém sabe, e digo 

que ninguém sabe. Ninguém vai para Fernando de Noronha com a Azul, sonha que 

o voo é via Confins, mas vai, ele não sabe disso. 

P: Mas me fala o seguinte, se a gente tivesse que resumir BH em palavras e 

cores, quais seriam as palavras e cores que representariam BH? 

R: Pãozinho de queijo. 

P: Pão de queijo? 

R: Cachaça. 

P: O que mais? E as cores? 

R: Eu ficaria no cinza e no bege. 

R: Eu também. 

R: Ah não! 

P: E por quê? 

R: No cinza e no bege, não sei, eu acho que BH, eu não gostaria que ela fosse 

diferente, eu gostaria que ela continuasse a ser aquela cidade que ela é não é uma 

São Paulo que é uma loucura, ela ainda é mais pacata, ela não é uma cidade do 

interior, ela é... 

P: Uma fazenda grande? 
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R: Uma fazenda grande. Eu gosto de BH por causa disso. 

R: Eu acho marrom e verde.  

P: Gente, todo mundo conhece a marca de BH? Vocês então conhecem essa 

marca, fazem uso dessa marca? 

R: A esquerda é a Pampulha, à direita... 

R: Não.  

P: Vocês acham que ela representa BH? 

R: Sim. 

R: Para quem conhece a cidade, sim. 

R: Eu estou relacionando à esquerda como sendo Pampulha, isso é minha cabeça, 

talvez porque... Você faz uma ligação. 

P: E o que vocês entendem dessa coluna aqui? 

R: Montanhas verdes. 

P: Qual que é o principal símbolo de BH para vocês? 

R: Para mim é o Mercado Central. 

R: Jiló. 

P: Vocês já ouviram falar da igrejinha da Pampulha? 

R: Sim, ela está aí. 

R: Não é ela esse arco? 

P: E as cores são bem representadas, vocês gostaram? Vocês tinham me 

falado antes aí um verde, um marrom, um bege, um cinza. 

R: Não entendi esse vermelho aí não. 

R: O vermelho é da bandeira de Minas. 

P: E as outras cores, o que elas representam para vocês? 

R: O verde, montanha, muito verde BH. 

R: O ouro, a água. 

R: Eu vou falar da minha experiência pessoal de andar mil e quatrocentos 

quilômetros em Minas, circuito das cidades históricas em praticamente três dias. Eu 

me senti no fim da batalha. Porque, o que eu vi de montanha se desmilinguindo, 

caindo a baixo pelas mineradoras, o que eu vi de máquinas com aquelas rodas 

imensas. Eu me senti no Avatar. A imagem que eu tinha de verde em Minas, essa 

imagem foi borrada completamente. Quando eu lembro de Minas e quando você vai, 

a ida, você sai de BH, vai passando Congonhas, Mariana, eu quero chegar a 
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Diamantina você vai ver montanhas com feridas. As montanhas de Minas Gerais 

estão todas feridas.  

P: Quais são os atributos que uma marca de BH deveria transmitir? Vocês já 

me falaram algumas coisas lá com aquelas cores, fazenda, verde, marrom. Mas 

o que a marca de BH deveria transmitir para vocês? 

R: Eu acho que jovialidade mesmo. Modernidade. Acho que tem que ser totalmente 

diferente do que as cidades históricas são.  

R: Eu acho que não deveria ser tão diferente, elas deveria se complementar. 

P: Se aproximar um pouco mais das cidades históricas, seria isso? 

R: Isso. Deveriam ser complementares. Eu volto, na minha parca opinião, ou os 

mineirinhos se juntam ou os mineirinhos se juntam, porque se ele quer ser mais 

jovem. Não quer ter a imagem do mais velho, não ficar sozinho, porque ele puxa 

para cá o outro puxa para lá. Eu acho que precisam ser complementares.  

P: (INCOMPREENSÍVEL) o entorno é fundamental para BH. 

R: BH não existe se não for o entorno. Porque o mais famoso, o mais divulgado, há 

anos historicamente divulgado. É a história, é a arquitetura. E não dá para de 

repente você despontar disso e dizer, olhem para mim, porque eu sou muito mais 

legal, sou muito mais moderna. 

P: Vocês que conheceram BH agora, vocês acham que essa marca deveria se 

aproximar um pouco mais do entorno?   

R: Eu gosto desse logo aí. 

R: Eu gosto. 

P: Vocês gostaram da logo? 

R: Eu gosto assim, eu gosto das cores da bandeira brasileira. 

R: Esse símbolo tem a cara de INHOTIM. É INHOTIM isso. 

R: Parece bastante. Mas BH é INHOTIM, se você pensar em Niemayer ela é 

totalmente INHOTIM. 

R: Sendo que o principal, o que mais se fala de BH é INHOTIM. 

P: Sim. 

R: Tudo bem que você vai dizer, olha ele está em Brumadinho! Para você que sabe, 

porque eu... 

P: Quais são os programas e as ações de marketing que a gestão de turismo 

de BH deveria realizar para dar resposta aos pontos fortes e fracos que vocês 

listaram ali? 
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R: Mídia para o público final. 

P: Basicamente está faltando divulgação? 

R: Divulgação. 

R: Público final. Não é agência de viagem, operador que vai convencer o turista a 

viajar. 

R: Pelo contrário, o turista te procurando é que você vai querer operar isso. 

R: É demanda.  

P: Na ponta, o turista. Mas o intermediário ele está bem estimulado? 

R: Nós só vamos operar a demanda. 

R: Nós temos, nós buscamos. Eles não têm (apontando para os participantes das 

agências corporativas e de receptivo japonês). Eles não têm informações. 

R: Se a ponta for lá, eles vão ter. É a ponta que tem que ir até eles. 

P: Mas vocês acham que está assim? Se a ponta quiser, vocês se viram e 

conseguem informação de BH, ou é de muito difícil acesso a essa informação? 

R: Se o passageiro chegar e falar, eu quero saber, a gente vai procurar mais. 

R: Com certeza. 

R: Mas mesmo assim, eu sinto falta total, para mim BH é zero. 

(INCOMPREENSÍVEL).  

R: Se deslocou, antes de existir a rede, antes do Big Brother quem detinha 

informação do produto, do destino turístico era o trade turístico. Essa informação 

vazou das mãos. E foi para a rede, só que foi para a rede o mundo inteiro, não foi só 

BH. Então se BH não aparece para o público final... 

R: Dizendo o que ele tem de bom. 

P: Então vamos sair dessa parte de divulgação agora. Que programas, 

serviços, atividades ou produtos que gestão de turismo em BH, poderia fazer 

para impulsionar BH no cenário do turismo nacional.   

R: Eu acho que newsletter, porque o site já é bom. 

P: Você está falando de divulgação, eu quero fora divulgação... 

R: Então, mas o newsletter é um produto do site. As agências escreveriam lá e 

receberiam... 

R: Exatamente. Para saber agenda, para saber novos roteiros, para saber coisas 

novas da cidade. 

P: Vocês concordam que o newsletter é interessante? 

R: Claro, ela acabou de falar do São Paulo Convention. 
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R: Não só... O pessoal de Foz do Iguaçu usa muito. 

P: Programas e serviços gente? 

R: O deslocamento, deixa eu perguntar, porque isso eu não conheço. Existe o 

ônibus turístico que fica fazendo o... 

R: Não, lá a gente não tem. A gente fez um teste esse ano, durante quatro dias, não 

tem ainda não. 

R: Isso é importante. Porque isso tem em todas as capitais, que se propõe a receber 

turistas do mundo. O tour com horário regular e pontual. Esse é um investimento... 

P: Com identificação visual. 

R: Precisa. Porque se existe esse ônibus que tem um roteiro que faz, por exemplo, 

que faça Savassi... 

R: Que vá a Pampulha... 

R: Não precisa ir até INHOTIM. Mas ter esse ônibus turístico, que o turista na 

entrada receba o fonezinho de ouvido dele descartável, em várias línguas, inclusive 

japonês. 

P: Explicando sobre esse roteiro de BH. 

R: Por quê? Não é só BH, qualquer capital que recebe turista tem isso.  

R: Aquela subida da Rua da Bahia ali, aquilo é lindíssimo. 

R: Também acho, tem vários prédios legais. 

R: Se a cidade não tem, ela está atrasada no mínimo dez anos. 

P: Agora, o que vocês consideram como serviços e programas essenciais para 

receber o turismo internacional em BH? Precisa ter no mínimo isso, o básico.   

R: Sinalização bilíngue a começar do aeroporto. Sinalização no aeroporto e 

rodoviária, mapas aonde eles chegam. 

R: Sugestão de roteiros. 

P: Sugestão de roteiros.  

R: Sugestão de roteiros, porque eu desconheço a cidade totalmente, aí eu vou botar 

lá cinco lugares, sendo que dá para fazer só três. Então, eu acho legal ter uma 

sugestão de roteiro. Eu tenho “xis” dias, eu tenho hoje na parte da tarde, o que eu 

posso fazer na cidade? 

P: Legal. O que mais? 

R: Outra coisa, cardápios bilíngues. Importantíssimo. 

P: Nos restaurantes? 

R: E de preferência bem traduzido. 
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R: Para explicar o que é. 

R: Porque se não as pessoas vão voltar ao Mc Donald e deixar o restaurante... 

P: Que a gente falou que é o ponto forte. 

R: Se você não tem cardápio bilíngue, que o turista saiba aquilo que ele está 

comendo, e qual é a composição daquele prato, ele vai ao Mc Donald.  

P: O que BH poderia ter como diferencial para receber esse turista? A gente 

está falando que isso é o básico, o mínimo que ela tem que fazer é isso.  

R: Não se esqueça do tratamento do atendente do hotel. 

R: É. Eu acho que são pessoas.  

R: Atender bem e bilíngue. 

R: Acho que o programa de voluntariado bacana, eu já tentei lá mil vezes.  

R: Agilidade. 

P: A gente está falando aqui dos problemas, eu queria saber o que poderia ser 

um diferencial? 

R: Eu acho que destacar o atendimento como um todo. 

P: O atendimento faz muita diferença. 

R: Com certeza. 

P: Agora, vocês acham que o mineiro tem potencial para isso? O jeito do 

mineiro, a pessoa do mineiro.  

R: Mineiro adora receber, é orgulho nosso. 

P: Quando a gente pensa no mineiro, tem chavão...  

R: Desconfiado. 

P: O que mais? 

R: À medida que ele acha que o cara é legal ele relaxa, mas até então meu amigo... 

R: Mas ele recebe bem. Eles recebem em casa. 

R: Você me desculpa, mas não é todo mundo não. 

P: Pensando em BH, BH é um guarda chuva, que a gente está aqui falando o 

tempo todo que BH depende do seu entorno e tudo mais, quer dizer, funciona 

como suporte, não é isso? Como é que ele deveria com produtos ou marcas 

específicas, trabalhar a questão da sua concepção, mas também pensando no 

seu entorno? O que BH precisa desenvolver para relacionar melhor com si 

própria, relacionar melhor com o seu potencial e seu entorno? 

R: Você falou tudo, relacionar melhor e parcerias. Ela tem que se abrir. 
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P: A gente falou de macro parcerias, mas vocês não sentem essas micro 

parcerias em BH?  

R: Também não, porque é cada um por si. 

P: Mesmo regionalmente vocês sentem isso?  

R: Cada um por si. 

R: Ouro Preto turisticamente, talvez trabalhe até quase que melhor. Melhor assim, 

na promoção, em certas coisas. 

P: Os turistas de BH se satisfazem muito mais com o passeio, com a visita a 

BH do que o trade cria de expectativa sobre o que o turista vai encontrar em 

BH. Vamos dizer o trade ele é muito mais pessimista em relação a BH, do que 

o turista de fato tem na experiência com o município. 

R: Se ele é pessimista, talvez seja por ignorância. Quando eu falo ignorância é o 

termo do dicionário, desconhecimento. Ele ignora o que realmente é o passeio. 

P: Mas vocês concordam que o trade tem uma imagem ruim de BH? 

R: Não, acho que não. 

P: Uma imagem que talvez não seja tão próxima da realidade encontrada lá 

quando se visita BH? 

R: Eu suponho (suposição), que seja por desconhecimento. Não ter vivenciado isso 

pessoalmente, por ainda não ter vendido o destino BH, e ter o feedback para dizer 

que é um destino maravilhoso, etc. 

P: Porque vocês comentaram algumas coisas que é um contra senso a alguns 

apontamentos da pesquisa. Por exemplo, pessoas, você falou que o mineiro é 

um problema. Mas o turista considera que a principal qualidade de BH é a 

recepção das pessoas.  

R: Não é que ele recebe mal, mas levar para casa igual ela falou é somente quando 

ele confia na pessoa. Ele faz um monte de coisa para você, ele te recebe no sorriso, 

mas ele... 

P: A pesquisa aponta um pouquinho contrário disso. A pesquisa aponta quase 

certa surpresa com isso. Como é que vocês pensam a questão do mineiro, 

comparada a outras grandes cidades, centros de turismo do Brasil?  

R: Eu acho mineiro tão fácil. 

R: Não sei. Depois que eu estava lá dois três meses...  

P: A gente pode vender isso melhor? Está faltando o quê? 

R: Eu acho. 
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P: Esse painel vocês estão falando, pão de queijo, cachaça, vocês podem ir à 

casa das pessoas, a gente pode indicar um monte de coisa para BH, não é? O 

que está faltando para vocês é o que, é o conhecimento, a divulgação? 

R: A divulgação. 

P: Só isso. Tem potencial para vocês? 

R: Potencial BH, claro que sim, tem. Com certeza. 

P: BH vende? 

R: Desde que as pessoas saibam que ela existe. 

R: E não sozinha, fazendo parcerias. 

R: Além de não ter informação, não tem nada que te dê curiosidade. 

P: Agradecimentos. 

 

FIM 
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3.2 Transcrição da entrevista 1 

 

 

Data da pesquisa – 30/08/2013  

Moderador – Alexandre Zubaran 

 

P: O nome, o nome da empresa e há quanto tempo você atua no mercado. 

R: Participante, trabalho na POMPTUR 20 anos, mas já estou no mercado há 40 

anos. Deu pra aprender um pouco, a gente aprende um pouco todo dia.  

P: Como que está, pra você, o mercado do turismo brasileiro sob a ótica do 

seu mercado, do segmento. Dá um panorama rápido de Brasil e depois de 

Minas Gerais e BH? 

R: O primeiro se consolidou com o mercado nacional. Começamos a operar o 

internacional há um ano e meio quase. Faz 37 anos que estamos no nacional. O que 

pontuo é que é legal quando existe a crise do dólar e do euro. Aí, o mercado 

nacional dá aquela parada e dá uma agitada no nacional de novo e nos procuramos. 

Como já teve varias crises, isso é ruim para o nacional e internacional, de quinze 

anos pra cá, nós procuramos um nicho de mercado que já trabalhamos a 30. A 

gente começou a se dedicar com isso num grupo de Melhor Idade. Hoje, o mercado 

nacional tanto pra nós, quando para o mercado, tá ruim. Ás vezes, uma alta 

temporada e ninguém vendeu nada, eu já vendi normalmente, porque eu tenho um 

segmento, além de ser fiel e ele consolidou esse mercado pra nós. Ele compra com 

antecedência, planeja, compra o ano inteiro para todos os lugares. 

P: E não tem mais rótulo “né”? Isso é turismo de jovem, isso é turismo de 

criança? 

R: Não, acabou. Isso consolidou o mercado pra POMPTUR. 

P: E dentro desse contexto como está Belo Horizonte pra você como destino, 

primeiro Minas e depois Belo Horizonte? 

R: Minas Gerais, de 95 até 2000, eu diria que a gente fazia a linha por Circuito das 

Águas, a gente vendia dois hotéis lotava cem por cento no mercado das Águas. 

Toda semana eram cinco grupos. Eu vendia o Circuito das Águas, que era muito 

forte e Poço de Caldas, vendia muitíssimo bem, e agora voltamos a vender no ano 

passado, fazendo uma parceria com o MONREALE e com o Flavio do MONREALE 

e é uma coisa que deu certo, a gente cobra muito isso quando vem Secretaria, 
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Convention.  Essa parceria com o Estrada Real foi muito legal, fomos a operadora 

que mais vendeu junto com a CVC por essa iniciativa pública, porque Minas Gerais 

hoje, ou você vende aqueles grupinhos fechados de free lancer, ou melhor idade, 

pois grupo pra vender na loja não consegue mais. 

P: Ou seja, não é mais uma programação que você tinha no seu perfil, ônibus 

aberto e que só ia colocando passageiro. 

R: Eles se vendiam, lotavam e acabou, dificilmente era cancelado e o que aconteceu 

ele foi sumindo, sumindo. E se você procurar em todas as operadoras, só nós temos 

por grupo momento e não com saída regular. Porque vieram muitos produtos, o 

aéreo tomou conta disso tudo e que aconteceu que ele acabou ficando esquecido 

pelo governo de Minas, Prefeitura, como Estado. 

P: Houve um preconceito durante alguns anos com o turismo rodoviário e eu 

sou apaixonado pelo turismo rodoviário e eu acho que o turismo rodoviário vai 

ressurgir com força no Brasil. 

P: Imagino que você vendia com muita força o Circuito das Águas e Cidades 

Históricas.  

R: Era um roteiro nosso que saia semanalmente, Araxá e cidades históricas eu 

vendia toda semana. Esse roteiro praticamente foi esquecido pelo mercado. 

P: E hoje, eles, Minas de um modo geral, esses produtos, esses destinos 

quando saem são grupos montados? 

R: São grupos montados. 

P: Você publica para lotar ou o free lancer pede? 

R: O free lancer me pede, quando eu abro um grupo através do free lancer e os 

vendedores tentam passar isso no nosso meio e, acaba enchendo e acaba entrando 

um pouquinho de passageiros, e acabam as próprias agências sentindo falta. Tinha 

que lançar o das Cidades Históricas aéreo, pois eu vendo muito pra professores, 

professores da USP porque virou um roteiro cultural e antigamente era vendido para 

qualquer público e hoje existe uma particularidade desse grupo mais para 

professores ou aluno. 

P: Vamos afunilando agora falando de BH, porque imagino que você entre pelo 

Aeroporto de Confins, vocês nesta época áurea do rodoviário como que BH 

figurava nesses roteiros? Você chegava a combinar BH com Cidades 

Históricas? 
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R: Eu fazia quando ia pra Mariana, Tiradentes Cidades Históricas. Eu fazia duas 

noites, final em Belo Horizonte ou no começo. Eu também tinha um roteiro que eu só 

usava Belo Horizonte. O roteiro que eu mais vendia era ficando em Belo Horizonte. 

Eu fazia só Belo Horizonte ou Cidades Históricas também. 

P: O cara ficava hospedado em Belo Horizonte ia e voltava nas Cidades 

Históricas. 

R: E era o roteiro que eu mais vendia. 

P: Esse roteiro era mais barato que... 

R: Ele era um pouco mais barato, até porque Belo Horizonte tem hotéis grandes e 

quando você vai lá pra baixo, Ouro Preto e Mariana são pousadas pequenas que 

você não consegue acomodar grupos grandes. 

P: E de Belo Horizonte o que você usava de conteúdo em Belo Horizonte pra 

esse pacote? 

R: Eu fazia um city-tour em Belo Horizonte. Fazia aquela feirinha que todo turista 

procurava, que era o mais procurado. Eu cheguei a lançar um “roteirinho” muito 

bacana, eu pedia opiniões de passageiros e eles têm um negócio muito bacana em 

Belo Horizonte, o Comida di Buteco e isso chegou a ser produto. Eu sempre digo 

que Minas Gerais, hoje, é um roteiro muito lindo, cultural, só que você, hoje, se não 

focar nele e fazer ações pontuais, você não vende mais em São Paulo. 

P: Você está dizendo o seguinte: o destino não tem uma força pra um produto 

regular ainda?  

R: Não, como ele teve lá atrás. 

P: Mas você diz isso porque quando vai pra cidade você sente que não tem 

uma organização pra te receber, ai quando tem o evento eles se organizam, ou 

não tem apelo? 

R: Além de hoje não ter aquela organização pra te receber como recebia em outras 

cidades turísticas. 

P: Você é um vendedor de lazer e Belo Horizonte tem um fluxo muito forte em 

corporativo e você sente que a cidade não tem um receptivo organizado pra te 

receber? 

R: Não tem e ainda tem mais um agravante. Antigamente, em Belo Horizonte não 

tinha essa coisa como existe em São Paulo hoje, que durante a semana o hotel 

custa R$200,00, como exemplo, e fim de semana, custa R$100,00. O que 

aconteceu? Matou o turismo rodoviário. Sempre era roteiro de cinco dias. Eu 
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cheguei lá na quinta de manhã. A diária de quinta para sexta eu vou pagar ela 

corporativo e a diferença é grande. É o receptivo mais caro do País. 

P: O de Belo Horizonte? 

R: É. Quando você tá em Belo Horizonte e vai fazer Cidades Históricas, às vezes, o 

pacotinho do receptivo é mais caro que o do aéreo junto com o hotel. 

P: Se você, por exemplo, for mandar um grupo hoje pra Belo Horizonte 

hospedar você tá dizendo que vai pagar um receptivo caro? 

R: O pacote de receptivo sempre foi muito caro quando você faz Cidades Históricas. 

Quando você faz só Belo Horizonte com um city tour ali bacana, não é um receptivo 

caro. Você sai pra fazer cidades históricas ai o pacote se torna quase inviável. 

P: Então, sintetiza pra mim as principais carências do mercado de turismo de 

lazer em Belo Horizonte? 

R : Conscientização maior, acho que tinha que ter um ação conjunta empresariado 

pra ver o turismo como ele era antigamente, turismo de lazer. Ter essa coisa de 

dizer assim que o turismo de lazer eu não posso discriminá-lo. Não cobrar o que eu 

cobro do corporativo nas empresas. Ter essa parceria de empresário, hoteleiro, 

receptivo alguma coisa assim, pra que a gente tenha na cidade um mesmo 

pensamento, pra que esse roteiro não acabe porque ele é muito lindo. 

P: Você sente hoje o turismo de BH se oferta pra você? 

R: Não.  

P: Você recebe aqui o hotel, alguém de receptivo, não existe oferta pra você? 

R: Não existe ninguém, se eu quiser tenho que correr atrás.   

P: Você encontra disponibilidade ou você tem preço alto e falta 

disponibilidade? 

R: Às vezes, dependendo, durante semana, às vezes. Por ser uma cidade 

corporativa, hoje, às vezes, você não encontra uma disponibilidade no hotel. Falta, 

por exemplo, eu recebo aqui, todo dia, hoteleiro do Nordeste, Sul, Centro Oeste. 

Toda semana. De Belo Horizonte, eu não recebo aqui um hoteleiro há cinco anos, 

até mais. Receptivo que a Pampulha teve aqui faz uns cinco anos. Eles não veem 

vender seu destino como lazer, você é que tem que ir lá e comprar.  

P: Quando você consegue formar um grupo das free lancers ou das pessoas 

de agências que comercializam grupo pra você por um acaso você consegue 

emplacar um grupo pra Minas principalmente que envolva Belo Horizonte, que 

você combine cidades históricas com Belo Horizonte. Você já me falou um 
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pouco de preço, me dá uma resposta objetiva quando isso acontece, Belo 

Horizonte vale o que cobra? 

R: Não, eu acho que eles deveriam olhar um pouco mais para o mercado com um 

todo e acho que o exemplo é bacana. Não devemos ter vergonha de copiar não. 

Devemos procurar outros estados turísticos, porque não deixa de ser as cidades 

históricas que fazem eventos corporativos. Eu acho que a porta de entrada em Belo 

Horizonte... Acho que eles esqueceram que o lazer não entra em Belo Horizonte.  

P: Nem em feira Salomão você tem visto os órgãos oficiais do turismo de uma 

forma geral? 

R: Todos os estados vão lá. De Belo Horizonte, ninguém. 

P: Você esta percebendo a organização do turismo em BH num momento de 

ausência? 

R: Sim  

P: Então, esses setores não estão organizados o suficiente? 

R: Não, acho que precisa sim. 

P: Me diz uma coisa, a gente está falando aqui de BH como um produto final 

mas que utiliza muito o entorno. Mas estamos falando de BH combinado com o 

entorno. Uma coisa é você se hospedar em BH e usar o entorno como algum 

passeio e outra coisa é você se hospedar em Cidades Históricas e ir em BH 

também. Você acha que BH sem entorno sobreviveria dos seus produtos de 

prateleira, dos seus grupos de seus clientes? 

R: Não, turismo de lazer não, nesse momento não. 

P: E você acha que BH tem condições de se apropriar mais de Minas? Quais 

são os atributos que você pode perceber em BH como um vendedor histórico? 

O que é legal em Minas, que tem em BH ou que tinha em BH que pode fazer 

ressurgir? 

R: O que vejo, que a gente que opera muito tempo o turismo rodoviário, há vinte 

anos, ele só vivia dele. Eu lembro que Belo Horizonte recebia a gente de braços 

abertos. Belo Horizonte era uma das cidades mais hospitaleira para o turismo 

rodoviário que, naquela época, era só rodoviário era a cidade de Belo Horizonte. O 

cara te recebia com um sorriso no rosto e não recebia como hoje, meio ostensivo 

como era no Rio de Janeiro de não querer receber você como um grupo. Eu recebia 

o povo do SAVASSI, Rede OTHON, OURO MINAS, o ROYAL. Éramos parceiros de 

toda a semana e hoje não aparece mais ninguém. 
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P: Então, deixa eu te falar que recentemente Belo Horizonte desenvolveu 

circuitos, produtos culturais, gastronômicos. Chegou alguma coisa disso, 

você consegue lembrar de alguma coisa disso para você usar como atrativo? 

R: Pra enriquecer seu produto, seu roteiro, seu produto como um todo, não. Talvez 

seja isso que precise chegar. Na hora que você monta e transforma em um produto 

e você levar o produto que tem pra vender, esta carente desse produto, tem que 

ofertar. Ninguém vai saber só eles que montaram e fizeram ou criaram. Eu diria 

assim que só eles sabem que existe a prateleira de verbas. Minas não tem praia, 

mas tem coisas lindíssimas:  cultura, comida, a gastronomia de Minas. A gente tem 

um questionário e eles avaliam e o que mais gostam em Minas é a comida. É 

fantástica. Eu acho que, talvez alguém que chegue e fale a gente, tem que fazer isso 

pra que Minas Gerais volte a virar uma cidade turística não só corporativo, porque 

corporativo tem no mundo inteiro. Alguns estados do nordeste tá cheio hoje a 

atividade econômica mudou muito. Saiu um pouco de São Paulo foi pra Recife, pra 

Bahia, pra Fortaleza e eles não mudaram, não perderam o receptivo e eles 

continuam recebendo o turista de lazer, eles continuam privilegiando esse cara. 

P: Me diz uma coisa, quanto tempo que você não vai para Belo Horizonte? 

R: Eu não vou lá faz uns quinze anos. 

P: Que coisa, então tem produtos recentes como Circuitos de Museus... Você 

não faz ideia como está a Pampulha nesse momento. Essas informações não 

estão chegando em você e você não foi levado a “revisitar”... 

R: Não, não faço ideia. E alguém que chegue e diga bonito o que foi feito, olha o que 

foi feito agora, tá aqui para você montar um roteiro e fazer isso vira um destino de 

novo como era antigamente. Ninguém veio mostrar isso “pro” mercado de São Paulo 

que aqui se vende tudo você sabe disso pra isso voltar acontecer como era. 

P: Você já ouviu falar no INHOTIM e como era? 

R: Sim, é tanto que eu tenho um grupo pra lá. 

P: Esse grupo é o famtour que você falou? 

R: Não, é aéreo... Melhor Idade. O meu Famtour, eu “tô” indo mostrar pra elas um 

produto que eu não conheço que é o Tauã de Caeté. 

P: Tudo iniciativa do...? 

R: Do hoteleiro, porque eu já tenho uma parceria muito grande com ele, pois eu já 

vendo Araxá pra ele, vendo Atibaia e agora esse. 
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P: Você consegue comparar nacionalmente algum destino turístico com BH ou 

ao contrario que BH possa concorrer? 

R: Pelas características de BH, eu diria que concorrente não... 

P: Então vamos tirar a palavra concorrer, e colocar a palavra comparar, que 

destino nacional você compara usando esse seu raciocínio. Características. 

Esquece a geografia, esquece praia. Que características que você pode ter 

nesse pacote para Belo Horizonte e com outros destinos nacionais? 

R: Vitória no Espírito Santo, eu diria que seria um produto que daria mais ou menos 

pra gente comparar que seria comparado. 

P: Goiânia, você acha que você compararia? 

R: Goiânia, não. Goiânia não tem o atrativo que tem em Belo Horizonte. Goiânia, 

você vai em função de Caldas Novas e Belo Horizonte é uma capital bonita que você 

pode explorar e mais o circuito todo em volta. 

P: Você tá me dizendo que independente do produto estar fora da prateleira ele 

tem vantagens muito claras em relação a destinos que ele poderia ser 

comparado.  

P: Internacionalmente, você consegue comparar ele com algum destino na 

América do Sul? 

R: Eu diria que eu não vou colocá-lo, nem talvez como uma capital como BH, 

Buenos Aires eu ainda sou muito mais BH do que Bueno Aires. Buenos Aires, 

alguns anos, atrás era uma cidade bonita que você chegava e tinha prazer. Hoje, 

você chega, é mendigo na rua pedindo, mulher suja. Eu até compararia com BH, 

mas hoje eu coloco BH como uma coisa superior. 

P: Você conhece essa marca aqui? 

R: Não, não conheço. 

P: Então você também não faz uso dela? Você não conhece... 

P: Você acha que ela representa Belo Horizonte? Você consegue identificar 

elementos de Belo Horizonte nela? 

R: Talvez.  Eu não identificaria ele como Belo Horizonte, agora se você tirar esse 

nome. 

P: Agora não tirando, tratando ele como uma marca que é composta por nome 

e um desenho ele representa Belo Horizonte pra você? Ela tem atributos que a 

marca de BH tem que transmitir? Você tem uma visão muito clara do que é BH, 
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citou vários elementos como atrativos e o que BH representa como um todo. 

Você acha que essa marca poderia ser usada no seu material de venda? 

R: Talvez, eu te diria assim, se essa marca, eu como operador, que há trinta anos eu 

não vejo essa marca. É legal quando você vê a marca, bateu o olho, e já lembra o 

estado é legal. Talvez ela sendo uma marca trabalhada no segmento para os 

operadores, eu acho que pode sim. 

P: Se ela for posicionada ela não briga com o destino. 

R: Se posicionar pra que ela seja uma referencia “pro” nome e o nome uma 

referência pra ela, aí, beleza.  

P: Quais são os atributos que uma marca de BH tem que despertar no teu 

cliente, por exemplo? 

R: Acho que, quando meu cliente olha “pro” roteiro e ele vê a marca, eu acho que 

ela tinha que passar pra ele, O cliente que vai pro seu roteiro hoje, ele fala em Belo 

Horizonte, como fala em Ouro Preto, Tiradentes. Ele tem uma referência. Ele não 

tira Belo Horizonte fora pra poder falar de histórias, e isso é muito legal para o 

cliente. Então, o que a marca tem que passar pra ele exatamente, como o cara vai 

fazer o roteiro cultural que é um roteiro bacana e não morre nunca. O cara não 

pensa em Cidades Históricas sem pensar em BH, o cara não pensa em BH sem 

pensar em Cidades Históricas. 

P: Ou seja, BH precisa do entorno e o entorno precisa de BH. 

R: Virou uma marca como um todo. 

P: Que cores você acha que identificariam Belo Horizonte? Ou você acha que 

Belo Horizonte é colorido? 

R: É colorido. 

P: Quais são os atributos que uma marca de BH deveria transmitir? 

R: A questão cultural da vida noturna, da beleza, da durabilidade cultural, da 

efervescência da vida noturna e da questão ou da cidade, que tem que é um 

receptivo para turismo de negócios, eu viria como um ponto. 

P: Você acha que a marca deveria ser um pouco mais sobre a por conta disso? 

R: Pode ser, por essa questão de ser uma marca registrada, o que vem na cabeça. 

Tem muito tempo que eu não passo um final de semana em BH que é aquela 

questão de você ir em dois ou quatro bares numa noite, um circuito, você sai 

andando vai num boteco, vai em um bar e encontra aquela turma do primeiro na 

segunda. 
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P: Tem outros circuitos que Belo Horizonte pode desenvolver? 

R: Tem. O dos circuitos dos bares e botecos, que vem assim na cabeça, não vem 

cara. Eu sei que tem o Mineirinho. Aconteceram vários shows lá, dos esportivos que 

eu sei que acontece em BH, mas isso não me vem num carro forte não. 

P: Por tudo que a gente já falou e pela sua experiência especificamente nessa 

área, quais os programas e as ações promocionais de marketing de gestão de 

turismo que você acha que o turismo organizado de BH, que a BELOTUR, o 

órgão do município poderia desenvolver? 

R: Primeira coisa que eu diria é o seguinte: a força que a parceria público-privada 

traria para Belo Horizonte, rearticular isso ai. Tem um potencial muito grande, acho 

que nem no passado isso atingiu - com isso tudo que eu falei pra você do 

Convention e do trabalho - passou longe do que pode acontecer. 

P: Longe do seu potencial? 

R: Muito. Eu acho... Belo Horizonte tem um potencial respeitável para ser um, mais 

que o Rio nessa área, que saindo do turismo sol e praia, tem mais que o Rio. Você 

tem um espaço para Belo Horizonte ocupar enorme eu diria, como é que a 

BELOTUR faria isso. 

P: Você acha que Belo Horizonte tem produto pra crescer, esse potencial todo 

que aparece? 

R: Eu não vejo assim, os centros de convenções, os dois maiores, eu tenho noticias 

de uma agenda que pode ser melhorada, trabalhar a agenda nos grandes eventos. 

Não vejo assim hotéis com ação que poderia fazer. Tem mais espaços pra você 

ocupar, tem novos hotéis que possam trabalhar melhor isso e passa pra mim pelo 

turismo de eventos. Igual, você vê qualquer ação da BELOTUR, pra mim passa pelo 

turismo de eventos, que é compor com um mix, que a partir daí, aparece pra mim 

outras opções que já numeramos aqui que pode trazer o turista de São Paulo. Esse 

mix em Belo Horizonte, no entorno e nas cidades históricas, se vai para Ouro Preto 

passa em Belo Horizonte, você tem história. 

P: Você acha que programas, serviços, atividades, produtos Belo Horizonte 

deveria se apropriar do entorno, da cultura de minas. 

R: E das cidades históricas, passa longe assim e não precisar passar e se você for 

de avião você pode descer tranquilamente em Belo Horizonte e não vejo isso. Para 

que esses destinos, cidades históricas não está... 
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P: Você acha que Belo Horizonte errou no posicionamento, quis muito ser só 

um destino de negócios?  

R: Eu diria assim pra você: que houve, não diria um erro, mas assim as histórias 

caminharam sem se falar. 

P: Optou mais pela modernidade? 

R: Você tem essa coisa do Juscelino, da primeira cidade planejada, da cidade que 

inspirou Brasília, se você puxa vem lá trás. Quando você for para Ouro Preto, você 

tem coisa pra ver em Belo Horizonte e em nenhum momento tem alguma coisa 

parecida com isso aqui. Poderia ser o aeroporto tá lá, eu vou lá ver a cultura mineira 

do ponto de vista da história, das cidades históricas e não vejo nada em Belo 

Horizonte e você poderia dizer venha ver os dois lados de Minas, os dois lados da 

moeda e não vejo isso. 

P: Você acha que o turismo organizado abdicou do lazer? Mas é percepção? 

R: Não sei isso, mas é percepção. Também não sei qual é a importância econômica 

que vem disso. 

P: Eles se posicionaram no negócio para ganhar dinheiro e vamos embora. 

R: “Vambora”, agora será que não podia ter novos hotéis lá, não poderia ter um 

incremento de hotelaria, será que não poderia ter um posicionamento internacional, 

mais forte, em que ordem de viagem um turista de fora poderia fazer em Belo 

Horizonte. Mas se você amarrasse criasse um composto esse mix, acho que tem 

potencial para trazer pessoal para desbancar muito destino nacional.  

P: Você acha que captaria, ou seja, se optasse por se apropriar mais de Minas, 

da cultura, potenciaria o turismo de negócio. 

R: Também acho, nessa linha, um olhar externo, minha percepção.   
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3.3 Transcrição da entrevista 2 

 

 

Data da pesquisa: 30/08/2013  

Moderador: Alexandre Zubaran 

 

P: Participante, deixa eu registrar pra você o objetivo desse nosso trabalho. É 

um estudo, claro, para o Plano Estratégico de Marketing, para a revisão do que 

a gente está fazendo para Belo Horizonte. É um estudo que visa conhecer a 

opinião, bem informada, do mercado, acerca das percepções, necessidades, 

etc., do marketing turístico para a Cidade de BH. Então, a gente quer conhecer 

oportunidades, ameaças, pontos fortes, fracos, elementos de identidade, 

expectativa dos diversos setores, necessidades de programa, projetos, ações, 

identificar competidores e ouvir um pouquinho da sua percepção da marca 

tá... Me fala, por favor... 

R: Bastante coisa “né”... 

P: Bastante coisa. Me fala seu nome, profissão e tempo de mercado, 

Participante? 

R: Participante. Sou engenheiro de formação, fiz pós-graduação na área de 

marketing e turismo e eu “to” aí nessa atuação desde que entrei na aviação, na 

Vasp... E eu “tô” nessa área de turismo desde 1983 e trabalhei na EMBRATUR já 

em duas ocasiões, quando a EMBRATUR ainda era no Rio de Janeiro e depois 

quando a EMBRATUR foi pra Brasília eu voltei pra lá, foi em duas gestões na época 

em que a EMBRATUR é... Pré-Ministério do Turismo e já tive uma agência de 

viagem, eu já trabalhei como sócio do João Dória Junior e com o João Nagy numa 

agência de viagem. 

P: Do João Nagy?  

R: É. 

P: Qual era a agência?  

R: Business Travel. 

P: Ah, legal, lembro.  

R: Então, a gente abriu aqui em São Paulo durante alguns anos, e hoje eu tenho a 

minha própria empresa de consultoria, mas eu... Houve uma passagem, que de uma 

certa maneira, encaminhou a minha carreira profissional agora para destinos que 
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foram doze anos que fiquei no São Paulo Convention & Visitors Bureau e dez anos 

como Superintendente Geral. 

P: Eu te conheci no São Paulo Convention & Visitors Bureau em mil 

novecentos e vovô, garoto... 

R: em 93 mais ou menos... 

P: Em 93... 

R: Em 93... Em 92 entrei no Convention e fiquei lá até 2002. 

P: Quando foi aquela campanha do sorvete? 

R: Foi. 

P: 93? 

R: Foi a segunda campanha que nós fizemos e na época a gente tinha a McCann 

Erickson. 

P: McCann! 

R: McCann, a campanha. O Caio tava na EMBRATUR, então a gente fez alguns 

projetos com apoio da EMBRATUR. Mas nós tínhamos apoio da Rede Globo de 

televisão, Editora Abril... 

R: Eu te conheci com o João. 

R: Na EMBRATUR eu acho, eu tava ainda no Rio de Janeiro, eu era Coordenador 

Nacional de Marketing. 

P: Te conheci assim... Conheci seu nome, mas te conheci pessoalmente no 

Convention. Participante, me diz uma coisa, como que você esta vendo, você 

tem uma experiência, uma bagagem, um olho clínico que interessa muito pra 

gente. Como que você está vendo, me dá um panorama geral, por cima, olha 

de cima pra mim o turismo nacional, depois o turismo de minas e depois o 

turismo de BH? Faz só um panorama pra mim. 

R: Então, eu tenho assim, eu tenho essa visão geral do Brasil hoje. Eu diria pra você 

o seguinte, está vivendo um momento muito interessante no ponto de vista do 

turismo. O ponto de vista da demanda o que mais chama atenção é esse... 

P: Os grandes eventos... 

R: Os grandes eventos, você tem, anterior aos grandes eventos ainda você tem a 

questão da nova classe média começando a consumir turismo. 

P: Legal. 

R: Na minha opinião, a classe média ela, a nova classe média, a classe C está 

consumindo avião e tal, eles entraram no avião por conta da alternativa. Ao invés de 
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ele ficar três dias sacolejando no ônibus, ele foi “pro” avião. Então, na minha opinião, 

ninguém fez nada pra botar esse cara dentro do avião, nem os aeroportos, nem as 

companhias aéreas, nada. 

P: Foi só aumento de renda “né”?  

R: Foi só isso, o cara chegou e deu um jeito de... 

P: Eu lembro que a menos de quatro, há três ou quatro anos a trás só meio por 

cento da população usava avião. 

R: De repente eles “boom”! Porque houve realmente essa questão da nova classe 

média, todo mundo aí. A Globo “pra você vê”, a gente tá falando da Globo, 

colocaram o Octávio Florisbal. Eu participei de eventos com ele, vi entrevista dele 

onde ele colocou claramente o novo posicionamento da Globo: a TV aberta é para 

classe C.  

P: Legal. 

R: A nova classe média começou a consumir serviços nossos do turismo pelo avião 

pra visitar parente, ao invés dela voltar pro Nordeste. 

P: Quase ninguém do turismo organizado a viu, não é? 

R: Nada, zero. A Gol abriu uma loja lá em Santo Amaro, eu fui lá. “Cara”, eu fiz de 

conta que eu estava procurando informação, como se eu morasse lá em Santo 

Amaro. E o cara não me deu informação nenhuma do que eu precisava, como que 

faz para ir “pro” aeroporto, eu nunca andei de avião. Cheguei pra ele e falei que eu 

nunca tinha andado de avião, meu amigo, como que faz no aeroporto. O cara não 

falou nada, eu falei que eu nunca andei de avião, tudo certo. Não tinha um folheto, 

olha é assim que entra, check-in, explicando coisas assim que, até hoje... 

P: A gente ainda vê essas histórias. 

R: A gente vê essas histórias por aí, tipo assim, como que faz para ir prá dentro do 

avião, “heim”?! Mas houve uma quebra desse bloqueio que seria natural da classe 

C, porque a alternativa era muito atraente. “Cara”, mas melhor do que o cara ficar 

três dias sacolejando em um ônibus é ele chegar pra almoçar na casa da família 

dele, fazendo um crediário em dez vezes. Todo mundo tem uma história... “meu 

zelador”... Ainda mais quando eu começo a falar isso, alguém fala: “meu zelador”, 

“minha empregada”, “o motorista do lava rápido”, todo mundo conta uma história 

dizendo que é um cara que você nunca podia imaginar que ia andar de avião e tá 

andando. 
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P: Engraçado, “né”?! Eu tenho lojas, e tem uma moça que limpa minhas lojas, 

cada dia ela está em uma loja e tal, ela só não faz uma que é muito longe. Não 

é rara a quantidade de vezes que eu chego e ela está sentada, a faxineira está 

sentada, comprando uma viagem. 

R: É isso. Começaram a andar de avião e o próximo passo, eu acho, que é consumir 

turismo mesmo. 

P: Organizado? 

R: Organizado ou de uma operadora, ir “pra” um hotel, andar de navio, aí começa. 

P: Então, você acha que o mercado interno expandiu muito por conta do 

aumento de renda, está sob a expectativa de grandes eventos, mas os 

destinos e o turismo organizado não perceberam não se posicionou para 

receber essa gente ainda. 

R: Eu não “to” vendo isso ainda. Eu não “to” vendo isso ainda. Eu acho que agora 

com o all inclusive, por exemplo, nos hotéis. Você sabe disso melhor que eu, mas 

Maragogi, hoje, não tem mais baixa estação, não tem baixa estação em Maragogi. 

Eu “tô” te dando um exemplo. Porto de Galinhas não tem baixa estação porque “os 

caras” fizeram o all inclusive. Porque a classe C quer financiar, não quer ter o susto, 

por exemplo, “quanto é que custa pra eu almoçar lá?”, ele chega e tá tudo certo... 

P: Ele chega lá e não vai botar a mão no bolso... 

R: Ele não tem o receio de chegar e ter uma despesa extraordinária. Aí, se ele 

quiser fazer um passeio fora do pacote, ele vai fazer ou não, dependendo de quanto 

é o preço fora do pacote. 

P: E como é que você vê Minas Gerais nesse contexto? 

R: Então, Minas Gerais hoje pra mim... Assim eu não conseguiria atualizar. Eu tive 

um trabalho contratado pelo SEBRAE, há uns três anos atrás: Araxá, São Lourenço 

e Caxambu, que era o trabalho do Circuito das Águas. Foi um trabalho “super” 

bacana que o SEBRAE fez. Uma coisa assim com profundidade. Foram fazer 

benchmark lá na Espanha, ele também tinha umas... Na Espanha não, na França. 

Em Vichy. 

P: Eu tomei conhecimento desse trabalho ontem. 

R: Achei muito legal, embora eu não tenha trabalhado nele. Eu trabalhei na 

implantação dele em Maragogi e São Lourenço por causa dos dois Convention 

Bureaux. 

P: Da metodologia. 
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R: O meu trabalho, que fui contratado na empresa, na época, era pra cuidar da 

estância de governança pra ser feita, do futuro quando esse projeto chegasse. Era 

em Caxambu e São Lourenço através dos dois Convention. 

P: “Bacana”. 

R: Mais aí, foi “super bacana” isso aí. Eu tive também um trabalho em Araxá, de 

fortalecimento do destino, contratado pelo Convention Bureau de Araxá. Então esse 

meu trabalho, isso já faz uns três anos, quatro anos, que é um trabalho que eu fiz 

conhecendo Minas Gerais. Então, Minas Gerais... Eu acho que tem assim um 

potencial muito grande, mas eu não vejo Minas Gerais trabalhando esse público, por 

exemplo, como Maragogi e a CVC estão fazendo. 

P: Entendi. 

R: A CVC tem um trabalho sério lá, com uma percepção da nova classe média, eu 

percebo isso. Eu não eu vi na época que fui trabalhar lá os hotéis com empresários. 

É a nova geração, vindo do que os pais, enfim, já estão saindo. 

P: Já são os filhos. 

R: Já são os filhos que estão vindo com tudo e com pessoas muito bem 

intencionadas. Mas são hotéis pequenos, não tem ninguém com o tamanho de 

Salinas do Maragogi, por exemplo, eu não vejo isso. Então, é uma questão assim a 

novidade hoje pra mim em Minas Gerais é INHOTIM. 

P: Impressionante “né”. 

R: Eu olhando de fora tem uma novidade hoje lá. É um negócio impressionante que 

um cara consegue fazer com um sonho. O cara teve um sonho lá trás, que achou 

que ia morrer e não morreu. De repente, o cara resolveu fazer um... Então, INHOTIM 

pra mim é a novidade que eu vejo lá em Minas Gerais, encostada lá em Belo 

Horizonte, o turismo de eventos que está sendo muito. 

P: Em Belo Horizonte? 

R: Em Belo Horizonte e é uma tendência, através lá da empresa de Minas com 

aqueles esses espaços de eventos, tentando levar um pouco de turismo de eventos 

para outros lugares, que não Belo Horizonte. Eu acompanhei isso ainda, porque eu 

tive com o pessoal da... Esqueci. EXPOMINAS, talvez. 

P: PROMINAS. 

R: PROMINAS, o pessoal da PROMINAS em dois eventos que eu participei que é 

no GMM que é um Global Meeting não sei o quê. Que é um evento voltado para 

Convention Bureaux na captação de eventos internacionais. Então, “tava” a 
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PROMINAS lá. Eu tive conhecimento dessa atuação deles, de usar os centros de 

convenções como polo de captação de turistas em outras cidades que não Belo 

Horizonte. 

P: Me fala uma coisa dentro desse contexto aí, esse plano de fundo que você 

colocou de grandes eventos, crescimento de renda... 

R: “Olha”, grandes eventos, eu ainda não estou vendo muito a Copa do Mundo, eu 

ainda não estou vendo a Copa do Mundo. Essa discussão tá um pouco assim, a 

gente foi meio atropelado pelas manifestações por aí e sabe que acabaram 

gastando dinheiro demais nos estádios, as obras de mobilidade urbana por não 

aconteceram e, se for acontecer, irá acontecer fora do prazo. Então, tem uma 

discussão aí, que ainda não ficou clara. Pelo menos de uma forma geral, a questão 

da Copa do Mundo, isso é um ponto de vista pessoal sobre a Copa do Mundo, eu 

acho que a Copa do Mundo foi um bom negócio.   

P: Concordo. 

R: O Brasil deve ter uma, vai sentir isso, após a Copa do Mundo, o que vai mudar no 

turismo depois da Copa do Mundo. Agora, o que eu estou percebendo, é que 

algumas chances foram perdidas, alguns destinos... Pode ser que até consigam 

recuperar um pouco, mas grande parte das coisas foi perdida na infraestrutura, 

certamente. São Paulo fez uma parte da lição... “tá” mais perto de mim aqui. Porque 

ninguém discute elefante branco que é os estádios, os estádios de São Paulo não 

serão elefantes brancos, tanto os da Copa, como os outros. O fato de ter um estádio 

lá Zona Leste, o ponto de vista do município de São Paulo, é um desenvolvimento, 

descentraliza, “né”? É uma forma de você levar desenvolvimento econômico pra 

uma região que é praticamente dormitório.  

P: Uma das. 

R: Ou talvez a mais, a mais... 

P: Mais simbólica. 

R: A mais simbólica, a Zona Leste era a pior, era área que tinha menos... Talvez 

assim, o fato da USP ter ido pra lá, talvez é fato de levar um pouco de evento pra 

colocar na Zona Leste. 

P: Como é que você vê BH nesse contexto aí? 

R: Eu não tenho muita visão de BH, mas eu sinto. 
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P: Mesmo da sua percepção eu tiro indicador disso, porque você percebe. Se 

você percebe alguma coisa ou não percebe é um indicador, como você 

percebe, por exemplo, o INHOTIM. Isso é um indicador. 

R: Eu tenho uma percepção de BH. Eu senti que, uma época, o Convention Bureau 

de Belo Horizonte trabalhava de uma forma... 

P: Ativamente? 

R: De uma forma mais ativa, de uma forma mais em parceria com o setor público e 

eu só tenho visto agora o setor público. De uns tempos pra cá sumiu, eu não tenho 

mais ouvido falar de iniciativa privada, nem de hotéis. Antigamente, eu ouvia falar do 

hotel da secretária... 

P: O Hotel Ouro Minas. 

R: O Ouro Minas, ainda ouvia, não escuto mais. Hoje, o que eu escuto falar é sobre 

a BELOTUR... 

P: Mas é porque você frequenta feiras, eventos, reuniões, enfim todo feito e 

nessa... Vamos dizer assim, nesse meio de relacionamento, você não tem 

percebido nem o receptivo, nem hotelaria, o turismo organizado? 

R: No meu radar eu não vejo mais, eu já vi. 

P: Mas você percebe o estado e o município? 

R: Eu já vi. 

P: Você já viu muito? 

R: Não, eu já vi lá trás a iniciativa privada. Dando dois exemplos o Convention 

Bureau e o Ouro Minas, a gente via em Belo Horizonte. Hoje, eu não vejo mais. 

Então, o que tenho visto mais ultimamente, o trabalho da BELOTUR, exceção o 

INHOTIM, talvez pouco trabalho da BELOTUR e pouco trabalho da Secretaria de 

Turismo de Minas Gerais, muito pouco, eu não tenho visto. Como eu tenho uma 

relação mais próxima com a Chias Marketing, eu soube que esses trabalhos 

estavam acontecendo. Então, eu ouvi notícias sobre o trabalho, PANROTAS 

publicando o trabalho. O fato de a BELOTUR estar atualizando o programa de 

marketing dela, eu soube antes de vocês me ligarem.      

P: “Ah tá”. Você viu no PANROTAS? 

R: Eu sabia. Eu vi no PANROTAS ou em algum lugar. 

P: Me diz uma coisa: pelo pouco ou não... Pelo que você percebe... Belo 

Horizonte é sede da Copa. Pelo que você percebe você acha que Belo 
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Horizonte está se preparando bem, que os investimentos estão encaminhando 

para um caminho positivo pra receber a Copa? 

R: Talvez seja uma falha minha, mas eu não tenho... Eu sei daqui de São Paulo o 

que tá acontecendo, com os investimentos em facilidades urbanas além dos 

estádios. Lá em Belo Horizonte, eu sei do Mineirão. 

P: Então vamos fazer o seguinte: quem você acha que está bem preparado e 

quem você acha que está menos preparado pra receber a copa, de modo 

geral? 

R: Quem tá menos preparado: Natal, Cuiabá e Manaus. 

P: Uma surpresa negativa pra mim foi Porto Alegre, não sei se eles já correram 

atrás, mas eu presencie em Porto Alegre um certo atraso. 

R: Eu achei que Porto Alegre e Curitiba estavam bem, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Belo Horizonte, no ponto de vista de estádio, essa coisa dá pra ver que bem. E no 

Nordeste, Salvador, Recife... Recife a questão do estádio é que é muito distante, 

sem muita facilidade de acesso, lá eles cometeram uma...  

P: A Copa das Confederações deflagrou... 

R: Deu pra ver que tinha um problema. Brasília está bem e eu acho que é isso. Mas 

de uma forma geral, eu não tinha ainda percebido nenhuma ação, é isso que eu vou 

te falar aqui, a última noticia que ficou, foi que a Copa do Mundo foi um mau 

negócio, é o que veio das manifestações, e eu não ouvi ainda... 

P: Contra informação. 

R: Contra informação... Eu não ouvi! 

P: É. Isso me irrita muito. 

R: Isso me irrita muito, eu não ouvi essa contra informação! 

P: Ficou todo mundo acuado não é? 

R: Parece que a gente ficou meio sem defesa. 

P: Eu concordo. 

R: E o problema de sem defesa é o seguinte, “pô”, foi muita roubalheira por mais 

que você defende, parece que você tá sendo conivente ou, no mínimo, conivente. 

Ficou isso. 

P: Eu acho que nosso setor, a academia e acredito que o meio político ficou 

um pouco assustado, um pouco acuado com tudo isso que aconteceu. Me diz 

uma coisa, vamos falar um pouco de produção e oferta. 
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R: Eu te falei uma outra coisa lá trás quando você me perguntou ainda sobre um 

panorama geral sobre o Brasil. O que eu tenho percebido que eu tenho feito trabalho 

pra alguns municípios e, que aqui em São Paulo, para as Estâncias Turísticas, 

através da APRECESP – Associação das Prefeituras das Cidades Estâncias de São 

Paulo, são 67 estâncias. O que eu tenho percebido, de uma forma geral, é que os 

municípios estão acordando para os benefícios econômicos e sociais do turismo, 

enquanto, ao mesmo tempo em que ainda não temos grandes eventos, mas você 

tem a classe C, a demanda do turismo doméstico principalmente crescendo muito na 

questão popular. Você tem as cidades acordando pra isso, então essa soma de 

demanda e oferta vai acontecer. 

P: Vai pressionar? 

R: Vai pressionar aqui, o engraçado é que Governos Estaduais, Governo Federal, 

tudo isso aqui é... 

P: Tá um pouco míope e vai ser pressionado pelo município. 

R: Nada, ou pela demanda, de baixo pra cima. 

P: Ou vai ser atropelado pela demanda ou pelo município? 

R: Vai ser pela demanda, atropelado já foi, “né meu”?! Porque os aeroportos, você já 

viu, ninguém podia imaginar a dez anos atrás ou você tá falando de quatro anos 

atrás, que a gente ia ter essa demanda de gente no aeroporto. Ninguém poderia 

imaginar... Então, voltando aqui só pra concluir, voltando aqui pra nossa realidade é 

a Copa do Mundo. Eu ainda não vi essa resposta nas manifestações. Parece que a 

gente ficou meio assim “trucado”, meio acuado. 

P: Vamos lá, você conhece BH, você conhece a produção turística de BH, fala 

pra mim como é que você percebe? Por que você não está mais na ponta da 

venda, agência de viagem, mas você percebe porque está no setor... Faz parte 

da inteligência do setor. Como é que você percebe a qualidade e a quantidade 

da oferta turística de Belo Horizonte no mercado nacional? 

R: O que vejo de Belo Horizonte no mercado nacional é o turismo de negócios e de 

eventos. 

P: Você acha que está posicionada assim? Tem fluxo, tem organização pra tal? 

E no turismo de lazer, você não percebe? 

R: INHOTIM! 

P: Pois é, e mesmo para receber ou para desenvolver fluxo pra INHOTIM, você 

percebe alguma ação? 



 

 385 

 

R: Eu não vi ação nenhuma de Belo Horizonte em relação à INHOTIM... Eu vejo 

INHOTIM! 

P: Tem um produto bom. 

R: Eu vi, mas eu vi INHOTIM! 

P: Mas você percebe isso ser ofertado? 

R: Eu percebo assim... Nas feiras. Eu vi estande de INHOTIM. Eu vi de falar com o 

cara de INHOTIM... 

P: Ou seja, o trade de BH e BH não se apropriou do entorno de INHOTIM e nem 

ofertou o produto BH. 

R: Eu não vi, a minha percepção é essa. O que eu vejo é assim que o turismo de 

negócios e eventos. Belo Horizonte é um dos principais destinos de turismo de 

eventos e de negócios do Brasil. 

P: Vamos continuar no campo da percepção. Você identifica Belo Horizonte 

como um destino posicionado para eventos e viagens corporativas com pouca 

oferta, com produto, mas com pouca oferta no lazer... Como que você agora 

avalia o preço de Belo Horizonte dentro desse contexto? O preço é alto, é caro, 

é baixo? 

R: Entre os preços que a gente vê Belo Horizonte não está entre os mais caros, Rio 

de Janeiro é mais caro, São Paulo, Brasília é mais caro que Belo Horizonte na 

minha percepção. Talvez aí, no nível de uma grande capital como outra capital como 

Porto Alegre, cidades do Oeste estão mais baratas que Belo Horizonte.     

P: “Tá” no meio ali, Porto Alegre, Curitiba? 

R: Isso, eu diria isso... 

P: OK, você acha... Percepção novamente. Você acha que Belo Horizonte vale 

o que cobra? 

R: Vale... Eu acho que até vale mais do que cobra, na minha opinião. Eu acho que 

Belo Horizonte é um “produtaço”, o que vem pra mim de Belo Horizonte como lazer 

é a vida noturna, os botecos, Belo Horizonte tem uma vida cultura! 

P: Então você me diz que Belo Horizonte poderia ofertar turismo de lazer? 

R: Com certeza! Complementar ao turismo de negócios, guardadas algumas 

proporções de algumas coisas como São Paulo... São Paulo tem também um outro 

perfil, mas seria um pouco assim. E os outros teriam condição de, através do turismo 

cultural, da vida noturna atrai um público de lazer que não atrai, poderia trabalhar 

melhor essa conjugação com o turismo de negócios. 
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P: Que outros atrativos você pode falar de Belo Horizonte? Você acha que tem 

Minas em Belo Horizonte? Porque Minas tem uma diversidade cultural enorme. 

R: Então, você tem as cidades históricas, alguma coisa assim, Ouro Preto a partir de 

Belo Horizonte, eu vejo pouco. Em alguns momentos, assim, parece que “tá” 

descolado de Belo Horizonte. Essa Minas Gerais que é as cidades históricas, que é 

Aleijadinho, Tiradentes, essas artes eu vejo descolado de Belo Horizonte. 

P: As artes... Música? 

R: Música eu ainda vejo de Belo Horizonte pelo Clube da Esquina. Eu ainda 

relaciono os grandes nomes da música brasileira que vieram de Minas Gerais, que 

identifica com Belo Horizonte. 

P: Você acha que o turismo organizado de Belo Horizonte faz uso disso? 

R: Não vejo isso, não vejo isso, nem nas feiras que participo e nem no ambiente em 

que eu frequento, como marketing, redes sociais. E eu vou até ser um pouquinho 

radical, na minha avaliação, não se apropria nem de INHOTIM, nem de Ouro Preto e 

nem do entorno. É como se Belo Horizonte tivesse fora de Minas Gerais, nesse 

aspecto. 

P: Você acha que já se fez isso no passado? 

R: Não vi. O que eu vejo no passado, uma ação mais agressiva do setor 

empresarial, em captar eventos, em estar presente distribuindo as atrações, os 

recursos que Belo Horizonte tem para o Turismo de Eventos. 

P: Mas não posicionando a cultura, a diversidade cultural? 

R: Como complemento de turismo de eventos eu vi, Belo Horizonte é “do caramba” 

pra você fazer eventos! Como um slogan que tinha antigamente... “Amo Belo 

Horizonte perdidamente, radicalmente”, e falava o que você podia fazer quando 

fosse participar ou realizar um evento. 

P: Turismo organizado pra vender lazer conjugado com isso ou com o 

entorno? 

R: Não vejo. 

P: Dentro desse contexto como é que você avalia a organização do setor de 

turismo de BH? 

R: Quando eu vejo em Belo Horizonte eu vejo o setor turístico de Belo Horizonte. Eu 

vejo o turismo emissivo, eu tenho o registro de excelência do trabalho de turismo de 

Belo Horizonte no emissivo, como grandes agências, agências de corporativas, 

sistema de trabalho, aeroporto, mas tudo imaginando o mineiro indo embora, o 
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mineiro saindo. É do setor empresarial trabalhando o emissivo. Excelentes 

empresários, agências de viagens de ponta, entre as melhores do Brasil... No 

receptivo, não vejo. 

P: Você é um homem de Convention Bureau, e o Convention Bureau é um 

fórum de integração, de articulação. Você acredita ou você percebe o turismo 

de Minas bem articulado nesse momento? Integrado? 

R: Talvez o viés seja isso que você colocou. Como o meu prisma, a minha ótica é 

através do Convention Bureau e eu não vejo o Convention Bureau trabalhando, eu, 

talvez minha avaliação seja negativa... Aí, pode ser um problema de viés meu. 

Porque a gente sabe disso, “né”? O Convention Bureau é só um nome e uma forma 

que se deu pra organização.  Você precisa ter o receptivo organizado pra poder ter 

uma competitividade maior do que os concorrentes. No mundo inteiro, os 

Convention Bureaux são uma forma de isso acontecer e não é obrigatoriamente a 

única. Aqui, eu tenho vários exemplos de destinos que se organizaram, e não tem o 

Convention Bureau constituído e nem tem nome de Convention. Pode ser um 

Instituto, uma Associação, que em Brotas tem uma do caramba... Mesmo em Minas 

você tem... Campos do Jordão e... Quando você fala em Campos do Jordão, que 

cidade que vem? Não me vem o nome, que é a cidade de Minas Gerais que até 

indiquei para minha filha passar o Dia dos Namorados, que é um lugar maravilhoso 

e tem uma associação lá, que é a associação de hotéis... Deu um branco. Não é que 

não seja um destino importante, é que... É um lugar maravilhoso. Então, lá eles têm 

um trabalho muito produtivo do destino se organizar, eles têm um site “super” 

interessante, uma publicação impressa...  

P: E não necessariamente tem um Convention...  

R: Não necessariamente tem um Convention, mas eles trabalham muito bem! 

P: Me diz uma coisa, eu vou te perguntar nacional e internacionalmente. 

Primeiro nacionalmente. Você isola qualquer questão geográfica ou “tem praia 

ou não tem praia”, tenta me comparar algum destino nacional a Belo 

Horizonte, pelas características, como você já disse um pouco aqui como do 

entorno, de fluxo corporativo. Que outros destinos nacionais você poderia 

comparar com BH? 

R: Difícil, porque Belo Horizonte é uma cidade que é a única assim. 

P: Por que é a única? 
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R: Difícil de comparar, eu “tô” tentando achar uma cidade para comparar com Belo 

Horizonte e eu não encontro uma... Talvez um São Paulo, é uma cidade que tem 

pujança, que tem vida noturna, que tem atividade econômica, que tem um povo 

receptivo. Então, Belo Horizonte é aquela coisa do jeito mineiro de ser, da beleza da 

mulher mineira. Eu acho que é “do caramba”! Belo Horizonte não é muito 

comparável, ela tem um perfil meio único, disso que agente está falando. É verdade 

que ela não está perto do mar. São Paulo é mais perto do mar do que Belo 

Horizonte. Você não tem aqui, não é Brasília. Tem muito mais do que Brasília, você 

tem uma efervescência cultural e de tradição que você não vê em Brasília, você tem 

valores que você vê lá que são valores de 400, 500 anos... Você não vê isso em 

Brasília e não vejo isso em muito pouco lugar. Então, um destino para eu dizer 

assim: “olha”, está na mesma equivalência... É difícil.  

P: E Internacionalmente, você consegue comparar? 

R: Talvez na Europa, difícil... 

P: Quais são as vantagens... Vamos por outro caminho, o que é que você acha 

que são vantagens de Belo Horizonte? Vantagem competitiva... Se Belo 

Horizonte tivesse se ofertando melhor, por tudo que a gente já falou, já que ela 

é incomum, que ela tem muito mais que uma série de destinos que você 

enumerou o que ela poderia estar usando como vantagem competitiva? 

R: A gente já falou um pouco, a cultura, a efervescência, da música, do entorno que 

ela poderia trabalhar bem. O INHOTIM, certamente, e inclusive o histórico que eu 

colocaria Ouro Preto. Aqui, quando a gente estava no Convention e eu não vejo isso 

acontecer... A gente trabalhava muito litoral e Campos do Jordão, Montanha, São 

Paulo, Montanha e Litoral. A gente fez muito trabalho com Ilhabela e Campos do 

Jordão... Monte Verde, oh! Não vinha... Vinha Canoa Quebrada, Porto de Galinhas... 

É um brinco... Era Monte Verde! Minas podia fazer com as cidades históricas, com 

atrações naturais que ela tem no entorno nas grandes fazendas, tem lá as cavernas, 

das grutas que você tem lá perto que poderia trabalhar também. Uma “porrada” de 

coisa que só tem lá... Difícil de achar uma comparação. Então, eu trabalharia o 

composto turístico, você tem o que vai na frente, o turismo cultural, o turismo de 

negócio, do entorno, o que é um mix imbatível. Não tem praia, mas São Paulo 

também não tem. Mas Belo Horizonte tem um charme que não é essa loucura que 

tem aqui em São Paulo, de um trânsito maluco e tal... Aspectos urbanos muito 

agressivos e uma pluralidade tão ou mais que São Paulo. São Paulo tem a coisa das 
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etnias, de outros povos. Agora, uma raiz, essa coisa de raiz, Minas Gerais tem raiz! 

Uma raiz... Você fala em Minas, vem forte. A “mineiridade” é forte. 

P: Você conhece essa marca aqui? Vê se você identifica essa marca? 

R: Não. 

P: Você acha que ela representa Belo Horizonte? 

R: Eu vi a Pampulha aí, mas eu precisei olhar. Não bateu de cara e não estou 

entendo esse amarelo aqui. Não percebo. Pelo menos, eu não entendi o que quis 

dizer com o amarelo. Agora a Pampulha, eu vi claro aí.  

P: Que cores você acha que identificariam Belo Horizonte ou você acha que 

Belo Horizonte é colorido? 

R: É colorido. 

P: Quais são os atributos que uma marca de BH deveria transmitir? 

R: A questão cultural da vida noturna, da beleza da pluralidade cultural, 

efervescência da vida noturna e da questão da cidade que tem... Que é um receptivo 

para turismo de negócios. Eu viria como um ponto importante. 

P: Você acha que a marca deveria ser um pouco mais sobre isso? 

R: Pode ser, por essa questão de ser uma marca registrada, o que vem na cabeça. 

Tem muito tempo que eu não passo um final de semana em BH, que é aquela 

questão de você ir em três, quatro bares numa mesma noite, um circuito. Você sai 

andando, vai num boteco. Aí, encontra a turma que você encontrou no primeiro 

boteco, na segunda, e “papapa”... 

P: Tem outros circuitos que Belo Horizonte pode desenvolver? 

R: Além dos circuitos dos bares e botecos, que me vem assim na cabeça, não vem, 

“cara”. Eu sei, por exemplo, do Mineirinho, de shows que já aconteceram lá, dos 

eventos esportivos de vôlei que eu sei que acontece em BH. Mas isso não me vem 

claro e forte não, não vem! 

P: Por tudo que a gente já falou e pela tua experiência especificamente nessa 

área, quais os programas e as ações promocionais de marketing de gestão de 

turismo, que você acha que o turismo organizado de BH, ou que a BELOTUR, 

que o órgão do município poderia desenvolver? 

R: Primeira coisa que eu diria é o seguinte: a força que a parceria público privada 

traria para Belo Horizonte, rearticular isso aí. Tem um potencial muito grande, acho 

que nem no passado se atingiu. E com tudo isso que eu falei pra você, que eu vi a 
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presença do Convention e desse trabalho, eu acho que passou longe do que pode 

ainda acontecer. 

P: Longe do seu potencial? 

R: Longe, eu acho! Belo Horizonte tem um potencial respeitável para ser um, mais 

que o Rio nessa área, saindo do turismo sol e praia tem mais que o Rio. Do ponto de 

vista do turismo de negócio, São Paulo é imbatível. Mas você tem, assim, um 

espaço para Belo Horizonte ocupar, enorme... Eu diria, como é que a BELOTUR 

faria isso? 

P: Você acha que Belo Horizonte tem produto pra crescer, esse potencial todo 

que estamos...? 

R: Eu não vejo assim, os centros de convenções, os dois maiores lá, eu tenho 

notícias de uma agenda que ainda pode ser melhorada, eu tenho notícia. Trabalhar 

a agenda nos grandes eventos. Não vejo assim, hotéis com ação que poderia fazer, 

tem mais espaços pra você ocupar, até novos hotéis, ou hotéis que possam 

trabalhar melhor isso, e passa pra mim pelo turismo de negócios e eventos. Porque, 

qualquer ação da BELOTUR, pra mim, passa pelo turismo de negócios e eventos, 

que é compor com um mix, e, a partir daí, aparecem outras opções que a gente já 

enumerou aqui que podem trazer o turista de São Paulo. Esse mix em Belo 

Horizonte, e mix no entorno e mix nas Cidades Históricas, se vai para Ouro Preto 

passa por Belo Horizonte. E você tem história também em Belo Horizonte. 

P: Você acha que de programas, serviços, atividades, produtos, Belo Horizonte 

deveria se apropriar do entorno e da cultura de Minas? 

R: Da cultura e das cidades históricas... Passa longe! Assim... E não precisar 

passar, “né”?! Se você for de avião, você pode descer em Belo Horizonte 

tranquilamente para ir para Ouro Preto. E eu não vejo isso. Parece que esses 

destinos Cidades Históricas, não está... 

P: Você acha que Belo Horizonte errou no posicionamento, quis muito ser só 

um destino de negócios?  

R: Eu diria assim pra você... Que houve, não diria um erro, mas assim... As histórias 

caminharam sem se falar. 

P: Optou mais pela modernidade? 

R: Você tem essa coisa do Juscelino, da primeira cidade planejada, da cidade que 

inspirou Brasília, então se você puxar vem de lá atrás. Quando você for para Ouro 

Preto, você tem coisa pra ver em Belo Horizonte e eu não vi em nenhum momento 



 

 391 

 

alguma coisa parecida com isso aqui. Poderia ser, porque o aeroporto está lá, então 

você imagina assim: eu vou lá ver a cultura mineira do ponto de vista da história, da 

evolução da história, das cidades históricas. E eu não vejo nada em Belo Horizonte. 

Belo Horizonte você tem a Pampulha, você tem a modernidade, e você poderia falar, 

“olha, venha ver os dois lados de Minas, os dois lados da moeda.” E não vejo isso. 

P: Você acha que o turismo organizado abdicou do lazer? Mas é percepção? 

R: Não sei se isso, mas é percepção. Também não sei qual é a importância 

econômica que eles veem nisso. 

P: Eles se posicionaram como Negócios, estão ganhando dinheiro, estão 

felizes e vamos embora... 

R: “Vambora”! Agora, será que não poderiam ter novos hotéis lá? Será que não 

poderia ter um incremento de hotelaria que eu não vejo lá? Será que não poderia ter 

um posicionamento internacional mais forte? O que um turista do exterior vai fazer 

em Belo Horizonte? O que é que ele vai fazer? Em que ordem de viagem um cara 

que vem de fora iria para Belo Horizonte, Não vejo. Agora, se você amarrasse e 

criasse esse composto, esse mix, acho que tem inclusive potencial para trazer 

pessoal e para desbancar muito destino nacional.  

P: Você acha que captaria, ou seja, se optasse por se apropriar mais de Minas, 

da cultura, potenciaria inclusive o turismo de negócio? 

R: Eu também acho. É nessa linha aí. Pelo menos eu vejo assim. Um olhar externo, 

e eu fiz questão que fosse externo mesmo, que eu acho que é o que você quer, não 

é? Você quer a minha percepção “né”... Então estou te dando essa percepção.  

 

FIM 
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4 DISCUSSÃO 3: A OPINIÃO DA EQUIPE DA BELOTUR 
 

 

A reunião de discussão 333 foi realizada em Belo Horizonte, no dia 12 de 

setembro de 2013, às 10h. Contou com a participação de 6 profissionais da 

BELOTUR, representado as seguintes áreas: Coordenadoria Executiva do Conselho 

Municipal de Turismo; Departamento de Operações / Setor de Eventos; Observatório 

do Turismo e Capacitação / Roteirização - Diretoria de Marketing; Assessoria da 

Presidência e Relações com o Mercado/Diretoria de Desenvolvimento. 

 

Figura 9 - Registro da reunião de discussão 3 

 

Fonte: Chias Marketing. 

 

 

 

 

 

                                            
33

 Refere-se ao antigo Grupo 7: BELOTUR, conforme consta no briefing de pesquisa. 



 

 393 

 

4.1 Transcrição da discussão 3 

 

 

Data da Pesquisa: 12/09/2013  

Moderador: Fernando Gilbert 

 

P: Eu vou explicar para vocês como vai funcionar o grupo, mas todo mundo 

aqui conhece CHIAS, “né”? Ela está fazendo um trabalho para vocês, então 

não preciso nem delongar na apresentação dela. 

R: Sim é o segundo trabalho.  

P: É o segundo trabalho deles, já. Como vocês podem ver, nós estamos em 

uma sala de reunião, um pouquinho diferente: temos aqui, no centro, um 

microfone de captação do som ambiente. Temos uma câmera que está fazendo 

a gravação, e do lado de cá nós temos algumas pessoas da CHIAS que estarão 

observando. A ideia de ter a câmera e o microfone é para que possamos 

registrar esse momento e também resgatar essas informações, depois do 

grupo realizado. Nós não temos a intenção de identificar a fala de ninguém 

individualmente, nem para efeito do trabalho da CHIAS, nem para efeito de 

repasse de informação interna para a BELOTUR. Isso é uma coisa que será 

garantida por nós. E queria ter esse compromisso, para que vocês fiquem à 

vontade para poder falar, emitir a opinião de vocês. E que possamos 

enriquecer o máximo possível o trabalho que já está chegando a uma etapa 

final da pesquisa. Vocês ficaram com a pontinha final desta pesquisa. A 

participação de vocês não estava nem planejada inicialmente, mas a gente 

achou que seria muito relevante também o público interno da BELOTUR, pois 

estamos escutando todo mundo e não vamos escutar quem está “segurando o 

chifre do boi”, vamos dizer assim? Então pintou essa necessidade de ouvir 

vocês um pouquinho, a opinião de vocês, como vocês estão vendo este 

mercado aqui em Belo Horizonte, “joia”?  

Vamos começar? Primeiro eu queria me apresentar: meu nome é Fernando, eu 

sou formado em marketing, tenho mestrado em marketing, sou professor na 

área. Tenho este instituto de pesquisa que está servindo de suporte, vamos 

dizer assim, para que a CHIAS possa fazer todo este trabalho de pesquisa, 

aqui em Belo Horizonte, porque a estrutura deles é em São Paulo. Então, a 
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gente está funcionando como uma ponte de apoio para eles, aqui na execução 

dessas atividades de pesquisa. 

Eu queria que cada um se apresentasse rapidinho, para que eu possa 

conhecer. O nome, o cargo que ocupa dentro da BELOTUR e as principais 

responsabilidades dentam da BELOTUR.  

R: Meu nome é Participante, atualmente, eu estou na coordenadoria executiva do 

Conselho Municipal de Turismo, que é a parte de governança do poder público com 

a sociedade. É um cargo recente, de três meses para cá. Eu fiquei um ano e meio 

fora, mas antes eu lidava com os convênios, então, eu conheço bastante o pessoal 

da CHIAS, pelo primeiro convênio deles.     

R: Meu nome é Participante, sou assessora técnica do presidente e as atribuições 

são essas de prestar assessoria técnica em todas as solicitações que ele recebe.  

R: Meu nome é Participante e estou em um momento de transição – saindo de uma 

área e entrando na outra: eu era responsável (e ainda continuo interinamente 

respondendo) pela assessoria de capacitação, que cuida de toda a área de 

qualificação e capacitação voltada para o trade turístico; responsabilidade de captar 

recursos e disponibilizar esses recursos através de cursos para o trade turístico. 

Agora, eu acabo de ingressar na equipe de marketing para colaborar na questão de 

roteirização turística, muito em função da minha formação, porque eu sou guia 

turística há trinta anos; formada em história e com mestrado em turismo, então eu 

tenho experiência em estar com o turista, estar na rua recebendo e vendo o 

resultado de todas as ações que são feitas em nível de planejamento.  

R: Meu nome é Participante, sou assessora da diretoria de eventos da BELOTUR, 

estou dentro do departamento de operações; trabalho com planejamento, execução 

e pós-evento dos eventos que a BELOTUR realiza hoje, sendo os principais, o 

Carnaval e o Arraial de Belô. Nós também damos apoio nos demais eventos que a 

prefeitura realiza em outras secretarias como a Fundação Municipal de Cultura, 

Esportes... Eventos mesmo, até eventos privados que a BELOTUR atua diretamente 

junto com os organizadores.  

R: Meu nome é Participante e eu também trabalho na área de marketing, e hoje 

estou mexendo com o Observatório do Turismo dentro da BELOTUR. 

P: Legal. Vocês estão observando muita coisa!  

(Risos). 

R: Tentando... Dados, é muito difícil. 
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R: Estatística na área de turismo é muito complicado. 

R: Meu nome é Participante, eu também trabalho também na recém-criada divisão. 

Sou chefe de Relações com o Mercado, que é da diretoria de Programas e 

Desenvolvimento, que também foi reestruturada. O trabalho em si, na verdade, é 

fazer uma ponte entre o mercado e a BELOTUR; as demandas do mercado e a 

BELOTUR. A gente tem tido o foco nos polos econômicos que foram definidos: 

moda, turismo, saúde, a TI está entrando agora mais forte, a biotecnologia. Além 

disso, sou gerente de projeto de Copa que é agora uma Secretaria Extraordinária 

Municipal da Copa que tem também uma linha de projetos paralela com a 

BELOTUR. 

P: Gente, o lanche é para vocês, fiquem à vontade.  

(RISOS. TODOS FALAM).  

R: Obrigada. 

P: Bem, eu gostaria de começar com uma pergunta para vocês, aqui, e espero 

que todo mundo participe. Na opinião de vocês, a BELOTUR deve investir em 

plano de marketing? Como vocês têm essa visão sobre esse investimento da 

BELOTUR em plano de marketing?  

R: Você fala quando foi feito aquele plano de marketing. Quando a gente fez um ou 

essa nova estrutura de fazer um novo plano de marketing? 

P: Vamos misturar, vamos misturar isso. A gente pode até colocar isto aqui 

para complementar essa pergunta para vocês: qual é essa relação com os 

produtos dos outros planos, o PDITS, o BH Metas e Resultados? Porque a 

gente vê que vocês não fazem só uma ação, vocês fazem outras ações. Como 

o plano de marketing está encaixado nesse núcleo? 

R: Entendi. 

R: Bom, eu acho... Começando, você perguntou se a BELOTUR deveria investir. Eu 

queria te corrigir porque a BELOTUR já está investindo, uma vez que ela já fez um 

plano de marketing e agora a intenção era atualizar esse plano de marketing, porque 

o primeiro tem cinco ou seis anos que foi feito. Na época não fora levados em 

considerações alguns pontos que já eram importantes, e que durante esse tempo 

ficaram mais críticos que é o turismo de negócios e eventos e foi pedido o novo 

trabalho para reestruturar... Não é reestruturar a palavra, é... Aprimorar também 

não... Atualizar!  

R: Porque o plano já existe. 
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R: Exatamente. Atualizar o plano, então nós já estamos investindo. Sendo assim, a 

BELOTUR acha importante sim. 

P: E vocês?  

R: Também.  

R: Eu penso que um plano de marketing, se não tiver ação, se não for executado... 

R: É exatamente o que ia falar. 

R: Não tem importância. Aí não tem sentido nenhum.  

R: O único problema que aconteceu exatamente no primeiro plano é que foram 

desenvolvidas quarenta e duas ações... 

R: Quarenta e quatro propostas. 

R: Que não foram colocadas em práticas. Então a gente não tem ainda nem uma 

visão da realidade do antigo plano e agora a gente está fazendo 

(INCOMPREENSÍVEL 08’22’’).  

P: Qual foi a dificuldade de implementação? 

R: Falta de orçamento, pura e simples falta de orçamento.  

R: Eu não acho que isso é falta de orçamento.  

R: Acho que tem a questão do orçamento e outra questão das próprias mudanças 

de direção dentro da própria empresa.   

R: Eu acho que é falta de direcionamento e da própria diretoria executiva assumir o 

plano. Nós passamos um período de cinco anos, se não me engano, por três ou 

quatro diretorias... 

R: Três. 

R: Quatro. 

R:  Que, ou mudava o presidente, ou mudava o diretor, não tinha sequência. E o que 

acontece: um novo diretor que entra... Por exemplo: a gente teve o Artur que era de 

eventos e pulou para marketing e a veia dele ainda “tava” nos eventos e ele começa 

a mexer com marketing e não entende o que estava acontecendo... O convênio para 

o plano de marketing, o primeiro, aliás, esse, onde você está inserido, foi um 

convênio um pouco traumático no processo de contratação até que a empresa 

inteira entendesse... Eu continuo batendo nesta tecla, há muito tempo e acho que 

todo mundo concorda: enquanto a BELOTUR trabalhar por diretoria o plano de 

marketing não vai fazer sentido porque a gente tem lá cinco diretorias – eventos, 

marketing, promoção, administrativo/financeiro e projetos. Essas duas primeiras, 

principalmente, uma faz o produto, o que Belo Horizonte vai vender e a de marketing 
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promove, para que aquela venda seja concretizada, e se essas duas não tiverem 

muito alinhadas a gente vai continuar patinando. O que eu vejo do primeiro plano de 

marketing que é o antigo da CHIAS. Ele propôs quarenta e quatro ações e dentro 

delas, eu me lembro, era a criação de uma marca turística com um slogan que eu 

achei fantástico, com aquele solzinho riscado desenhado à mão que o Fernando 

Brant fez... 

R: Sim. 

R: Depois a outra que a gente conseguiu concretizar era a elaboração de um site, 

mesmo assim a gente conseguiu somente três ou quatro anos depois de 

conseguirmos colocar o site... 

R: Com muita luta! 

R: Muita luta. 

R: Exatamente, foi muita luta e o que eu sinto, mais do que a falta de dinheiro, é a 

falta de rumo da BELOTUR. Porque o dinheiro existe, porque senão São Paulo não 

ia conseguir fazer, Rio, enfim, as cidades irmãs próximas de estrutura de Belo 

Horizonte. Não peguemos Rio e São Paulo porque elas têm praia, mas peguemos 

as cidades que têm proximidade com a gente...  

R: A questão do dinheiro, só para complementar o que você está falando, com uma 

visão um pouquinho diferente: não é que falte dinheiro, o problema é que nós não 

conseguimos provar, e acho que o próprio setor ainda, não conseguiu provar, a 

própria prefeitura de Belo Horizonte, a importância da área turística. 

R: Exatamente.  

R: A partir do momento que a gente conseguir articular (não estou falando que é só 

BELOTUR não, inclusive a própria iniciativa privada), demonstrar que essa atividade 

tem retorno econômico, social e por aí vai, aí sim nós vamos ter o orçamento maior 

e aí acho que as coisas vão fluir de uma forma melhor. Era o que eu queria falar no 

“inicinho”. 

(TODOS FALAM). 

P: Pode falar Participante 1. 

R: Eu queria falar que: é importante um plano de marketing? Sim, é fundamental, 

sem ele ficamos sem rumo. Mas eu ia reiterar a palavra dos dois que um grande 

problema que eu percebi no plano, primeiro, foi que ele desconsiderou, talvez, a 

principal atividade econômica turística nossa que é o turismo de negócios. Ele 

desconsiderou: elencou quarenta e quatro ações que não foram cumpridas e eu, 
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nesse momento, quando falaram que iam atualizar, o meu primeiro questionamento 

foi: “Mas atualizar o que, se nada foi realizado?”. Então, atualizar uma coisa que não 

foi feita, “né”?! Na minha forma de ver, teria talvez que começar tudo de novo, 

refazer, mas economicamente isso é inviável, uma série de outras coisas... O que 

acontece muitas vezes na prefeitura, nas prefeituras como um todo e não 

especificamente na nossa, é isto: não é possível a gente, de repente, começar e 

começar bem e aí a gente tem que ir remendando as coisas que foram feitas 

anteriormente. 

R: Não tem uma continuidade.  

R: Eu acho que ainda é pior do que isso, gente: quando eu falei que é falta de 

orçamento, é porque a nossa área do turismo é tão desacreditada politicamente, que 

o orçamento que nós recebemos realmente não daria para implantar as quarenta e 

quatro ações. Eu lembro que uma das ações que nós implantamos foi fazer o guia 

do operador, que ficou um trabalho muito bacana, mas um trabalho caro que nós 

conseguimos imprimir uma vez e não conseguimos, sequer, depois atualizar porque 

aí também mudou o prefeito, mudou toda a prefeitura depois do plano. E a falta de 

credibilidade que a prefeitura coloca no próprio turismo, porque para a gente 

conseguir um orçamento para a BELOTUR é um custo, é uma parto! A Participante 

2 do evento, pode dizer que a gente chega a fazer na BELOTUR (eu cheguei a ser 

diretora da área dela), a fazer cinco planos para um evento, cinco projetos... Igual o 

Arraial de Belô tinha o projeto A, B, C e D e acabava executando o E, porque a 

gente faz o projeto A que é o ideal “pro” turismo, para a empresa e para a cidade e 

vai sofrendo corte na verba e vai tendo... 

P: O que vocês acham que tem que mudar nessa pauta da prefeitura? 

R: Isso que eu to te falando, os políticos não acreditam no turismo como uma 

máquina.  

R: Eu acho o seguinte: você perguntou sobre a questão da contratação de um plano 

de marketing. Eu acho muito importante, mas a partir de um ponto, que eu acho que 

ele foi usado errado, lá atrás, e não sei como está sendo usado agora porque eu não 

to acompanhando, que é o seguinte: Belo Horizonte uma... Como fala? É tipo uma 

graça e uma maldição, na verdade. Belo Horizonte tem vários potenciais, mas não 

tem nenhum destacado. Então eu acho que o plano de marketing deve trabalhar o 

produto, um produto que a gente falha em definir e escolher para aonde quer ir. 

Então, ela falou do rumo que o plano de marketing dá, realmente dá, mas dá um 
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rumo pra onde? Porque no discurso a gente fala “Ah, turismo de negócios”, por 

exemplo, porque é o que dá, na verdade, não é nem porque tem um grande 

potencial para isso... 

R: É verdade. 

R: Como fica só na conversa, a gente... Como a gente não sabe o público e o 

segmento que a gente quer atacar. Aí, quando você fala em recurso da prefeitura, 

como um tá pensando nisso, outro naquilo, um tá indo pra lá, outro pra lá, outro pra 

lá, fica um pouquinho de recurso e de ação pra cada lado.     

R: E que não faz nada. 

R: Não faz diferença. 

R: É. Não faz volume, a gente não aparece em nada. Então, por essa falta de 

definição... Aí pega o plano de marketing e quer usar o plano de marketing para 

quê? Para tentar que alguém de fora fale pra gente que nicho que a gente tem que 

pegar, que segmento que a gente tem que pegar. Aí eu acho que a grande falha ta 

nisso. O momento, talvez, é muito mais de definir objetivo (a gente ta batendo 

cabeça nisso lá agora) e segui-lo... 

R: Tem que definir o que vender e é isso. 

P: Normalmente, as pessoas compram a ideia do plano quando ele é 

desenvolvido?   

R: Não, é a ideia do plano que eu digo, mas a ideia do objetivo. Falar assim “Olha, 

vamos desenvolver, vamos concentrar esforços no turismo de negócios”. Até em 

2008, não sei quando foi o plano. 

R: 2005. 

R: 2005 para 2006. 

R: Bem quando a gente entrou mesmo.  

R: 2006 ou 2007, quando nós entramos.  

R: Foi contratado em 2005.  

R: Em 2008 a gente quase andou para esse lado, porque eu lembro até que um 

orçamento da prefeitura entrou... 

R: Isso. O plano de marketing. 

R: Não, o espaço municipal de eventos. 

R: Isso.  

R: De conferência e essas coisas e aí com a notícia da crise lá nos Estados Unidos 

puxaram, mas tava entrando quarenta milhões para fazer, puxara e depois a gente 
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nunca mais, eu acho, fez nada concreto, por exemplo, nesse sentido do turismo de 

negócios...  

(TODOS FALAM). 

R: Tem um detalhe também: no primeiro plano de marketing foram apresentados 

quarenta e quatro produtos, “né”, ações. Essas ações... No meu ponto de ver, acho 

que não é quantidade de ação que a gente tem que priorizar e sim a qualidade; acho 

que ele ficou muito extenso em propostas que a gente deveria fazer... folder disso, 

folder daquilo, folder daquilo outro, lembro que a gente chegou até a criticar. E pelo 

volume da quantidade, que seria difícil a questão financeira também, e a qualidade 

deixou a desejar neste ponto: do que realmente a gente tinha que atacar primeiro, 

que realmente a gente tinha que prevalecer. Eu lembro que nós fizemos um grupo 

de estudos do primeiro plano de marketing e tiramos algumas coisas e até 

realizamos, começamos a realizar. A marca turística... Para você ver, eles 

desacreditam tanto do primeiro plano de marketing que até a logo turística foi 

proposta mudança, não foi aceita pela sociedade nem pela prefeitura, foi feita uma 

mudança da primeira logo a ser desenhada... 

P: Nós vamos avançar em cada um desses pontos. Eu queria depois só que o 

Participante 3 me lembrasse, um pouco mais na frente, da gente discutir essa 

questão do que você falou que “o turismo de negócio é o que sobrou pra 

gente”. Nós vamos discutir um pouquinho pra frente, mas não esquece isso 

não. 

R: Eu só queria voltar para a questão do marketing que a gente precisa entender o 

seguinte: marketing é uma questão de médio em longo prazo das ações... 

R: Turismo é uma questão de longo prazo.  

R: Então colocar todas essas ações... Mensurar marketing é uma coisa 

relativamente difícil também, tem um processo e como as coisas demandam um 

tempo maior, talvez essa questão... Com a questão mesmo até com a própria 

prefeitura, da gente não ter conseguido mostrar que a atividade em si ela é 

contrapartida para a cidade, de uma forma geral, a própria prefeitura não conseguiu 

entender isso e que precisa ter um processo de médio em longo prazo, inclusive em 

seus investimentos.  

R: Em tenho a impressão (estou na BELOTUR vai fazer cinco anos, então, eu já 

peguei esse plano já pronto), durante esse período, o que eu percebo é o seguinte: 

quando esse plano saiu, eu acompanhei muito de perto, porque, na época, eu era 



 

 401 

 

acadêmica. Então, isso fez parte dos meus estudos, me interessou, e eu tive a 

oportunidade de ingressar na BELOTUR e o que eu penso é o seguinte: o plano é 

muito complexo, achei importante ter esse plano. Mas, o que eu penso sobre isso? 

Ele é completo, propõem ações, ele explica, ele desenha tudo bonitinho, só que eu 

acho que a empresa (a Belotur) não tem foco. Nesses cinco anos, se você pegar as 

quarenta e quatro ações que foram propostas e o que a BELOTUR fez, ela pega... 

Assim, lá tem o viés da questão cultural... Pega os últimos trabalhos da BELOTUR... 

Um ano ele quer falar sobre a questão de Belo Horizonte como uma potencia 

cultural e não sei o que. Em um outro ano, ele trabalha com turismo de negócios. 

Outro ano, fala só sobre gastronomia, não existe um foco. Se a gente tem um plano, 

e ele foi feito e aprovado tudo certinho, temos que acreditar nesse plano e segui-lo. 

E, de tempos em tempos, fazer revisão, porque é normal, você tem que revisar, 

porque mercado muda muito, “né”?! Existe uma mudança e tem que ser feito isso. 

Agora, você tem que acreditar. Então, estamos fazendo o aprimoramento, a revisão 

desse plano. Ele vai ficar pronto. Então, a BELOTUR, a Prefeitura, o trade e todos 

os atores envolvidos têm que acreditar nisso, e trabalhar em cima disso, e não 

chegar amanhã, vir um novo diretor ou novo prefeito ou uma pessoa muito articulada 

do trade, e falar assim “Pois é, mas eu acho que Belo Horizonte tem a ver com 

esporte de aventura”, sendo que tudo que “tá” sendo direcionado, foi feito um estudo 

para isso a priori, um estudo que depois pode ser revisado, mas a gente chegou 

num consenso de qual é... 

R: O rumo a seguir. 

R: Da BELOTUR e do turismo em Belo Horizonte vamos seguir isso.  

P: Então o que está acontecendo hoje, resumidamente, é que seguir o plano, 

na verdade, não é uma prioridade dentro da BELOTUR. O que está 

acontecendo é seguir as prioridades dos diretores, da presidência da 

BELOTUR... 

R: Às vezes até um pouco do mercado também, entendeu? 

R: Só falar aqui que o plano não é da BELOTUR... 

R: É da cidade. 

R: Da cidade. Só que a cidade não se apropriou dela. 

R: Exatamente.  

R: E também a BELOTUR não é seguir o plano do Diretor, a BELOTUR é uma 

empresa política. Não adianta nós discutirmos o contrato, porque a BELOTUR é 
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uma empresa política. Ele é um órgão oficial de turismo, e cada um que entra lá, 

entra com uma cabeça diferente. É o que a Participante 3 está falando: nós 

passamos durante esse período todo que a Participante 4 mesmo comentou, nós 

tivemos três administrações diferentes e cada presidente tinha uma cabeça.   

P: Pois é, mas os presidentes e os diretores conhecem o plano? Quando eles 

entram... 

R: São apresentados. O plano é apresentado para eles.  

R: É um calhamaço deste tamanho. Eles dão uma olhada e falam “daqui a pouco”.  

R: A Participante 4 falou uma coisa muito importante: a cidade, eu acho assim, o 

plano é da cidade, mas a BELOTUR, como órgão oficial do turismo, administra e 

define... 

R: Sim, mas a cidade tem que apropriar disso! 

R: A cidade tem que apropriar, mas antes da cidade apropriar a empresa, a 

prefeitura em geral como administração pública, ela tem que defender isso. 

R: Participante 2, mas eu acho, e vou ser muito sincera, quando você falou a palavra 

“acreditar” essa palavra é interessante porque nem todos da empresa acreditam 

nesse plano. Eu mesma tenho vários pontos dele que eu não concordei, inclusive 

alguns termos conceituais de turismo que eu não concordava com eles. Quando eles 

colocavam roteirização quando aquilo era só uma descrição de atrativos... Então, 

quando uma empresa se propõe a fazer um marketing turístico e ela não consegue 

nem entender o que é a terminologia adequada, esse plano, no meu entender, 

começou capenga. E assim como eu, como isso acontece muito na BELOTUR, nem 

todo mundo é envolvido, por uma série de motivos, e aqueles que não foram 

envolvidos, quando viram o plano, criticaram, e criticaram muito! 

R: O plano chegou pronto pra gente. 

R: Muito. Então, assim, se você me perguntar “você quando viu esse plano você 

acreditou?” Não. Assim como eu acredito que boa parte... 

P: Vocês estão me falando duas coisas e, aí, eu quero tirar esta dúvida com 

todo mundo, queria escutar a opinião rapidinha de todo mundo: vocês acham 

que o principal problema foi do plano em si ou um problema da execução do 

plano? Para vocês, onde está o maior problema nisso tudo? 

R: Eu não diria execução porque não chegou a ser executado, então não é 

execução... 
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P: Pois é, mas se ele não foi executado a gente tem um problema da execução 

em si. Vocês não chegaram... 

(TODOS FALAM). 

R: Os dois. 

R: Acho que os dois. 

R: Quando um plano aponta cultura, aquela coisa muito... 

R: Ampla.  

R: E tem um milhão de coisas. Eu lembro muito da Estelinha mexendo com o plano, 

que saiu da BELOTUR e isso foi um problema também, ficaram poucas pessoas... 

R: Saem. 

R: E essas pessoas saem ou mudam de departamento. Então eu acho que a não 

execução também é culpa do plano... 

R: Eu acho que a maior culpa entre os dois é o plano em si porque se você faz um 

plano para a cidade absorver e apropriar o que ela precisa? Que a BELOTUR tenha 

se apropriado, pelo menos primeiramente, para depois a prefeitura... É um sistema 

radial, não é ao contrário. A partir do momento que o plano foi feito, quando a gente 

entrou no nosso concurso (eu já tava lá e a Participante 4 também, nós entramos em 

2006), o plano já estava em elaboração e não foi um plano de baixo pra cima, foi um 

plano entre a diretoria. Então o primeiro erro eu acho que já foi aí. 

R: Exatamente, de cima pra baixo. 

R: Ele não escutou os funcionários. Esse processo que a gente ta fazendo aqui não 

foi feito, da mesma forma que várias outras coisas dentro da BELOTUR não fazem. 

Aí, com todo respeito à memória do Chias (Josep Chias), uma coisa que me 

incomodou demais é que quando a gente contratou existia uma metodologia da 

CHIAS para todos os planos de marketing que eles já tinham feito; aí eu lembro que 

tinha uma coisa tipo uma estrela de dez pontas, uma coisa assim, que ele fazia em 

todos os planos... 

P: Decálogo? 

R: Era um decálogo, mas com oito características. Então eles sequer se deram o 

trabalho de mudar o nome da estrela... 

R: Era um decálogo que não era um decálogo.  

(RISOS). 

R: Pega no plano e olha!  
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R: Eu era muito nova na empresa, mas eu senti que foi um encaixe, eles fizeram em 

série, Belo Horizonte, Porto Alegre, etc. 

R: Exatamente. 

R: A estrela de Belo Horizonte foi Ouro Preto! Coisa louca.  

R: Eu sei que Belo Horizonte não tem um produto estrela, a gente não tem um 

Cristo, não tem nada, mas que fosse desenvolvido... “Olha, vocês não têm, mas 

vocês têm INHOTIM, Ouro Preto, enfim, e turismo de negócios...”. 

P: Nós vamos chegar lá. Agora, como vocês imaginam que esse plano de 

marketing deve estar integrado com os outros planos dentro da BELOTUR? 

R: A coisa é sistêmica, “né”! Se eu mexo numa ponta eu mexo num sistema como 

um todo... 

R: Na verdade ele é o primeiro, “né”? 

R: Nós estamos falando de um destino, não estamos falando simplesmente da 

atividade turística. A atividade turística perpassa por todas as outras atividades, 

então, logicamente, os outros planos têm um papel preponderante dentro desse 

universo. 

(TODOS FALAM). 

R: Eu acho, inclusive, que os outros têm que estar dentro do plano de marketing. 

R: Canetinha da verdade. 

(TODOS FALAM).  

P: Os outros planos de marketing ou os outros...  

R: O Sustentador e o BH Metas que ele comentou. 

R: O PDITS. 

R: BH Metas e Resultados. 

R: Eu vou falar exatamente isso, vou voltar só um pouquinho na questão do próprio 

plano para poder inserir a questão do PDITS também. Na verdade nós estamos só 

contratando planos e mais planos, não estamos executando e como a gente não 

executa, a gente não tem condições de fazer uma avaliação mais profunda dessa 

questão. Outro problema que a gente tem, é que a atividade turística carece ainda 

de muitas informações, de muitos dados, até para a gente ter condições de fazer 

uma coisa bem planejada. Pode ter havido ou não um erro de metodologia, mas até 

isso para gente verificar isso na prática... Porque todo mundo fala o que é turismo de 

evento, me mostra os dados. Onde você vai buscar os dados que a cidade 

realmente é de turismo de eventos e negócios? Estou falando porque eu trabalho 
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com dados e você não tem dados aí. Então, temos dados históricos, a gente fala 

que é, mas como você fala que é? ... 

R: Fala que é!  

R: ... Se a própria cidade... 

R: Fala que é de gastronomia, de não sei o que... Muito se fala, mas a gente não 

tem dados. 

R: A gente não tem dados, então fica num “achismo” de certos setores, ok? O que a 

gente está precisando é levantar realmente essas informações, ter condições de 

pontuá-las e aí sim o que é a nossa vocação mesmo. Falo de turismo de eventos e 

negócios e faço um questionário, mas como é que uma cidade propõe desenvolver o 

turismo de eventos e negócios se a gente não tem... 

R: Isso aí deve até contar no cenário: “Belo Horizonte não investe em turismo”. 

(TODOS FALAM). 

P: A gente já começou a ter alguns apontamentos um pouco mais diretos 

sobre essa questão do problema. Aí eu tenho uma pergunta aqui: que acertos 

devem ter ou devem acontecer nessa revisão do plano atual para que ele tenha 

sucesso? 

R: Repete a pergunta, por favor.  

P: O que precisa ser revisto nesse plano, vamos pensar assim, para que 

possivelmente ele tenha esse sucesso? Quais são os principais 

apontamentos? O que tem que ser de fato trabalhado para que esse plano 

tenha sucesso? 

R: Uma das coisas que eu vou colocar que eu não vi no outro e ainda não vejo que a 

gente ta caminhando, por exemplo, qual é a identidade da cidade?  

R: Exatamente. 

R: Esse é o ponto central. 

R: Como eu desenvolvo um plano de marketing sem saber, sem ter a identidade 

definida da cidade? 

R: Sem saber a identidade.  

R: Belo Horizonte carece deste problema: se você, por exemplo, fala de São Paulo, 

a identidade, a imagem que vem à nossa cabeça é uma cidade dinâmica, 

trabalhadora e cultural; se você pensa no Rio de Janeiro, uma cidade com belezas, 

com praias, você faz a imagem disso. Agora, quando fala em Belo Horizonte a gente 

pensa o que?  
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P: Está faltando uma identidade então? 

R: É. 

R: Isso é fato. Nós estamos trabalhando numa comissão que foi criada na 

BELOTUR para fazer planejamento, um plano para a empresa para 2014 e para 

servir de base para outros anos e também a questão da definição de missão, 

valores, visão da empresa. A gente está desenvolvendo um trabalho muito legal, 

mas tudo quando começa as primeiras falas, eu penso assim, você pensa assim, 

outro pensa assim cai onde? Na questão da falta de uma identidade, da falta de para 

onde nós vamos como nós vamos agir, em que viés nós vamos trabalhar... 

R: “Para onde nós vamos” está primeiro no definir os objetivos. Porque a identidade, 

você pode mexer com essa imagem e o marketing, eu acho que trabalha com isso 

justamente. Depois que você escolhe você poder ver qual a identidade que vende, 

por exemplo. Então, acho que é anterior a isso. A identidade tem que falar o que eu 

quero vender primeiro, depois... 

R: Exatamente. Aliás, tem que saber quem são nossos compradores para saber o 

que você vai vender. 

R: É, vou dar um exemplo, sei lá, das Havaianas. A Havaiana tinha a identidade 

dela, sandália que não arrebenta, tira para pobre; em algum momento, eles falaram 

“Não, vamos vender para a classe média”. Mudaram a identidade... 

R: Você sabe por quê? Porque, quando o primeiro plano de marketing falava que 

Belo Horizonte é a cidade onde a cultura ganha vida, eu lembro que se falou muito 

que Belo Horizonte é uma cidade cultura porque nós temos aqui Milton Nascimento, 

Clube da Esquina, Grupo Corpo, Skank... Agora pensa comigo: Clube da Esquina o 

que é? Nada! Eu já recebi gente aqui que veio para conhecer o Clube da Esquina e 

eu tive um trabalho de quase três horas para descobrir um barzinho que ia tocar o 

irmão do Lô Borges. Era a única referência de Clube da Esquina. 

R: Tem a placa na esquina. 

(RISOS). 

R: Tem a placa.  

R: Grupo Corpo: O Grupo Corpo faz show, apresentação no mundo inteiro e em 

Belo Horizonte, quando muito, faz uma vez por ano. O Skank a mesma coisa, Jota 

Quest a mesma coisa, entendeu? Então na verdade nós podemos ser uma cidade 

que exporta cultura, mas que somos cultura, não somos não! Cidade onde a “cultura 
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ganha vida” não ganha não. Entendeu? São Paulo sim! Em cada esquina tem dez 

ou vinte teatros, mas BH não.  

P: Eu vou mudar um pouquinho, agora, o foco dessa discussão. Hoje, vemos 

que o cenário brasileiro é um cenário que está se enriquecendo muito com o 

turismo. Tem recebido mais turistas de fora, os turistas internos têm viajado 

mais, então está tendo uma carga de investimento grande, uma certa 

visibilidade. Está se falando muito que o Ministério do Turismo tem pegado 

pesado nesta questão dos grandes eventos... Agora, esse aquecimento tem se 

refletido para vocês no mercado de Minas Gerais e Belo Horizonte?  

R: Notavelmente não.  

R: Eu já acho que sim. 

R: Eu acho que sim.  

R: Se for acompanhar por alguns dados, a taxa de ocupação da rede hoteleira 

nunca esteve numa fase tão boa. 

R: Sim, mas isso porque a nossa rede hoteleira tava muito pequena em relação... 

Nós ainda não sabemos se “tá” aumentando... 

(TODOS FALAM). 

R: Mas a taxa de ocupação aumentou em dobro.  

R: Eu nem falo de um retrato de nossos hotéis. Historicamente, eu tenho dados 

desde 2005, com relação à taxa de ocupação eu vou falar que eles estão passando 

realmente por um momento maravilhoso. A rede hoteleira.  

R: A rede hoteleira é um termômetro. 

R: Sim.  

R: É. 

P: Além da rede hoteleira, como vocês estão vendo esse crescimento do 

mercado? Está refletindo em quais outras áreas?  

R: Por exemplo, acho que até na própria cultura. A quantidade de eventos culturais 

que são realizados hoje em Belo Horizonte... 

R: Eventos. 

R: Eventos técnico-científicos. O pessoal “tá” tendo até falta de mão de obra para 

realização desses eventos.  

R: Exatamente. 

R: Eu colocaria dentro dessa área de eventos como termômetro duas situações: 

espaços para eventos na cidade, que não são muitos, mas os que têm, sejam eles 
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dentro de hotéis ou EXPOMINAS, MINASCENTRO, estão sempre cheios, com 

agendas fechadas até 2016 e isso eu acho que é um termômetro. Está fechado por 

quê? Porque tem evento aqui. Aí você começa a cruzar com a taxa de ocupação 

hoteleira então você vê que tem isso. Também dentro dessa situação que o 

Participante 3 falou, da questão da mão de obra: a gente tem visto, em grandes 

eventos, que a mão de obra daqui... Estou falando dos qualificados. Não está sendo 

suficiente para a demanda. Então, você vê sempre empresas do Rio, São Paulo e 

outras capitais vindo para Belo Horizonte para realizar determinados tipo de evento. 

Como complementação, alguns por terem uma qualificação diferente, mas grande 

parte por complementação, por aqui não se estar conseguindo suprir a demanda. 

R: Eu acho que nós precisamos refletir positivamente e não sei se estamos 

aproveitando na íntegra essa oportunidade que está acontecendo no mercado. 

R: Ia falar exatamente isso.  

P: Que tipos de eventos têm dominado essa pauta, essa agenda para vocês? 

Está caminhando para que viés, qual direção?  

R: Me chama muita atenção os eventos técnico-científicos. São muitos. 

R: Mas os gastronômicos também têm aumentado muito de volume. 

R: Saúde.  

R: É porque os científicos também têm os de saúde.  

P: Tem os técnico-científicos, de saúde... 

R: Saúde está dentro do técnico-científico, que são: os congressos, simpósios de 

medicina.  

R: Mas, eu acho que os culturais, também têm crescido. 

R: Também.  

R: Gastronomia também tem crescido muito. 

R: A gente tem uma oferta muito boa. Se você olhar Belo Horizonte, há cinco anos 

atrás, o que se tinha para fazer de graça, e com preços mais acessíveis, era uma 

coisa. E, hoje em dia, você pode estar quebrado de grana, que você consegue ter 

uma programação cultural muito bacana. Na data de hoje, quinta-feira, a gente tem 

aquele Anima Mundi que é genial, e tem o outro aqui na Praça da Estação, esqueci 

o nome. Mas, enfim, são várias coisas geniais de se fazer na cidade. 

R: Fora os equipamentos turísticos que aumentaram significativamente. O Centro 

Cultural Banco do Brasil que acabou de ser inaugurado ontem, lá na Pampulha o 

novo museu Casa de JK, o Cine Brasil que acabou de reinaugurado, fora todo 
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aquele circuito cultural da Praça da Liberdade. Se você contar que esses 

equipamentos surgiram nos últimos cinco anos. Há seis anos atrás, quando nós 

entramos na BELOTUR, não existia nada disso. Agora, o que acontece isso é muito 

novo e o público brasileiro e estrangeiro ainda não sabem disso. Nem o próprio belo-

horizontino sabe. Então as pessoas perguntam o senso comum, uma pessoa 

qualquer: nós queremos trabalhar o turismo, até mesmo em relação à BELOTUR, 

“mas vocês mostram o quê? Belo Horizonte não tem nada! Belo Horizonte não tem o 

que fazer.” Ainda persiste essa ideia de que nós não temos o que oferecer. Isso está 

mudando radicalmente, não só em termos de eventos – científico, técnicos, culturais 

– e principalmente o número de equipamentos, mas como é tudo recente ainda não 

ta sendo apropriado.  

P: Esse número de equipamentos, para vocês, ele é suficiente hoje?  

R: Não é suficiente, mas ele melhorou radicalmente. 

R: Aumentou muito.  

P: Tem espaço? 

R: Tem. 

R: Vou te dar um exemplo: eu, como guia de turismo, recebo pessoas do Brasil e do 

mundo inteiro. Até pouco tempo atrás, o tempo que eles davam de um city tour em 

Belo Horizonte era de três a quatro horas, no máximo. Hoje, com três a quatro 

horas, você não consegue visitar a Praça da Liberdade. Então, o que antes a gente 

conseguia mostrar de Belo Horizonte em três ou quatro horas, hoje, precisamos de 

dois a três dias para conseguir mostrar.  

R: Isso não contando com entorno, “né”? 

R: Eu queria só emitir uma opinião: eu acho que falta integração de um segmento 

turístico com o outro... 

R: Isso eu concordo. 

R: Eu não acho que Belo Horizonte tem um grande produto para trazer o cara do 

Nordeste, por exemplo. Mas através dos eventos, de repente, técnico-científico ele 

teria a possibilidade... 

R: Desperta o interesse. 

R: De conhecer a cidade utilizando até para a sua própria cultura. Aí eu estaria 

enriquecendo, por exemplo, o meu produto evento. A partir do momento que eu 

estaria inserindo a cultura, a nossa gastronomia... Não há uma articulação desses 

setores, exatamente, até para fomentar a própria atividade política.  
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P: Eu vou querer discutir isso mais com vocês. O Participante 3 falou aquela 

questão do viés para negócio, você está me falando essa questão da 

articulação e isso vai ser uma pauta importante para a nossa discussão. A 

gente precisa entender e mapear bem o que está acontecendo com essa 

articulação. Mas vamos tentar seguir um pouquinho mais o que está anotado 

aqui, senão, eu vou ficar com uma dúvida danada na minha cabeça. Olha só, 

mais uma perguntinha para vocês, agora ligada à Copa do Mundo. Nós 

estamos há menos de um ano da Copa do Mundo, e já realizamos a Copa das 

Confederações. Como vocês avaliam a realização da Copa das Confederações 

– o impacto dela talvez no turismo de BH – e como vocês acreditam que será a 

Copa do Mundo também, que está há menos de um ano para a sua realização? 

Eu queria que vocês avaliassem essa experiência da Copa das Confederações, 

já com um olhar também para a Copa do Mundo. O que vocês tiraram de 

proveito da Copa das Confederações e como Belo Horizonte está caminhando 

para a Copa do Mundo?  

R: Eu acho que a Copa do Mundo foi uma oportunidade muito bacana. Eu tinha 

trabalhado diretamente na época no Comitê, que agora é Secretaria. Ela colocou 

uma data importante, ela fixou aquela data, foi um objetivo. Daí um trabalho que eu 

acho que pode até estar ligado ao plano de marketing seria pegar, como eles 

fizeram, uma consultoria de projetos, no caso aqui foi o MDG, para poder ajudar a 

traçar os projetos para fazer as ações e mesmo assim muita coisa não foi feita, 

muita coisa atrasou e não foi aquilo tudo. Mas de qualquer forma, por ter esse 

momento importante, conseguiu reunir vários atores da Prefeitura, não só da 

BELOTUR, várias secretarias para trabalhar. Eu acho que a mobilidade, que todo 

mundo morria de medo, até funcionou muito bem, inclusive. Agora, você estava 

falando do plano de marketing, às vezes pode ser uma oportunidade: pegar este 

momento de Copa do Mundo também e focar o plano de marketing nele também. Já 

que a gente vai ter essa vitrine toda de jornalista, de gente de fora, essa exposição 

toda, a gente escolhendo objetivo, escolhendo uma imagem que a gente quer 

passar, a gente concentrar nesse momento. Talvez, porque, aí, a gente não fica com 

plano de muito longe. É uma parte do plano: para a Copa a gente vai fazer isso. 

(TODOS FALAM).  

P: Ter um direcionamento para a Copa.  
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R: A maioria dos planos não tem isso. Aqui para a Copa vamos aproveitar e vamos 

fazer isso, por exemplo. Às vezes é uma ideia... 

P: Mas os outros planos, hoje, não contemplam isso?  

R: Quais outros planos? 

R: Para a Copa? 

R: BH Metas e Resultados? 

(TODOS FALAM). 

R: Porque é o seguinte, a Copa não sai da BELOTUR para a Prefeitura. A Copa sai 

lá do Comitê, da Secretaria... 

R: Existe uma secretaria especial para isso.  

R: A Secretaria fez uma linha e nessa, obviamente, tem muitas ações da BELOTUR, 

mas o plano mesmo de Copa... 

P: Não está integrado? 

R: Ele está integrado, mas a BELOTUR... 

R: Mas, não é a BELOTUR que dirige.  

R: A BELOTUR é uma das pernas mais importantes... 

R: Ela é executora, vamos dizer assim.  

R: Mas o tronco é a Prefeitura. Então o plano não parte da BELOTUR. Eu acho que 

teve muita contribuição da BELOTUR. 

R: Sem dúvida! Desde 2009. 

R: A gente foi em peso lá nas coisas... 

R: Desde 2009 nós participamos de todo aquele planejamento... 

R: Depois, com o enxugamento do Ministério do Turismo, a gente teve que diminuir 

muito, porque o Ministério do Turismo era uma torneira de dinheiro aí depois deixou 

de ser. 

P: Então, dada essa experiência, dado o aprendizado, como vocês imaginam 

que vai ser a Copa do Mundo em Belo Horizonte?  

R: Bom, só falando um pouquinho da Copa das Confederações: na verdade o 

momento político do Brasil desarticulou, não só em Belo Horizonte, mas acho que 

em todo o Brasil, boa parte das ações de marketing que nós tínhamos planejado... 

R: Ninguém esperava.  

R: Ninguém estava preparado para as manifestações, para quebra-quebra, para 

quebradeira, enfim, muita coisa...  

R: Muita coisa foi cancelada.  
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R: Muitos eventos foram cancelados. Então é muito difícil a gente fazer uma 

avaliação daquilo que foi planejado sendo que houve um elemento inesperado que 

desarticulou tudo. Eu te confesso que eu tenho muito medo do ano que vem porque, 

independente do conteúdo político e social que venha isso, parece que existe uma 

expectativa no Brasil de se repetir ou mesmo ampliar o que aconteceu nesse ano. 

Aí, nós poderemos correr o risco de, mais uma vez, fazer planejamentos e eles não 

serem executados e o que é pior: dessa vez nossa visibilidade vai ser maior porque 

vêm pessoas do mundo inteiro e, aí, todas essas ações, essa oportunidade que eu 

enxergo e sempre enxerguei, as Copas como uma oportunidade, podem ir por água 

abaixo.  

R: Mas gente, só um minutinho. Fernando, acho que não respondemos sua 

pergunta. Você repete ela para mim? Pelo o que eu entendi que você nos 

perguntou, foi o que nós vimos na Copa das Confederações... Nós tivemos um 

grande problema na Copa que foram os jogos que caíram pra gente: nós não 

recebemos um volume grande de pessoas devido aos jogos que aqui aconteceram... 

R: Mas eu tenho dados que a gente recebeu, por exemplo, turistas do Japão, 

México, muito turista. 

R: Muito turista. 

R: Sim, mas não o quanto era esperado.  

P: Para efeito de organização, como vocês avaliam? Tirando a questão do 

problema das manifestações. 

R: Eu avalio muito positivamente. Eles falam que a Copa das Confederações é um 

evento teste. Ela é teste para algumas situações, mas eu não acho, por exemplo, 

em termos de recebimento de turista, para isso, não foi teste não. Apesar de que eu 

me impressionei com o volume de turistas mexicanos e japoneses que vieram para 

cá, não foram dez nem vinte, a gente teve uma quantidade aí de três mil mexicanos 

que vieram. É pequeno? É, mas já aconteceu isso antes? Não. Então isso pra mim 

foi uma oportunidade. Eu acho que a cidade teve uma oportunidade, teve algumas 

críticas que eu vejo muito positivas, de mudar o seu esquema, a sua rotina para a 

realização desses jogos que aconteceram aqui. Tivemos alguns jogos e tínhamos o 

plano A, B, C, até o G para a gente conseguir realizar uma coisa legal. Teve essa 

questão política, mas, sinceramente, eu acho que não influenciou dentro de alguns 

tipos de planejamentos que seriam necessários para o recebimento de turistas no 

próximo ano. Para 2014 eu vejo muito positiva essa Copa aqui em Belo Horizonte. 
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Estou depositando todas as minhas expectativas nisso. Acho que, se a gente 

conseguir realizar um bom trabalho, o que vai deixar de visibilidade, de mostrar Belo 

Horizonte... Não só Belo Horizonte, mas o Brasil em geral. Como um país 

interessante, um país seguro, um país que tem muitas coisas para fazer, que tem 

uma cultura única, a gente vai ter bons resultados para os próximos anos, depois de 

Olimpíadas e tal.  

P: Mas, para vocês essas ações de marketing devem ser feitas antes dos 

eventos então? 

R: Sim. 

R: Com certeza, porque até dezembro, quando sair essas situações, vai ser definido 

o número de turistas até dezembro, quando eles estão comprando os pacotes para 

eles virem pra cá. Então, se a ação de marketing começar depois de dezembro, na 

minha opinião ela já não vai ter a mesma força, o mesmo efeito não. Com certeza 

não. Tem que ser feito antes. 

P: Agora o seguinte, para vocês, quem está se preparando melhor e quem está 

se preparando pior para a Copa do Mundo?  

R: Das cidades? 

R: Você fala as cidades? 

P: Das cidades, do trade... 

R: Aqui em Belo Horizonte? 

P: Em Belo Horizonte?  

R: No meu ponto de vista é o receptivo.  

P: Melhor ou pior? 

R: Pior.  

R: Você está chamando de receptivo os operadores e os agentes? 

R: De receptivo, sim. 

P: Por que eles estão se preparando pior para você? 

R: Porque eu acho que Belo Horizonte, pelo tamanho da cidade que é o volume de 

coisas que estão acontecendo, nós temos pouquíssimos receptivos profissionais, 

que realmente trabalham profissionalmente. 

R: Até por uma questão de cultura, nós somos muito mais uma cidade emissiva do 

que receptiva. Eu acho que isso é um grande problema que a gente tem. Uma 

questão de cultura. 
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R: A outra questão que eu acho é a questão do preço. Por exemplo, a hotelaria: a 

hotelaria de Belo Horizonte é caríssima! 

R: Caríssima! Uma das mais caras do Brasil. 

R: Nós já tivemos problema na época do BID e voltamos a ter problema na época da 

Copa, porque a hotelaria quer ganhar tudo que ela vai ganhar em cinco anos em um 

evento. Eu acho que esse é o outro lado que eles estão pecando.  

R: Voltando a uma coisa que você tinha colocado na questão da Copa, inclusive 

pensando na Copa das Confederações... 

R: Do aeroporto também, gente. 

R: ... Eu acho que a Copa das Confederações, até pensando para a Copa do ano 

que vem, em termos de infraestrutura, o que tinha que ser feito já foi feito e não tem 

mais jeito de fazer mais nada... 

R: Não dá tempo de fazer mais nada.  

R: Uma das questões que me preocupa muito, até em questão dos turistas que 

virão, é o problema da informação, ok? Eu acho que a gente tem que saber fazer o 

arroz com feijão muito bem feito, porque a partir do momento que eu conseguir fazer 

isso com qualidade, eu terei. O público da Copa do Mundo é um público 

diferenciado: ele vem para assistir jogo, para festa, pelo menos. É isso o que tem 

acontecido nos outros países. Um público que eu acho que a gente tem que 

trabalhar efetivamente, são os jornalistas, um legado que essa Copa vai deixar ao 

turismo do país. 

R: Isso é fundamental.  

R: Então, o que eu penso é o seguinte: que ação nós estamos fazendo realmente 

para esses jornalistas, sendo que eles chegam em uma cidade com trinta dias de 

antecedência de uma Copa, eles não têm interesse só de falar de futebol dentro dos 

seus programas, eles querem conhecer, trazer novidade, mostrar a cidade. Acho 

que as ações têm que ser muito mais fundamentadas nesse tipo de público. 

R: Concordo. 

R: Que são os jornalistas. Eu não vejo muita ação em função disso.  

P: Quais ações que você...  

R: (INCOMPREENSÍVEL 50’44’’), press kit, coisas desse jeito porque eles são 

formadores de opinião. Na verdade eles vão estar vendendo. Você vai, leva, trata a 

pão de ló.  

R: Trazer, mostrar os atrativos...  
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R: Todos os atrativos... 

R: Acho que tem algumas coisas muito bem bestas e algumas mais complexas, mas 

que eu lembro pensando em Copa e Olimpíada que jornalista fica e eu acho que o 

público está, porque o jornalista não vai onde não tem público... Por exemplo, na 

África do Sul, o pessoal botou... Agora não lembro a cidade... Umas chuteiras 

gigantes, uma bola gigante... Sei lá... 

R: Se vestiu para o evento... 

R: Um negócio... Um lugar, uma referência que o jornalista de lá. Lá em Londres, 

eles pegaram aqueles ônibus que todo mundo já conhece, e fizeram um ônibus com 

dois braços mecânicos e o ônibus fazia flexão de braço. Então, era um monstro de 

um ônibus fazendo flexão. 

R: Para chamar a atenção mesmo... Criar... 

R: Deixa eu só voltar a questão da informação que eu acho importante. Nada disso 

funciona se você não uma boa informação. 

R: É verdade.  

R: Isso é fundamental para eles se deslocarem dentro da cidade, para ter segurança 

dentro da cidade, e eu acho que a gente precisa trabalhar os nossos materiais de 

informação, e não só os postos de informação.  

(TODOS FALAM).  

R: Acho que um grande gargalo em todo e qualquer evento é articular essas 

informações com todos os envolvidos no processo. Na verdade, um evento como 

esse é um jogo de vaidades, o estado quer aparecer, a Prefeitura quer aparecer, o 

Ministério quer aparecer, a empresa quer aparecer, é muito cacique para pouco 

índio e as informações ficam muito no nível do alto escalão, mas aquelas 

informações básicas, que aquele que tá lá na ponta, que precisa saber, não chega 

até ele. Aí, um turista chega para um rapaz que tá lá “posso informar” e fala “fulano, 

preciso disso” e ele não sabe, porque a informação não chegou até ele. Isso é um 

gargalo complicadíssimo... 

P: Esta capacitação não está acontecendo?  

R: Ela aconteceu, mas, exatamente por esse jogo de vaidades, ela foi um problema. 

Por exemplo, a questão do voluntariado: teve um voluntariado FIFA e teve o 

voluntariado do Brasil, que o Ministério dos Esportes tomou para si essa 

capacitação, e os voluntários da Prefeitura. “Olhe”, três tipos de voluntariado 

diferentes. O voluntariado que foi do Ministério dos Esportes não deixou, sequer, a 
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nossa Prefeitura participar da qualificação! A UNB veio aqui qualificar as pessoas 

sobre a cidade de Belo Horizonte e, na última hora eles me deram uma hora e meia 

para fazer uma palestra. Eu achei interessante porque tinha cerca de setecentas 

pessoas, eu fui aplaudida de pé e alguém falou assim: “Poxa, vocês não estão 

dando a palavra para ela e a qualificação dela que é importante para nós”. Isso está 

escrito, está gravado e foi levado para o Ministério dos Esportes. Então existe uma 

desarticulação: A FIFA treina o grupo deles, o Esporte, a Prefeitura e eles não 

conversam entre si e vira uma confusão.  

R: Mas aí você tem outro problema: esses estarão muito nos dias dos jogos, e a 

informação que a pessoa precisa ter nos dias anteriores... 

R: Antes de chegar... 

R: Disponível para ela na cidade. 

R: Também! 

R: Antes, inclusive, de vir para a cidade.  

R: É outro problema que a gente tem que analisar.  

R: Tem que ter informação bem antes, para promoção... 

R: Exatamente. Para optar vir para cá. 

R: Eu acho que antes dessa questão da informação e isso é uma questão que me 

preocupa muito, é a questão da promoção. Por que a pessoa vai querer vir para 

Belo Horizonte? A seleção dela vai jogar aqui e estar aqui só um dia e tem mais dias 

que ela vai ficar aqui e por que ela virá?  

R: Eu não. Depende de como a gente vai promover. 

R: É, vem ver o jogo e vai embora no dia seguinte. 

R: Porque tem São Paulo, Rio...  

R: Mas não houve esse tipo de promoção. Se houve eu não percebi. 

R: Eu também não percebi. 

R: Eu também não.     

R: Foi fraquíssimo. 

R: Pode até ser que tenha... 

R: Vou falar duas coisas: uma quando você falou do acervo em uma pergunta lá 

atrás e eu acho que seria interessante incluir esse acervo da Copa que o 

Participante 3 falou. Existe uma Secretaria da Copa, então, de repente, fazer esse 

contato com a Copa para ver o que eles têm de acervo lá. Depois, se eu estiver 

errada, perdão, mas como eu vou fazer um plano de marketing se eu não sei o que 
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eu tenho, se eu ainda não consigo enxergar Belo horizonte conscientizada. O que eu 

tenho de produto, de roteiro, a informação é bamba... Então, eu acho que um dos 

motivos que a cidade não se apropriou do plano de marketing, nem a própria 

BELOTUR, é porque a gente não sabe o que a gente tem.  

(TODOS FALAM). 

R: Só um minutinho. Deixa eu voltar nisso aí, porque tem duas coisas que ficaram 

engasgadas, que eu queria voltar: uma é exatamente isso que a Participante 5 está 

falando. A Participante 4 comentou que tem um grupo lá na BELOTUR de 

profissionais, altamente gabaritados, que estão discutindo a missão, a visão, o 

negócio da BELOTUR, e fazendo o planejamento 2014. Numa opinião minha, 

profissional, como você desenvolve um trabalho desses antes de um trabalho que 

você contratou com um plano de marketing a ser apresentado? Quer dizer, todo 

esse trabalho, esse esforço que eles estão tendo de planejar para 2014, para criar a 

missão, a visão e o negócio, ao chegar o plano de marketing pode ser todo jogado 

por água abaixo ou estar completamente na contramão do que o plano de marketing 

falou. Isso eu estou dizendo, por que você fez uma pergunta para a gente de como 

estaria combinado o plano de marketing, o Projeto Sustentador da Prefeitura e o 

PDITS. Eu acho que o plano de marketing teria que ser a base, principalmente para 

o Sustentador. O que entra no Sustentador teria que ser ações do plano de 

marketing, até porque o que entra dentro do Sustentador é o que, normalmente a 

Prefeitura garante no orçamento. Então seria uma forma de nós garantirmos a 

execução do plano de marketing, uma vez que nós entendemos que o plano de 

marketing, nós contratamos por entender que é importante para balizar a BELOTUR 

e o turismo da cidade de Belo Horizonte. O PDITS eu vejo um pouco diferente, me 

corrija o Participante 3 que sabe mais de PDITS do que eu. O PDITS foi um trabalho 

que é obrigatório a ser feito para conseguir entrar no... 

R: PRODETUR 

R: No PRODETUR. Então, na verdade, o que eu acho que teria que ter acontecido 

era, ao finalizar o PDITS, ele bater exatamente ou o plano de marketing estar todo 

inserido dentro do PDITS. O PDITS chegar à conclusão de que o nosso plano de 

marketing está ok.  

R: Deixa eu só fazer uma observação, que o próprio termo de referência da 

contratação da CHIAS tem: eles teriam que fazer uma avaliação também... 

R: Sim, eu sei. 
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R: Então o PDITS é uma base para montar... 

R: Isso agora, “né”, Participante 6? Porque o PDITS aconteceu antes dessa 

remodelagem do plano de marketing, porque o plano de marketing já existia quando 

foi feito o PDITS. 

R: Não, espera. Ele é pós primeiro plano de marketing... 

R: Isso que eu estou te falando. 

R: ... Não tinha uma relação na época. Não acompanhou o plano de marketing 

antigo.  

R: Isso que eu to falando, não acompanhou o plano de marketing antigo... 

R: Não totalmente, mas tem pontos... 

R: Mas leva em consideração... 

R: Não estou falando que não leva em consideração, Participante 6. Não estou 

falando que não leva em consideração, mas eu estou dizendo que esse trabalho 

agora... Por isso que nós pedimos que eles avaliassem o PDITS. Um tem que estar 

juntinho com o outro. 

R: Sim, com certeza.   

R: Com o Sustentador também e não está. Nenhum dos três está alinhado.  

R: Não vou nem falar que não estão... 

R: O produto não está pronto... 

R: Então não posso falar. 

R: Mas o antigo não está.  

R: Deixa eu só dar uma visão mais prática aqui. Estrago feito, ordem, não vai dá pra 

gente inverter, não dá pra gente voltar no tempo... O PDITS é um negócio muito 

completo. Eu não vou julgar bom ou ruim e também não sei. Ele é muito grande, se 

você olha para ele, você vê. É muita verba, e é muito lado que ele vai também. Eu 

acho que uma coisa talvez a gente possa aproveitar. É o seguinte: já tendo em 

mente que a gente não vai conseguir executar o PDITS, a gente não vai conseguir 

verba de tudo que está previsto lá no PDITS porque é muito grande... 

R: Muito completo.  

R: Muito completo e tudo mais, talvez esse alinhamento seja... Tendo objetivo, tendo 

o plano de marketing, olhar para o PDITS e falar “gente, coloca o PDITS nisso, nisso 

e nisso e ponto”. 

R: Sim. 
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R: O marketing olhar e talvez lá no PDITS, você consiga. A gente teve uma reunião 

muito esclarecedora da realidade onde o pessoal da prefeitura estava falando sobre 

o PDITS. Você tava?  

R: Tava. 

R: É o seguinte: Ele falou assim “PDITS, gente, vocês vão ter que trabalhar com o 

que vocês têm de projeto executivo. Não dá tempo de vocês inventarem de fazer 

projeto executivo e não sei que pra um milhão de coisa. A não ser que no PDITS 

tenha um projeto executivo lá.” Vou executar pelo PDITS o Espaço Municipal de 

Conferência, sei lá, alguma coisa assim, Espaço Municipal de Eventos, “né”? Então 

talvez eu acho que essa linha do marketing com o PDITS seja apontar no PDITS 

alguns lugares para gente atirar. Porque no PDITS não dá... 

P: Então é possível tirar um pouco do PDITS para poder ter um alinhamento e 

no futuro esse PDITS tem que ser revisto para que ele possa acompanhar o 

plano de marketing.  

(TODOS FALAM).  

R: Mas o PDITS não é revisto, é? 

R: Sim, ele pode ser revisto.  

R: Para voltar e entrar de novo no PRODETUR, como é?  

R: Na verdade o PDITS é um estudo para poder orientar... 

R: É um plano. 

R: É. Um estudo, um plano para poder orientar as verbas do PRODETUR. O que o 

Ministério do Turismo fazia era cada um na nossa telha e tinha verba no Ministério a 

gente fazia. Aí, acontecia o contrário: a gente via uma verba no Ministério e queria 

puxar o dinheiro... 

R: E aí desenvolvia um projeto para pegar. 

R: Nem desenvolvia um projeto, e o projeto devolvia o dinheiro... 

R: Isso é para eles terem mais uma garantia de que as verbais estariam sendo 

utilizadas... 

(TODOS FALAM). 

R: Eu só queria colocar isso para mostrar como as ações são dessincronizadas, 

entendeu?  

R: Sim, eu sei. 

R: Completamente! O que está no Sustentador, não está no plano de marketing, no 

primeiro... 
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R: Agora não adianta mais... 

R: Dentro do PDITS. 

P: Acho que essa parte deu para mapear legal. Agora, qual vai ser o legado da 

Copa para Belo Horizonte?   

R: Ah... 

R: Depende. 

R: É, depende.  

R: Bom, a expectativa de tudo o trade turístico, desde 2009 quando nós começamos 

com o Comitê da Copa que virou uma Secretaria Extraordinária, é “vamos lançar 

Belo Horizonte Internacionalmente.” Porque Belo Horizonte não existe, certo? Hoje 

se você chegar nos países europeus e perguntar o que conhece do Brasil... 

R: Seja Colômbia. 

R: “Eu conheço São Paulo, Rio, Foz do Iguaçu”, alguma coisa assim, mas Belo 

Horizonte não existe. Hoje ainda tem o agravante que as pessoas falam assim: “Ah, 

lá no Brasil, em Minas Gerais existe Brumadinho que tem o INHOTIM.” Brumadinho 

está ficando mais conhecido do que Belo Horizonte internacionalmente em função 

do INHOTIM. Então Belo Horizonte não existe e essa era a oportunidade, é a 

oportunidade, de mostrar para o mundo “Olha, nós existimos, estamos aqui”. 

R: É a visibilidade. 

R: É, mas depende muito de como nós vamos nos mostrar, porque se nós 

conseguirmos nos mostrar bem, eu acho que a gente pode colher os louros disso, 

mas se não fizermos bem o para casa, podemos nos visibilizar... 

R: Negativamente. 

R: E as pessoas falarem “Olha, quando você for ao Brasil, nunca vá naquele lugar 

lá, pelo amor de Deus.”. 

R: É tempo perdido... 

P: Vamos lá então. Vamos avançar nisso aí e ver essa questão do “tempo 

perdido”. Eu queria entender, na visão de vocês quais são os principais 

atrativos ou os principais aspectos de Belo Horizonte que os diferenciam de 

outros destinos no Brasil? 

R: Eu posso fazer só uma coisa importante? É para a questão alinhar: existe uma 

classificação, uma diferenciação de atrativo. Tem alguns atrativos no mundo que são 

tão diferenciais que não precisa nem de ação de marketing. Exemplo: Torre Eiffel 

em Paris, só existe lá; você vai no Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a Muralha da 
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China, ok. Mas na grande maioria do mundo os atrativos existem e competem entre 

si. Praia tem em um monte de lugar, cidade histórica existe em um monte de lugar, 

floresta existe em um monte de lugar e isso acontece com Belo Horizonte. Existe um 

engano: Belo Horizonte tem atrativos? Tem, só que os nossos atrativos são 

relativamente comuns, não nos diferenciam muito, por exemplo, de Curitiba ou Porto 

Alegre ou qualquer outra cidade. São relativamente iguais. Foi o que o Participante 6 

falou: para que a gente consiga vender, como nossos atrativos são relativamente 

comuns, nós temos que agregar valor. O “agregamento” de valor vem com... 

R: Serviço de qualidade, informação de qualidade. 

R: Com serviço, com cultura, com eventos, gastronomia, assim, eventos culturais, 

eventos gastronômicos, porque essas pessoas quando vão viajar (nós estamos no 

mundo capitalista), todo mundo quando viaja sempre quer ter o máximo da viagem. 

Então, o que faz uma pessoa ir para Paraty ao invés de Ouro Preto? Paraty, além de 

ser uma cidade histórica, tem praia. É um plus, um “agregamento” de valor. E por 

que a pessoa faz a opção entre Ouro Preto e Tiradentes? Porque Tiradentes tem o 

festival de gastronomia e já que eu vou eu participo de um evento gastronômico. É 

mais ou menos isso, pelo menos na minha forma de ver, que é o caminho para Belo 

Horizonte. Belo Horizonte vai oferecer eventos culturais, científicos que as pessoas 

virão participar desses eventos e, como “agregamento” de valor, conhecerão os 

equipamentos, os atrativos da cidade. Eu não consigo perceber Belo Horizonte 

como uma cidade turística sem esses “agregamentos” de valor.  

R: Quase que os “agregamentos” são mais importantes que os próprios atrativos. 

R: Quase isso.  

P: Então, hoje vocês não veem Belo Horizonte com diferenciais, em relação às 

outras cidades. Isso é consenso para todo mundo?  

R: Sim. 

R: É. 

R: Toda cidade é diferente uma da outra... 

R: Claro. 

R: Isso é verdade, mas eu “tô” falando... 

R: Eu acho que tem um diferencial que é muito pouco explorado aqui que é a nossa 

hospitalidade. Eu acho que é um grande diferencial, na minha opinião. O que eu falo 

de hospitalidade é muito interessante: mineiro tem uma coisa interessante que 

quando ele abre sua casa efetivamente ele bota o cara na cozinha. Ele entre ali 
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dentro como se tivesse atingindo o próprio coração da pessoa. Para ele poder 

chegar na cozinha ele tem que passar pela casa inteira, então ele realmente se 

abre. Eu acho que mineiro tem essa característica que é muito pouco aproveitada e 

eu acho que é um grande diferencial, principalmente quando eu estou falando de 

turismo. 

R: Que é agregar valor, Participante 6. 

R: É “agregamento”, sabe por quê? O fato de eu ser hospitaleiro, não vai suscitar 

alguém que saia da China para vir para cá.  

TODOS FALAM. 

R: Mas “peraí”, não estou falando da China, estou falando como é que você vai 

trabalhar a questão até para uma identidade.  

R: Ok, com relação à identidade sim.  

P: Vamos avançar um pouco nessa discussão. Vocês estão me falando que 

Belo Horizonte, vamos dizer assim, é uma cidade de aspecto mais comum, que 

tira mais proveito dos seus eventos para que as pessoas possam 

possivelmente conhecer o restante da cidade... 

R: Deveria utilizar... 

P: Mas a cidade tem algum... Tem algum produto ou, sei lá, algum motivador 

de fluxo turístico além desses eventos?  

R: Mercado Central. Mas não é motivador.  

R: Ninguém sai da sua cidade para ver o Mercado Central. 

R: É. Não é motivador.  

R: Acho que um produto único hoje, pra mim é o produto mais interessante, mas aí 

já é minha opinião... Mérito ou não a gente ter olhado para a cultura por um tempo, 

mas não foi trabalho nosso, foi trabalho do estado é o Circuito Cultural da Praça da 

Liberdade. É uma coisa única. Não “to” falando que a pessoa vai se deslocar da 

China, mas é uma coisa única porque, por exemplo, Mercado Central tem em um 

monte de lugar, parque e feiras têm em um monte de lugar.  

R: Deixa eu voltar um pouquinho nesse conceito que ele ta falando... 

(TODOS FALAM). 

R: ... (INCOMPREENSÍVEL 1H09’15’’) INHOTIM é um diferencial... 

R: Mas não é nosso. 

R: (TODOS FALAM). 

R: Belo Horizonte não pode ser trabalhada sozinha. 
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R: Isso é verdade. 

P: Vamos lá. Eu quero avançar nessa discussão um pouquinho. A Participante 

1 me falou ali que INHOTIM não é Belo Horizonte; Participante 6 já acha que 

INHOTIM está dentro do portfólio de Belo Horizonte. Qual é a opinião de vocês 

sobre a importância de INHOTIM para Belo Horizonte hoje? 

R: Fundamental! 

R: Fundamental. 

R: Ele é fundamental, mas a gente corre um risco: sabe qual a nossa maldição? 

Belo Horizonte é a porta de entrada para cidades turísticas. Essa é a nossa 

maldição. Teve época que as pessoas entravam e ia direto para Ouro Preto, 

Mariana ou ficavam hospedadas em Belo Horizonte, faziam todas as cidades 

histórias, mas nem um city tour fazia em Belo Horizonte. Hoje o INHOTIM é um 

diferencial porque lá não tem hospedagem, as pessoas vêm e ficam aqui, hoje nós 

já temos mais coisas para oferecer. Mas o Bernardo Paz tem um plano de fazer um 

resort lá, fazer um monte de hotel e se todo mundo começar a ir direto pra lá?  

R: Gente, não vai acontecer isso. Aí talvez seja um bom ponto... 

(TODOS FALAM). 

P: Eu quero entender o que a BELOTUR hoje faz para se aproximar do 

INHOTIM, para fazer com que INHOTIM seja um programa de Belo Horizonte 

também?  

R: Deixa eu só falar aqui: o negócio dos planos, complementando da Participante 1, 

está sim nos planos de fazer lá dentro hospedagem... 

R: E centro de convenções. 

R: Eu conversei com ele pessoalmente quando estive lá. 

(TODOS FALAM).  

R: Em algum momento, Brumadinho vai ter hospedagem decente... 

R: Já está tendo.  

R: O cara está querendo colocar até pista de pouso lá, para o cara rico mesmo já 

descer lá. 

R: Gente, vocês vão me desculpar, mas independente disso nós continuamos sendo 

a capital do estado... 

R: Porta de entrada. 

R: Mas eu não estou falando isso não. O problema é a gente botar ficha em 

INHOTIM, a gente vai...  
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(TODOS FALAM). 

R: Vindo para INHOTIM a pessoa vai querer vir a Belo Horizonte, já que está ao 

lado.  

R: Se a gente souber trabalhar, mostrar os nossos diferenciais... 

(TODOS FALAM). 

R: “Peraí”, gente. 

R: Eu falei que se a gente botar ficha em INHOTIM, a gente vai jogar para perder.  

R: Não vai. 

R: Eu acho que não.  

R: A gente fica pondo ficha ali, e daqui a pouco INHOTIM está independente... 

R: Não, gente. 

R: Não tem condição.  

R: Eu acho que agrega valor à Belo Horizonte. 

R: Acho que isso volta à pergunta que foi feita: que ações que a BELOTUR tem feito 

para poder trabalhar o produto INHOTIM sendo algo da cidade? Eu penso o 

seguinte: eu acho que ainda são muito tímidas as ações que são feitas ligando o 

INHOTIM a Belo Horizonte, mas quando você pega revista e vê reportagens de 

jornal e internet e tal, sempre se fala de INHOTIM ao lado da capital de Minas 

Gerais. Então talvez falte aí alguma articulação no sentido de: INHOTIM quando vai 

fazer sua divulgação, sua promoção, ele tem que falar de Belo Horizonte. Belo 

Horizonte quando falar dos seus produtos culturais, de museus e etc., tem que falar 

do INHOTIM. Um falando do outro. INHOTIM é um belíssimo atrativo, mas ele não 

vai crescer sozinho não.  

R: Vai não. 

R: Porque ele não tem estrutura para receber... Falta essa articulação. 

R: Mas já vai ter. 

R: Eles estão construindo.  

R: O que eles construírem lá não atende à demanda. Outra coisa: o próprio 

INHOTIM está entrando no Circuito Praça da Liberdade, ele vai fazer parte. Então 

por si só ele já está associado à cidade de Belo Horizonte.  

R: Os projetos já estão sendo desenvolvidos. As ações... 

R: Vai, ele vai ter...  

(TODOS FALAM). 
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R: A BELOTUR já fez várias ações em termos de promoção. A BELOTUR já levou o 

INHOTIM várias vezes em feiras. Não sei se é a melhor ação, mas alguma coisa é 

sempre feita... 

R: É parceiro. 

(TODOS FALAM). 

R: Mas que existe isso existe.  

R: Voltando àquela pergunta, porque eu acho que vale a pena a gente dar um viés. 

O Participante 3 foi muito feliz quando ele falou do Circuito da Praça da Liberdade 

que é um produto único. Em outros lugares tem milhares de tipos de museus? Tem, 

mas a questão de estar dentro de uma praça, com prédios históricos e diferentes 

tipos de museus isso sim é um diferencial da cidade, mas ele sozinho... Com o 

INHOTIM ou outro museu em outra cidade histórica, são sei... Ele sozinho... 

R: Eu acho que ele é um produto interno bacana, mas ele não tem poder de 

atratividade.  

R: Exatamente. O que nós temos que fazer? Isto é muito claro pra mim e pra gente 

que trabalha na área em geral, é trabalhar com os valores que a cidade tem: a 

hospitalidade, a gastronomia, os eventos culturais. Vamos pensar que a gente 

escolha o Circuito da Praça da Liberdade como o “tchan” da cidade, agregando 

valores com outras situações a gente consegue, sim, fazer um produto muito 

diferenciado, principalmente com a questão da hospitalidade envolvida com todas as 

outras coisas, que a gente já falou que agrega valor.  

P: Quais são esses produtos que contribuem efetivamente para posicionar 

Belo Horizonte de uma forma melhor? Vocês me falaram do Circuito Praça da 

Liberdade, INHOTIM... 

R: O Museu de Artes e Ofícios também está tendo uma aceitação muito boa, e já 

existe um plano da Fundação de Cultura de ampliar um circuito cultural, ali também 

do entorno... 

R: Um corredor. 

R: É. Um corredor. É uma coisa de futuro, mas o Museu de Artes e Ofícios não pode 

ser esquecido, porque ele também é um grande atrativo, e que pode vir a ser 

potencializado.  

R: Eu tenho uma ideia que eu acho que é para muito longo prazo na verdade e que 

foi muito discutida na questão da Copa: é o Circuito Cultural da Praça da Estação, 

contado como um circuito, mas tem um milhão de problemas e a coisa é difícil. A 
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partir de ter esses dois pontos, Praça da Liberdade e o circuito cultural, se fizer uma 

reestruturação tipo Lapa, na Rua da Bahia. Você teria dois polos e um corredor, só 

que isso está muito longe de acontecer ainda. Tem alguns pontos isolados: no 104 

tem muita coisa acontecendo, vai surgir um hotel gigante lá se o Eike Batista não 

quebrar antes, está pra surgir um hotel bacana ali na área, que eu acho que ainda é 

uma área da classe média para cima de Belo Horizonte, digamos, ainda rola uma 

fobia, por causa da Praça da Estação. A gente tem medo de ir á Praça da Estação. 

A gente tem que trabalhar, inclusive, essa imagem da praça... Ela ainda está tosca 

mesmo, você fica passeando lá, e vai acabar tendo problema. 

R: No dia a dia você tem medo mesmo.  

R: Se eu levar em consideração essa questão de eventos, como a própria 

capacitação de eventos para agregar essas coisas que a cidade tem, eu também 

pensaria muito nos polos econômicos, que a gente tem que poder ter alguns 

diferenciais, inclusive na capacitação de eventos. Então, trabalhar pensando 

também um pouco nesses polos. Pode ser o da moda, que eu acho que a gente tem 

competência para trabalhar, tem o de design que uma das referências.  

R: Tem TI também que está despontando.  

R: Saúde. 

R: Mas nós temos que criar alguma identidade para fazer essa atratividade, talvez 

pelos próprios eventos. 

R: Uma coisa que eu penso aí que está associada à demanda de mercado (se for 

pensar no lado de negócios) é o seguinte: o cara organiza um evento nacional e 

esse cara vai botar um milhão nesse evento dele ou da empresa. Um grande risco 

que esse cara tem, além de problemas estruturais com o evento, é as pessoas 

simplesmente não quererem ir. Sei lá, vou fazer um congresso de medicina, se for 

Fortaleza todo mundo cresce o olho, se for Rio todo mundo cresce o olho, então 

esse risco é muito grande. Essa oferta que a gente tem - que não são muitas 

estrelas, elas têm que ser trabalhadas muito bem, em conjunto. Aí, quando fala de 

cultura, talvez não seja querer aumentar o número de espaços culturais... 

R: É verdade. 

R: Uma coisa que eu vejo no Rio e São Paulo que é muito importante, eu acho, é 

uma agenda mais cheia e mais divulgada. E mais certa... 

R: E de maior qualidade. 
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R: Para saber que o cara vai fazer esse evento daqui um ou dois anos. Eu posso 

trazer um evento para Belo Horizonte na época do “Comida di Buteco”, se eu souber 

que o “Comida di Buteco” vai existir. Porque “esses caras” estão trabalhando com 

compromisso, pois evento é uma coisa muito arriscada. Tem muita gente de evento 

“pirando”, “passando mal” em época de eventos e muito mais. Então, eu acho que é 

aproveitar isso sempre tendo uma agenda cheia. A gente quase conseguiu isso com 

o jazz aqui em Belo Horizonte, mas andou e acabou. A gente conseguiu alguma 

epocazinha em Belo Horizonte que eu lembro que tinha jazz de domingo a domingo, 

mas não deu tempo nem de divulgar porque já não tem mais. 

R: Acabou antes.  

R: Você já não acha de segunda a segunda.  

P: Vamos lá, gente. Vamos continuar nessa discussão e eu tenho uma 

perguntinha para vocês: Entendendo que a oferta turística é o que entregamos 

ao consumidor e como entregamos, como vocês avaliam a oferta atual da 

cidade em comparação com outros destino políticos do Brasil?  

R: Ruim. 

R: Vou falar, desarticulada.  

R: Desarticulada. 

R: Eu vejo problemas pontuais, por exemplo, é lá na Igrejinha da Pampulha que é o 

nosso carro chefe de visibilidade, colocaram lá uma ciclovia passando em frente à 

Igrejinha da Pampulha. Eu não posso mais parar com ônibus de turismo lá, não 

tenho onde estacionar ônibus nem van. Aí eu tenho que ficar procurando um lugar 

para descer com os meus turistas, às vezes grupos de terceira idade, atravessar a 

pracinha, e na hora que eu vou atravessar, nem uma faixa não tem. A Igrejinha da 

Pampulha agora mudou o horário de funcionamento: fecha à uma hora da tarde no 

domingo. Você vai lá domingo à tarde e “tá bombando” de gente para entrar e não 

tem. Então: os nossos horários ainda são inadequados. Estou excluindo Praça da 

Liberdade porque é diferencial. De repente, você vai aos outros equipamentos, não 

tem alguém para te atender de forma adequada de orientação, de atendimento, de 

acessibilidade. Eu acho que nós ainda temos muito a percorrer. Estou excluindo 

Praça da Liberdade, porque é uma coisa nova e diferenciada, mas o restante... 

R: Está mal entregue. 

R: Está mal entregue. 

R: Mas eu acho que é muito em função da falta de articulação. 
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R: Mas tem que ser visto o seguinte: se a gente vai numa empresa de emissivo, o 

cara consegue montar um pacote para o Rio, para qualquer lugar que você quiser 

fora daqui, ele vai conseguir. Eu duvido que uma agência que você chegar e falar 

que quer ir para Belo Horizonte, e aí entra essa questão da desarticulação, o cara, 

primeiramente, não vai ter nada, as operadoras eu duvido que tenha alguma coisa 

de Belo Horizonte pronto; segundo, na hora que ele tentar fazer, se ele não cair 

talvez numa Master Turismo ou alguma coisa assim, ele não vai conseguir nem 

montar. Porque o cara não gosta de dar preço, porque não tem o preço formatado 

aqui. Poucos têm, acho que só a Libertas... 

R: Que é nova. 

R: Que coloca os preços sai dia tal e tem uma cabeça completamente diferente. A 

BH (INCOMPREENSÍVEL 1h22’18) é muito bacana nesse sentido também, mas é 

muito pequenininha para ter essa força. Então, eu acho que nem chega essa 

imagem lá, nem chega essa informação lá e, se chegar, ainda vai bater na 

desarticulação.  

R: Mas eu posso te dizer uma coisa agora que estou entrando lá no marketing e 

estou batendo nesta tecla: a gente tem falado muito em qualificar o receptivo aqui, 

em fazer a divulgação dos atrativos e novos roteiros para o receptivo aqui. Eu 

defendo que nós, BELOTUR, temos que levar opções de roteiro e formatação para 

fora, para os operadores de fora. Por quê? Se os daqui não dão preço, se ele sabe o 

que tem aqui ele precifica. O grande problema é que a gente fica apostando só no 

receptivo daqui, que é complicado. Eu tenho que mandar para o Rio, para as 

operadoras do Rio “Olha, Belo Horizonte oferece isso, tem isso, isso, isso, isso. Tem 

esse roteiro, tem aquele roteiro”... 

R: Tem que visitar, tem que mostrar o que tem, tem que trazer para o cara conhecer. 

R: A gente tem que mostrar para os operadores daqui para eles poderem vender, 

pelo o que eu entendo. 

R: Não necessariamente.  

R: Eles podem montar lá.  

R: Mas se os caras montarem aqui eles conseguem. 

R: Eles montam lá, é isso que a gente ta falando. 

(TODOS FALAM). 
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R: Só um minutinho para esclarecer: eu trabalho como guia de turismo há trinta anos 

e eu conto no dedo nesses trinta anos, às vezes, que eu trabalhei para receptivo 

daqui. Eu só trabalho com receptivo de fora, que precificam lá, e fazem aqui. 

R: Eles contratam aqui, terceirizam o serviço daqui.  

P: Estou vendo que tem um monte de coisa para fazer, mas Belo Horizonte tem 

ou não tem oferta?  

R: Tem. 

R: Tem. 

R: Tem sim. 

R: Com certeza. 

R: Essa oferta não está articulada, ainda não está adequada, não é altamente 

diferenciada, mas tem.  

R: Acho que o maior exemplo que a gente tem, e eu vivi isso há dez dias atrás. Eu 

fui para a Bahia com a minha mãe, e um baiano conversando com a gente minha 

mãe disse: “Sua terra é linda” e tal e ele: “Eu quero ir a Belo Horizonte” e minha mãe 

disse: “Mas não tem nada pra fazer em Belo Horizonte”. Eu olhei pra ela e falei 

“Sacanagem comigo!”.  

(RISOS). 

R: “Mãe, não tem nada pra fazer?” e ela “Não, olha só, tem isso, tem aquilo, aquilo 

outro...” Ou seja, nós temos uma oferta muito boa. O próprio belo-horizontino é a 

pessoa que fala que não tem, e se, na sequência, você perguntar se ele se muda 

daqui, ele diz que não, que aqui é o melhor lugar para viver. Então, se é o melhor 

lugar para viver, certamente tem um produto, pois ninguém vai ficar só trabalhando e 

indo pra casa o tempo inteiro. Realmente, é um problema de articulação. Um 

problema seríssimo. E uma grande expectativa que eu tenho com o plano de 

marketing, é que nos dê um rumo para uma campanha real e efetiva de 

“amorização”. 

R: “Amorização”! 

R: Porque o meu primeiro produto tem que convencer o belo-horizontino a falar que 

ama. Porque ele ama... 

R: Porque se a cidade não for boa para o morador... 

R: E ele já ama! Só não sabe que ama.  

R: Quando você perguntou do legado da Copa, eu espero que o legado da Copa a 

melhoria da qualidade de vida do belo-horizontino. 
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R: Que o cidadão ame.  

P: E o custo benefício de Belo Horizonte? 

R: É caro. Era barato, mas agora está caro. 

R: Muito caro. 

R: Está caro.  

P: O que está dando mais peso nisso hoje?  

R: Eu acho que gastronomia. 

R: E hotelaria. 

R: Gastronomia e hotelaria. 

R: Em primeiro lugar hotelaria. 

R: Se você for pensar tudo, gente: hotelaria, gastronomia, taxi em Belo Horizonte é 

uma coisa absurda de cara. O que você gasta para ir daqui à Pampulha você roda 

três dias no Rio de táxi. Estou te dizendo que é porque eu sempre usei táxi em 

outros locais e aqui é muito mais caro.  

R: Todo mundo já passou por isso, mas vale a pena só para dar aquela lembrança: 

muito se falava “ah, vou viajar para São Paulo” “Mas São Paulo é caríssimo, a 

gastronomia é caríssima, você não consegue deslocar lá” e não sei o que. Mesma 

coisa foi feita com o Rio de Janeiro “Rio de Janeiro é caríssimo e tal”. Eu sempre ia 

a São Paulo e Rio de Janeiro a trabalho. E, um dia, eu decidi ir com motorista nas 

duas outras capitais. Aí, vem essa questão da precipitação: eu, sinceramente, sei 

que São Paulo, por exemplo, é um lugar muito mais caro que Belo Horizonte. De 

hotelaria, com certeza não. 

R: Não é não.  

R: Gastronomia também não e no Rio de Janeiro a mesma coisa.  

R: Exatamente. Só táxi no Rio que é mais barato. Muito mais barato.  

(TODOS FALAM). 

R: Mas quando a gente analisa preço, a gente analisa o preço com tudo que vem 

agregado a ele. BH é tão caro quanto Rio e São Paulo, mas não tem as mesmas 

coisas. 

R: A mesma qualidade.  

R: Então, BH é caro, nesse sentido.  

R: Em termo de hospitalidade que o Participante 6 tava falando, eu não achei nada 

parecido com o nosso em relação a esse “agregamento” de valor. Agora, em termos 

de retorno... 
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R: Pois é, Belo Horizonte não tem potencial para justificar esse preço?  

R: Potencial? 

R: Como assim?  

R: Se você fala potencial, futuro, sim. Agora não. Hoje não.  

R: Nós estamos comparando com cidades, por exemplo, como Rio e São Paulo que 

têm uma característica turística completamente diferente...  

(TODOS FALAM). 

R: Mas Curitiba e Porto Alegre são mais baratos que aqui também. 

R: Se você não estiver fazendo nada você vai para a praia. Se você for fazer 

qualquer atividade cultural no Rio de Janeiro, for utilizar dos atrativos culturais do 

Rio de Janeiro é tudo caro. Pega um bondinho para você ver... 

R: Mas aqui também é. 

R: Aqui também. 

R: Por isso que eu não vejo tanta diferença com relação à Belo Horizonte nessa 

coisa. Agora, logicamente não dá pra comparar Rio com Belo Horizonte porque lá 

você não precisa de nada, por que já tem uma praia linda e maravilhosa. 

R: Só a vista... 

R: Acho que nós estamos com os valores altos e não temos o retorno desse valor 

agregado que você está atacando.  

R: Com relação a São Paulo, é uma cidade que tem uma variedade muito maior pelo 

próprio tamanho da cidade que também nos coloca numa posição complicada. É 

isso que a gente tem. Nós temos que comparar com destinos que são parecidos, 

como Curitiba, Porto Alegre que também não é barato. 

R: Brasília...  

R: Mas, eu ainda acho que eles te dão mais retorno.  

P: Gente, vamos resgatar um pouquinho daquilo que o Participante 3 falou que 

negócio é uma questão fundamental hoje para Belo Horizonte. O que Belo 

Horizonte entrega de oferta, para o turista de trabalho, para vocês hoje? Como 

está essa oferta para o turista de trabalho em Belo Horizonte, de eventos e de 

lazer? Vamos pontuar os três. Como está a oferta de Belo Horizonte para o 

turismo de trabalho hoje?  

R: Eu não tenho trabalhado muito com turismo de evento, então eu não sei. 

R: Eu não sei, eu acho... 
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P: Quando estou falando de evento estou falando de eventos de trabalho, de 

negócios. 

R: Sim. 

R: Eu acho que a gente falha na agenda, que está problemática. A gente podia ter 

um trabalho na reestruturação do site que eu até queria ter feito, que é fazer um site 

para o turista e fazer um site profissional para o organizador de evento, ou mesmo 

um site para as operadoras também. Mas, principalmente, para o organizador de 

evento. Em vi que, em cidades que têm evento, tem isso. O site de Barcelona não é 

nem da secretaria, pra começar. Ele tem os dados para o cara que quer fazer 

eventos. O cara que quiser fazer um evento aqui ele vai suar tanto para descobrir... 

Tudo o que ele tem que fazer, todos os serviços que ele precisa... É capaz de vir 

uma produtora de fora, fazer o evento aqui e levar o dinheiro embora. 

R: Mas a pergunta foi no sentido de... 

(TODOS FALAM). 

R: A nossa oferta para isso está desorganizada.  

(TODOS FALAM). 

R: Mas coisas para fazer para esse cara que está aqui, de lazer e tudo mais, eu 

acho que do meio da semana pra frente é mais fácil. A partir de quarta. 

R: Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 

R: Eu acho que para o turista de lazer... 

R: O lazer para esse cara de negócio que estou falando. Ele não tem o que fazer. 

Segunda-feira morreu.  

R: A gente não tem essa característica de trazer uma pessoa para vir para lazer, 

mas o lazer é trabalhado dentro do turismo de negócios. 

R: Tanto é que a taxa de ocupação de sábado e domingo mudou radicalmente de 

uns tempos pra cá. O hotel ficava as moscas e hoje já não fica mais. Tem final de 

semana que você não encontra hotel em Belo Horizonte. 

R: Eu não tenho dados concretos, os números... 

R: O Participante 6 tem. 

R: Não falo de ocupação hoteleira... Mas pelas conversas, nossos bate papos com 

as pessoas do trade, é que esse turista que está aproveitando do lazer da cidade é 

consequente do seu trabalho aqui. 

R: Eu vou voltar para a questão da articulação. Tem muita coisa para ser feita: nós 

não temos uma agenda cultural unificada que poderia estar disponibilizando; nós 
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não divulgamos, temos um problema de divulgação dessas ofertas que você ta 

falando; tem o problema que a cidade morre muito cedo, mas é exatamente por um 

problema de articulação e falta, na minha opinião, mais divulgação das coisas que 

acontecem dentro da cidade. 

P: Nós vamos chegar nessa discussão da articulação que é um ponto 

importante. Agora eu quero mudar o pouco o enfoque da discussão e vamos 

discutir um pouco mais a questão do trade de Belo Horizonte. Primeira 

pergunta: como a BELOTUR avalia hoje os diversos setores que compõem o 

trade? Começa pelo hoteleiro pra mim. Como vocês avaliam o setor hoteleiro 

hoje em Belo Horizonte?  

R: Desarticulado. 

R: Não se desenvolveu com os que vieram de fora, infelizmente. Nossos antigos 

hotéis familiares - que eu imagino que vão acabar quebrando ou sendo comprado-, 

eu acho, e não sou só eu, alguém falou e eu vou acabar repetindo, eu os chamo de 

cacareco até. São esses que quiseram falar para a (INCOMPREENSÍVEL 1h33’09’’) 

“Ah, eu quero uma diária de mil e quinhentos na Copa”. A (INCOMPREENSÍVEL 

1h33’14’’) fala “Tchau”.  

(TODOS FALAM). 

P: Mas se vocês tivessem que caracterizar o setor hoteleiro, quais são os 

adjetivos que vocês utilizariam para caracterizar o setor hoteleiro?  

R: Nossa... 

R: Como eu falei... Agora a gente tem essas duas linhas individualistas. 

R: Quando a gente fala do trade a gente tem que entender que o trade tem setores 

conflitantes nos seus próprios interesses.  

(TODOS FALAM). 

R: Eu acho que tem essas duas linhas: os familiares e os profissionais.  

R: Profissionais são as que estão chegando, as que estão aqui são muito amadoras. 

E familiares, as antigas. 

R: Isso que eu estou falando. Não posso colocar todo mundo no mesmo saco. Para 

mim eles são agressivos, profissionais, organizados. Agora o que tava aqui antes... 

R: Nós estamos falando do que tem hoje. 

R: Não pode colocar profissional para todo mundo e a gente não sabe o que vai 

acontecer com o que vai vir.  

R: Eu acho que é um mundo muito frágil. Muito frágil e desarticulado 
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P: Frágil, desarticulado, individualista, pouco profissional no caso da visão 

dos antigos e o que mais? 

R: Você vê que a própria associação, a ABIH, é frágil demais. 

(TODOS FALAM).  

R: Eu acho que a gente tem que começar a pensar também que tem alguns pontos 

positivos: para a demanda de Belo Horizonte ainda está bem. Está num bom nível. 

R: É, está espalhado. 

R: Com o poder que eles têm dentro do sistema turístico, logicamente, pode ser que 

eles sejam mais individualistas, até em função disso. Eles sabem o poder que eles 

exercem; que são os elos fundamentais da cadeia, dentro do sistema. 

(TODOS FALAM). 

R: Mas eu acho que eles não trabalham em equipe. 

R: Exatamente. 

R: Aí que eu vou te falar que precisamos entender que dentro do trade existem 

algumas cadeias que são frágeis, e que como próprio desenvolvimento dessas 

atividades, eles têm que contribuir para o desenvolvimento desses elos, que são 

mais fracos dentro da cadeia. 

P: Legal, vamos discutir. Participante 6, segura, segura que nós vamos 

discutir. Eu quero ter a visão dos outros também. O receptivo de Belo 

Horizonte. Quais são os adjetivos que vocês utilizariam para caracterizá-lo?  

R: Péssimo. 

R: Frágil, os profissionais são fracos. 

R: São poucos profissionais. 

R: Temos quatro profissionais, o resto é inexpressível.  

R: Eu acho até que pela cultura, porque a cidade sempre foi mais emissiva do que 

receptiva. 

R: Temos poucos profissionais. 

R: E os que têm são guerreiros. Pra sobreviver ele tem que batalhar. 

(TODOS FALAM).  

R: Tem uns que não querem nem crescer.  

P: Participante 2, o turismo está crescendo, mata um leão pode dia. Eles vão 

dar conta do cenário futuro também? 

R: Não, do jeito que está: não.  

R: Vão ter que surgir novos receptivos. 
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P: Estão, matando um leão por dia, por que, então?  

R: Pela falta de profissionalismo. 

R: Pela falta de articulação. 

R: Falta de qualidade de serviço.  

R: São microempresas... 

R: É. Não tem poder para investimento.  

R: Vai fazer um passei para Ouro Preto, me corrija, mas eu vejo que as pessoas às 

vezes, tem que cancelar porque não consegue a quantidade suficiente para fazer o 

passeio. 

R: Nesse ponto, a gente pode falar que são individualistas, porque eles têm uma 

rixa. Não todos. Já tem uns quatro receptivos que trabalham bem juntos... Há muito 

pouco tempo na BELOTUR nós tentamos ajudar a montar um (INCOMPREENSÍVEL 

1H37’13) receptivo. Começaram a operar cinco juntos e pararam porque no final das 

contas ninguém queria sair com uma pessoa. Então, por exemplo, no dia que era 

para o Participante 3 sair com uma pessoa, o Participante 3 não queria porque 

ficava muito caro pra ele. Eles não conseguem pegar um do Participante 3, um do 

Participante 6, um da Participante 2 e botar comigo. Aí, no dia seguinte, eu passo 

um para cada um deles. Eles não conseguem fazer essa articulação. É sempre 

aquele olhar para o seu umbigo. 

R: Eles não são péssimos porque eles querem não, está? É falta de articulação, por 

não ter, inclusive, os outros elos ajudando. 

R: Exatamente. Hotelaria podia ajudá-los. 

R: Olha como as coisas têm um problema no ar: a gente falou que a cadeia hoteleira 

aumentou, falamos que os eventos estão trazendo turistas de negócio, o receptivo 

ainda é pouco e quando tem pessoas para fazer essas visitas, fazer o city tour, não 

tem uma quantidade de pessoas suficientes para poder sair. Olha como que sai 

totalmente ao contrário daquilo que estamos falando: a gente tem turista, tem uma 

cadeia hoteleira cheia, mas a gente não tem público para contratar... 

R: Mas é porque o receptivo é desarticulado da hotelaria.  

R: Exatamente isso. 

(TODOS FALAM). 

R: A gente tem esse público, mas ele não está sendo trabalhado. 

(TODOS FALAM). 
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R: Mas olha o que acontece muito aqui: o turista chega lá no recepcionista e fala 

“olha, eu queria fazer um city tour, alguma coisa, você tem alguém para me indicar?” 

e o que o recepcionista fala? “Olha, meu cunhado faz isso, meu amigo mexe com 

isso, ou um táxi.” Ele indica alguém que tem um conchavo com ele, porque ele 

recebe uma comissão por essa indicação. O turista não sabe disso, mas ele recebe. 

Não faz isso com as operadoras. A operadora para conseguir que esses 

profissionais as indiquem, vai ter que passar uma comissão para ele, passando uma 

comissão para ele aumenta o valor. 

R: Isso é uma questão do hotel também...  

R: Sim. 

R: A falta de profissionalismo que nós falamos. 

R: Porque, às vezes, o hotel tem uma visão mais individualista e quer que o hóspede 

fique o mais tempo possível dentro do hotel. 

R: Dentro do hotel dele, consumindo no hotel. 

R: Então, tem essa questão da política do hotel. Muitas vezes o hotel paga mal o 

recepcionista, porque ele já sabe que ele vai tirar esse dinheirinho por fora com esse 

conchavo, e não manda para o receptivo. O receptivo para conseguir captar vai ter 

que pagar esse recepcionista lá e vai aumentar o valor dele.  

P: Como funciona essa relação do receptivo com os eventos de negócios?  

R: O grande evento sempre contrata uma agência oficial e essa agência oficial daqui 

ou, normalmente, não é daqui ele já monta o receptivo. Pega os pacotes, monta os 

pacotes para o pessoal do evento.  

P: Por que normalmente não é daqui? 

R: Exatamente pela falta de qualificação do pessoal daqui. 

R: Falta de qualificação e articulação. 

R: Eu acho que é mais falta de articulação ainda. Por exemplo... 

(TODOS FALAM). 

P: Vamos continuar com os adjetivos. Vamos usar os adjetivos para a questão 

de eventos. 

R: Esse não acaba.  

R: Podia ser a Participante 2 porque ela é expert aqui. 

R: Tem mais propriedade para falar.  

R: Bom, a gente tem vários tipos de eventos... 

P: Colocando geral, no setor de eventos de Belo Horizonte. 
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R: Dentro do sistema da cadeia do turismo, eu acho que eles são os mais 

articulados, diante dos outros... 

R: São profissionais. 

R: São profissionais, têm características muito positivas nessa questão do 

profissionalismo, mas eles têm algumas situações. A qualificação, algumas vezes, 

pode deixar a desejar naquilo que é diferente. No igual, aquilo que é tradicional você 

tem a qualificação que é muito legal, tem produtos de qualidade, profissionais bem 

capacitados. Agora, o que sai do trivial a gente não consegue avançar nisso.  

R: Mas eu acho que não é uma deficiência deles, eu acho que é uma deficiência da 

cidade, da mão de obra da cidade de não conseguir atender a uma deficiência deles. 

Por exemplo, se você pegar a Nó de Rosas, com a Marcinha, ela consegue fazer 

tudo. Eles, entre si, são muito bem articulados. O que eles não conseguem em BH, 

por exemplo, vai trazer o Paul Mccartney, a gente não tem uma empresa aqui 

bacana que faça a iluminação do show. Ou o Paul traz ou vai lá em São Paulo... 

R: São mal equipados.  

R: Não é só mão de obra, são equipamentos também. 

R: O que eu acho que é genial é que eles podem ter a falta de equipamento que for, 

ou equipamento ou mão de obra, mas entre si eles são muito unidos, são muito 

qualificados e conversam entre si. 

R: Posso fazer uma observação, nem sei se é pertinente ou não. Eu acho que falta 

uma política de incentivo para o setor de eventos da cidade. 

R: Sim. 

R: Também acho.  

R: Mas visando o que? 

R: Tudo. Qualificação, recursos, até para fortalecer. Se a gente acredita que esse é 

elo principal.  

(TODOS FALAM). 

R: Saindo um pouco da questão dos eventos técnico-científicos e pensando em 

eventos como show internacionais em Belo Horizonte, que está entrando dentro das 

capitais que recebem eventos internacionais. Antes não tinha um espaço adequado, 

hoje tem o Mineirão onde a gente consegue realizar um evento interessante. Não é 

uma empresa única que traz um artista internacional, é como a Participante 5 falou, 

é como se fosse um pool mesmo, várias... 
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R: Isso está acontecendo de um período pra cá, e antes não conseguia fazer, 

porque não tinha uma articulação. Precisa de duas empresas para poder trazer. 

R: A gente não tinha espaço.  

R: Tinha espaço sim porque o Mineirão está aí... 

R: Mas o Mineirão aumentou o espaço. 

R: Tem a questão da crise também nos Estados Unidos e Europa e os caras vieram 

pra cá. Paul Mccartney ficou trinta anos sem vir, e, de repente... 

R: Enfim, só para fazer um resumo, dentro dessa área do turismo eles são os mais 

articulados. É onde você consegue ver números, você tem dados para saber o que 

ele movimenta na cadeia não só dos profissionais que estão envolvidos na área, 

mas também você já movimenta com o evento a hotelaria, a gastronomia e promove 

Belo Horizonte e uma coisa que faz pra cidade. Hoje os belo-horizontinos têm amor 

por esses eventos que acontecem na cidade, sejam eles como artistas locais ou o 

que for, seja com um público internacional mesmo. Eu acho que Belo Horizonte tem 

tido um pouco mais de visibilidade dentro da cadeia, por causa desses envolvidos na 

área de eventos.  

R: Eu queria falar só um pouquinho dos eventos técnico-científicos, desses 

profissionais. Eu acho que esses hotéis que a gente está falando que são 

individualistas (esses novos), acho que eles também estão com uma tendência a 

dominar mais, porque eles estão com espaço de evento (e ganham dos antigos 

também por causa disso) e seguram tudo na linha deles. Na hora de pensar eventos 

esses hotéis grandes... Uma vez, eu fui ao Mercury em um evento com convite para 

BELOTUR, e havia nove eventos no Mercury, no meio da semana, acontecendo ao 

mesmo tempo! 

R: Todos com almoço e jantares lá.  

R: Nem janta, mas buffet, provavelmente que o hotel escolheu ou era do próprio 

hotel... Eu acho que eles fazem um bom trabalho. 

P: Vamos continuar: vamos pensar nos adjetivos hoje para o Convention 

Bureau  

R: Nossa... 

R: Quero dar risada, pode? 

R: Pode. 

(RISOS). 
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R: Tem que ver um adjetivo que converge melhor porque é até sacanagem, ele 

passou por um período complicado. Eu acho que é uma peça fundamental dentro do 

trade turístico. 

R: Eles tá em uma fase de reestruturação. 

R: Exatamente. É até complicado a gente falar. 

R: Ele já foi muito importante. 

R: Foi muito importante, muito ativo, captou muito, mas infelizmente passou por um 

processo de derrocada. 

R: Eles têm um planejamento novo que é muito baça. 

R: Eles estão tentando, mas vai ser um custo levantarem. 

R: São importantes. 

R: Fundamentais.  

R: O trade não consegue trabalhar sem o Convention não.  

R: Tem trabalhado, mas eu acho que eles são peças fundamentais. 

R: Mas, eu não acho que depende do Convention não, se não já tinha acabado 

porque esse Convention, desde que eu entrei na BELOTUR, eu nunca vi esse 

Convention. 

R: Mas, talvez a gente não esteja caminhando como deveria em função dessa peça. 

R: Se a gente dependesse do Convention... 

R: O problema é o seguinte: o Convention Bureau trabalha com um esquema de 

mantenedores e o que ele faz ele divulga para os mantenedores. Todo Convention 

Bureau no país inteiro todo trade faz parte do Convention, então acaba a questão do 

Clubinho. O problema é que aqui em Belo Horizonte poucos enxergam a 

potencialidade. O de Uberlândia, de São Paulo... 

R: Mas os hotéis maiores se organizam por fora. 

R: Pois é, essa é minha grande preocupação: eles estão se organizando por fora do 

Convention, estão se organizando por fora da ABIH, estão completamente 

independentes e aí o poder da gente de articulação fica pior.  

R: A gente precisa entender que o Convention é o reflexo do trade. Se o trade está 

desarticulado, o Convention, provavelmente, vai estar, porque ele agrega todos os 

setores da cadeia. Então, a gente tem que assumir a responsabilidade, inclusive o 

trade como um todo, se o Convention está passando por isso, é muito por culpa do 

próprio trade, que é desarticulado.  

(TODOS FALAM). 
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P: Academia. Quando a gente pensa em academia. 

R: Participante 6! Ele é professor da academia. 

R: Aí, é com ele. Pode fazer o histórico. 

R: Tem um grande problema. Em relação ao turismo a academia, no começo, teve 

algum, depois surgiu um punhado, depois viram que não era nada disso e agora nós 

estamos passando por uma fase de reestruturação. Hoje, você tem duas 

universidades, na verdade, que estão oferecendo curso de turismo. E isso é um 

problema. Outro problema que eu acho sério em relação à academia, e que tem 

consequência, é o fato da não regulamentação da profissão. Qualquer um pode 

trabalhar com a atividade turística. Por isso que o hoteleiro paga uma “mixaria”, o 

cara que trabalha na recepção não tem o devido comprometimento com a atividade, 

porque ele faz daquilo um bico.  

R: A própria BELOTUR não respeita os trinta por cento... 

(RISOS). 

R: Exatamente. Então, se a gente for colocar isso na academia, o grande problema 

é da regulamentação da profissão e, consequentemente, as próprias universidades 

estão caindo em descrédito, nós estamos virando tecnólogos.  

R: Mas a gente só tem duas universidades... Você sabe o que eu acho que 

aconteceu também? Eu fiz parte desse boom que entravam duzentos alunos por 

semestre na faculdade. A gente ouvia falar de outros lugares, de outros países, em 

turismo, criou-se aquela expectativa, os universitários entraram na faculdade, o 

mercado não conseguiu absorver todos e os que absorveram era um salário muito 

inferior, não tinha piso regulamentado, portanto o salário que era oferecido era 

baixo, aí as pessoas mudaram de curso, mudaram de área. Hoje eu vejo que as 

pessoas que estudam turismo. No geral, não se fala mais ”Quem vai fazer turismo 

vai entrar no mercado de trabalho e vai ter uma grana”. 

R: A gente tem que olhar a formação para entender o seguinte: a rede acadêmica de 

Belo Horizonte traz turismo para a cidade. 

R: Sim. 

R: A academia traz cursos, simpósios, seminários, vários eventos.  

R: A Federal sim. 

R: A Federal eu concordo. 

R: É impressionante, só que fica muito local, que é mais um problema de 

articulação. A gente não utiliza da universidade para aproveitar essa demanda toda 
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que eles conseguem trazer e fica um processo muito articulado, porque eles ficam 

fechados dentro do próprio campus.  

R: Eu acho que o que dá uma visão legal e que está “bombando” na academia é o 

pessoal da Tecnologia da Informação. Eles estão com uma visão legal de futuro e 

apoia muito na Universidade Federal.  

P: Mas aí a gente vai falar em uma questão futura. A gente vai falar do polo 

tecnológico que está sendo montado e a gente vê também o polo da moda em 

Pedro Leopoldo. Qual vai ser o impacto disso aí, pensando até em aeroporto 

industrial. 

R: A diretoria de marketing da BELOTUR já está fazendo um trabalho com esse 

pessoal que está construindo esse grande empreendimento em Pedro Leopoldo, 

exatamente para que o pessoal não desça do aeroporto, vá para o empreendimento 

e volte, para que use a cidade de Belo Horizonte.  

R: Mesmo porque a gente tem um polo aqui. 

R: No Barro Preto. 

R: É o mesmo. 

R: Aí foi um mérito lá da BELOTUR. Foi um trabalho que a diretora de marketing 

desenvolveu que foi conseguir... No inicio, o empreendimento não tinha nenhuma 

proporção de lojas que seriam vendidas para as prontas entregas daqui. Era tudo de 

Rio e São Paulo. Com várias reuniões se conseguiu que quarenta por cento de lojas 

venderiam pronta entrega daqui de Belo Horizonte, que já foi um ganho bacana de 

uma articulação da BELOTUR. Senão o Barro Preto iria morrer.  

R: A questão é que toda ameaça gera uma oportunidade. Então tem que saber 

aproveitar isso, tem que ter competência para isso. 

R: Exatamente. 

P: O Participante 6, que lida diretamente com a questão dos dados, o pessoal 

jogou uma pergunta aqui pra mim: de acordo com essa questão de geração de 

dados, do começo... Essa deficiência que se tem na tomada de dados tem 

aproximação de quem é que fornece bem, quem fornece mal os dados, onde 

está faltando informação? 

R: A gente até consegue alguns dados, mas são os básicos na verdade. Por 

exemplo, vou falar o seguinte, nós estamos trabalhando com a Prefeitura de Belo 

Horizonte para tentar entender o ISS turístico. Porque, a partir do momento que eu 

começo a entender o quanto de dinheiro que ele trás de retorno para a Prefeitura, eu 
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tenho um poder maior de exigir da Prefeitura toda uma questão. Isso é um ponto. 

Outras questões: as pessoas têm medo de colocar os dados na mão da Prefeitura, 

que seria a BELOTUR, como medo da gente fiscalizar a ação deles e ir lá cobrar os 

impostos. 

R: Ver que eles fazem caixa dois.  

R: Isso é um ponto de problema que a gente está tentando articular. Existem muitos 

dados espalhados e o que a gente está tentando fazer, e que não é muito fácil, é 

conseguir esses dados todos, fazer uma análise deles e a partir desse momento a 

gente ver quais as nossas carências. 

P: Existe aproximação não só das entidades para buscar informações com 

elas? Por exemplo, a academia, ela tem informações importantes nessa 

questão de dados. 

R: Nós já tentamos fazer algumas parcerias, inclusive com a Universidade Federal.  

R: Já fizemos algumas pesquisas. 

R: Já fizemos algumas parcerias. Nós temos problemas de verba para a questão da 

pesquisa e pesquisa é fundamental e não pode ser uma só... 

R: E custa caro.  

R: Até pra gente trabalhar isso, requer discurso e a gente tem que fazer parcerias 

com a academia Por exemplo, a UNA está disponibilizando um grupo para fazer 

uma pesquisa com a gente, para levantarmos esses dados e ter uma massa que 

realmente seja suficiente para a tomada de decisão. Isso a gente está tentando 

fazer, e eles têm nos ajudado.  

R: A Estácio já ajudou também, várias vezes. 

R: Isso em termos de academia. Tem a FIEMG também que a gente está tentando 

trabalhar com eles uns dados que eles têm. A gente está tentando levantar algumas 

coisas, mas não é um processo muito fácil.  

P: Esse seu trabalho é recente lá também, “né”? 

R: É. O que a gente tem que falar dentro da BELOTUR, é que a estrutura que nós 

temos, ainda é uma estrutura muito pequena. 

R: Pequena. 

R: Inexistente quase. 

P: Vamos lá, nos adjetivos mais uma vez: falta ainda sobre as entidades de 

classe. Quais são os adjetivos?  
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R: A gente pra falar assim é difícil porque a gente tem que ter um conhecimento 

muito maior delas. A gente sabe que tem entidades de classe que tem um papel 

fundamental, são atuantes... 

R: As sérias. 

R: ... Como tem entidades totalmente frágeis. Quando eu falo no trade é exatamente 

isto. Quem tem um poder maior dentro tem que entender que essas outras partes 

fazem parte do processo e em um dado momento a gente vai ter que ajudar. Aí, tem 

a rede de turismo que existe dentro da cidade e que, na minha opinião, não foi 

exatamente porque as pessoas não entenderam que, às vezes, eu tenho que 

alimentar os outros elos da cadeia, ajudar. 

P: Mas você classifica isso como “não participativo”?  

R: Ainda acuada, não preparada, é um processo cultural que a gente vai ter que 

mudar. E as pessoas têm que entender que tem que trabalhar em rede... 

R: Elas são despreparadas.  

R: Muito frágil.  

R: Eu acho até que eles têm muito boa vontade, toda vez que nós convocamos eles 

vêm com muito boa vontade, eles participa e tudo, mas há uma sensação realmente 

de despreparo, de imaturidade, todos eles. 

(TODOS FALAM).  

R: Isso que eu ia falar: A Participante 5... Eu vou complementar a fala: tem alguns 

anos que a gente tem o COMTUR e a base dele são o trade e as entidades. Ele 

começou porque Belo Horizonte tinha que criar esse conselho, o COMTUR, e 

começou até interessante, vieram várias pessoas... As entidades vieram com muita 

vontade de participar, de querer mudar o cenário, de uma trabalhar melhor com a 

outra, ter essa interação, porém não se deu continuidade e o COMTUR ficou muito 

enfraquecido. Eu acho que o COMTUR é peça fundamental nessa pergunta que 

você fez. Ele é peça fundamental para articular, para trabalhar essas entidades. Não 

é que é responsabilidade única não, mas eu acho que hoje, na estrutura que temos 

dentro da cidade, eu não vejo outra ferramenta que seja para trabalhar a questão da 

“amorização”, a questão da interdependência que todos eles têm que ter entre eles, 

toda essa situação que ainda não foi feita. A Participante 5 está começando a 

trabalhar nesse sentido, só tem três meses na verdade e a gente está regularizando 

a situação do COMTUR para dar posse aos conselheiros e depois começar esse 

trabalho, mas é intenção.  
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R: Porque se fazia reuniões isoladas. Quando começou o trabalho com a Fundação 

Dom Cabral com as questões do planejamento para a Copa em 2009, aí, chamaram 

eles, e eles se sentiram peças importantes nessa questão do planejamento. 

Levantaram várias situações, sugeriram, criticaram, a gente corrigiu esse trabalho, 

fez uma apresentação para eles, eles não ficaram satisfeitos, porque foi muito 

superficial diante de toda a complexidade que eles colocaram da situação do 

mercado do turismo em Belo Horizonte... 

R: E pronto e acabou. 

R: ... Aí eu acho que a BELOTUR tem uma culpa muito grande, só pra finalizar, que 

é a de nunca dar respostas para eles. Eles falam “nós queremos um centro de 

convenções”, a BELOTUR fala “ahãm”, mas é incapaz de fazer uma reunião e falar 

“Olha, não temos o centro de convenções ainda por causa disso, disso e disso.” 

Ainda que seja uma resposta negativa, mas que se dê uma resposta.  

P: Gente, vamos avançar. E o setor cultural? Os adjetivos para ele.  

R: Eu gosto, eu sou suspeita.  

R: Eu acho eles unidos. Quer um exemplo real? A Secretaria de Estado do Turismo 

vai ser unida com a de esportes e da Copa e a gente pensou que o governador 

jamais ia propor que unisse turismo e cultura, porque a galera da cultura ia lá para a 

Praça Sete dizer que não permitem. Diferente do trade turístico que pode falar que 

vai unir, a gente vai falar “não une não, por favor”, mas fica todo mundo aqui 

sentadinho comendo seu sanduíche. Eu acho eles muito unidos. 

P: Entre eles? 

R: Entre eles. 

R: Mas existe uma desarticulação entre a iniciativa privada e o poder público. 

R: É.  

P: Vamos chegar lá. A SETUR então é urgente, segundo vocês falaram para 

mim. 

R: A SETUR, coitada, acabou. 

R: Ela viveu um apogeu com um trabalho fantástico pra ser realizado, a BELOTUR 

foi junto, eles iam realizar um trabalho fantástico em termos de promoção do turismo 

destino Belo Horizonte e Minas Gerais, tinha um produto a oferecer e por questões... 

A gente está falando de poder público, então por mudanças de gestão, de objetivos, 

verbas que estão sendo cortadas de tudo quanto é coisa... Começa dentro da família 
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brasileira porque a primeira coisa que você corta é a questão do lazer e do turismo e 

isso vem em cadeia. A SETUR hoje não é nada.  

R: Inclusive ela vai ser unida com o esporte.  

R: A SETUR sempre deixou Belo Horizonte, porque Belo Horizonte tem a 

BELOTUR. Ela sempre foi mais voltada, em minha opinião, para o interior. 

R: É verdade. 

R: Eu não “tô” criticando, sempre foi assim. Da SETUR para Belo Horizonte eu 

nunca vi nada.  

R: O que tinha de muito interessante era essa parceria. Ela realmente não 

trabalhava Belo Horizonte, ela deixava Belo Horizonte por conta da BELOTUR, mas 

em todos os lugares nós íamos juntos. 

R: Era feito em conjunto. 

R: Sempre houve um lugar de destaque para Belo Horizonte em todos os lugares 

que a SETUR ia, nacional e internacional. 

R: A SETUR perdeu muitos bons profissionais, uma turma de peso. 

R: É, ela foi acabando. 

P: Vamos chegar aqui no ápice da discussão com o Participante agora. Fala aí 

Participante, quais são as principais dificuldades e deficiências na articulação 

de Belo Horizonte?  

R: Falta de gestão.  

R: Só tem essa resposta. 

P: Falta de gestão pode parte de quem? 

R: Tanto do setor público, quando da iniciativa privada. 

P: Como está o papel da BELOTUR nisso? 

R: Eu acho que o papel da BELOTUR, ultimamente, é uma questão de gestão. Vou 

te falar o seguinte: eu estou na BELOTUR há treze anos, e estou no meu décimo 

terceiro ou décimo quarto presidente. Quer dizer, são presidentes com ideias 

diferentes e há uma falta de gestão porque a gente não consegue dar uma 

continuidade. Não estou falando que eles são mal intencionados, pelo contrário, 

cada um com suas ideias, mas uma falta de articulação de gestão... 

R: De continuidade. 

(TODOS FALAM). 

P: Essa mudança de gestão que afeta essa articulação da BELOTUR com o 

trade, com o mercado... 
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R: Afeta também. 

R: Mas eu acho que falta empreendedorismo também do trade, porque se eles 

assumem os riscos, eles são os capitalistas da história... Se eles fossem mais 

empreendedores, mais articulados... 

R: Se não dependessem da BELOTUR. 

R: Eles iam pegar o presidente da BELOTUR igual o pessoal da cultura pega o 

presidente da Fundação de Cultural, entendeu? 

R: Na atividade turística a gente tem que entender uma coisa: quando você fez a 

pergunta anterior sobre quem deveria ser o responsável eu vou falar que é o setor 

público, não com atividade paternalista. Mas eu tenho que entender que setenta por 

cento da atividade turística está na mão do poder público: mobilidade urbana, 

transporte, a segurança... A maioria dos atrativos das praças é de responsabilidade 

do poder público, quer dizer, ele tem que ser o grande articulador do processo. 

R: Com certeza. 

P: Mas hoje como está esse papel da BELOTUR? Desse processo de 

articulação. 

R: Estamos tentando fazer. Como a Participante 5 falou, está começando a 

reformular, a tocar o COMTUR para frente... 

R: Eu acho que a Prefeitura não nos entende turística e isso é um grande problema 

que a gente tem.  

(TODOS FALAM). 

R: É isso que eu falo, nós não conseguimos mostrar ainda, não só a BELOTUR, mas 

o trade como um todo, mostrar para a Prefeitura de Belo Horizonte a importância 

que temos. Até para que ela comece a enxergar essa atividade, de uma forma 

diferenciada. Lógico que eu sei que a Prefeitura tem suas prioridades, mas eu falo 

hoje que turismo é uma questão até de saúde. A pessoa precisa ter lazer para dar 

continuidade. No dia que entender isso eles vão tratar o turismo de forma diferente. 

R: Eu fiquei fora da Prefeitura um ano e meio. Um ano eu fiquei no gabinete e 

nesses últimos seis meses dentro do gabinete junto com o prefeito. Eu ficava com o 

Prefeito de 8h às 9h da noite e recebi a BELOTUR umas três vezes, se muito. Então 

a representatividade da BELOTUR perante a Prefeitura é mínima, para não falar 

nula. Tinha gente que eu via todo dia, que você até faz amizade.  

P: Fala pra mim aí, Participante 1. 
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R: É um pouquinho disso tudo aqui na verdade. Eu acho que a BELOTUR é 

desacreditada hoje no próprio trade turístico exatamente pela falta de resposta, por 

nós estarmos desarticulados internamente e, é claro, isso reflete... 

R: Essa mudança de gestão todo dia. 

R: Essa mudança de gestão... Acaba que nós estamos desarticulados com o trade 

turístico e o trade em si também é desarticulado. E, com isso, nós não conseguimos 

mostrar para a Prefeitura que nós somos organizados, que nós temos condição de, 

realmente, conseguir angariar recursos. E a Prefeitura, vê a BELOTUR como um 

apêndice... 

(TODOS FALAM).  

R: A própria desarticulação, vamos dizer assim, do trade também impede que vocês 

tenham uma força maior... 

R: Com certeza! 

R: Com certeza.  

(TODOS FALAM). 

R: A nossa desarticulação influencia na desarticulação do trade. 

R: E vice-versa. 

R: Porque se o trade fosse articulado, e fosse lá cobrar do prefeito, ele ia começar a 

enxergar a importância, ou ter que dar mais apoio para a BELOTUR para dar 

respostas para eles.  

P: Deixa só a Participante 2 falar, depois o Participante 3 e depois eu quero 

jogar uma coisa para vocês.  

R: O que me impressiona é que muito se fala de Belo Horizonte na questão da 

prestação de serviços, a questão do terceiro setor que é a base da economia da 

cidade. O turismo está dentro disso. Eu diria que ele poderia, ele deveria pegar a 

frente disso, boa parte da questão da gestão do serviço e também na questão 

financeira disso e não acontece. Você vê na questão dos programas fala “serviços, 

terceiro setor, Belo Horizonte, turismo”... 

R: O Participante 3 tem uma fala muito importante de que nós não somos 

empreendedores. O belo-horizontino, o mineiro, é muito conservador, ele tem medo, 

não é muito ousado naquilo que ele faz. 

R: É cultural.  

R: A BELOTUR, historicamente - eu até peguei o estatuto da BELOTUR -, primeiro 

ela começa fazendo a gestão do Parque das Mangabeiras e o pessoal estava me 
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falando que passavam cem mil pessoas em um final de semana no Parque das 

Mangabeiras. Depois veio a Fundação de Parque e tudo mais, mas ela ficou como 

uma empresa de lazer para o belo-horizontino. Me corrija se eu estiver errado, pelo 

que eu vi aqui. Outra coisa meio em off, corta o microfone aí (RISOS): tem muito 

esforço que passa pela BELOTUR (e agora que a gente está no planejamento eu vi 

o tamanho de coisa que a gente faz de evento) que é um volume enorme. O 

administrativo nosso fica embolado com esse tanto de coisa. É muita coisa de 

urgência também... Talvez a visão que tenha aí na Prefeitura, na verdade, é que a 

BELOTUR sirva para esse lazer, um lazerzinho para a população... 

R: Ajudar um vereador a fazer uma festinha...  

R: Então gasta muito esforço e dinheiro. Você fala que a verba da BELOTUR é 

pequena?  

R: Não. O problema é que sobra para o turismo. 

R: É, o que é para o turismo. Tem, por exemplo, o edital de eventos onde estão 

acontecendo algumas atividades culturais que não tem expressividade turística. Não 

tem uma antecipação turística no tempo. O cara vem ver um evento que passa no 

nosso edital, porque o dinheiro sai um mês antes, quinze dias antes, e que você 

nem sabe se vai acontecer. 

R: Quando não sai depois... 

R: Então a gente faz um monte de festinha que é para a população, eu acho. Esse 

edital não é vendido... 

R: Acho que a gente começa bem quando a gente fala “a cidade só é boa para o 

turista se ela for boa para o morador.” A gente consegue fazer, entre aspas, 

bastante coisa para os moradores em temos de eventos, mas para aqui.  

R: E nem é divulgado.  

R: Nem é divulgado...  

R: Não dá tempo de divulgar, de planejar. 

R: Na transição daquilo que é bom para o morador e se tornar turístico, trabalhar o 

viés do turismo, não sobre dinheiro, não sobre tempo porque está todo mundo 

envolvido nessas questões operacionais e no apagar dos incêndios. 

R: É importante, bate com o que eu falei de ter uma agenda cultural constante, certa 

para daqui seis meses ou um ano, não acho que seja ruim não, mas os maiores 

empreendimentos da BELOTUR ultimamente... 
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R: Mas a gente tem que entender por que está acontecendo isso. Está acontecendo 

porque nós não temos foco.  

P: As áreas da BELOTUR hoje estão articuladas? Há integração entre as 

áreas? 

R: Nunca teve, estamos tentando ter pela primeira vez, que eu vejo, pelo menos. 

R: É um esforço. 

P: E entre os diretores? 

R: É um esforço contrário. 

(RISOS). 

R: É bom que o Participante 3 fala na lata.  

R: Tá difícil, mas não reflete na gente, eu acho.  

R: A Participante 4 falou no início da fala dela e que remete a essa pergunta: a gente 

tem duas áreas que a gente vê que dá visibilidade para a BELOTUR e para o 

turismo na cidade, que seriam a promoção turística e o marketing, que deveriam ser 

dois em um. 

R: Até porque marketing tem em todas as diretorias.  

R: Eles são diferentes, mas eles têm que trabalhar... Existem duas diretorias que 

têm que trabalhar juntas e a gente não tem visto isso. Se eu estiver enganada, por 

favor, me falem, porque eu gostaria de estar enganada.  

(TODOS FALAM). 

R: Só o contrário. 

R: Tentam, mas não têm sucesso.  

R: Se é uma empresa que está preocupada com turismo de negócios... Todas têm 

parte, o marketing, a promoção, e estruturação, todos têm parte nesse negócio... 

Tem a de eventos que também não está voltada para turismo de negócio de jeito 

nenhum... Quem vai trabalhar agora nessa última reestruturação é a captação de 

eventos que eu acho que o Convention não ter feito muito bem há um tempo. Você 

tem presidência, diretoria, departamento, chefinho de divisão, que é chefe dele 

mesmo, e lá embaixo, tem a capacitação de eventos. 

R: Que é o mais importante. 

R: Não digo que é o mais importante, mas se for fazer evento a BELOTUR tem que 

se estruturar de acordo.  

P: Não é uma diretoria que capta o evento? 

R: Não! É um técnico lá da ponta.  
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P: O pessoal ficou com uma dúvida lá: esses pequenos eventos que vocês 

falaram, de rua e tal, eles são hoje papel da BELOTUR? De responsabilidade 

da BELOTUR? 

R: São.  

R: A gente tem apoio de muitos deles. 

R: Não, não é de responsabilidade... 

R: Nós não fazemos, nós apoiamos. 

R: A BELOTUR é apoiadora. 

(TODOS FALAM). 

R: Não, ela está falando dos eventos do governo. 

R: Não, vamos dar um panorama: tem a diretoria de Operações e Eventos Turísticos 

que tem dois departamentos. Um realiza o Arraial de Belô e Carnaval e dá apoio a 

esses eventos culturais e o outro que trabalha diretamente com o edital de eventos. 

A BELOTUR tem um papel muito importante na realização desses eventos, de 

grande parte desses eventos que acontecem na cidade em espaços públicos, 

principalmente, porque nós damos apoio diretamente, seja ele institucional – 

articulando internamente dentro da Prefeitura com as Regionais, mobilidade, 

licenciamento – seja apoio em equipamentos ou via edital. Então está na estrutura 

da BELOTUR um fomento muito grande para a realização de eventos culturais. Se 

eles são bons, se eles atraem turistas ou se eles são só de lazer é uma discussão a 

parte. Então a BELOTUR tem um papel muito importante, fundamental para a 

realização desses eventos. 

R: O que eu percebo é que a população não sabe disse e nem a própria BELOTUR. 

O Participante 3 acabou de fazer essa fala: “Por causa de um trabalho eu acabei 

descobrindo algo que eu não tinha ideia, que a BELOTUR tem esse volume de 

trabalho”. E você acabou de me repassar essa informação, que eu também não 

sabia. 

R: Em relação da população não saber eu não concordo muito porque eventozinho 

que é para mil pessoas está dando dez mil. A cidade é carente de eventos, e 

aqueles que acontecem, superlotam. Acho que é uma questão mais de dentro da 

empresa, do conhecimento. 

R: Se você fala com alguém estranho que você trabalha na BELOTUR a pessoa já 

fala “Ah, aquele lugar que faz evento”.  

R: É, ou vende ingresso para teatro ou faz evento.  
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P: Para vocês essa é uma das coisas que deve ser papel da BELOTUR?  

R: Aí é política, não cabe entrar não. 

R: Não. 

R: Eu acho que não cabe a gente... 

R: Tem algumas empresas, em algumas cidades, também com esse trabalho de 

objetivo, eu estou vendo que em algumas cidades a imagem dela, não só para o 

turismo, para o habitante e para fora, é feita pela autoridade de turismo também. 

Aqui, no caso, eu sei lá quem que faz, mas não é feito. Se for papel da BELOTUR... 

Eu não sei se cabe discutir, mas o que eu falo é que toma esforço e toma dinheiro 

muito grande e não dá retorno. 

R: Eu acho que é papel da BELOTUR incentivar, fomentar,  

P: Então vocês falam que o esforço é grande. E em termos de orçamento? 

R: Também é grande. 

R: Grande. 

R: Eu não vejo com papel da BELOTUR... Eu não vejo a Fundação de Cultura hoje, 

nessa gestão deles, fazerem esse papel que a BELOTUR faz de fomento e incentivo 

a esses eventos culturais. Mas eu não acho que essa deva ser a atividade principal 

da BELOTUR, tanto em questões de esforços, tanto em questões de verbas. Por 

exemplo, a diretoria de eventos e a diretoria administrativo-financeira, que é 

importante para todas as diretorias, elas trabalham boa parte por conta desses 

eventos... 

R: Estão muito absorvidas.  

R: Da contratação, de um convênio, de um edital e etc. Então eu acho que está 

tomando muito tempo da BELOTUR, não acho que tenha que ser só isso. Tem que 

trabalhar com os eventos? Tem. Nessa mesma proporção? Pode até ser, mas as 

outras áreas têm que continuar, tem que ter esforço, verba, profissionais para 

trabalhar as outras áreas.  

P: Vamos avançar para outra discussão: a marca. Sobre a marca turística, 

vamos esquecer e apagar essa marca atual. Quais atributos que a marca 

turística de Belo Horizonte deveria transmitir para vocês? Vamos esquecer a 

marca atual. 

R: Eu acho que qualquer marca tem que trazer a lembrança do local, ela tem que 

identificar o local. 

P: E o que identifica Belo Horizonte?  
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R: A Igrejinha da Pampulha. 

R: A Igrejinha. 

R: A Igrejinha ou a Serra do Curral. 

R: Acho que depende do que se define como identidade da cidade.  

R: Depende do objetivo, depois da identidade e depois a marca.  

R: Mas esquece de marca. Pergunta fora daqui de Belo Horizonte o que se conhece 

em Belo Horizonte: “a Igrejinha lá”. 

R: Acho que não pode ser apenas uma Igrejinha. Você pensar na terceira capital do 

país, o segundo estado mais desenvolvido economicamente e eu vou representar 

minha cidade através de uma Igrejinha?  

R: Uma das primeiras obras de Niemeyer foi lançada daqui... 

R: Mas, o povo quando fala Igrejinha, não vai saber... 

(TODOS FALAM). 

R: Mas eu não vejo como diminuir, eu vejo como carinhoso, eu sinto como 

carinhoso. Eu não vejo o diminutivo. 

(TODOS FALAM). 

R: A Serra faz referência ao nome da cidade.  

R: Minha opinião parte do nome Belo Horizonte. A gente está falando que tem um 

belo horizonte que é uma coisa que você não vê em qualquer lugar esse horizonte 

que nós temos aqui. Essa questão da localização da nossa cidade, os aspectos 

geográficos, eu acho que isso poderia... 

R: Mas, quando eu vi a marca antiga, eu falei assim “Gente, isso aqui pode ser em 

qualquer lugar, porque montanha tem em tudo quando é lugar.” Se fosse tipo o Pico 

do Itacolomi em Outro Preto, que tem um desenho específico, que você bate o olho 

e reconhece. Ok. Mas, se você faz um perfil de uma serra, pode ser em qualquer 

parte do mundo, não é Belo Horizonte. Eu não consegui visualizar naquela marca 

Belo Horizonte. 

(TODOS FALAM). 

R: Eu acho que aquela primeira marca que foi criada linda. Aí, vem um problema 

político muito forte, que desestimula a gente. Dentro da Prefeitura, por um motivo “X” 

que não se precisa dizer, falam para mudar a marca. 

P: Mas o que ela deveria transmitir para você? 

R: A identidade da cidade, alguma coisa que remetesse à cidade. 

P: E qual é essa identidade? 
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R: A gente não sabe.  

P: Vocês não sabem? Essa está sendo o grande problema? 

R: Na minha opinião, sim. 

R: Sim. 

R: Isso influencia diretamente no trabalho da CHIAS.  

R: A gente espera até que a CHIAS consiga nos dar alguma pista para... 

P: A marca atual, para vocês, não representa Belo Horizonte?  

R: Representa. 

R: Eu gosto. 

R: Representa.  

R: Eu acho que ela representa. Se eu gosto? Não. Acho ela fraca. 

R: Para a cidade talvez ela tenha alguma representatividade, mas para fora ela 

significa muito pouco.  

R: Depende do objetivo, gente. Você vai fazer a marca a partir de um objetivo. Não 

tem objetivo então a marca pode ser qualquer coisa. 

R: Eu acho que ela significa pouco porque falta um trabalho de marketing em cima 

dela.  

R: Concordo com você. Porque “Eu amo BH radicalmente” pegou, explodiu até no 

exterior. Por quê? Além do escrito que não tem nada demais, mas criou-se 

identidade. O público se apropriou e houve um marketing. Qualquer lugar que você 

ia com aquela camisa. 

TODOS FALAM.  

P: Vamos concentrar, porque se não vamos passar a tarde inteira aqui. 

Estamos chegando na reta final, vamos tentar ser mais pontuais agora. 

Controlar os ânimos para a gente conseguir terminar. É um momento também 

que vocês têm expectativa de falar alguma coisa, acho que está sendo “super” 

positivo. Tem muita informação. Dará até um pouco de dor de cabeça para 

analisar depois. 

(RISOS). 

P: Eu queria que vocês me falassem um pouquinho, quais são as estratégias e 

ações que a BELOTUR tem realizado para incrementar o turismo? Pontuando 

para mim rapidinho. 

R: Repete aí pra gente. 
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P: Quais são as ações e estratégias que a BELOTUR tem realizado, hoje, para 

incrementar o turismo? Vamos colocar assim, ampliar o fluxo turístico 

nacional e internacional, aumentar a permanência e o gasto médio... 

R: Estruturação dos roteiros é um trabalho que eu acho “super bacana”. Têm as três 

capitais, roteiro gastronômico, cervejas artesanais, enfim, aquilo que a gente tinha 

falado “você vai divulgar o quê?” Tem os roteiros com produtos para eu divulgar.  

P: Vamos falar as principais ações. Roteirização... 

R: Edital de eventos é uma coisa boa. 

R: Edital de eventos também.  

R: Complementando o que é essa roteirização, ela está sendo trabalhada lá dentro, 

mas junto com o trade, que também vai participar. Não vai ser uma ação 

exclusivamente da BELOTUR, ela vai ter uma articulação com o trade porque, na 

verdade, quem vende o produto, são eles.  

(TODOS FALAM). 

R: Eu vou falar uma coisa que ainda está fraca...  

R: O turismo de saúde tem sido olhado em polo com um viés turístico, a moda ainda 

está na organização da cultura da moda de novo, o TI está caminhando, mais 

sozinho do que pela gente. São os que mais estão caminhando dentre os polos 

econômicos. 

R: A BELOTUR que está articulando. 

R: Menos o de TI, que eu acho que se articula sozinho. A saúde se organiza na 

forma deles... 

R: Tem aquele (INCOMPREENSÍVEL) que foi feito agora, já entrou aquele trabalho 

da Késsia para informação? 

R: Eu já estava esquecendo de falar uma das coisas mais importantes: o COMTUR. 

Ele é uma das principais ferramentas que a gente tem, junto com o trade, e a gente 

está com grandes objetivos, grandes pensamentos para ele. 

R: A rede de eventos e turismo de negócio é uma coisa que, se o trade compreender 

a importância dela... 

R: Se chegar a um denominador comum... 

R: Só uma última coisa que a BELOTUR faz, e que não aparece muito, mas que é 

fundamental: é a questão da capacitação. A BELOTUR capta recursos federais para 

poder ajudar na qualificação. Têm ações pontuais de trabalhos de dentro da 

BELOTUR (eu e outras pessoas que acabamos levando também qualificação), não 
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é um trabalho que aparece, mas ele é fundamental, porque ele dá base para outros 

trabalhos, e ele é contínuo.  

R: Acho que a promoção também está trabalhando muito ligada à Copa, e faz o que 

sempre fez...  

P: Excluindo a falta de verba, quais são as principais dificuldades enfrentadas 

pela BELOTUR na promoção e comercialização do turismo na cidade?  

R: Foco. 

R: Também acho. 

R: Objetivo, identidade... 

R: Na própria discussão entre nós mostra essa falta de foco.  

R: A gente tem um plano que fala de cultura – o plano de marketing -, a gente fala 

dos “achismos” nosso, que todo mundo fala que é turismo de eventos e negócios e a 

gente teve uma feira agora – ABAV – em que foi trabalhada a gastronomia. É 

importante? É, mas, e aí? É a gastronomia, a cultura – que a gente tem um plano 

que fala de cultura -, a gente tem a gastronomia que foi trabalhada, mas no interno 

todo mundo quer turismo de eventos e negócios. 

RISOS 

R: Foco... 

R: Bom se todo mundo viajasse só pela comida. 

P: Vocês já tinham comentando comigo antes, que o trade hoje tem pouca 

participação na comercialização. Vocês já citaram isso várias vezes. Mas 

vocês veem potencial para a BELOTUR desenvolver ações em conjunto com o 

trade? 

R: Acho que sim. 

R: Eu vejo. 

P: Quais são as dificuldades que estão sendo enfrentadas, hoje, para Belo 

Horizonte se unir com o trade para essa divulgação, essa promoção? 

R: Diminuir as vaidades.  

R: Acho que é a articulação. 

R: Acho que é o alavancar do COMTUR. Ser mais pontual, mais ativo. 

R: O pessoal tem que ser mais empreendedor também, porque o pessoal... 

R: Mas ele está falando da BELOTUR em relação ao trade. 

R: Sim, mas são os dois que estão evolvidos. 

R: Eu falo da articulação como um todo, aí que eu falo das vaidades.  
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R: Eu acho que o trade vem com a cuia, a BELOTUR fala que vai ajudar e tudo 

mais, mas vai esbarrar na falta de verba. 

R: De articulação. 

R: Mas é para excluir a verba. Eu estou no melhor dos mundos, tem muito dinheiro.  

R: Gente, problema de verba, de vaidade e essas coisas você vai enfrentar em 

qualquer área, mas se você for bem articulado, junto você consegue. 

R: Facilita demais. 

R: Se bem que eu acho que vale a pena colocar uma coisa aqui: há um tempo atrás 

nos desenvolvemos um trabalho legal de articulação com o pessoal da cachaça. O 

pessoal da cachaça mineira tinham três entidades que não conversavam entre si e a 

BELOTUR conseguiu colocar todas as três na mesa e montamos um roteiro da 

cachaça artesanal que incluía não só visita aos alambiques próximos de cidade, mas 

os bares que vendiam cinquenta marcas diferente de cachaça artesanal e que tinha 

a elaboração de um prato que levasse a cachaça na sua base. Esse roteiro morreu 

você não sabe por quê. Porque não tem quem fiscalize. Como os três se uniram, 

nenhum dos três quis ficar com o poder de fiscalização e a BELOTUR não tem esse 

poder, aí, morreu o roteiro. 

P: Para finalizar tem mais duas questões. A primeira delas é sobre o plano de 

ações estratégicas de marketing para Belo Horizonte: essa atualização do 

Plano Horizonte. Como está a expectativa de vocês?  

R: Sobre o plano? 

R: Nossa, é a tábua de salvação.  

P: É a salvação? E para vocês na expectativa é pequena? 

R: Para mim está sendo... Não vou falar do turismo de Belo Horizonte... Para mim é 

um barco sem capitão que não sabe para onde que vai. Não adianta ter um plano de 

marketing sem saber aonde você quer chegar. 

P: Mas quem deveria pegar a frente desse leme, então? Quem deveria ser esse 

capitão? 

R: Acho que, talvez, quem poderia, seria pegar a presidência da BELOTUR com a 

diretoria mais o COMTUR, por exemplo, e tomar essa rédea. 

R: Mas a gente não tem essa autonomia. Eu não tenho muito expectativa, porque, 

desde o início, eu acho que o plano já começou capenga, e eu acho que, agora, é 

um remendo do capenga.  

R: Por isso que eu falo que é a tábua de salvação. Se dessa vez não ficar legal... 
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(RISOS). 

P: Qual é o sonho de vocês para o turismo em BH em 2020?  

R: Eu estou aposentada.  

P: Vamos projetar Belo Horizonte em 2020, qual seria o sonho de vocês de 

encontrar Belo Horizonte?  

R: Fazer turismo. 

R: Uma cidade com identidade, com um transporte um pouquinho melhor, porque se 

você não tem grana pra bancar o taxi o tempo inteiro, fica oneroso.  

R: Olhando da BELOTUR e não como cidadã, que a gente conseguisse fazer a 

comunicação de um modo geral. Por exemplo, a gente tem várias falhas de 

comunicação. Não é o meu setor, portanto eu não sei falar com tanta propriedade, 

mas, como turista, a gente consegue identificar o que não comunica. O público que 

vem para os eventos técnico-científicos, a não ser que ele tenha o apoio da 

BELOTUR, a gente não tem contato com esse evento, ou seja, se for um evento que 

não está nem aí pra BELOTUR, que vem com dinheiro a gente não fica sabendo 

dele. A gente não sabe comunicar. Portanto, meu grande sonho é uma comunicação 

mais certa. 

R: Meu sonho é que, quando o turista sair daqui, ele fale “Eu vou recomendar, e vou 

voltar”. 

R: É.  

R: Porque o que eu vejo triste nesses anos todos é que ele vem e fala “Puxa, legal, 

gostei da cidade, até superou minhas expectativas, mas não vou voltar”. 

R: Ele não sai com saudade.  

R: É muito parecido com Ouro Preto que era assim: eu recebia uma senhora com 

um neto e fala ”Estou trazendo meu neto aqui porque quando eu era criança, minha 

avó me trouxe aqui.” Aí eu ficava arrepiada. Quer dizer que eu vou esperar esse 

menino crescer, casar, ter um filho para voltar. Lá em Ouro Preto ainda tinha que 

esperar pular uma geração para voltar, Belo Horizonte nem isso. “Gostei, superei 

minhas expectativas”, mas ele nunca falou de voltar. Não é um destino que ele vá 

chamar os amigos para virem aqui.  

R: Eu gostaria que Belo Horizonte, não só a população, mas todos os atores 

envolvidos acreditassem que a cidade pode ser uma cidade turística. Meu maior 

sonho é esse, porque se acreditar (e a gente sabe que tem alguns atrativos) nos 

atrativos e nas outras coisas que agregam valor pode ser transformar num produto 
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interessante. Não o melhor, mas um bom produto que tenha atratividade. Se a gente 

conseguir que a cidade aceite, se conheça, reconheça que ela é uma cidade 

turística. Acho que as demais coisas vão acontecendo.  

R: Quem conhece ama, quem ama divulga. 

R: Além disso, o próprio poder público tem que acreditar no potencial que a cidade 

tem em relação ao turismo. Ela, ela com outras cidades, ela com museu ou qualquer 

outra coisa. 

R: Também é o meu grande sonho. A minha dissertação de mestrado, a minha 

defesa foi essa.  

P: Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar? 

R: Eu quero destoar da turma um pouco. Eu quero sair do fator subjetivo. Para mim 

um dos sonhos para 2020 é a gente aparecer no ranking. Eu puxo a sardinha 

mesmo para os negócios, e quero que esteja lá, no topo, para gente ter uma cidade 

realmente cosmopolita, pelo tanto de gente de fora, de esbarrar com gente de fora 

do país pela cidade. Aí sim, usando esses atrativos culturais e esses atrativos de 

lazer, seria essa turma toda. O meu é mais objetivo. 

R: Você quer uma cidade turística que... 

(TODOS FALAM). 

R: Mais de organizadores de eventos internacionais, lá no alto do ranking do ICCA 

brigando mesmo pelos primeiros lugares. 

P: Eu queria agradecer a participação de todo mundo, foi ótimo. Queria de 

antemão falar com vocês que a visão de vocês não é diferente do trade, ta. 

Vocês têm informações complementares em função da vivência e o tanto que 

vocês lidam com essa situação o tempo inteiro. A gente percebe que, dá parte 

deles, eles também veem muito pouco articulado, esse setor turístico de Belo 

Horizontes. Veem muita dificuldade nisso, mas, ao mesmo tempo, eles também 

têm um pouco da porta aberta. Está precisando de alguém que, talvez, chame 

e faça o processo acontecer. Tem um pouco da desconexão, falta de 

posicionamento, falta de clareza nessa questão da oferta, o sentimento de 

pertencimento do belo-horizontino, isso tudo apareceu. Quem acompanhou 

um pouquinho, deve ter percebido isso nos grupos. Então, isso tudo já está 

sendo contemplado, levado em consideração. As informações são muito 

válidas para nós e, ao mesmo tempo, esperamos que outro tenha participação 
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efetiva nesse plano, para que ele possa funcionar. Vamos ver como as coisas 

vão caminhar daqui para frente, para vocês continuarem ativos. 

R: E motivados.  

 

FIM 
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5 SÍNTESE DO GRUPO FOCAL REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS 
PÚBLICOS E PRIVADOS  

 

 

Abaixo são apresentadas algumas observações sobre a dinâmica dos 

grupos bem como a síntese dos principais aspectos ressaltados e/ou recorrentes 

nas reuniões de discussão.  

O grupo representante do setor privado de Belo Horizonte, especialmente 

dedicado ao receptivo turístico, demonstrou opiniões bastante divergentes. 

Sobre o mercado de turismo e Belo Horizonte:  

 Consideram o turismo mineiro pouco profissionalizado. Entendem que 

o Brasil evoluiu bem, e que o Estado “tem tanta coisa pra mostrar”, 

mas que é tímido na divulgação de seu potencial; 

 Concordam que Belo Horizonte é um destino caro. Mas ressaltam que 

não se pode comparar Minas Gerais com destinos de praia do Brasil 

(“Nordeste é outra coisa”). Justificam que o destino Minas Gerais é 

mais caro porque tem mais valor agregado em termos de serviços: “o 

guia fica 100% a disposição do cliente”; 

 Sobre a perspectiva do INHOTIM, enquanto um destino independente 

de Belo Horizonte, citam que hoje o equipamento já recebe gente que 

não vem a Belo Horizonte. Dizem que Brumadinho sofreu um boom, a 

demanda é grande, mas a qualidade dos serviços na cidade não 

acompanha. E que pela demanda e notoriedade, o preço do produto 

disparou no mercado; 

 Sobre a existência de receptivo local para o INHOTIM (em 

Brumadinho), dizem que tem, mas que não é qualificado. O INHOTIM 

quer preparar os guias e, por isso, a tendência é melhorar; 

 Percebem que em BH há demanda de turistas “de fora” motivados 

exclusivamente pelo INHOTIM; 

 Citam que no geral o turismo no Brasil está caro e perde 

competitividade frente a destinos internacionais. Ressaltam que Minas 

Gerais, enquanto mercado emissor, evoluiu bastante e é hoje um 

mercado interessante para o turismo nacional.  Mas quando o assunto 

é o receptivo, citam que tem alguns gaps que é preciso resolver. 
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Sublinham questões de infraestrutura e capacitação e, sobretudo, de 

falta de informação; 

 Fazem referência aos prejuízos causados pela descontinuidade das 

políticas públicas; 

 Citam também que as propostas feitas no Plano Horizonte não 

ouviram o trade; 

 Dizem que há dificuldades para integrar a cadeia produtiva em MG e 

BH (houve discordância nesses aspectos); 

 Ressaltam que o setor receptivo tem capacidade para atender bem a 

demanda turística para BH. Atribuem os gargalos aos temas de 

infraestrutura, especialmente sobre mobilidade e acesso; 

 Citam ações promocionais que são realizadas pela Belotur como 

aspectos positivos para comercialização do destino BH: feiras, 

calendário de eventos, internet; 

 Mas veem que o crescimento do mercado turístico ocorre em roteiros 

autoguiados, o que não é positivo para o setor. 

 

Sobre a oferta turística de Belo Horizonte: 

 Citam que Belo Horizonte tem ampliado sua oferta nos últimos anos: 

fazem referência ao Circuito Cultural da Praça da Liberdade, às feiras 

gastronômicas, aos eventos, ao Mercado Central, e ao próprio turismo 

de negócios e ventos (embora também citem que a estrutura de 

espaços de eventos tem sido limitante para o desenvolvimento do 

segmento), bons restaurantes; 

 Sobre o que falta à BH, dizem ser: visibilidade nacional e internacional; 

colocar esta oferta à disposição do turista (“falta alinhar essa oferta 

com infraestrutura, sinalização”); falta espaço para estacionamento 

para carros turísticos; 

 Sobre a quantidade e qualidade da oferta, dizem que é atraente o 

suficiente para gerar um bom fluxo de turistas; 

 Quais são os principais atrativos de Belo Horizonte? Citam: Alto 

Afonso Pena, Mercado Municipal, Museu Artes e Ofícios, Museus em 
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geral, Pampulha, Praça da Liberdade, Museu Abílio Barreto, 

compras/moda; 

 Sobre o Centro, dizem que “está feio, sujo e inseguro”; 

 Sobre quais são as vantagens competitivas de Belo Horizonte citam: a 

história da cidade e de Minas Gerais (“BH é síntese de Minas”); o 

segmento de negócios e eventos (embora identifiquem problema de 

agenda dos principais espaços da cidade que lotam com eventos 

sociais em detrimento aos eventos técnicos científicos / de caráter 

turístico); 

 Sobre quais são as dificuldade para comercialização de BH, citam: 

questões de articulação do setor; o número de leitos ainda é 

insuficiente para atender a demanda. 

 

Sobre destinos competidores e comparáveis, citaram: 

 Destinos nacionais: Curitiba, Recife, Goiânia; 

 Destinos internacionais: Atlanta, Seatlle; 

 Sobre quais são os diferenciais competitivos de Belo Horizonte 

perante os competidores citam que são: o entorno, a história, a moda, 

o “boteco”; 

 Mas apontam que não existe integração para transformar o potencial 

turístico em oferta propriamente dita. Como principal entrave citam a 

falta de informação. 

 

Sobre a Copa: 

 Ressaltam que devido à organização FIFA, a demanda neste período 

se limitará ao consumo dos serviços que foram vendidos nos pacotes 

oficiais. Portanto, enxergam que “o evento não vai favorecer a 

utilização turística do destino”. Citam que na Copa das Confederações 

não houve demanda “para turismo”, apenas para os jogos/para o 

evento; 

 O Pós Copa deixará como legado, na opinião deste grupo: 

qualificação, idiomas. 
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Sobre a marca, as opiniões foram bastante divergentes: 

 Citam que a Marca representa BH, mas que “não diz nada para quem 

vem de fora”. Não tem conceito, apenas reflete “montanhas e 

igrejinha”; 

 Citam que é bonita moderna. “Apenas reduziria a palavra”; 

 Os elementos deveriam ser mais simples, “não reverenciamos isso”; 

 Representa, mas na opinião do participante, a cidade não tem ícone; 

 Citam a Serra do Curral como um possível ícone de Belo Horizonte; 

 Dizem que o receptivo usa a marca. 

 

Ressaltam as seguintes necessidades de ações: 

 Treinamento dos funcionários que trabalham nos postos de 

informação; 

 Grande esforço promocional;  

 Revisão do decreto de lei que colocou as empresas de receptivo em 

situação clandestina (exemplo, o guia não pode dirigir mais); 

 Continuidade das ações e investimentos (citam especialmente a ação 

de feiras nos mercados); 

 Melhorar a execução do planejamento e das ações promocionais, que 

hoje são ruins. 

 

Sobre como BH deveria se relacionar com o entorno em termos da 

promoção? 

 Dizem que BH precisa entender, saber como o entorno funciona; 

compartilhar e interagir; 

 Citam o exemplo o que faz Pernambuco, que promove bastante, o 

Estado inteiro e Recife é o portão de entrada e se beneficia com isso.  

 

Já o grupo representando o setor privado do mercado, ou seja, as 

empresas emissivas demonstraram certo distanciamento e, por vezes, 

desconhecimento do destino Belo Horizonte. Uma participante belo-horizontina, com 

uma visão mais institucional, teve bastante influência sobre o grupo. 
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Sobre o mercado de turismo e Belo Horizonte:  

 Citam o aquecimento do mercado de viagens para o Brasil e no Brasil: 

mais pessoas no mundo “descobriram o Brasil”; 

 Em contraponto, citam a diminuição dos investimentos e incentivos 

institucionais para o fortalecimento da imagem dos destinos 

(“enxugamento” de ações, de feiras, etc.); 

 Citam que houve mudanças de comportamento do turista (“o turista 

hoje se vira sozinho”), o que têm deixado os fornecedores e os canais 

de vendas “perdidos” A cadeia está passando por uma reestruturação. 

 Citam o papel da Internet neste processo, que dissemina a informação 

que antes era de propriedade dos agentes e operadores. Na visão 

destes empresários, há informações bem apresentadas e honestas à 

disposição do turista. Mas também existe “desonestidade”, por 

exemplo, fotos de hotéis que não condizem com a realidade; 

 Dizem que a cadeia do turismo está percebendo que precisa de 

profissionalização. Ressalta a questão do idioma, que é um ponto 

fraco para disseminação da informação aos mercados internacionais.  

 E citam que a competição está mais acirrada: “O mercado ficou maior, 

existem muito mais destinos”; 

 Como bons exemplos de marketing no turismo, citam o trabalho 

desempenhado pelos seguintes destinos: São Paulo, Rio de Janeiro, 

Sergipe, Pernambuco (ressaltam como exemplo mais expressivo), 

Recife. 

 

Sobre a oferta turística de Minas Gerais e de Belo Horizonte: 

 Ressaltam a oferta cultural e histórica de Minas Gerais. Dizem que a 

imagem do Estado é pautada pelas cidades históricas, que é o que 

“está empacotado” e historicamente é distribuído ao mercado. 

Também falam de produtos como: gastronomia, música, Estrada Real, 

e “aquela história dos barzinhos de Belo Horizonte”; 

 Sobre as dificuldades de comercializam, citam a descontinuidade da 

comunicação e a falta de uma escolha correta de canais/mídias para 

que os turistas escolham Minas Gerais; 
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 O que é preciso do Destino / do Governo, para que o operador / 

agente de viagens recomende o destino?  Dizem que é preciso que o 

destino esteja na mídia e que haja informação disponível (“tudo que 

der de informação”); além disso, o destino tem que ser competitivo 

(“senão não consigo vender”); citam ainda que é importante que haja 

tarifas especiais para os agentes de viagem (mais baixas do que as 

tarifas comercializadas diretamente com o consumidor); 

 Entendem que Belo Horizonte é um destino de passagem e portão de 

entrada para os demais destinos de Minas Gerais, como Ouro Preto. 

“O turista faz no máximo um city tour em BH, se tiver tempo”; 

 Citam que a “estrela” atualmente de Belo Horizonte é o INHOTIM. 

Reconhecem que o empreendimento não está em BH, mas citam que 

a infraestrutura da cidade é essencial para operação deste produto 

atualmente; 

 Dizem que Belo Horizonte está entre os destinos mais caros do Brasil 

(para o operador que vende). Ressaltam as questões de acesso ao 

aeroporto e as tarifas hoteleiras (sem política de preços especiais para 

agências). Quando questionados se BH “vale o que cobra”, dizem que, 

se comparado a outros destinos, não vale; 

 Como atrativos de BH, citam: Circuito Praça da Liberdade, espaço 

Banco do Brasil que vai ser inaugurado, Pampulha, Mineirão, música, 

agenda cultural de Belo Horizonte, museus; 

 Citam ações bem sucedidas empreendidas pelo governo: a divulgação 

de Belo Horizonte (“hoje está bem melhor”), o Passaporte Turístico de 

Belo Horizonte; 

 Como pontos fortes de BH, citam: gastronomia, bares, restaurantes, 

shows musicais e eventos culturais no geral, moda, cachaça, cerveja, 

expansão do turismo de negócios e eventos (mas citam que os 

grandes espaços não tem agenda disponível / há saturação da 

capacidade destes espaços). 

 Como pontos fracos, citam: espaços de eventos, a falta de divulgação, 

a distância do aeroporto, o trânsito, não tem divulgação focada ao 

turista de negócios (“ele não sabe o que fazer na cidade”, “quais as 
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vantagens do cara trazer a família?”). Também a falta do 

idioma/capacitação; 

 Como ameaças para o turismo de lazer, citam: tarifários e preços da 

hotelaria. Ilustram que o turismo e lazer é “prejudicado” pelo turismo 

de negócios que ocupa os equipamentos hoteleiros e determina 

preços elevados das tarifas; 

 Como oportunidades, citam: a hotelaria em expansão (a maior oferta 

deve provocar a baixa dos preços); 

 Sobre o mercado para o turismo de negócios ressaltam que a 

perspectiva de crescimento está relacionada à instalação de empresas 

na grande Belo Horizonte; 

 Quando questionados se falta informação ou falta oferta turística, 

dizem que faltam ambas. “BH precisa se vender melhor”. “BH não se 

propôs a ser uma cidade turística ainda”. Citam que os receptivos 

precisam se organizar para garantir saídas regulares. Falta 

negociação interna e amadurecimento do setor profissional receptivo. 

 

Sobre destinos competidores e comparáveis: 

 Destinos nacionais com os quais comparara BH: Brasília, Curitiba. No 

geral têm dificuldades de comparar Belo Horizonte; 

 Vantagens de BH sobre estes destinos: clima, receptividade; 

 Desvantagens de BH sobre estes destinos: transporte (em relação à 

Curitiba), divulgação/notoriedade.  

 

Sobre a Copa: 

 Citam a falta preparo dos empresários de Belo Horizonte. “Todo 

mundo preocupado em quanto vai ganhar a mais e não se preocupa 

em organizar a oferta, os tarifários, etc.”, diferente do que ocorre em 

São Paulo.; 

 Citam outros gargalos para BH: aéreo, transporte, “o aeroporto ficar 

pronto”; 

 Citam positivamente o preparo dos táxis especiais para atender ao 

turista da Copa. 



 

 467 

 

 

Sobre o posicionamento de BH e a marca: 

 BH em palavras, citam: pão de queijo, Cachaça; 

 BH em cores, citam: cinza, bege, marrom, verde; 

 Imagem de BH: uma cidade pacata, não é uma loucura como São 

Paulo, tem cara de cidade de interior, mas com a oferta de uma 

capital, “uma fazenda grande”; 

 Associam a marca com: Pampulha, Montanhas, Mercado Central, Jiló. 

 Enfrentam problemas na leitura cognitiva da marca: “Não entendi o 

vermelho”. “É da bandeira de Minas”; 

 Ainda sobre a imagem do destino, citam que o desmatamento 

provocado pela mineração está borrando a imagem de Minas Gerais: 

“não entendo este verde aí”, “as montanhas de Minas estão todas 

feridas. A imagem que eu tinha de verde em Minas, essa imagem, foi 

borrada completamente”; 

 Atributos que a marca de BH deveria transmitir: uns dizem que são 

jovialidade, modernidade, “tem que ser totalmente diferente do que 

são as cidades históricas”. Outros acham que as cidades históricas e 

BH deveriam se complementar; 

 No geral, gostam da marca. 

 

Sugestões de ações: 

 Articular rotas no Sudeste para o turista internacional: combinar BH 

com outros destinos do sudeste. Como dificuldades para a 

implantação desta ação citam: a operação compartilhada (“o mineiro 

vai querer fazer tudo sozinho”), o preço, a falta de aproximação com 

os outros atores envolvidos, falta de estímulo, (“todo mundo está 

trabalhando isolado, precisa coligar”). Citam que “existe uma 

dificuldade genética do mineiro em fazer parcerias, mineiro é 

desconfiado”; 

 Falam da importância da informação para facilitar a comercialização. 
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 Falam da importância dos eventos culturais e programas específicos 

para estimular o aumento da permanência e do gasto do turista de 

negócios (“falta de uma agenda unificada de eventos”); 

 Citam a importância dos roteiros e parcerias com o entorno. “Precisa 

definir o papel de cada um e o que todos podem fazer juntos”; 

 Citam a relevância da mídia para o público final (“Não é agência de 

viagem, operador que vai convencer o turista a viajar. Pelo contrário, o 

turista te procurando é que você vai querer operar isso”); 

 Citam o papel estratégico das newsletters; 

 Citam que o site já é bom; 

 Citam a importância de ter ônibus turísticos para articular os atrativos 

da cidade que, no geral, estão muito dispersos; 

 Citam que é preciso articular roteiros / sugestões de roteiros para os 

turistas; 

 Citam que é preciso dispor de cardápios bilíngues para os turistas 

estrangeiros; 

 Como proposta do “diferencial” de BH, citam: pessoas, atendimento, 

agilidade. 

 

O que falta para BH: 

 Relacionar-se melhor e estabelecer parcerias. “BH tem que se abrir”. 

 

BH vende?  

 “Desde que as pessoas saibam que ela existe”; 

 “E não sozinha, fazendo parcerias”; 

 “Além de não ter informação, não tem nada que te dê curiosidade”. 

 

A discussão com a equipe da Belotur consolidou os temas recorrentes 

nos demais grupos. Foi importante nesta discussão também aprofundar questões a 

respeito do entendimento do Plano de Marketing além das melhorias que devem ser 

implantadas em relação ao primeiro planejamento. 
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Sobre o Plano de Marketing: 

 Citam a importância de o Plano conter ações objetivas, ser factível e 

ser implantado; 

 Atribuem grande parte do insucesso do Plano anterior à sua não 

execução. Citam como dificuldades: a falta de orçamento, a 

descontinuidade administrativa e as mudanças de gestão e das 

equipes, desalinhamento entre as diretorias e a falta de trabalho 

conjunto dentro da Belotur, a dificuldade em mensurar resultados, o 

descrédito do turismo perante a Prefeitura e a própria comunidade, 

execução divergente do planejamento; 

 Também citam falhas no planejamento, como: ajuste de terminologia, 

falta de envolvimento das equipes da Belotur (“um plano de baixo para 

cima” e “concentrado em uma diretoria”), a amplitude do tema 

“cultural” priorizado pelo planejamento não deixou claro o que deveria 

ser focado, questionam a metodologia do Plano que não foi adequada 

à realidade de BH (sobre o decálogo que tinha apenas oito aspectos, 

não propôs ações que permitissem o desenvolvimento de produtos 

estrela), fazem ressalvas ao posicionamento sugerido (“desconsiderou 

negócios e eventos”, “na verdade nós podemos ser uma cidade que 

exporta cultura, mas que somos cultura não somos não!”), extensão 

do plano de ações (“ficou muito extenso em propostas e faltou definir o 

que atacar primeiro”); 

 Alguns aspectos sobre o que o novo Plano deve considerar: definir 

objetivos, segmentos/produtos, públicos, priorizar a qualidade das 

ações e não a quantidade, monitoramento (“tem que executar e de 

tempos em tempos revisar porque o mercado muda”), definir uma 

identidade para a cidade; 

 Desafios a serem enfrentados: que BH acredite no turismo (“Mas 

todos precisam acreditar nisso: a Prefeitura, a Belotur, o Trade, a 

sociedade, etc.”); faltam dados (para sair dos “achismos” baseando-se 

em dados concretos); 

 Interação com outros planos: O Plano de marketing é o orientador, 

deve abranger os demais planos; 
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 Expectativa em relação ao Plano: “é a tábua de salvação”; “Não 

adianta ter um plano de marketing sem saber aonde você quer 

chegar”; “eu acho que o plano já começou capenga e eu acho que 

agora é um remendo do capenga”; “Se dessa vez não ficar legal...”. 

 

Sobre o mercado de turismo:  

 Não há um consenso sobre se BH tem se beneficiado com o 

aquecimento do mercado de turismo. Se for acompanhar por alguns 

dados, a taxa de ocupação da rede hoteleira nunca esteve numa fase 

tão boa. Mas isso porque a nossa rede hoteleira estava muito 

pequena; 

 Apontam o ótimo momento pelo que está passando a rede hoteleira. 

Também do próprio setor cultural da cidade (sobre a quantidade de 

eventos culturais), e de eventos técnico-científicos (dizem que até falta 

mão de obra qualificada, outras empresas de fora estão vindo para BH 

para suprir esta demanda, os espaços de eventos estão lotados, tanto 

os grandes espaços como nos hotéis – com eventos técnico-

científicos, gastronômicos, de saúde, culturais, de toda natureza); 

 Mas concordam que o setor não está aproveitando essas 

oportunidades. 

 

Sobre a Copa das Confederações e Copa do Mundo: 

 Ressaltam que é importante como exercício para reunir vários atores, 

traçar objetivos, projetos e ações concretas; 

 Citam que as obras de infraestrutura que tinham que ser feitas, já 

foram feitas. Destacam que a mobilidade funcionou bem na Copa das 

Confederações; 

 Citam a influência dos atos populares de manifestações durante a 

Copa das Confederações, gerando o cancelamento de eventos 

programados. “Foi elemento inesperado que desarticulou tudo que 

estava planejado”. Citam a repercussão negativa gerada e revelam 

que, apesar de esta possibilidade estar sendo considerada no 

planejamento para 2014, ainda têm receio sobre o que a repercussão 
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disso pode gerar neste momento em que o país terá ainda mais 

visibilidade externa, afetando a demanda para a Copa e a imagem das 

cidades sede; 

 Citam a influência das chaves e dos jogos que acontecem na cidade 

na proporção da demanda e na visibilidade que a cidade recebeu em 

2013 e receberá em 2014; 

 Citam que BH recebeu turistas do Japão, do México (“muito turista, 

mas não o quanto se esperava”); 

 Acreditam que a Copa vai ser uma vitrine e que “temos que aproveitar” 

no âmbito do Plano de Marketing. 

 

Sobre a oferta turística de Belo Horizonte: 

 No geral, acreditam que a oferta cultural da cidade está melhorando. 

Citam que há uma grande quantidade de eventos acontecendo e 

programações, “inclusive de graça”. Também em termos dos 

equipamentos turísticos esta oferta está sendo ampliada. Mas 

reconhecem que tanto em qualidade como em quantidade, ainda não 

é suficiente; 

 Citam como atrativos de BH: Centro Cultural Banco do Brasil, museu 

Casa de JK, Cine Brasil, circuito cultural da Praça da Liberdade. “O 

que acontece isso é muito novo e o público brasileiro e estrangeiro 

ainda não sabem disso. Nem o próprio belo-horizontino sabe”, “Ainda 

persiste essa ideia de que nós não temos o que oferecer”, “o que 

antes a gente conseguia mostrar de Belo Horizonte em três ou quatro 

horas, hoje nós precisamos de dois a três dias para conseguir 

mostrar”; 

 Citam a falta integração de um segmento turístico com o outro. Citam 

a questão do turismo de eventos e o turismo de lazer. Não há uma 

articulação desses setores exatamente até para fomentar a própria 

atividade turística; 

 Mas citam que o destino não tem grande atratividade genuína: “os 

nossos atrativos são relativamente comuns, não nos diferenciam 
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muito. Como nossos atrativos são relativamente comuns, nós temos 

que agregar valor”; 

 Para agregar valor e aumentar a atratividade dos atrativos citam: 

serviço de qualidade, informação de qualidade, serviço, com cultura, 

com eventos e gastronomia, eventos culturais, eventos gastronômicos. 

“Eu não consigo perceber Belo Horizonte como uma cidade turística 

sem esses ‘agregamentos’ de valor”; 

 Diferencial de BH: citam hospitalidade, mas o próprio tema foi 

questionado (“o fato de eu ser hospitaleiro não vai suscitar alguém que 

saia da China para vir para cá”); “toda cidade tem sua cara”, é preciso 

trabalhar com o conjunto de valores que a cidade tem - a 

hospitalidade, a gastronomia, os eventos culturais; 

 Citam a importância do entorno, mas ao mesmo tempo entendem que 

é uma “maldição” por fazer o público entender BH como portão de 

entrada apenas.  Citam os projetos do INHOTIM que devem 

concentrar a demanda em Brumadinho após serem implantados, mas 

também a parceria do empreendimento com o circuito da praça da 

liberdade; 

 Elencando os produtos que contribuem efetivamente para posicionar 

Belo Horizonte de uma forma melhor, citam: o museu de artes e 

ofícios, circuito cultural/corredor cultural (projeto da Fundação de 

Cultura), os Polos (de moda, design, etc.), a agenda cultural; 

 Impressões sobre a oferta que entregamos ao mercado: ruim, 

desarticulada, mal entregue, citam problemas de acessibilidade nos 

atrativos (horários de atendimento, paradas de ônibus turísticos, por 

exemplo, na Pampulha e Praça da Liberdade, “não tem preço” (citam 

os problemas com os receptivos que não conseguem organizar a 

oferta adequadamente para comercialização); 

 Sobre a oferta para turismo de negócios: o problema é que não há 

informação do que o turista pode fazer durante sua estadia, não há 

uma agenda de eventos organizada e unificada, “tem o problema que 

a cidade morre muito cedo”; 
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 Sobre a oferta de eventos (técnico-científicos, musicais, etc.): é a 

cadeia mais articulada (“é onde se consegue ver os números”); são 

mais qualificados, mas não conseguem sair do trivial; falta política de 

incentivos; os eventos mexem com o “orgulho cidadão” e ajudam a 

melhorar a imagem do turismo no Governo (“hoje os belo-horizontinos 

têm amor por esses eventos que acontecem na cidade, sejam eles 

como artistas locais ou o que for, seja com um público internacional 

mesmo. Eu acho que Belo Horizonte tem tido um pouco mais de 

visibilidade dentro da cadeia por causa desses envolvidos na área de 

eventos”). Citam a importância do Convention se estruturar (“talvez a 

gente não esteja caminhando como deveria em função dessa peça”). 

 

Cidades comparáveis:  

 Citam Curitiba e Porto Alegre, Brasília; 

 Vantagens destes destinos: “Dão mais retorno que Belo Horizonte”; 

 Também são cidades caras, mas tem melhor “custo x beneficio”. 

 

A Gestão do turismo e o papel da Belotur: 

 Referendam a completa desarticulação do setor citada pelos grupos 

anteriores. Atribuem à falta de gestão, tanto do setor público, quando 

da iniciativa privada; 

 No trade citam falta que falta empreendedorismo e falta de articulação 

entre os empresários; 

 No âmbito da gestão pública citam: a descontinuidade política e 

administrativa como entrave na Belotur (“são Presidentes com ideias 

diferentes e há uma falta de gestão porque a gente não consegue dar 

uma continuidade. Não estou falando que eles são mal intencionados, 

pelo contrário, cada um com suas ideias, mas uma falta de articulação 

de gestão”). Citam a importância de se entender a diferença entre “ser 

paternalista” e “ser articulador”; 

 Citam a relevância do COMTUR enquanto elemento de articulação e 

principalmente no processo de continuidade de grandes projetos como 

o Plano de Marketing; 
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 Citam a necessidade de fortalecer a imagem institucional da Belotur 

perante o próprio trade e o Governo/Prefeitura. Citam que este é um 

momento de oportunidade para a Belotur assumir esse papel, pois é a 

instituição mais forte entre todas as demais (incluindo a SETUR MG); 

 Citam a necessidade de fortalecimento institucional começando “de 

dentro da Belotur”, com a articulação entre as equipes e a própria 

sensibilização do pessoal interno. Também percebem é preciso uma 

revisão dos investimentos em eventos, que consomem grande parte 

do recurso orçamentário da empresa; 

 Qual deveria ser o papel da Belotur? Respondem: Político, incentivar, 

fomentar. Os eventos não devem ser a atividade principal da Belotur. 

 

Sobre a marca: 

 Como elementos que identificam BH, citam: Igrejinha da Pampulha; 

Serra do Curral; “depende do que se define como identidade da 

cidade”, “acho que não pode ser apenas uma Igrejinha. Você pensar 

na terceira capital do país, o segundo estado mais desenvolvido 

economicamente, e eu vou representar minha cidade através de uma 

Igrejinha?”; Niemeyer; os belos horizontes da cidade, “síntese de 

Minas”; 

 Fica evidente a dificuldade de se definir a identidade da cidade; 

 A marca atual, na maioria das opiniões, representa a cidade. Mas, 

alguns acham a marca fraca. 

 

Avaliação da promoção e comercialização do turismo: 

 Como ações que a Belotur tem feito para estimular o turismo, citam: 

estruturação dos roteiros (as três capitais, roteiro gastronômico, 

cervejas artesanais, etc.); edital de eventos; turismo de saúde; Polo de 

moda; rede de eventos e turismo de negócio (mas falta apoio do 

trade); captação de recursos federais para qualificação; promoção 

ligada à Copa; 

 Dificuldades da Belotur para promoção e comercialização, excluindo a 

falta de verba: Foco, Objetivo, identidade; 
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 Dificuldades da Belotur para se articular com o trade: diminuir as 

vaidades; articulação (citam exemplo de parcerias objetivas que deram 

certo no passado); alavancar o COMTUR; empreendedorismo público 

e privado. 

 

Qual o seu sonho para o turismo de Belo Horizonte em 2020: 

 “Destino com identidade, com mobilidade e comunicação assertiva”; 

 “O turista recomendar e voltar. Sair com saudade de Belo Horizonte”; 

 “Todos acreditarem no turismo”; 

 “Belo Horizonte aparecer bem posicionada no ranking ICCA de 

eventos internacionais”; 

 “Uma cidade cosmopolita pela diversidade de públicos que atrai”. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A informação qualitativa é essencial para conhecer o público, suas 

opiniões, ideias e atitudes diante do turismo atual e suas perspectivas de mudança, 

o que será fundamental para propor e abordar os programas e ações de marketing 

para o turismo de Belo Horizonte. 

A Etapa 2 da elaboração do Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

para Belo Horizonte e Aprimoramento do Plano de Marketing Atual, o Plano 

Horizonte, constituiu na aplicação de pesquisa qualitativa, por meio de grupos de 

discussão (focus groups), visando conhecer a “opinião bem informada” de Belo 

Horizonte e, de maneira complementar, do mercado turístico, acerca das 

percepções e necessidades do marketing do destino. 

Este modelo de pesquisa visando conhecer a opinião interna do setor 

turístico belo-horizontino foi também adotado no Plano Horizonte em 2005, pois é 

fundamental estabelecer no planejamento mecanismos de relacionamento entre os 

setores públicos e privados e entidades envolvidas com o fomento e promoção do 

turismo da cidade, de forma a garantir sua participação ativa no processo.  

Além disso, essa perspectiva permite enriquecer o trabalho à medida que 

une perfeitamente a contribuição técnica da equipe consultora, baseada em estudos, 

análises e propostas, com um trabalho organizado, participativo e de busca de 

consenso e compromisso por parte dos agentes locais sendo que, num futuro, é 

disso que dependerá uma parte muito importante do êxito do plano e de sua 

implementação. 

Assim, o segundo Produto do trabalho de Elaboração de Plano de Ações 

Estratégicas e o Aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte (que 

está sendo apresentado) abordou justamente as percepções e necessidades acerca 

do marketing turístico da cidade obtidas em reuniões de grupos com o setor, tendo 

sido constituído por cinco relatórios parciais, conforme está orientado no Termo de 

Referência. São eles: 

 Relatório do Grupo Focal: Representantes dos Órgãos Públicos e 

Privados; 

 Relatório do Grupo Focal: Entidades de Classe e Setor Cultural; 

 Relatório do Grupo Focal: de Gastronomia e Compras; 



 

480  

 

 Relatório do Grupo Focal: de Negócios e Eventos; 

 Relatório do Grupo Focal: Instituições de Ensino Superior; 

 Relatório de Análise Consolidada da Pesquisa Qualitativa de Grupos 

Focados. 

 

O processo metodológico orientou-se na implantação global da pesquisa, 

baseando-se nos seguintes passos: 

1. Planejamento de Pesquisa, elaboração de briefing e aprovação do 

roteiro de discussão; 

2. Seleção e indicação dos grupos de profissionais por reunião de 

discussão, e validação junto à BELOTUR; 

3. Aprovação da agenda geral e organização operacional da pesquisa; 

4. Mobilização e confirmação dos participantes por meio de ofício e 

contatos por e-mail e telefone; 

5. Realização das reuniões de discussão, na metodologia de focus 

group; 

6. Transcrição e processamento de dados por reunião;  

7. Consolidação dos relatórios de pesquisa por grupo focal; 

8. Elaboração de relatório consolidado de análise da pesquisa, 

apresentado em volume separado. 

 

Na sequência, está sendo apresentada a pesquisa junto ao Grupo 

Focal: Entidades de Classe e Setor Cultural, contemplando o descritivo 

metodológico da pesquisa, aplicada é este grupo; transcrição das discussões e 

entrevistas na íntegra; uma breve síntese dos resultados do grupo focal, bem como 

os apêndices pertinentes (briefing da pesquisa e roteiros de entrevista, modelo de 

ofício, registro em vídeo, o controle de participantes), disponível nos apêndices. 

Tendo em vista a amplitude do público “entidades de classe” que compõe 

este grupo focal, mas também outros setores pertinentes aos demais grupos focais 

previstos na Etapa, optou-se aqui focar no tema cultura, abrangendo as entidades 

representativas relacionadas diretamente a este setor. As demais entidades de 

classe representativas do turismo foram ouvidas em conjunto com os demais 

grupos, conforme pertinência ao público-alvo da discussão. 
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Observa-se que a numeração aplicada na identificação dos grupos de 

discussão utilizada no briefing e nos preparativos da pesquisa (Grupos de 1 a 7) foi 

elaborada em função da agenda prevista, e foi revisada para a organização do 

produto, de forma a se adequar ao conteúdo dos relatórios parciais que compõe a 

pesquisa qualitativa. As referências são feitas por discussão, renumeradas de 1 a 7 

na sequência de apresentação dos conteúdos parciais dos grupos. 

 Na maioria das reuniões de discussão houve uma adesão média abaixo 

do esperado. Ao longo do processo, esse fato tornou-se um indicador na própria 

pesquisa, ratificando a grande desarticulação interna e externa do turismo de BH, 

frequentemente citada nas reuniões.  

Em função da incompatibilidade de agenda pessoal, ou casos de atrasos, 

alguns profissionais foram realocados em reuniões de discussão diferentes à dos 

grupos focais aos quais deveriam estar relacionados, conforme detalhado no 

controle de participantes disponível nos apêndices. Como os casos foram bastante 

pontuais, não houve prejuízo à pesquisa e ao seu resultado final. 

Por fim, ressalta-se que este relatório parcial e o relatório de análise 

consolidada não esgotam o assunto sobre as perspectivas e necessidades acerca 

do marketing turístico de Belo Horizonte, uma vez que todo este material é subsídio, 

e foi resgatado e analisado com maior profundidade na etapa de atualização do 

Plano Horizonte, no capítulo de Opinião Interna.  
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1 METODOLOGIA DE PESQUISA APLICADA AO GRUPO FOCAL 
ENTIDADES DE CLASSE E SETOR CULTURAL 

 

 

1.1 Objetivo geral da pesquisa 

 

 

Conhecer a “opinião bem informada” do setor cultural e suas entidades 

relacionadas acerca das percepções e necessidades do marketing turístico da 

cidade, e ouvir as lideranças e os agentes diretos e indiretos no processo de 

planejamento. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Conhecer, na visão destas lideranças e profissionais do setor cultural 

de Belo Horizonte, as oportunidades e ameaças, os pontos fortes e 

fracos de Belo Horizonte no contexto turístico do Brasil; 

 Apreender elementos de identidade que devem ser agregados à 

imagem turística de Belo Horizonte na opinião das lideranças e 

agentes do setor cultural e entidades de classe relacionadas; 

 Conhecer as expectativas do grupo em relação ao futuro do turismo de 

Belo Horizonte; 

 Conhecer as percepções e necessidades sobre os programas, 

projetos e ações de marketing turístico de Belo Horizonte;  

 Testar os competidores de BH; 

 Identificar o posicionamento da marca turística de Belo Horizonte; 

 Aprofundar o conhecimento sobre a opinião do mercado de turismo 

cultural. 
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1.3 Método de pesquisa 

 

 

Pesquisa survey com levantamento de dados qualitativos. 

 

 

1.4 Técnica de pesquisa 

 

 

Grupos de foco. 

 

 

1.5 Universo 

 

 

Agentes de fomento/comercialização do turismo de Belo Horizonte, 

representantes do setor cultural e as entidades de classe relacionadas.  

 

 

1.6 Amostra 

 

 

1 reunião de discussão, aplicada em 28 de agosto de 2013, sendo: 

 DISCUSSÃO 4: Produtores culturais; profissionais/entidades de moda, 

artes, música e/ou design; Fundação Municipal de Cultura. 

 

 

1.7 Amostragem 

 

 

Os entrevistados foram selecionados por conveniência, levando em 

consideração a sua representatividade no contexto do grupo pesquisado. O grupo foi 

organizado por público-alvo, de forma a preservar uma participação máxima de 10 

profissionais por reunião de discussão.  
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1.8 Registros em vídeo e transcrições 

 

 

Para preservar a confidencialidade das opiniões, os registros em vídeo 

foram disponibilizados sem áudio. Também, durante as transcrições, os 

participantes são identificados por “Participante” ou “Convidado”.  
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2 DISCUSSÃO 4: A OPINIÃO DO SETOR CULTURA DE BELO 
HORIZONTE E ENTIDADES RELACIONADAS 

 

 

A reunião de discussão 434 foi realizada em Belo Horizonte no dia 29 de 

agosto de 2013, às 17h. Contou com a participação de 6 profissionais, 

representando as seguintes organizações: Fundação Municipal de Cultura, Nó de 

Rosa Produções, IEPHA MG – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 

de Minas Gerais. 

 

Figura 10 - Registro da reunião de discussão 4 

 

Fonte: Chias Marketing. 

 

 

2.1 Transcrição da discussão 4 

 

 

Data da Pesquisa: 29/08/2013  

Moderador: Fernando Gilbert 

 

P: Eu queria primeiro identificá-los com uma plaquinha, só para facilitar com 

os nomes de cada um: Participante 1, Participante 2, Participante 3, 

                                            
34

 Refere-se ao antigo Grupo 1: Cultura, conforme consta no brienfing de pesquisa. 
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Participante 4, Participante 5. Pessoal, vocês foram convidados não por acaso, 

para participar dessa reunião. Eu acho que é uma reunião que pode ser bem 

relevante para vocês, e espero que o tema agrade a todo mundo. Esse trabalho 

está sendo realizado por uma empresa que se chama CHIAS Marketing, vocês 

já ouviram falar? 

R: Eu não. 

R: Não. 

P: É uma empresa de assessoria especializada em projetos especiais para 

destinos turísticos. Entre alguns projetos que eles já realizaram, estão o Plano 

Turístico de São Paulo, o Plano Turístico do Rio de Janeiro no Brasil, em 

Santiago do Chile, Buenos Aires, por exemplo. Outro projeto internacional de 

grande relevância foi o projeto de candidatura de Barcelona para as 

Olimpíadas. Então, é uma empresa habituada e acostumada a criar esses 

Planos de Turismo, seja para órgãos, seja para municípios, países, estados. 

Hoje, eu vou conduzir algumas perguntas para vocês sobre esse cenário, esse 

mercado do turismo. A gente vai tentar discutir em algumas esferas macro e 

algumas esferas regionais também. O meu nome é Fernando Gilbert, e 

marketing é a minha especialidade. Conduzirei essa discussão extraindo um 

pouquinho de marketing, mas também tem o pessoal do turismo 

acompanhando aqui ao lado, nessa sala espelhada. Não sei se vocês já 

tiveram a oportunidade de participar de um encontro como esse. É um 

encontro que a gente chama de Grupo Foco, e a ideia é criar discussões, jogar 

perguntas, estimular vocês, e cada um poderá colocar a sua opinião, o seu 

pensamento, a sua visão acerca do tema que a gente está discutindo. Vocês 

podem ver que a gente tem microfones de captação ambiente, nós temos 

câmera, temos gravadorezinhos de áudio também. A ideia de fazer todos esses 

registros é para que possamos resgatar as informações, por que é muita gente 

que, ás vezes, falam muito rápido, então, não dá para anotar. Depois, voltamos 

nessas gravações para poder pegar o que teve de mais relevante nessas 

discussões. A ideia não é identificá-los. Apesar de o nome estar aí, é só para 

lembrar na hora da gente falar. E, como ética de pesquisa, não poderemos nem 

divulgar, repassar essas informações e nem mesmo identificá-los 

individualmente. A ideia é a analisarmos o conjunto, ver a visão de mercado 

sobre esse cenário que a gente vai discutir que é o turismo. Eu queria só 
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chamar a atenção para que, durante o grupo, evite um falar junto com o outro, 

porque senão, no áudio, eu não consigo pegar a voz de um nem de outro. 

Então, vamos conter um pouquinho essa ansiedade de querer falar. A ideia é 

dar oportunidade para todo mundo, e conduzirmos num ritmo legal, para pegar 

esses áudios, essas informações, para podermos fazer a análise. O objetivo 

desse trabalho é realizar um estudo, que visa conhecer a opinião bem 

informada do mercado acerca das percepções e necessidades do marketing 

turístico da cidade de Belo Horizonte. O pessoal da BELOTUR está ali, ansioso 

e com grande expectativa para que vocês possam ter relevância nas 

informações, e para que a possamos destrinchar um pouco mais esse objetivo 

da realização desse trabalho. Nós vamos tentar conhecer a fundo as 

oportunidades e ameaças, os pontos fortes e fracos desse cenário turístico de 

Belo Horizonte, os elementos de identidade que devem ser agregados à marca, 

expectativa dos diversos setores sobre o turismo de BH. Então, vocês fazem 

parte de um grupo seleto, específico, e nos também ouviremos outros grupos: 

hotelaria, instituições de ensino e outros que têm informações relevantes.  

R: Já houve esses outros encontros? 

P: Tivemos um encontro em São Paulo, que foi realizado com operadores de 

turismo de São Paulo e já houve também outras etapas de pesquisa que foi 

realizada com aspecto mais quantitativo, com turistas e o trade nacional. 

R: Esse grupo é o primeiro? 

P: Em Belo Horizonte é o primeiro Grupo de Discussão. A outra questão é a 

necessidade sobre os programas, projetos e ações para fomento do turismo 

local, identificar possíveis competidores de mercado, e identificar o 

posicionamento da marca turística de BH. Esse grupo vai servir de corpo para 

que seja realizado um bom plano de ações e estruturação, bem estratégicas, 

para que a BELOTUR possa se posicionar um pouco melhor nesse cenário de 

turismo que a gente está vivendo hoje. Eu queria que, primeiro, cada um de 

vocês se apresentasse rapidinho, me falando o nome, profissão, empresa que 

representa, e tempo de atuação no mercado.  

R: Eu queria só fazer uma pergunta, se me permite. Quando a gente fala de turismo, 

e as Associações de Turismo?  

P: Também vão ser ouvidas.  

R: Todas serão ouvidas? 
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P: Todas não. Algumas.  

R: Por que o mundo do turismo é muito vasto, por exemplo, eu não sou exatamente 

da área de turismo, eu sou da área de entretenimento, de eventos. Eu só queria me 

situar. Bom; já me apresento, sou Participante, tenho trinta e sete anos de produção 

de eventos em Minas Gerais. Eu trabalho, aqui, desde a segunda metade da década 

de setenta, até atualmente. Então, aqui, a gente representa dentre outros, o Cirque 

de Soleil em Belo Horizonte. Já estamos na quarta produção deles, e temos um 

book de realizações muito ligado aos eventos internacionais nos últimos anos. 

Estimulamos Belo Horizonte, nos últimos anos, nessa colocação de mercado para 

eventos internacionais, principalmente na área musical e em outros segmentos de 

entretenimento. Então, é isso. Hoje, eu estou ligado a Nó de Rosas Produções e à 

Participante. Estamos aqui, juntos, nessa contribuição aí.  

R: Eu sou a Participante. Hoje, sou artista plástica e estilista. Trabalhei durante oito 

anos quase, como figurinista e produtora na área de cinema e de teatro, sempre 

atuando em Belo Horizonte, em algumas produções compartilhadas no Rio de 

Janeiro e em Belo Horizonte. Atualmente, trabalho na Fundação de Cultura, como 

Chefe de Gabinete do Leônidas. Sempre morei em Belo Horizonte, fora dois anos 

que morei em Londres, estudando moda e estudando arte, é isso. 

R: Eu sou Participante, atuo na Nó de Rosas, sou Relações Públicas, como o 

Participante falou, a Nó de Rosas tem atuação na área de cultura e de 

entretenimento. Mas, nós também atuamos em eventos corporativos, que, de uma 

forma também bastante atuante, impacta no segmento de turismo, de ocupação 

hoteleira, de uma movimentação de uma forma em geral da cidade.  

R: Meu nome é Participante, eu trabalho na Diretoria de Ação Cultural, estou aqui 

representando a Convidada. Sou graduado em turismo, e trabalho há dez anos com 

turismo e cultura...  

(CHEGA UMA NOVA CONVIDADA ATRASADA)  

R: E, durante cinco anos, eu trabalhei na área de produção editorial, na elaboração 

de guias turísticos. Tive a oportunidade de viajar muito, fazer a série de guias da 

Estrada Real e em outros projetos nessa área de turismo e cultura. 

R: Meu nome é Participante, sou presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Minas Gerais, por dois anos e meio. Antes disso, eu estive na 

Administração Regional Centro Sul durante nove anos. Antes, fui presidente da 

Beneficência da Prefeitura, era um órgão naquela época previdenciário, que não 
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existe mais. Fui Secretário de Administração do município no Governo Patrus. Antes 

disso, fui vereador por quatro anos. No movimento sindical, eu fui Diretor do 

Sindicato dos Professores, fui diretor e fundador da SINDI/UTE, estive na 

presidência da UTE em Minas Gerais, e, enquanto professor, lecionei biologia e 

metodologia científica em alguns colégios particulares do estado. 

R: Bom, gente. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas, estou com a 

agenda um pouco atribulada. Sou a Participante, arquiteta e urbanista. Estudei no 

Isabela Hendrix e depois fiz especialização e mestrado na UFMG. Tive uma 

experiência grande na área acadêmica, fui coordenadora do curso de arquitetura do 

Isabela durante quatro anos. Coordenei também pós-graduações, e estou 

recentemente num cargo público, pela primeira vez na história. Estive também no 

IAB como Diretora de Patrimônio, permaneço nessa função no IAB, na militância 

junto à classe dos arquitetos e urbanistas, e há sete meses assumi o cargo de 

Diretora de Políticas Fisiológicas na Fundação Municipal de Cultura. É uma 

experiência nova na gestão pública. Nunca tinha estado. É a primeira vez, então, 

estou aprendendo muito. E, assim como o Participante, tenho essa experiência 

didática, que me ajuda muito no meu dia a dia, mesmo não estando na sala de aula. 

Eu tenho muita saudade, porque eu acho que a gente aprende muito e é um retorno 

positivo, uma experiência que a gente exercita diariamente, no aprendizado. 

P: Gente, fiquem à vontade. Tem suco, refrigerante, bolo, é para vocês. Podem 

aproveitar bastante. A ideia do grupo, Participante, como eu falei para todo 

mundo, é criarmos uma discussão sobre o cenário do turismo hoje, seja 

nacional, regional, e principalmente focar em Belo Horizonte, fazer uma 

discussão sobre o mercado do turismo de Belo Horizonte, para apoiar o 

desenvolvimento de um trabalho que está sendo realizado pela Chias 

Marketing, sobre o planejamento das ações de turismo de BELOTUR para os 

próximos anos. A ideia é reunirmos com um grupo seleto de pessoas, para 

buscar esse ponto de vista sobre as carências, as potencialidades de Belo 

Horizonte, para reunirmos informações relevantes no levantamento e ajudar 

nesses projetos daqui para frente. Vamos começar? A primeira discussão que 

eu queria ter com vocês, que eu queria entender: vou jogar uma perguntinha 

na mesa. Sintam-se à vontade para opinar. A divergência de opiniões muitas 

vezes é bem vinda. Não vamos cercear, nem achar se está certo ou se está 

errado. É enxergar o ponto de vista de cada um, até porque vocês têm origens 
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de mercados diferentes. Então, os pontos de vista, serão diferentes, vão ser 

divergentes mesmo. A ideia é entendermos, para compor um quadro, que 

venha a atender a todas essas possibilidades que temos sobre a análise da 

situação atual. Então, primeiro para vocês: como está o mercado de turismo 

no Brasil hoje? Como vocês estão enxergando e vendo esse mercado de 

turismo no Brasil hoje, nesse contexto atual? 

R: Eu acho que está caótico, crescendo, e crescendo aos trancos e barrancos, sem 

um planejamento, o que nos envergonha, pelo menos eu me sinto envergonhada. 

Acho o Brasil um país gigante, com um potencial absurdo, com uma série de 

enfoques diferentes do ponto de vista do turismo, mas completamente batendo 

cabeça, sem foco, com um preço completamente desproporcional ao serviço que ele 

oferece. 

P: Nós vamos discutir bastante isso que ela está falando, mas uma das coisas 

que você falou me desperta um certo interesse de buscar o entendimento de 

onde está essa falta de planejamento. Quais são as principais áreas, hoje, que 

você está sentindo nessa questão do turismo, que ficam deixando um pouco a 

desejar nesse planejamento? Você consegue especificar para mim? 

R: Eu acho que a gente poderia falar especificamente de Belo Horizonte. Acho uma 

cidade com números extremamente relevantes em termos de potencial, de PIB, de 

tudo isso. Do ponto de vista do turismo, ela é um traço. O que a gente tem aqui, na 

cidade, em termos de planejamento, de atração para atrair o turismo? Nada? Eu 

enxergo Belo Horizonte como uma cidade de passagem para ir para outra 

cidadezinha próxima. Nem tem um planejamento específico para servir como ponto 

de dormitório, não é?  Quem vem para o circuito das cidades históricas, eu penso, 

que, pelo menos um dia, eu tenho que reter esse turista aqui. E o que a gente faz 

para reter? Nesse aspecto poderia cair na minha área, que é a cultura, a não ser 

que esse cidadão viajante, ele mesmo queira buscar, mas o que a gente faz algo 

para promover, para que essa população flutuante que está indo para outro lugar, 

queira ficar, permanecer e ver. Eu acho que a gente não tem esse planejamento. 

P: Joia. Agora vamos focar um pouquinho no Brasil, primeiro. Nós vamos 

chegar em Belo Horizonte, mas essa falta de planejamento, esse sentimento de 

falta de planejamento no Brasil está impactando mais em quais setores na área 

de turismo?  
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R: Eu acho que informação. Primeiro lugar, informação. Falta informação. Você 

chega em qualquer país do mundo, em qualquer grande cidade, você recebe um 

mapa urbano, no qual você consegue se localizar pelas vias e existem orientações 

dos equipamentos culturais, por exemplo. Falando da cultura, a Pampulha, que para 

nós é o nosso cartão postal, estamos num programa para incluiria como patrimônio 

da humanidade. A própria crítica que os visitantes externos tiveram quando 

visitaram, foi a falta dessa informação. Então, as pessoas não têm a informação. 

Alguns turistas que chegam ao Brasil, eles mesmos já trazem aquilo que eles 

querem ver, porque, especificamente falando da arquitetura e do urbanismo, a obra 

de Niemeyer é muito visitada, vêm estudantes de arquitetura do mundo inteiro. Eles 

vêm para conhecer a Pampulha, eles vêm para conhecer o Edifício Niemeyer na 

Praça da Liberdade, mas não existe um roteiro arquitetônico, da arquitetura moderna 

no Brasil e nas cidades que têm as principais obras, então eu acho que falta a 

informação. E, além da arquitetura, eu acho que a cidade, já que, no nosso caso, 

não temos praia, não temos essa beleza natural da paisagem, como é o caso do 

nordeste, de grandes cidades litorâneas, a nossa galinha dos ovos de ouro, é a 

Pampulha, a programação cultural que a gente pode oferecer, e as cidades 

históricas. Só que esse roteiro turístico com foco na história, no patrimônio, eu acho 

que ele é pouco ofertado, o público não é informado. 

R: Na verdade, eu acho que a gente está num momento de pesquisar novas formas 

de informar. Outro dia, lá na Fundação, estávamos comentando sobre quando a 

gente informa a população de eventos pelo jornal. As pessoas não leem mais jornal, 

não olham o jornal, então, nós estamos chegando à conclusão lá na Fundação, que 

o jornal já não é mais um meio de informar as pessoas. Então como informar? Como 

fazer chegar essa informação? Eu sinto falta de guias temáticos, por exemplo, um 

guia clássico para quem quer visitar pontos turísticos, um guia alternativo para 

pessoas alternativas, o que tem de alternativo em Belo Horizonte, boates, festas 

itinerantes, bares que oferecem atrações diferentes. Essa formação de público, não 

é um guia que serve para todo mundo, acho que as “tribos” estão muito... 

R: Informação e orientação. 

R: Eu queria só para completar, falar da desarmonia entre os poderes. Eles não têm 

harmonia, porque você, veja bem, as cidades turísticas de Minas Gerais não tem 

essa interface com Belo Horizonte: vem para Belo Horizonte, essa coisa sendo 

oferecida da capital para o interior. Há uma desarmonia entre os poderes municipais 
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e estaduais. Isso é o primeiro ponto. Quando você me perguntou sobre o Brasil, eu 

tenho trinta e sete anos que trabalho com eventos, eu tenho cinquenta e seis de 

idade, então, quer dizer, eu comecei em épocas, em anos difíceis no Brasil, em 

termos de cultura e em termos de evolução. Você veja bem, o Ministério do Turismo 

do Brasil, eu vejo ele inoperante. Você vê falar em Ministério do Turismo? 

R: Eu não. 

R: Eu não vejo falar. Eu leio três ou quatro jornais diários, e não vejo falar do 

Ministério do Turismo. Não vejo ações, não vejo estímulos. Eu não vejo nada. Veio a 

Dilma agora e falou que... Cadê o dinheiro para as cidades brasileiras? As cidades 

brasileiras estão caindo, que estória é essa? Então quer dizer; começa por um mau 

planejamento federal. Eu entendo que há uma má distribuição do poder público com 

relação à cultura, e o turismo. O Ministério do Turismo, no início, começou a ser 

usado como cabide de negócios escusos. Libera verbas para uma cidade do interior 

realizar sua festa sertaneja, quer dizer é um negócio meio sem sentido. Isso não é 

turismo. É. Mas não é. Tem vários tipos de estímulos, depende de onde você está 

focando. Em Minas Gerais, isso encarece. Nós temos de pensar no turismo externo 

e interno. O turismo interno realmente... Você vai almoçar em Belo Horizonte, e é o 

dobro de Nova Iorque. Você vai ficar hospedado no Rio de Janeiro, e é o triplo de 

Roma. Então, quer dizer, são situações contraditórias. O Brasil já perdeu o controle 

sobre algumas coisas da economia, porque a nossa política de turismo, me parece 

que ela foi cartelizada, ela tem algo que não cresce. Eu penso assim, acho que ela 

não tem uma evolução. A integração é importante, por outro lado, em Minas Gerais, 

em Belo Horizonte, nós tínhamos que ter essa interligação com as cidades. Você vê 

o Circuito das Águas. O Circuito das Águas é completamente abandonado, assim 

em termos, é um abandono. Você vê o potencial que aquela região tem. A coisa 

toda se mantém como? Por decisões; agora mesmo a gente soube que, fomos 

procurados até por cidades querendo desenvolver coisas, ações, exatamente por 

causa disso. Ações, festivais. Algumas cidades até que foram privilegiadas. Cabeças 

privilegiadas levaram a Tiradentes o movimento. Inclusive, eu conheço 

particularmente, o Ralph Justino, que hoje é o prefeito. É um amigo, que nós 

começamos a nossa luta de produção nos anos setenta. O Ralph é um sonhador, 

ele sonhou. E olha o que ele fez em Tiradentes. Ele é um produtor que rodou o 

mundo, é meu amigo há anos, nós nos conhecemos; igual ele fala: “eu aprendi a 

produzir com você”. Um dia, ele resolveu comprar uma pousada, ir para Tiradentes, 
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e ali ele criou o Festival Gastronômico, criou o Festival de Cinema, criou tudo. Ele foi 

para lá com uma visão de quem...  

R: Falta isso em quase todos os lugares.  

R: Falta isso em quase todos os lugares. Você vê Ouro Preto; mal recebe um 

evento.  

R: Quando você falou que o Ministério do Turismo é pouco atuante, a gente fala de 

uma questão que já vem de anos, uma acomodação com relação a... 

R: A EMBRATUR, no meu ponto de vista, ela talvez tenha sido mais operante do 

que o próprio Ministério do Turismo. Era uma empresa que a gente não sabe; uma 

mistura de público com privado, porque a EMBRATUR era meio isso, ela não era 

exatamente um órgão estatal, não me lembro. 

R: É como a BELOTUR; é uma agência estatal. 

R: Aí, eu vou te dizer uma coisa. Volto até a dizer da BELOTUR, por exemplo, o que 

eu entendo é que a BELOTUR é uma empresa inoperante em Belo Horizonte. Ela 

não participa do turismo. Parece que ela é uma agência de resolver negócios de 

eventos. Ela não teve evolução nos últimos anos. Isso eu falo é porque nunca teve. 

As pessoas passam lá sazonais nos cargos. Ninguém deixa legado. Ninguém pega 

e faz um projeto sequencial de qualquer coisa. Eu louvo essa iniciativa de se buscar 

agora toda essa discussão, porque o turismo é um espectro enorme, um negócio 

enorme, ainda mais Minas Gerais. Igual você falou; a gente sabe que aqui na nossa 

cidade não tem essa oferta, então tem hora que não é fácil. 

R: Quando eu falei de planejamento, Participante 2, eu tive algumas poucas 

vivências, há muito tempo eu acompanhei o meu marido numa viagem de... 

R: Desculpe; o seu marido é jornalista de Turismo, não é? 

R: Á convite do Governo de Cancun, onde eles iam apresentar os números do que 

foi feito em Cancun. Um negócio desse tamanhozinho, e que, me parece, recebe 

mais que o Brasil inteiro, não é? O que eles fizeram, em quanto tempo, como eles 

recebem, enfim, uma coisa, que você olha aquele case e fala: meu Deus. E aí nós 

vamos para o exemplo que o Participante 3 falou; que é Tiradentes. É um negócio 

que nos orgulha, um vilarejo desse tamanhinho, com um potencial absurdo, que 

você nos finais de semana, ou nos períodos que a gente conhece; que a gente nem 

liga, porque você sabe que está lotado de paulista, de carioca, de tudo, os preços 

são caríssimos e ao mesmo tempo te envergonha. Porque um roteiro tão desejado, 

uma cidade que virou um charme, um roteiro de charme, de glamour e tudo, mas 
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quando você pega e pensa na estrutura da cidade, da estrada, você fala: tem 

quantos anos que já existe esse roteiro, e porque não estão pensando nesse ponto 

de crescimento? Quem é que está pensando no potencial desses roteiros em nosso 

estado, já que a gente é fraco. E, já que a gente conhece quais são os números que 

o turismo pode trazer para a economia do nosso estado. Então, aí, você desanima, 

porque não tem um “pensador” nesse aspecto. É isso que eu enxergo. 

P: Uma coisa importante é que a gente está sempre remetendo o problema do 

planejamento como uma iniciativa do governo. Eu quero que vocês me falem, 

a gente tem um representante de classe, que querendo ou não, a gente vê que 

a iniciativa privada está caminhando, vamos dizer assim, pelo mesmo 

direcionamento do governo, ou a iniciativa privada hoje está mais estruturada, 

mais planejada, organizada? Vocês percebem diferenças significativas? Ou 

também enxergam problemas na iniciativa privada? 

R: Eu queria falar um pouco sobre isso. Essa questão da rede hoteleira em Belo 

Horizonte, há uns cinco anos atrás, não foi raro as pessoas chegarem do interior 

aqui e irem à Prefeitura, para ver se a Prefeitura arranjava alojamento para eles. E, 

eu conversava com o setor de hotéis e eles juravam de joelhos que estavam 

sobrando leitos em Belo Horizonte. Eu tive reuniões até mais francas, no Financial, 

com o pessoal de hotéis, e eu coloquei para eles: gente; é melhor ser classe média 

associada, do que ser pobre sozinho. Esses pardieiros aqui do centro, se eles não 

se associarem para requalificarem as dependências aqui, isso aqui vai virar 

espelunca. Se vocês não se associarem vem mais rede para Belo Horizonte. Um 

dos poucos hotéis que se requalificaram foi o Financial, são muitos quartos, numa 

região estratégica, central. O restante, eu fico indignado com a burrice dos 

proprietários do Brasil Palace, ao lado de um local que vai ser o terceiro ponto da 

região central, nós vamos ter o Palácio das Artes, o Mercado, o Cine Brasil, todo 

mundo sabe, até o dono da Pensão Alvarenga lá em Ponte Nova (RISOS), que um 

hotel, ao lado de um local de eventos, vai ter uma ocupação muito maior. Os tietes 

querem se hospedar lá para poder ficar mais perto ali, e não ter que se deslocar no 

trânsito nem nada. Então, eles montam lá lavanderia, alfaiataria. E eles estão num 

excelente local lá. Eu já promovi bares ali, eles estão com uma joia nas mãos e não 

exploram. Fica por isso mesmo. Tentamos de várias maneiras convencer vários 

hotéis a se requalificarem e eles não quiseram. Isso é um dado. Outro dado é a 

questão da ação predatória entre os municípios. Você citou o Circuito das Águas, lá 
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não emplaca. Eu tenho conversado com prefeitos da região e falei: gente; vocês têm 

de fazer um Plano Diretor para a região, não é cada um ficar puxando só para a sua 

bica.  

R: Exatamente. 

R: O que está faltando ali é um grande centro de convenções para a região. Não é 

só para São Lourenço, Lambari, Cambuquira não. É para a região. A CODEMIG vai 

começar a restaurar em Lambari aquele cassino que abriu um dia, e eles não sabem 

o que vão fazer com aquilo não; não sabem. 

R: Recentemente cuidaram de Poços de Caldas. 

R: É igual cuidaram de Araxá, e eu acho o Grande Hotel uma maravilha; acho uma 

delícia, e acho só, porque se depender de mim ele vai ficar ás traças, porque eu não 

pego aquela estrada de jeito nenhum. E um voo dura quantos dias? Aquela 

historinha, então é isso que eu falo; é a ação pontual não planejada, porque vai um 

caminhão de dinheiro, o hotel está lá lindo, mas você vai fazer o quê? Eu prefiro 

pegar um avião e ir para outro lugar do que pegar a estrada e ir para Araxá. Eu acho 

que é por isso que as coisas são dessa forma. 

R: Eu estou querendo concluir. O que me deixa assustado é que eu tenho uma visão 

muito cáustica, eu falo no Estado de Minas, a gente sobrevoando um pouco fora de 

Belo Horizonte, a gente vê ações das minerações. O extrativismo. Ele tem data 

marcada para acabar, assim como teve o ouro, só que o ouro nos legou esse monte 

de cidades, ditas históricas. Mas o ferro, se deixar, leva o que o ouro nos deixou. 

Nós temos o maior patrimônio cultural do país. Os investimentos aqui em Minas 

Gerais, por parte anunciado aí, espero que o dinheiro saia, duzentos e setenta 

milhões, contemplando aí em torno de oito cidades. No início eram quarenta. Eu 

tenho conseguido captar mais dinheiro via Ministério Público, com Termos de Ajuste 

de Conduta, do que investimentos mesmo do Governo Federal aqui. Eu estou com 

uma Igreja em Matias Cardoso, tombada pelo IPHAN. O governador me autorizou a 

entrar com dinheiro estadual lá, e eu não consigo autorização para fazer a obra. 

Reserva de mercado. É tombado pelo IPHAN, então não podemos entrar. Agora, o 

mais alarmante na situação toda é o seguinte: o IEPHA tem recebido injeção do 

governo estadual de forma significativa, acho que o maior da sua história. Eu acabei 

de gastar doze milhões agora, e o governo me prometeu investir mais, pela nossa 

capacidade de gastar, porque gastar dinheiro não é fácil não. A legislação vigia 

muito de perto, e o governo investe dinheiro em quem está conseguindo gastar. Não 
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raro, em vários municípios, demoram a vir verbas federais, porque não conseguem 

gastar. Não tem expertise, não tem uma procuradoria eficiente, nem nada. E todo 

prefeito sabe que o Ministério Público está ali ao lado, para vir logo pegando um erro 

ali. O que eu fico assustado é que nós temos um fórum nacional, e eu sou 

presidente dele; o IEPHA é referência nacional, então eu fico assim: Deus meu. Eu 

que já sei das nossas precariedades, e somos referência, você imagina aí nos 

outros estados. Eu fico imaginando Recife, por exemplo, eu tive uma reunião com 

um urbanista lá, e também me assusta um pouquinho a poesia dos urbanistas, o 

pessoal acha que basta conversar, e você tem que dar uma forcinha em algumas 

coisas, por exemplo, o uso do espaço público. O espaço público tem um 

magnetismo por todos, não é só o camelô não, o comerciante formal, ali também 

quer o espaço público para colocar sua mesa, esticar a sua loja, essas coisas todas. 

Então o espaço público, você não consegue resguardá-lo com conversa não, você 

tem de dar uma ajudinha, tem que ir lá e mexer umas cordinhas, porque ninguém sai 

da rua de maneira fácil não. Primeiro, porque é de graça, segundo porque tem essa 

facilidade ali. Eu já tive uma experiência muito prática com relação a isso. Outra 

questão é a educação. O nosso povo, me desculpe a franqueza, ele é mal educado. 

Nós temos um problema na cidade hoje, que é o lixo, vandalismo. A Regional 

Centro-Sul gasta mais de cem mil reais por mês só para corrigir vandalismo. O 

pessoal furta grama, furta árvore. E não é de favela não. Já pegamos um engenheiro 

ali no bairro Santa Lucia, com umas oito mudas de palmeiras, plantadas na Nossa 

Senhora do Carmo, na caminhonete. Esses condomínios privados de Nova Lima, 

todos furtam árvores aqui em Belo Horizonte. Quando foi feito aqui o Boulevard 

Arrudas, você não imagina o cidadão carregar uma árvore de quatro metros de 

altura, mas acontece de carregar. Grelha; furta-se tudo para vender para o ferro 

velho. O turista, a primeira coisa que ele quer ver, quando chega, é uma cidade bem 

cuidada. 

R: Bem cuidada por quem vive nela.  

R: Agora como a população é mal educada, e aí eu volto a colocar um dogma meu; 

quem toma conta da cidade é o morador, não é a prefeitura, a polícia, nada, e os 

moradores tomam conta muito mal da cidade. Uma coisa que você vê muito aqui é a 

pessoa varrer o passeio, juntar o lixo, e deixar lá. Não cata e põe no saco, não larga 

na rua. 
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P: A gente está falando de um monte de coisas e está pintando muitos 

aspectos negativos. A gente enxerga muito bem os problemas, que são vários, 

não são poucos não. Se a gente ficar aqui, vai precisar fazer um grupo só para 

isso, não é? Mas eu queria também entender, porque a gente está num cenário 

um pouco diferente, um cenário de grandes acontecimentos. Vocês têm 

percebido melhorias em alguns setores? 

R: “Nossa”, isso aí, infelizmente, eu vou deixar de te dizer, porque você até fez uma 

pergunta antes dessa, sobre o setor privado. Eu vou te dizer assim: a Nó de Rosas 

tem dez anos, certo? Quando a gente começou, eu comecei com produções bem 

pequenas. E uma coisa, não é porque eu atuo. Vocês vão concordar, é que todo 

mineiro, todo belo-horizontino, em todo jornal você viu, você escutou assim: Belo 

Horizonte não faz parte, nada vem para cá, porque isso, porque aquilo, um chorão 

por tudo, e que briga por isso tudo. É fato também, todo mundo fala, que não existe 

patrocínio. O patrocínio existe para o litoral, para São Paulo, para o Rio, ninguém 

apoia nada aqui. Então, eu me considero mais do que uma empresária investidora, 

eu chego a ser uma suicida, porque trazer um empreendimento, desse porte para 

Belo Horizonte, sem essa ajuda, eu acho que é uma figura meio doida. Então, pode 

me classificar como louca nesse aspecto. Então o que eu avalio? Que a gente fez, 

que eu como empresária fiz mais do que eu deveria da minha parte. No momento, 

você fala assim; então tá, se não tem investimento. Se o belo-horizontino reclama 

tanto, então vamos com a cara e a coragem, e vamos trazer? E aí nós trouxemos. 

Eu no fundo, no fundo, tinha uma pontinha de esperança e pensava assim; quando a 

gente fizer, o resto virá; e o resto não vem, então, vamos falar assim; da hotelaria... 

P: É isso que a gente está falando. Está faltando articulação não só por parte 

do governo; aí o mercado privado também não está se articulando bem?  

R: Pois é! Não sei se não está se articulando bem. Onde existe um cursinho da boa 

articulação? Que eu vou me matricular, porque essa é a minha falha, nessa 

articulação, que eu estou tirando zero. Então, eu penso o seguinte; a gente nesses 

últimos quatro anos, sem medo de errar, que a Nó de Rosas especificamente deve 

ter feito, mais ou menos, uns setenta eventos internacionais... 

R: Dentre elas, fizemos o Paul McCartney agora. 

R: Internacionais; vamos esquecer do resto. 

R: Estreia mundial do show dele em Belo Horizonte. Foi dada uma importância 

mínima a isso. 
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R: Então, o quê isso significa? Vamos fazer uma analogia com os outros, vamos 

com o Rio de Janeiro, que é o cartão postal do Brasil, que foi quem estreou isso 

para o Brasil, porque os gringos passaram a vir porque passaram a comprar o cartão 

postal brasileiro que é o Rio. Então, houve coisas, que eu acho extremamente 

significativas, porque o maior show ao ar livre do mundo pertence ao Brasil. Se o 

recorde é brasileiro, é sinal de que o brasileiro prestigia. Isso é extremamente 

significativo, se você pensar que você faz isso e não tem o menor apoio nesse 

sentido, então será que essa cidade quer realmente isso? É um “dificultador”. É uma 

guerra você conseguir. Você pensar que a cidade olha os músicos de Belo 

Horizonte. Qual é o lugar para o médio, não vou falar o grande, o médio evento que 

nós temos? Vamos lá: nós temos nenhum na cultura, porque o maior teatro da 

cidade, que é o Palácio das Artes. Tem mil e trezentos lugares, o maior teatro até 

hoje é o Palácio das Artes. Então, saindo de lá, vamos para um evento médio, de 

cinco mil pessoas, nós não temos um lugar. Nós temos um ginásio, que é o 

Chevrolet Hall, que hoje está ocupado por uma empresa de São Paulo, onde tem 

barreiras de mercado e os produtores não realizam mais nada lá. Lamentável. E nós 

não temos nenhum outro lugar para a cultura, porque o nosso Parque de Exposição 

é o EXPOMINAS, e o EXPOMINAS se você ligar lá hoje, ele deve ter pauta para 

2018, para um evento de feiras e tal, não para a cultura. Então, que cidade é essa 

que quer isso, mas que não tem o equipamento, e que não assenta para conversar 

com isso que a cidade anseia tanto? E aí, nós vamos falar assim: nós trouxemos 

estrelas, vou lembrar alguns: Ringo Star, Rihanna, Bob Dylan, e que a gente não 

tinha lugar para colocar. Por quê? Porque no dia em que a cidade tem um congresso 

de médicos, a gente tem a ocupação dos hotéis. Eu não coloco uma estrela num 

Flat. Não é possível, aí o que a gente faz? Eu freto um avião para trazer e para 

hospedá-lo em São Paulo. 

P: Mas aí você está me falando uma coisa muito relevante, que a gente pode 

aprofundar um pouco nessa discussão, que é a distribuição de agenda. A 

agenda de Belo Horizonte, hoje, não é compartilhada. Cada um faz o que quer. 

R: Existe um dado compartilhado da cidade? Eu não conheço. Se você falar assim: 

Participante 4, quantos shows, por ano, são realizados em Belo Horizonte? Quem 

faz esses dados? Não existe. Qual é a ocupação dos hotéis, dos restaurantes com 

os eventos culturais? A gente trabalha às cegas. Não existe pesquisa, não existem 

dados. 
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P: Esse papel deveria ser de quem?  

R: Eu acho que ele é conjunto. É preciso fazer uma ação que seja de todos, onde eu 

informo qual é o meu número, e o outro... 

R: Eu acho que é a prefeitura. 

R: A BELOTUR; não sei.  

R: Esse assunto já surgiu no fórum de assuntos estratégicos da prefeitura, porque 

antes de eu trabalhar na Fundação de Cultura eu trabalhei no cerimonial do prefeito 

e depois no gabinete acompanhando reuniões. Esse fórum estratégico foi formado 

por pessoas formadoras de opiniões na cidade, de vários setores, pensando nessas 

melhorias, e levantou-se o assunto sobre os eventos, e a proporção que os eventos 

têm tomado. Aquela festa da cerveja na Savassi, Saint Patrick, que foi uma festa 

onde a divulgação foi feita quase toda no Facebook, e eles esperavam cinco mil 

pessoas e virou trinta mil. Acabou com a Savassi. Foi uma loucura. Então, surgiu 

esse assunto; precisamos fazer uma agenda compartilhada com a cidade, com os 

produtores, um guia que seja compartilhado, um local onde as pessoas possam 

concentrar essa informação especificada, onde as produtoras diversas possam se 

comunicar, para que essas agendas não sejam um empecilho para os eventos 

acontecerem. 

R: Eu queria completar o seguinte, sobre isso também há um desacerto, um fosso 

entre o estado e os municípios, no que diz respeito à questão do interior e da capital.  

A Secretaria de Cultura não opera no interior, então, não tem uma interface. Aqui na 

nossa cidade, por exemplo, na campanha do Márcio Lacerda houve alguns 

encontros lá na Casa da Cultura, com o PSDB apoiando o Márcio. Então, estava lá 

representando o PSDB, a Andréia, eu participei de duas ou três discussões naquela 

casa e você participou de mais. A gente percebe, tentamos dizer isso lá, que seu 

município se juntasse ao Estado, por exemplo, um equipamento como o Mineirinho, 

aquilo é uma coisa pobre. Era o maior ginásio da América do Sul, há vinte anos 

atrás. E está lá abandonado à própria sorte. Nós falamos: municipaliza isso. Aí teve 

um momento lá que a Participante 5 falou assim: essas ideias são boas. E daí? Teve 

um negócio que a Participante 5 disse lá: vocês falaram do Expominas como opção 

de melhorias em várias coisas. Vamos marcar de ir lá para cuidar disso. E não 

marcou. Isso foi conversa, sabe? Então, quer dizer; eu sou um cara que, nesses 

anos todos, fiquei na iniciativa privada. E, em relação com o poder público, é por 

isso que eu sou um pouco crítico com relação. Por exemplo, a BELOTUR, volto a 
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repetir, é uma empresa que tem de rever o seu papel geral, fazer um papel de 

aglutinador do município com relação a tudo isso. As áreas da cidade, por exemplo, 

nós produzimos o Cirque de Soleil, descobrimos uma área da prefeitura, aonde o 

Cirque vem para cá, ficou dois anos iniciais lá no CEU, numa área federal, e depois 

nós descobrimos uma área municipal. Essa área chamou a atenção de todo mundo. 

O próprio prefeito foi lá e disse: “Eu quero que essa área vire uma área de eventos 

na cidade.” Todos nós batemos palmas, aplaudimos, participamos de várias 

reuniões. A SUDECAP ia criar um projeto, produtores, todo mundo foi ouvido, e cadê 

o projeto? Está parado. Hoje, tem uma audiência pública, que está dando problema 

com a comunidade, porque a prefeitura não fez a contrapartida que o próprio Circo 

daria para ela, porque lá são três campos de futebol. Em dois o espaço é legal, são 

sessenta mil metros que a prefeitura tem na Pampulha, um lugar nobre, 

interessante, que poderia agregar valores. Eu disse isso aos secretários, eu falei 

isso na Secretaria de Esportes há dois anos. De lá para cá, mudou três vezes o 

secretário, quer dizer, eu como um cara da iniciativa privada, eu me sinto 

completamente... Como eu me sinto também ultrajado com essa negócio de meia 

entrada, na ingerência do Estado sobre o nosso negócio, eu me sinto também, 

porque as coisas não progridem. Eu costumo usar esse discurso; é um legado que 

não se deixa; então o que falta de novo é essa harmonia nas coisas. O Mineirinho 

está lá abandonado, porque não municipaliza, então se em Belo Horizonte você já 

não tem os equipamentos, e está se falando que o nosso turismo é uma das 

grandes fontes, além da nossa história toda, é a área cultural da cidade, mas poxa, 

realmente nós precisamos encontrar um caminho, como a Márcia falou, tem que 

buscar esse elo, talvez seja esse o momento. 

P: Vamos voltar à nossa discussão. A Participante 4 falou muita coisa. Ela 

colocou muita informação na mesa, e eu queria entender o seguinte: Belo 

Horizonte tem produto e não tem oferta? Ou tem oferta e não tem produto? 

Qual é essa relação entre oferta e produto em Belo Horizonte? 

R: A Participante 4 levantou um ponto aqui que é crucial. Primeiro essa questão da 

estrutura urbana, eu acho muito difícil falar de turismo sem falar da estrutura urbana. 

R: É verdade, a mobilidade. 

R: Não tem como eu te dizer que o turista aqui vai conseguir andar pela cidade, 

porque ele não vai. Acho impossível. Desculpe, é um discurso assim... Eu vou 
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concordar com o Participante 2, que, infelizmente, às vezes, o cenário é um pouco 

pessimista. Porque como ele vai se deslocar pela cidade?  Ele vai pegar ônibus?  

R: Nossos ônibus parecem uma carroça de 1930. 

R: Pois é; ele não vai pegar o ônibus, então assim, tem um ônibus especial da 

BELOTUR, eu acho que o nosso papel é contribuir em todos os aspectos. Agora, 

não tem como a gente não pensar na estrutura urbana, no lugar que vai acontecer; 

nesse espaço que vai receber esse uso cultural. Ele, por si só, não vai atuar como 

uma âncora, se não vier toda uma infraestrutura urbana ao redor. Eu sei que não 

tem como a gente resolver isso aqui, nem é o nosso papel, agora o turista tem que 

ser atendido em todas as áreas, ele não vai ser atendido só pelo turismo. A 

BELOTUR tem que fazer um guia bem feito, ou colocar, disponibilizar aquele 

aplicativo que a pessoa chega, no próprio iphone, e vê tudo da cidade. Não basta 

resolver a questão do acesso à informação ou da programação. A programação vai 

existir, mas essas carências que foram colocadas aqui claramente por todos nós, 

são barreiras, porque eu resolvo um problema, tem um teatro lá, uma Cidade das 

Artes nova em BH, a Cidade das Artes vai ser construída, um espaço magnífico para 

shows, para eventos culturais, porque aqui não tem um centro de convenções 

digno... 

R: Isso é fictício? 

R: É fictício, vamos supor que vai ser construído, nós vamos resolver o problema 

estrutural, o espaço cultural vai ser construído. Como a pessoa vai chegar lá? Vai ter 

um ônibus especial da BELOTUR? E esse ônibus especial vai resolver? Você falou 

de grandes eventos, na Copa das Confederações eu tive a experiência de ir de 

ônibus, nos ônibus que foram disponibilizados. Isso aconteceu na Copa das 

Confederações e creio que vá na Copa do Mundo também, só que são eventos 

pontuais. O que adianta eu resolver o problema da comunidade só para a Copa do 

Mundo? 

R: Você vê: o padrão FIFA tinha de ser aplicado na nossa vida, no dia a dia, ou seja, 

as linhas de ônibus para o Mineirão são quebradas, apedrejadas, quer dizer, é um 

paradoxo. Porque aquilo não funciona? Eu falo isso: porque as coisas não 

funcionam dessa forma? Porque você já não tem o habitual na cidade? Não tem.  

P: Os grandes centros, não brasileiros, mas no mundo, hoje, eles enfrentam 

esse desafio de mobilidade urbana, não só no Brasil. A gente enxerga esse 

contexto, que acontece hoje em várias cidades grandes; Londres, seja onde 
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for então, buscamos soluções para implementar uma logística de transportes. 

Mas vamos voltar um pouquinho, nessa questão em Belo horizonte, para a 

gente entender o seguinte: a oferta cultural de Belo Horizonte: ela é suficiente 

e atrativa para o turista? 

R: Nossa... 

R: Eu acho muito atrativa. Nós tivemos um salto, e numa velocidade absurda. Eu 

vou tentar até colocar assim: há cinco anos atrás, se a gente pautava um espetáculo 

no Palácio das Artes, um outro produtor que tivesse no SESI Minas, eu estou 

falando de teatro, ele tinha medo do meu impactar no dele. Hoje, a cidade pode ter 

um evento no Mega Space, no Mineirão, no Mineirinho, que tudo tem público. 

R: A gente tirava Janeiro e Fevereiro e não fazia nada. 

P: Toda vez que a gente está discutindo Belo Horizonte, nós estamos 

discutindo um atrativo em relação a algumas ações, seja de eventos, seja de 

teatro, mas eu estou querendo falar um pouquinho mais desse patrimônio. O 

patrimônio em Belo Horizonte hoje, ele traz essa visibilidade para a cidade? 

R: Eu acho que uma coisa é interligada à outra, eu vou te dizer o seguinte... 

R: Você está perguntando sem os eventos? A cidade por si só? A existência da 

cidade em si? 

P: Da cidade. 

R: Bom; na minha área sim. 

R: Eu acho que uma coisa depende da outra. Eu não consigo te dizer se uma 

pessoa do interior se desloca exclusivamente para Belo Horizonte, para ir ao Museu 

de Artes e Ofícios. 

P: Eu queria saber exatamente isso. Vocês lidam muito com eventos, o turista 

que vem para cá, ele vem com interesse sobre um evento específico? 

R: Acredito que sim. 

R: Mas ele nunca é único. 

P: Belo Horizonte consegue atrair esse turista para ele estender esse pernoite 

dele e aproveitar essa cidade? A cidade tem potencial? 

R: É aí que falta o que a gente disse no início, falta a informação. Porque eu acho 

que seja pelo motivo que for que esse cidadão é atraído para cá, ele vem. Eu moro 

em São Paulo e vim numa quinta feira para uma reunião de negócios. Se a cidade 

estivesse preparada para seduzir esse cliente, provavelmente ele ficaria o final de 

semana, porque ele foi atraído para INHOTIM, para visitar o Artes e Ofícios, para ir a 
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Pampulha, porque os produtos nós temos. Agora, eu não sei se a informação está à 

mão, seja no aeroporto, seja no hotel, seja no restaurante que ele entrou, para que 

ele seja seduzido a ficar. Eu te digo assim: eu nunca fui ao carnaval de Salvador. 

Nunca, mas eu já fui várias vezes a Salvador no período do carnaval. E a impressão 

que eu tinha era maravilhosa, porque eu chegava e o aeroporto estava todo vestido 

de carnaval. Quando eu desembarcava, tinha uma baiana me entregando uma 

cocada e me amarrando uma fitinha. Eu pegava a minha Van e ia lá para a Praia do 

Forte. Ficava longe do Carnaval. Mas, a forma como a cidade me recebia, era 

completamente simpática e informativa sobre as festas. Eu chegava no hotel e já 

sabia que tinha uma van, que ia sair à tarde para o bloco, para o Pula Pipoca, para 

não sei o quê. Então, a cidade é totalmente preparada para seduzir o turista que 

nem foi para o carnaval, mas acaba indo. É isso que eu te falo: será que quando a 

gente desembarca para um evento de negócios, ou para uma reunião de negócios, 

ou seja, por qual motivo for, se os nossos produtos culturais estão realmente à mão 

para a gente seduzir ele, isso eu acho que não. 

P: Deixa eu puxar o Participante 6 para a conversa, porque ele está caladinho 

ali. Me fala um pouquinho da sua visão de como está a oferta em Belo 

Horizonte?  

R: Primeiro, ontem, e hoje eu acho que é bem simbólico a questão do Centro 

Cultural do Banco do Brasil, e a Márcia falou que, de cinco anos para cá, querendo 

ou não, a gente está tendo uma ascensão muito grande. Se você parar para pensar, 

a partir do mês que vem, a gente tinha um teatro para mais de mil pessoas, e a partir 

do mês que vem já vai ter o terceiro, que é o da Vallourec Mannesmann, e o SESC 

Palladium, então, isso já é bem simbólico. Pegando no quesito oferta, eu acho que 

Belo Horizonte, não deixa a desejar em relação à maioria das capitais do Brasil. E se 

a gente pegar equipamentos culturais, eu tenho quase a convicção que é uma das 

capitais da América Latina, que mais tem equipamentos culturais por metro 

quadrado, ou por habitante. A gente fez uma relação recente de teatros de 

equipamentos em geral, centros culturais. Não tenho notícia do qualitativo, mas do 

quantitativo sim. A gente conseguiu levantar lá na Fundação Municipal de Cultura, 

mais de cento e sessenta equipamentos culturais dentro da cidade, uma cidade 

relativamente pequena, e temos cento e sessenta equipamentos, incluindo 

biblioteca, cinemas. Então, assim, eu acho que oferta tem, e cada vez mais a gente 

está conseguindo levar mais isso para fora. Agora como trabalhar isso... 
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P: Como vocês estão trabalhando essa questão de levar a imagem para fora? 

R: Eu acho que por enquanto política pública está muito incipiente. Eu acho que, 

naturalmente, num movimento espontâneo...; 

R: Boca a boca. 

R: Um intercâmbio de músicos, eu também gosto muito da área de música, sou 

músico, e eu vejo pessoas chegando em Belo Horizonte e ficando impressionadas 

assim, vê nos jornais, ou vê no site e ficam impressionadas. Vocês falaram isso de 

competitividade. No ano passado, por exemplo, se eu não me engano, teve um 

Paulinho da Viola e um Caetano Veloso, no mesmo dia em Belo Horizonte, é uma 

coisa que era surreal há dez ou quinze anos. E ano passado, se não me engano, 

teve o Paulinho da Viola, dando um exemplo, aqui simbólico. Então, eu acho que 

está sendo espontâneo, e não de forma planejada. 

P: Então vocês entendem que hoje Belo Horizonte tem uma boa oferta 

cultural? 

R: Eu queria colocar que, se a oferta cultural fosse comida, estaria tudo 

apodrecendo. 

R: Quantidade não é qualidade. 

R: A Praça da Liberdade: ali uma pessoa consegue percorrer tudo num dia? De uma 

maneira correta, não? Eu vejo que vem gente aqui e não vê propaganda não, é boca 

a boca, nos encontros alguém fala: vêm aqui. 

R: Parece que a confiabilidade do turista aqui é no quem indica.  A gente tem até um 

jogo de palavras aqui em Belo Horizonte, em Minas, que tudo depende do Q.I., de 

quem indica, então assim, eu acho que precisa de credibilidade. Está faltando 

credibilidade da BELOTUR para ser o quem indica. Ela indica bem? O que ela indica 

é legal?  É bacana, o que ela fala? Por exemplo, eu acho que, nessa palavra que a 

Participante falou, é muito importante: a sedução. Licitaram um ônibus na 

BHTRANS, para fazer o Circuito da Lagoa da Pampulha, o entorno ali. Um ônibus 

com ar condicionado. Porque não é um ônibus com o teto aberto como tem em 

várias capitais do mundo?  Eu mesma ia querer passear nesse ônibus. É muito mais 

sedutor, iria fazer fila para querer andar. 

R: Esses ônibus de dois andares, para tirar fotos da lagoa.  

R: Ia ter gente que ia lá só para tirar fotos do ônibus, não ia querer nem dar a volta 

no ônibus. 

R: Um empresário que quisesse explorar isso. Porque tem de ser o poder público?  
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P: O Participante 6 está querendo falar alguma coisa. 

R: Só para completar, com relação a grandes eventos, vai parecer piada, mas quem 

regulava os grandes eventos na época da censura, era o Batalhão de Eventos. “Não 

autoriza não, porque nós não temos contingente”. Falta efetivo, nós passamos por 

isso. Chegamos a essa piada de mau gosto. Quando o atlético foi campeão da 

segunda divisão e voltou para a primeira, eu lembro do Ziza convocando o pessoal 

para a Praça Sete: “Não vou autorizar não, porque eu não tenho efetivo para colocar 

lá”. Faz a comemoração lá no Mineirão mesmo, porque eu não tenho como deslocar 

o pessoal para a região central. Então, chegamos até a esse ponto aí. 

R: Pois é; você falou do conjunto arquitetônico da Pampulha, aí vamos passear lá 

domingo de manhã com a família. E na hora que você quer fazer “xixi”? Existem 

banheiros em Belo Horizonte? 

R: Não é isso; gente. Só para completar, o Paul McCartney esteve em Belo 

Horizonte, e foi falado que ele iria andar de bicicleta, aonde? Na Lagoa. Olha, o 

cheiro é insuportável. Outro dia, eu fui caminhar na Lagoa. Do Parque ecológico 

para lá, eu voltei. Eu falei: não aguento “cara”. Eu vou voltar, vou andar para cá. 

Quando você chega no Parque Ecológico e segue em frente, ninguém aguenta. 

Aquilo é um absurdo, você fica morrendo de vergonha. Veja Fernando, onde nós 

estamos? Na Lagoa da Pampulha tem anos que ninguém faz nada, mas fazer o quê 

lá? Tiraram os aguapés, que era mais do que uma obrigação de anos, e o que mais 

foi feito? Estou vendo agora a discussão da ciclovia. Fizeram a ciclovia, está a maior 

polêmica, teve até audiência pública na Assembleia, porque a ciclovia tem sessenta 

e cinco centímetros de largura, e o guidão da bicicleta tem setenta. Quer dizer as 

bicicletas não podem nem cruzar. Se fizer mão única na ciclovia, o camarada tem de 

dar a volta na lagoa inteira para poder voltar. Quer dizer, é exemplos de tudo isso, 

falta decisão, falta o poder público, decisão de homens que queiram realmente fazer 

as coisas, deixarem os legados. Aí, a política de Belo horizonte nos últimos anos 

para esse aspecto aí. A Pampulha é uma tristeza. A Pampulha mantém uma 

sobrevida com a Igrejinha. Gente, aquilo é uma pobreza muito grande, um fedor, 

bicho solto, não estou dizendo das capivaras não. Estou falando da sujeira da lagoa. 

Como se respira? Como você mostra para um turista a lagoa? Você mostra para ele 

um lado, fica aqui, porque se você for para ali, você não vai aguentar mais o cheiro. 

Tem um pedacinho que foi isolado, aí botam umas boias. 
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P: Em cima do que o Participante 6 está falando, eu quero passar uma 

pergunta para vocês.  

R: Primeiro o Participante 2 falou uma questão, de o turismo ser básico. Não basta 

você ter um monumento, um atrativo, umas ofertas não. Tem de ter um produto 

turístico. Para você ter um produto, você tem de ter o atrativo, tem de ter o acesso, 

que a gente já falou várias vezes. E uma cadeia de serviços, que vai desde quando 

você vai dormir; comer, e quem vai te dar informação. Então, o que a gente pode ter 

aqui é uma série de atrativos, mas não um produto turístico. A gente não sabe 

vender direito o meio ambiente, a gente não sabe vender o patrimônio, então a 

gente tem uma série de atrativos dispersos. E como você tem um produto turístico? 

Com sinergia. A Participante 4 e o Participante 3 acabaram de falar agora; a gente 

realmente quer? Ou vai fazer as coisas isoladas e sem continuidade? Eu vejo como 

o maior problema isso. A gente vê que tem um potencial, é uma palavra chata, toda 

hora a gente fala potencial, potencial, potencial. Vamos fazer, mas vamos fazer 

direito?  

R: Chega de país do futuro. 

R: É; vamos fazer com os atores, com a Terceira Idade, com o patrimônio, com o 

meio ambiente, com o transporte, com a mobilidade urbana. Uma vez só, mas fazer 

direito. Qual é o problema disso? Para você fazer uma vez direito, você tem de fazer 

como Barcelona fez, como Paris, que tem um plano de turismo até 2030. Pronto. 

Você entra na Internet, no Google e está lá, de 2015 a 2030 está lá disponível para 

avaliação. Agora até 2030, quantas gestões vão passar? É interessante para quem 

está lá? Então assim; é complexo, é conflito de atores falando da mineração. 

Quantas vezes tiveram programas de unidades de conservação, de trabalhar o 

Brasil como um patrimônio ambiental, mas chega lá na frente e vê, essa área é 

muito importante para o meio ambiente, mas para a mineração não é. Há um conflito 

de interesses. 

P: Agora, apesar dos vários problemas estruturais de Belo Horizonte, vocês 

ainda enxergam, e aí é uma coisa que eu quero colocar para vocês, o interesse 

da iniciativa privada envolver-se, investir? 

R: Claro! 

R: Eu vou te dar um exemplo; quer me dar o Mineirinho? Eu quero. Eu quero ser o 

gestor do Mineirinho nas PPPs. Agora, as PPPs são uma caixa preta. 

P: E o que vem mais desestimulando esses investimentos? 
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R: Eu queria te dizer o seguinte: deixa só eu concluir uma coisa. Na nossa área, nós 

temos investidores interessados em montar conosco casas de shows em Belo 

Horizonte, gente interessada em investir na nossa área, e nós não conseguimos 

andar. 

P: Por quê? 

R: Eu não tenho o que dizer para eles, de estímulos concretos, de que vale a pena 

vir para cá, porque a base não é sólida. Por exemplo, fazer uma gestão do 

Mineirinho. O Mineirinho está lá, e porque não se estuda isso?  Uma PPP, uma 

gestão, uma coisa? Ninguém investe na área em Belo Horizonte, na área de 

entretenimento há muitos anos, mas não por falta de interesse não. Claro que nós 

temos as falhas nossas. Eu conheço as minhas falhas como empresário nesses 

anos todos, meu limite aonde chega, mas realmente eu quero deixar claro o 

seguinte: a iniciativa privada, queira ou não queira, chega um momento, para quem 

está nessa área do turismo, na área que envolve público, que envolve movimento de 

pessoas, como é o nosso caso e no caso do turismo, ele tem que passar pelas 

decisões públicas. Isso é que é a grande tragédia.  Para mim, a grande tragédia é 

passar pelo domínio público. Porque na hora que passa no poder público, trava, 

Acabei de citar um exemplo: a área do Cirque de Soleil está lá parada há dois anos, 

agora está dando problema, porque o Circo está voltando e começou a dar 

problema. A mesma coisa no Mineirinho; está lá parado, quer dizer, as iniciativas 

não nos motivam a trazer os parceiros. Nós temos abertura de possibilidades de 

negócios na nossa área, que não vêm. 

R: Como é que chama aquilo que agora faz para a gente poder programar? É 

audiência pública? O que é que faz para a gente marcar uma data na Praça da 

Estação?  

R: Ah; tem que ter o chamamento público. 

R: Aí faz um negócio em janeiro, entendeu? Não funciona. O meu negócio não 

funciona assim. Como eu vou lá, pedir a Praça no dia cinco de setembro, se eu não 

tenho o produto? Não é assim que funciona, mas quem inventou o tal do 

chamamento para marcar, não perguntou como é que funciona o nosso negócio? Aí 

vira o chamamento de quem indica. Agora, eu preciso ir atrás do lobby para 

conseguir. 

R: Fernando; resumindo, o objetivo aqui, nós estamos falando de buscas de 

opiniões para o município, partindo disso, a questão é essa; o potencial de Belo 
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Horizonte é enorme. É uma cidade que tem um potencial de entretenimento muito 

grande, tem uma abertura, e, com isso, vem a questão do turismo. E sobre o que 

você estava falando, Fernando, eu fico admirado com a questão dos hotéis do 

centro da cidade, “super” hotéis em tamanhos, e a hospedagem... Eu trabalho aqui 

desde a década de setenta, trazendo artistas. Eu hospedava o Piazzola, Vinícius de 

Moraes, Art Blake, vários artistas de jazz. Tudo ali naquele hotel que não existe 

mais, o Del Rey. Quer dizer, você veja bem; o Normandy, o Financial, você vê 

aquele Itatiaia na praça, o próprio Othon. A cadeia de hotéis no centro da cidade é 

maravilhosa, não só na parte arquitetônica, você acabou de falar do Brasil, claro, fiz 

coisas lá, frequentei “na noite” e tudo, no final dos anos setenta. E o que acontece? 

Não teve nenhuma política de estímulo à rede hoteleira do centro, não se teve nada 

que buscou para aquele hotel. Eu passo lá há anos e falo: aquele grande hotel 

Itatiaia, na Praça. Aquilo é um hotel, olha o tamanho daqueles quartos. Você entra 

no Othon, e você não tem um hotel novo em Belo Horizonte hoje, que o apartamento 

do Othon não seja maior. O Hotel Ourominas não é. Então, isso desestimula. 

P: Vamos tentar listar rapidinho? 

R: Vamos colocar uma coisa importante, que não é tão importante assim, vamos 

colocar a questão do banheiro público, eu voto na questão da educação. A 

rodoviária está sob o meu domínio, sob o domínio da Regional Centro Sul. Nós 

reformamos o banheiro lá, em granito, na primeira semana furtaram dois chuveiros 

lá. Fizemos aquele banheiro público na Praça Sete, e terceirizamos. Com um ano o 

cara devolveu; vandalismo. Mulher quando entra num banheiro público, se o vaso 

couber dentro da bolsa, ela leva, e você não pode dar busca nela. A Prefeitura 

pouco frequenta ali, entre aspas, na primeira vez que foi aberto, dois tampos de 

vaso sumiram. Na Pampulha, só tem uma solução para ter banheiro ali: é fazer 

como eles fizeram na Ponta Negra em Manaus, é terceirizado, com venda casada. 

Tem de ter a manutenção da Lagoa como um todo, com os bares, com os quiosques 

e os banheiros, porque caso contrário ninguém aguenta não. 

R: Participante 2, eu queria te perguntar uma coisa; eu concordo contigo. Há muitos 

anos atrás, ainda era a MBR com o patrocínio da Praça da Liberdade, que a gente 

tinha que pedir a liberação da Regional. E ainda tinha que se submeter à MBR. E eu 

lembro que eu tinha um evento que eu queria fazer; uma feira gastronômica com o 

objetivo de fazer morangos, produtos sazonais, e do vinho Beaujolais Noveau 

também. E eu lembro que, quando comecei a conversar com a MBR, que eles viram 
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que eu falava feira, a moça quase fez um haraquiri. E a moça falou que não liberava 

em hipótese alguma, porque a MBR, tudo que ela queria era destruir esse nome 

“feira”, porque a Feira de Artesanatos tinha destruído a Praça da Liberdade, então 

só do evento ter o nome “feira”, poderia até ser uma feira de joias, mas que ela não 

queria botar lá. Aí, eu falei com ela: Que pena receber isso seu, porque eu não sei 

do ovo da galinha.  Se a gente não tem educação por que não coloca a coisa até a 

pessoa se acostumar a conviver com o patrimônio, ou vice versa, porque você 

chega em qualquer lugar em Roma, você assiste concertos, você assiste a tudo na 

Piazza Navona, nos monumentos, e você não vê isso. Então, eu fico tentando 

entender se a gente não tem, se as pessoas não estão acostumadas a frequentar 

um patrimônio, assistir a um concerto, assistir a um espetáculo e ter realmente uma 

harmonia com o patrimônio, porque é tudo muito novo. A gente está falando de 

quanto tempo a gente faz coisas nos espaços públicos? Eu acho que é tudo muito 

novo para o cidadão, então... 

R: É um impacto muito grande sobre muita coisa. 

R: Eu estou perguntando, porque eu também me faço essa pergunta, porque a 

Praça da Liberdade ainda está sendo entregue; os equipamentos culturais. Será que 

nessa dose dessa planilha não tinha que ter realmente a recuperação constante. 

Que é o que eu me pergunto assim, da Praça da Estação, para o usuário, várias 

vezes eu falava assim: poxa, eu queria que a vistoria que não existe nem na hora 

que você chega, nem na hora que você vai embora, existe só para inglês ver. Muitas 

vezes eu falava assim; eu queria ter a chave para limpar essas grelhas, e entregar 

isso aqui limpo, porque eu como produtora me sinto na obrigação de lavar e entregar 

limpo. Mas não existe essa coisa sistêmica, dessa maneira, como eu pego e como 

eu entrego. Eu vejo que naquela torre tem um quadro de granito quebrado que deve 

ter um ano. Gente, o que custa aquele quadro de granito para mim, produtora de 

eventos que fiz Paulinho da Viola com Caetano Veloso?  Não custa nada de eu 

terminar e falar assim: olha, deixa eu “botar” esse granito aqui. Então eu acho que 

essas coisas, essa educação é algo que tem que se fazer no dia a dia, porque não 

dá para eu falar assim: ah, entreguei o museu para a Ângela Gutierrez, e aí eu vou 

fazer toda uma política. Eu acho que saber usar o museu, saber usar a praça, é usar 

na totalidade dessa palavra, até que a população tenha entendimento para usar, 

porque eu tenho essa impressão que isso é assim; aquilo estava sucateado, então 

entrega para alguém, e esse alguém é como se virasse dono daquilo, e quer 
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proteger ao ponto de criar as regras de funcionamento. Eu, nesse dia, entrei num 

embate com a MBR, que a moça queria me matar. Eu falei: aqui; discordo de você, 

minha filha. Você não está fazendo nada, nem um terço da sua obrigação. De tudo 

que você já destruiu nessa cidade, cuidar dessa pracinha não é nada, e se construir 

um canteiro e replantar quinhentas vezes essa muda, ao ponto da população saber 

conviver com a praça, é a sua obrigação, faz parte do processo de educação. 

P: Gente, mas olha só, eu queria focar um pouco mais no tema, porque senão 

nessa discussão nós vamos ficar aqui cinco horas discutindo nesse sentido. 

Só para entendermos um pouquinho esse posicionamento em Belo Horizonte, 

que é uma coisa que precisa ficar bem clara. Quais são hoje os atrativos atuais 

e talvez futuros, que possam definir bem esse posicionamento de Belo 

Horizonte nesse cenário de turismo nacional? O Participante 6, eu acho que 

pode começar, eu queria escutar um pouquinho mais a Participante 4, e a 

Participante 1, que estão mais caladinhas agora. Participante 6, fala para mim 

quais são os principais atrativos, as principais ofertas, produtos prontos ou 

não que Belo Horizonte tem como atrativo hoje? 

R: Eu acho que seria interessante começar pelo próprio guia que a gente edita. No 

caso a Prefeitura de Belo Horizonte, que de alguns anos para cá, ele tenta 

segmentar. Tem o roteiro de parques, o roteiro da Pampulha, tem o roteiro de bares. 

Uma coisa que está sendo trabalhada de algum tempo para cá, o roteiro dos bares. 

R: Esse guia é o da BELOTUR? 

R: O guia da BELOTUR, que a gente distribui nos aeroportos e na rodoviária. Então, 

querendo ou não, é o que a gente quer mostrar para o visitante, que é o primeiro 

acesso que ele recebe gratuitamente. Enquanto produto turístico, eu não vejo hoje 

nenhum produto turístico sólido, que tenha essa proporcionalidade entre a imagem 

que a gente quer promover e a experiência que é assimilada pelo visitante. Eu não 

vejo a gente querer promover nada tão sólido, a ponto de que o visitante venha e 

usufrua disso, que tenha essa compatibilidade.  Honestamente, enquanto produto 

turístico eu não vejo nada assim. Tem um potencial enorme, a gente já falou várias 

vezes, a gente pode trabalhar com vários públicos. Tem essa questão de ser uma 

cidade urbana, a localização. Você está perto de Brasília, Rio e São Paulo, em um 

dos maiores hub de aeroportos do mundo, então a localização é privilegiada. Você 

pode trabalhar com o meio ambiente, nós estamos ao lado de uma reserva de 
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biosfera da UNESCO, da mesma forma nós estamos próximos a dois patrimônios 

culturais da humanidade, e não tão longe de um terceiro, que é Diamantina. 

P: E qual é a importância de esse entorno para Belo Horizonte? 

R: Acho que é fundamental. 

R: Para mim é fundamental. 

R: É fundamental.  A não ser que você foque nessa questão de turismo cultural. 

R: Tem o de negócios, não é? Tem congressos de medicina aqui, de farmácia, que 

as pessoas estão aqui, e você pode pegar esse público. 

P: E a relação contrária? Qual é a importância de Belo Horizonte para esses 

pontos turísticos? 

R: Tem INHOTIM, tem Ouro Preto, então gera essa dependência. 

R: Mas em INHOTIM, tem gente que vem e só dorme em Belo Horizonte. Não faz 

nada aqui. Passa o dia lá e volta. 

R: E daqui a pouco, nem aqui vão vir, porque vai ter hotel lá. 

R: Tem muita gente que já passou por aqui e não realizou nada, não deixou um real 

em Belo Horizonte. 

R: Daqui a um tempo, INHOTIM vai ser mais conhecido na Europa do que Belo 

Horizonte.  

R: Você falou do hub de aeroportos, e esse discurso é o nosso discurso. Num 

contexto mundial, você fala em Belo Horizonte, e ele não está no mapa. Eu falei 

para um indiano, uma vez que estava no Rio, e ele perguntou: como você faz para 

chegar da sua cidade até aqui?   Eu falei: a minha cidade está a quarenta minutos 

de voo daqui, uma cidade do interior do Brasil, chamada Belo Horizonte. O indiano 

nunca tinha ouvido falar de Belo Horizonte. O senhor é consultor da UNESCO, nós 

temos Ouro Preto.  Ouro Preto ele conhecia, porque era consultor na UNESCO, e 

Belo Horizonte ele nunca tinha ouvido falar. E é um senhor que trabalha para a 

UNESCO. 

P: Quais são os produtos turísticos de Belo Horizonte que poderiam ser mais 

bem explorados, que pudessem ser tratados com uma relevância maior?  

R: Eu só queria citar um exemplo, já que o Participante 3 e a Participante 4 estão 

aqui, de você ter um atrativo, mas não ter o produto. A gente tem na música os 

principais, eu acho que a faca e o queijo na mão para você trabalhar no turismo 

cultural aqui, e a gente simplesmente relega ele. Vou falar da música instrumental, a 

gente tem um dos maiores polos de música instrumental do mundo, que é o Clube 
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da Esquina, mas fica naquilo, fica lá. E se a gente realmente trabalhar isso como um 

produto turístico? A gente quer? Não sei se a gente quer. 

R: Hoje a gente tem o Festival de Jazz, que é um sucesso em Belo Horizonte. 

R: As pessoas andam vindo e gostando realmente da cidade, pelo roteiro cultural 

que tem, mas é aquilo, ainda é um movimento espontâneo, natural. Seria bom a 

gente vender essa imagem. 

R: O público de Belo Horizonte, só para você saber, é um dos mais informados, um 

dos mais exigentes, e um dos públicos mais conhecedores do consumo, quando vai 

consumir aquela cultura. O belo-horizontino tem, e isso é uma vantagem nossa; 

mineira. Nós somos culturalmente, eu considero que somos um povo evoluído em 

cultura, e a resposta se dá em termos de público. Os artistas vêm para cá e saem 

daqui entusiasmados de como eles são recebidos numa cidade que nunca ouviu 

falar, que a maioria nunca ouviu falar.  

P: Então vocês acham que o principal produto de Belo Horizonte é essa 

questão da arte, da cultura?  

R: Eu não tenho dúvidas disso. 

R: E artesanato também. 

R: A arte como um todo.  

R: O artesanato também, você acabou de falar uma palavra que deve ser um tabu, 

porque onde, não sei como é; eu fico até curioso, como se une o artesanato 

mineiro?  Das regiões e tudo? Existe algo que seja um transformador disso tudo? Aí, 

é iniciativa de cada área, não é? Vem um lá do norte, outro do Jequitinhonha, cada 

um com o seu movimento, mas também não tem um elo forte. Onde em Belo 

Horizonte, nós temos uma central de tradições nordestinas?  Central de tradições 

mineiras? Como lá em Porto Alegre tem o centro de Tradições Gaúchas? Quer 

dizer, aonde você encontra aqui o artesanato mineiro bem dividido, bem vendido, e 

bem demonstrado para o público? Você não tem isso. Você vai ao Mercado, que é 

uma referência, mas é um mercado comercial. Então, o turista não conhece a cultura 

que é feita no Jequitinhonha de uma forma, que é feita no sul de outra. Ele pode 

conhecer as malhas lá do sul, mas pode não conhecer o trabalho de barro feito pelo 

artesão lá do norte. Enfim, isso é um outro lado, porque o artesanato é um outro 

ciclo dentro do turismo. Lógico, qualquer turista que vá em qualquer cidade, quer 

comprar o seu artesanato, e onde tem isso aqui? No Mercado Central, mas no 
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Mercado você está ali comprando panela que veio da China, e ao mesmo tempo o 

artesanato. 

R: Tem uma feira de artesanato que é conhecida nacionalmente, as pessoas 

visitam. 

R: Mas aí é que está, desculpe, mas não é uma feira mineira, é uma feira de Belo 

Horizonte.  Ela não está ali com artesanato do estado. 

P: Então vamos lá, só para a gente conseguir avançar um pouquinho. Daqui a 

pouco vocês vão ficar todos ansiosos.  

R: Aquela questão da educação eu acho ela fundamental, complicada. Eu vou dar 

um dado para vocês aqui. Belo Horizonte hoje tem menos da metade do contingente 

policial, do que tinha há vinte anos atrás. Hoje, você não consegue caminhar em 

lugar nenhum da cidade que te dê a sensação de segurança. Na Praça da Liberdade 

tem tido constantemente casos de assaltos, casos de abordagens ali, entende?  

Porque não tem contingente para isso. O Primeiro Batalhão está com menos da 

metade, do que tinha há quinze anos atrás. Hoje, tem (INCOMPREENSÍVEL) 

policiais lá. Tem férias, são três turnos. Se não tiver segurança, não adianta. Eu não 

saio de casa não. 

P: Vocês estão me falando aí que Belo Horizonte não se apropria de Minas. 

R: Não. 

P: Tem potencial para Belo Horizonte se apropriar de Minas? 

R: Eu acho. 

R: Potencial é o que o Participante 6 falou; a gente está até cansado de tanto falar 

que tem potencial. 

P: O que Belo Horizonte deve fazer para se apropriar melhor de Minas Gerais? 

Estamos falando de uma capital que é nova, no cenário da cultura, no cenário 

histórico. Belo Horizonte é uma cidade nova, que traz uma certa modernidade, 

mas o que falta para Belo Horizonte, o que ela deveria fazer para se apropriar 

um pouco mais de Minas? Vocês conseguem ter uma visão clara sobre isso? 

R: Eu consigo; claríssima. 

R: Tem que ter segurança, educação. 

R: Para mim é querer ser nova. Fazer e fazer bem feito da primeira vez, não fazer 

um arremedo, ou seja, no dia que a gente tiver alguém que fale: eu quero fazer bem 

feito, e mostrar como se faz bem feito, sabe? O nosso problema é crônico e, 

infelizmente, eu sinto uma tristeza muito grande de estar perdendo o melhor que eu 
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tinha em mim, que é a capacidade de sonhar e acreditar. O brasileiro está passando 

por isso. 

R: Mas ele não pode perder. 

R: Mas eu estou perdendo, sabe por que Participante 1? Eu vou te falar uma coisa, 

um exemplo prático, quando a gente vê o caminhão de dinheiro que foi investido na 

reforma do Mineirão, e que meu olho brilha, porque, dos dois lados, como cidadã, de 

pensar que um equipamento foi entregue, e do outro lado também por pensar: eu 

vou poder atuar ali. E quando eu vou realizar o primeiro evento, onde gastaram uma 

fortuna para fazer dois túneis, para corrigir algo que a gente pediu e implorava, 

porque para fazer um show, um evento dentro do Mineirão, a gente tinha que fazer 

um trabalho de idiota. Você chega com a carreta, põe tudo da carreta dentro de uma 

pick-up, e ficava indo e voltando cinquenta vezes, porque não tinha uma doca, uma 

entrada. Aí fazem dois túneis para a gente entrar, mas eu não sei qual foi o idiota, 

que fez uma curva no túnel, então a carreta continua não entrando. Aí você pensa: 

os nossos arquitetos, os nossos engenheiros são burros? Não! Então, porque 

fizeram isso? O quê é isso? Tem de pensar como os americanos, como sei lá, um 

exemplo bacana, de pegar para fazer e fazer decente. Eu acho que aí entra a 

educação, que o Participante 2 está batendo nessa tecla; e talvez o brio, a decência, 

a vergonha na cara, porque se eu sou uma pessoa que atuo no setor público, ou 

privado, independente de onde eu estou eu tenho de dar o melhor de mim. É essa 

tristeza que eu sinto. 

R: Participante 2; tem uma coisa que a Participante 4 falou que é importante, que eu 

acho relevante e até comentei isso na chegada. Eu me lembro que o Governo do 

Estado de Minas, na época da pré-reforma do Mineirão, eles contrataram uma 

auditora, como chama? Rubican Young? Ela fez o papel de consultora e marcou 

reuniões, eu me lembro que eu fui; numa mesa como essa, estavam nessa reunião 

pontual todos os produtores e realizadores de eventos de Belo Horizonte. Nós fomos 

convidados pelo governo para participar exatamente da mesma coisa que nós 

estamos fazendo aqui. Setenta por cento, oitenta por cento do que nós falamos não 

foi empregado. Nós estávamos nos referindo a dois pontos: o Mineirão e o 

Mineirinho, aí vêm isso que a Participante 4 falou: Mineirão, sugestão de ter as 

docas para entrar carreta. Chegamos lá para trabalhar no Paul McCartney e a 

carreta não entra, quer dizer, eu não tinha ido ao Mineirão ainda, nós não tivemos a 

oportunidade de participar de nada. O Mineirinho; foram colocadas todas as 
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propostas de adequação de acústica. Nada foi ouvido, não fomos ouvidos. Aí o 

Mineirão foi entregue como foi feito, essa PPP é uma “super” caixa preta aí que 

precisava ser explodida, porque o Mineirão ficou fora do alcance dos clubes... 

R: Vamos falar de uma coisa mais positiva, para a gente... 

R: Deixa só eu concluir a pergunta dele. Você fez uma pergunta para todo mundo: o 

que vocês acham que são os erros. Os erros estão nos poderes. Volto a dizer o que 

eu disse no início: até concluo a minha participação, se for o caso, com isso. É um 

problema de entendimento entre os poderes. Se o prefeito não tiver o interesse que 

o Estado tenha, que o município tal tenha, não adianta. Minas Gerais, eu fiz trabalho 

para a Secretaria de Cultura, eu fiquei impressionado da distância que há entre as 

secretarias municipais de cultura de cada município, com o estado. Não tem elo 

nenhum. Aí, esse elo não existe no turismo, não existe nessas demandas nenhuma, 

entendeu?  

P: Agora para a gente poder avançar um pouquinho, a gente já discutiu muita 

coisa em relação a essa parte de infraestrutura mesmo, da falta de 

participação, da falta de apoio, de articulação, falta de envolvimento. 

R: De diálogo. 

P: Eu vejo que vocês têm muito esse sentimento de falta de envolvimento, mas 

a gente precisa caminhar para o fechamento, senão é igual eu falei; ninguém 

vai almoçar aqui. Nós vamos ficar até muito tarde. Só para fechar essas 

discussões mais relevantes, vocês conseguiriam comparar Belo Horizonte 

com quais destinos turísticos?  

R: Com outras cidades do mundo, ou só do Brasil? 

P: Do mundo e do Brasil. 

R: Eu não comparo não. 

R: Santiago, talvez. Não tem a questão do litoral, tem o relevo, tem uma produção 

cultural significativa, apesar de que eles têm um metrô maravilhoso. 

P: Que mais gente, qual outra cidade? 

R: Eu vou fazer uma pergunta para vocês; vocês tem andado pela Praça Sete?  

R: Eu não. 

R: Barcelona. 

R: Ah não. Barcelona é completamente diferente, Nossa Senhora. 

R: Se Belo Horizonte soubesse rever o seu urbanismo, preservando as ruas, eu 

achei que Barcelona é tudo que eu queria ser. 



 

516  

 

R: Mas nós somos uma cidade muito nova, não é? Se a gente for comparar com 

cidades centenárias, todas elas estão acima da nossa capacidade de comparação. 

Nacional: a única cidade que eu falo, inclusive ela no nosso mercado, o nosso 

antagonismo é com Porto Alegre. 

P: Porto Alegre? 

R: Porto Alegre é como Belo Horizonte, só que ela é mais forte. Aí, eu não sei se é a 

cultura do sul, mas é Porto Alegre. Tudo bem. Tem proximidade com praia. 

R: Você está querendo falar que a gente inveja Porto Alegre? 

R: A gente inveja, porque Porto Alegre é a que tem mais do turismo, da forma que 

você faz o turismo. Tudo bem, a praia lá está a cem quilômetros da capital, aqui está 

a quinhentos. Então, são coisas diferentes. 

P: Qual é a correlação de BH com essas cidades que vocês estão falando? 

R: Eu não sei fazer a correlação não. 

R: Você veja bem, você vai a Curitiba, aí vem outra coisa que a gente tem que 

pensar. Os nossos parques municipais, por exemplo, aqui já foi a Cidade Jardim, 

você vai aos parques hoje... Aqui você não pode nem pisar na grama, aqui tem a 

questão da educação. 

R: Pois é. 

R: O Parque Municipal é um negócio deteriorado. 

R: Mas o povo usa. 

R: Sim, mas caramba! 

R: Também quando a gente viaja, a gente faz algumas coisas que na nossa cidade 

a gente não faz, porque o parque municipal é muito utilizado pela população. 

R: Mas é pequeno, ele é pequeno. 

R: Eu penso assim; se você pegar o mapa de Belo Horizonte e for marcando... 

R: Está vendo?  É por esse tipo de coisa que eu falo, porque não fez maior? Ficou 

muito pequeno. 

R: Eu acho que hoje se a gente pegar o mapa e for marcando, talvez nós sejamos 

realmente muito ricos. E somos. Sabemos disso. Se tivesse a condição de ser eu a 

gestora disso, eu acho que o que falta realmente é ligar os pontos. 

R: É.  

R: Eu tenho “trocentos” teatros, eu vou discordar de você, eu acho que a gente tem 

arremedos, teatros de fato são poucos. São auditórios que viram teatros. Então, se 

você pegar todos os equipamentos; sejam museus, parques, tudo. Você vai colocar 
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aquilo ali, mas eles são ilhas, e como ilhas nós vamos tratar cada um com as coisas 

que mais afetam. Então, o que falta são as conexões para que isso vire um conjunto.  

P: Vocês enxergam vantagens competitivas em Belo horizonte? 

R: Enxergo. 

R: Com esses subsídios que vocês citaram? 

R: Eu enxergo. 

P: São claras? Bem definidas? 

R: Eu acho que se você tem o potencial, isso já é uma tremenda vantagem 

competitiva. Nós temos música, nós temos teatro, artes plásticas, arquitetura. 

R: No Brasil, toda pessoa vem conhecer. 

R: Uma cidade tem que desenvolver o seu potencial. Vamos achar o talento disso, a 

expertise disso, para transformar isso em algo, como foi, por exemplo, Cancun. 

Criaram aquele litoral e é um “point” ali. Aqui não, nós temos tudo, só não 

transformamos isso em algo estratégico.  

P: Quando a gente fala, por exemplo, de Curitiba, que é uma cidade que 

remeteu para comparação, na visão do turista, na visão do trade também, ela é 

competidora de Belo Horizonte? 

R: Existiu um planejamento urbano muito grande na década de setenta. 

P: Quais as vantagens de Belo Horizonte com relação á Curitiba? Se você 

tivesse que vender Belo Horizonte... 

R: Curitiba teve isso e não tem o que nós temos que são os talentos, os produtos. A 

gente é rica prá caramba. Nós não temos é a mobilidade, os serviços.  

R: Curitiba tem um festival de teatro, que realmente é um grande evento, é uma 

cidade rica, mas eventos nacionais nós temos aqui, quatro, cinco, seis, eventos 

nacionais. O “Comida di Buteco” começou aqui em Belo Horizonte, e hoje é 

realizado em várias cidades. O teatro de Curitiba, praticamente é só lá, você não vê 

muito falar de Curitiba com esse movimento. 

R: Não, não. 

R: A não ser que isso seja absorvido para dentro, mas para fora, não. Belo Horizonte 

também tem uma localização melhor, que as coisas são mais rápidas. 

R: Eu acredito que nós temos artistas muito expressivos não só dentro da cidade, 

dentro do estado, mas que falam outras línguas. Eu acho que temos produtores e 

pessoas que tem uma visão muito ampla de como fazer, agora, eu acho que falta o 
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diálogo com o poder público. Existe muito uma obrigação, de “temos que fazer 

porque a população exige”, agora, como melhor fazer? 

P: Deixa eu colocar uma informação relevante para vocês, para a gente 

encerrar essa etapa da discussão. A gente está falando que Belo Horizonte é 

mal articulada, tem todos os problemas que vocês me listaram, porque o 

turista quando vem para cá, ele sai tão encantado com algumas questões da 

cidade. Eu vejo a expectativa de vocês, porque talvez ele venha para cá, se 

decepciona com algumas coisas, que a gente percebeu que talvez não 

incomodem tanto, não tem tanta relevância. Está faltando o quê para Belo 

Horizonte se aproximar um pouco mais dessa realidade? Porque o turista vem 

com uma expectativa muito baixa, ou porque de fato ele encontra aqui algo tão 

diferente de todos os outros lugares?  

R: Eu acho que vai muito nessa questão de se surpreender. Belo Horizonte não se 

posiciona. 

P: Você acha que a expectativa é que é baixa? 

R: Eu acho que, hoje, o cara não tem muito que esperar.  

R: Eu acho que Belo Horizonte não se vende. Ela não é uma cidade que faz esse 

marketing. O marketing da cidade não é bem feito. Não pode ser um marketing 

evasivo. 

P: E como poderia ser mais bem feito? Melhor trabalhado? 

R: Com tudo isso que a gente falou aqui.  

P: Em São Paulo, isso é uma coisa que apareceu no grupo e chamou bastante 

a atenção nossa: tinha uma agência de turismo internacional que não conhecia 

Belo Horizonte. As pessoas que comercializam o turismo internacional não 

conhecem Belo Horizonte? 

R: É; vamos pegar quantas agências de receptivo tem na nossa cidade? É um bom 

diagnóstico sobre isso, nós temos quem vem dos outros, não temos quem vem da 

gente. 

R: Qualquer cidade litorânea tem mil receptivos, aqui... 

R: “Nossa” então vamos para esse dado. Eu tenho hoje, posso te contar numa mão 

só quem são os fornecedores que realmente não vão me deixar completamente na 

mão, capaz de fazer o transporte de quem eu recebo. Por quê? Porque o trade está 

preparado para vender, e não para receber. É uma lástima isso. 
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R: Eu tenho um dado agora, aquele Congresso da Língua Portuguesa, que fizeram 

agora. A Nó de Rosas fez a produção executiva. É bienal, e o último ano foi em 

Fortaleza. Deu uma defasagem de público em Belo Horizonte, enorme, absurda. O 

mesmo evento realizado em Fortaleza há dois anos atrás. Eu mesmo fiquei 

surpreendido com isso. Falei: caramba. Está fraco. Porque as pessoas não estão 

tendo adesão?  

R: E ao mesmo tempo ele foi recorde de negócios. 

R: Está vendo? Olha o reflexo. Vieram menos pessoas. Por que será? Será que é 

por causa do litoral brasileiro? 

R: No litoral talvez seja mais interessante. 

P: Todo mundo conhece a marca de Belo Horizonte? 

R: Sim. Conheço e uso. 

P: Vocês usam? Todo mundo utiliza? 

R: Sim. 

P: Dá uma olhada nela na tela, e eu queria que vocês me dessem a sua 

opinião... 

R: Isso é um reflexo, eu mesmo fiquei impressionado. Gente, mas a adesão é tão 

pouca num evento de negócios, da língua portuguesa, e lá, como é que foi há dois 

anos atrás? “Dois anos atrás vendeu tudo em Fortaleza.” 

P: Eu vou colocar essa marca para vocês. 

R: A nossa serra. 

P: Eu queria que vocês falassem se essa marca representa Belo Horizonte? 

R: Eu acho que representa mais a Bahia. (RISOS) 

P: Mais a Bahia, por quê? 

R: As cores. (Risos)  

R: “Olha”, não me incomoda. Eu acho que tem aí um traço que todo mineiro 

reconhece sim, que é uma marca importante da cidade. Só gostaria que ela fosse de 

fato a marca de Belo Horizonte e não a marca de uma gestão. O meu medo é esse, 

porque aí vai mudando. Não sei por que, quando muda uma gestão, muda a marca 

de tudo. Eu acho isso uma imbecilidade. Eu acho que isso é um patrimônio e deveria 

ser criado igual a uma marca de uma empresa, que precisa ter evolução, mas ela 

não me incomoda, acho moderna. 

P: Você acha que representa bem Belo Horizonte? Todo mundo tem essa 

opinião? 
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R: Eu acho que é a igrejinha e o morro. 

R: Eu acho que ela representa uma nova era que a gente está buscando. Eu acho 

que Belo Horizonte é uma cidade moderna. Eu enxergo muito da gestão do prefeito 

atual. Como eu já trabalhei muito próximo dele, como um homem que investe nessa 

visão um pouco mais ousada, mas realmente a gente, ás vezes, esbarra assim em 

quem trabalha junto, em quem boicota; em quem não foi escolhido de uma forma 

correta para... Que tenha expertise naquele assunto, e aí se faz duas, três, quatro 

vezes, mas eu vejo com muita simpatia essa marca. Desde a primeira vez que eu vi 

nos táxis. Eu acho que ela é moderna, limpa, sabe? Ao mesmo tempo em que 

remete ao futuro, ela tem essa escrita à mão que... 

R: Da tradição. 

R: Da tradição, da proximidade, porque Belo Horizonte ainda tem essa proximidade, 

apesar de que o trânsito está caótico. 

P: Quais seriam os atributos que essa marca deveria transmitir para vocês? 

R: Agilidade, modernidade 

P: Vocês acham que ela é mal divulgada? 

R: Não, eu acho que pela idade dela, eu acho que essa marca... Tenho a impressão 

de que ela é bastante reconhecida. 

R: Eu acho que ela sintetiza bem isso que a gente acha que é Belo Horizonte, 

porque quando a gente fala da força da arte, da força da cultura, eu acho que é isso 

que a gente tem para vender. Pensando que essa marca é uma marca que tem esse 

papel de marketing urbano, e de que a gente quer vender a nossa cidade, qual a 

imagem que a gente quer transmitir. Para mim pelo menos, ela representa isso, 

assim, está claro que é uma estilização da Igreja da Pampulha, que é um ícone da 

arquitetura moderna, e que é conhecida internacionalmente. Então, eu acho que isso 

é muito positivo, o traço de um arquiteto, que é o Oscar Niemeyer, que representa 

essa modernidade, essa vontade progressista, de modernidade, de 

desenvolvimento, e essa síntese também com a natureza. Acho que o verde, para 

mim pelo menos, tem esse aspecto também ambiental, assim, da Serra do Curral. 

R: Eu acho bacana, agora ela precisaria ser conservada. Se ela não for conservada 

não adianta ela ter a identificação dela. Tem de saber até quando essa 

identificação...  

P: O que você viu nessa identificação que não gostou ela? 

R: É colorida demais. 
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R: Você achou muito Olodum? 

R: É. 

R: O vermelho é o triângulo de Minas, é como se fosse o triângulo. 

R: A bandeira. 

R: Achei uma coisa artística. 

R: Eu gosto; você vê nos táxis, por exemplo, fica um destaque legal no carro branco. 

R: Eu acho assim: falou-se muito de educação aí, e eu acho que o poder público tem 

por obrigação dar o exemplo. Agora, na virada, a gente vai começar a dar um 

pouquinho desse exemplo de educação. Vão ser retiradas as grades dos eventos, 

não vão ter mais grades. Isso é uma forma de educar o povo. Numa época teve que 

se usar grades, porque invadiam os jardins, estragava-se tudo. Aí, as pessoas 

começaram a reclamar da grade, e com razão, porque as pessoas confinadas, ás 

vezes, num espaço que poderia receber muito mais pessoas fica restrito. Dá essa 

sensação de que não é um evento público, que você não está num lugar que você 

está livre. 

R: Eu não concordo. 

R: Você acha que tem que ter grade? 

R: Sim, porque aí não tem nada de educação, isso aí é segurança. E acho que 

esses movimentos são necessários ter, eu entendo assim, e acho que essas coisas 

que estão acontecendo são pontuais, de grupos, de facções. Eu entendo assim: o 

fato de você delimitar o espaço que você dá conta de atender, eu acho isso 

civilizado. Se eu deixo aquilo aberto e não está dentro da nossa capacidade, e 

acontece um acidente, eu quero ver o que vai acontecer com os responsáveis, 

entendeu? Eu acho isso aí pontual, de gente que fica querendo arrumar encrenca, 

entendeu? Se você pensar; qual é a capacidade de uma praça? Se isso já foi 

mensurado pelos órgãos competentes, que ela pode xis, quem é a população para 

falar: está em praça pública, tem que deixar livre. E o controle, e a segurança? 

R: A grade você vê como uma forma de educação? 

R: Não é nem educação, eu acho que é o controle. Como eu posso garantir, porque 

o fato de eu fazer um evento num espaço público, não elimina a minha 

responsabilidade por aquilo. 

R: Claro. 

R: Como eu posso ter controle, garantir segurança, serviços, banheiro, alimentação, 

se eu não tenho o controle? Isso é utopia, isso aí é bobagem, entendeu? De a 
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pessoa ficar, não. Como assim, você vai numa praça e bota grade? Ora bolas. 

Então, me explica como eu faço o controle sem fechar o acesso, sem delimitar. Uma 

coisa é... Antigamente a gente punha o Toninho Horta para tocar numa praça, e 

ficava ali, porque eu sei com a minha experiência, qual é a capacidade desse 

músico de arregimentar público. Então, ok. Agora, como é que eu ponho, sei lá, 

rock, numa praça sem controle? Isso é palhaçada, entendeu? Aí vai para um outro 

aspecto, que eu acho que é a bandalheira. 

R: Eu acho que aí é irresponsabilidade. 

R: Irresponsabilidade! Perfeito, Participante 2. 

P: Então a marca para vocês é bem aceita, a maioria aqui tem uma boa 

aceitação, acha que ela representa Belo Horizonte, bacana, que a gente teve 

um consenso da maioria... 

R: Só uma pergunta: essa marca é de Belo Horizonte ou da BH Trans?  

(RISOS) 

R: É de Belo Horizonte. 

R: Essa marca é da cidade. 

R: A marca da cidade é o brasão da cidade. 

R: Mas é uma marca institucional, de marketing. 

R: É. Tem o brasão também. 

R: Existe o brasão. 

P: Gente, vamos lá. Chegamos ao finalzinho. Vamos tentar ser mais pontuais, 

tem gente que está com a agenda por aqui, só para a gente tentar fechar 

rapidinho. Quais são os programas e ações promocionais de marketing que a 

gestão do turismo em BH deveria dar a resposta a esses pontos fortes e fracos 

da cidade? Vocês enxergam alguma ação que deveria ser realizada? 

R: Eu acho que antes da ação, tem que ter obras na infraestrutura. 

R: Eu queria colocar o seguinte: na questão do marketing, você não consegue lançar 

um produto, se você não tem capacidade. Você procura aí primeiro o SBT, você só 

vai à Globo quando tem condição de atender, não é? Vamos supor que o pessoal 

viesse em massa para Belo Horizonte. E daí, o que nós íamos fazer? Vamos supor: 

apinhado o aeroporto, a rodoviária, e aí? Uma cidade sem segurança, sem limpeza, 

com a Praça Sete cheia de comércio informal. Está voltando o comércio informal 

para a rua de novo, que era uma marca nossa as pessoas poderem andar 

livremente pela calçada. Veja lá na Praça Sete hoje. Os caras estão com liminar. 
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Mendigo está com liminar e ficam na rua, aí. E a Prefeitura não faz nada para retirar 

esse pessoal. 

R: Eu quero só dar um exemplo daquela questão de Belo Horizonte se aproximar do 

interior, e isso pode ser uma irresponsabilidade. E se todo mundo vier? Teve um 

exemplo que a gente viveu do boom da Estrada Real, que eu acho que ele vai ao 

encontro dessa ascensão do turismo. Depois de 2002, com a ação do Ministério do 

Turismo, e é bem simbólico isso, que eu vou chamar de case da Estrada Real, que 

ele viveu o apogeu, o Ministério do Turismo surgiu, secretarias de turismo de vento 

em popa, com a Érica Drummond. E aí se passaram quatro anos, no meio do sexto 

para o sétimo ano se viu que não adianta promover, sem realmente ter o produto. 

Hoje, a Estrada Real o que é? Não teve um trabalho de educação. Eu acho que é 

uma síntese esse programa. Por quê? Colocaram as placas nas ruas, e o que 

fizeram? A primeira coisa? Quebraram as placas, porque descobriram que as placas 

tinham valor comercial, dos tops da Estrada real... 

R: Porque era granito, não era? 

R: Não, era ferro. Eram placas de ferro. E ela era legal porque passa no 

Jequitinhonha, tem o artesanato, descendo ela passa pela Zona da Mata, ela chega 

ao Rio de Janeiro, Parati, passa pelo norte de Minas. Ela interliga os quatro 

patrimônios culturais da humanidade, os conjuntos arquitetônicos de Belo Horizonte. 

Então, eu acho que é um programa que a gente tem que ver. De que adianta eu 

promover, se realmente eu não tenho um trabalho de educação, um trabalho de 

infraestrutura. Então, a ação, eu acho que primeiro é olhar para a cidade e definir. 

Tem conflitos de interesse? Tem. Mas qual é a nossa prioridade? O que a gente 

quer? Então vamos organizar isso só uma vez?  

R: Deixa só eu pontuar aqui. Eu acho que ela tem razão sim, que tem que avaliar, e 

que em eventos grandes tem que ter as grades sim, como forma de ter o controle. 

Agora, têm que ser sistemático com essas fórmulas de educação. Por exemplo, o 

meu caminho para ir para a Fundação todos os dias, é passar pela Fernandes 

Tourinho e Alagoas. Eu atravesso a Alagoas agora, e está cheio de cones lá, há três 

ou quatro semanas, para dar atenção ao pedestre, e eu sempre fui uma pessoa que 

dá atenção ao pedestre, eu morei em Londres. Então, lá a luzinha acendia para você 

atravessar a faixa, não jogar papel no chão, agora isso tem me chamado a atenção, 

a cada momento que eu vejo um pedestre em outra esquina, isso tem me forçado. 

Então, essa sistemática, essa educação não pode ser pontual em uma gestão ou 
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outra. Somos uma cidade nova, eu acho que a gente está aprendendo a lidar com 

várias situações ainda, principalmente agora com esse boom das pessoas quererem 

ir para a rua, gostarem de eventos na rua, e isso é um fenômeno. O carnaval foi um 

fenômeno em Belo Horizonte. Eu vi isso acontecer, há uns três anos atrás quando 

eu passei o carnaval aqui. Eu sempre ia para o Rio de Janeiro, e depois que o Rio 

de Janeiro começou a não ficar bom mais, porque fica muito cheio, você não 

conseguia andar, eu comecei a ficar em Belo Horizonte, e agora isso está 

começando. Naquela época, eu vi que Belo Horizonte ia estourar no carnaval, 

porque é um carnaval que não existe mais em muitos lugares, de bloco, essa coisa 

de esquina. Mas que falta estrutura, que falta segurança, que tem que se pensar 

meses antes, não semanas antes. E tem que ser sistemático, tem que sempre 

acontecer, para que as pessoas... 

R: Continuidade, não é? 

R: É. Continuidade. 

R: Essa questão da educação, que eu acho que todo mundo já ressaltou muito, 

pensando numa ação específica da BELOTUR. Primeiro, eu acho muito positivo o 

fato da gente já ter tido reuniões na BELOTUR, para integrar a cultura com o 

turismo, o que do nosso ponto de vista é fundamental. As duas têm de caminhar 

lado a lado. O turismo não vive sem a cultura, a cultura não vive sem o turismo, a 

gente tem de estar junto nisso. Um aspecto que eu acho muito importante dessa 

imagem da cidade, e aí eu acho que entra numa ação, é uma campanha para o 

próprio morador da cidade, ela não é para o público externo. Eu acho que as nossas 

críticas como pessoas que atuam em diversas áreas, nós temos o olhar muito 

voltado para a preservação do patrimônio, da cultura, para a produção cultural, todos 

aqui, inclusive o próprio turismo. Eu acho que do ponto de vista da educação, talvez 

uma campanha publicitária que focasse muito mais a cidade, essa coisa que, às 

vezes, já está muito batida, mas tem de pensar como ela pode ser dita: que ame a 

sua cidade, que a cidade é de todos. Eu vou citar exemplos aqui de poucas cidades, 

por exemplo, Nova York que teve aquele problema de violência gravíssimo. Londres 

teve também e agora Bogotá, Medelín. Hoje teve um lançamento de um livro lá em 

Betim. O Secretário de Segurança do Recife vem aprendendo com a experiência de 

Bogotá e Medelín. Se a gente pensar na Colômbia, que é um país muito mais pobre 

que o Brasil, que tem problemas gravíssimos, que tem problemas com o 

narcotráfico, com o cartel de Medelín e tal, eles conseguiram dar essa reviravolta por 
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meio da cultura e o povo. Participante 2 foi muito bom você dar o exemplo das 

depredações do espaço público, dos banheiros, porque eu conversei muito com uma 

pessoa que veio do Rio essa semana, da Secretaria de Cultura do Rio, e ela contou 

para a gente dos cases de sucesso dos cinemas que foram instalados no Complexo 

do Alemão, no Rio de Janeiro. Um case de sucesso, já foi visitado por mais de trinta 

países, porque deu certo, é PPP dentro da favela. Com cinema, o público vai, então, 

assim, essa coisa, eu acho que é a educação com cultura. O turismo não vai 

desenvolver sozinho. 

R: Esse exemplo de Bogotá é uma cultura cidadã. 

R: Pois é, mas para o povo o melhor. Quando você coloca um banheiro de granito 

na rodoviária, você está certo, quando você coloca a praça pública com o melhor, 

dentro de uma favela, você está certo, porque é isso que você tem que fazer. O 

público só vai ter educação, que é o que a Participante 4 falou. O povo só vai ter 

educação quando ele falar: o meu chão é igual ao do rico, o meu chão não é igual 

ao do pobre não, que eu jogo lixo não. A minha praça é tão boa quanto a Praça da 

Liberdade. O povo, para ele se sentir dono, para ele apropriar daquele espaço, ele 

tem que ser valorizado, e o gestor público que entender isso hoje, é que vai longe. 

R: Pelo que você me falou, é o que mais ou menos está sendo feito na França hoje, 

uma conscientização da população para receber o turista. 

R: Porque eles estavam começando a perder. A ideia que vocês chamam de 

principais ações é, não só trabalhar essa infraestrutura da cidade, que vocês 

acreditam que está abandonada. Está aquém, mas também realmente tratar essa 

questão do aspecto da população, que a população saiba receber. 

R: Os próprios taxistas, motoristas de ônibus. 

R: Eu penso que se falar de marketing, de ação nesse aspecto, se fosse um 

plebiscito eu ia votar contra. Porque eu acho que antes de divulgar, tem uma série 

de ações estruturais que são emergenciais, assim. Então é aquilo que eu citei; eu 

acho que a gente tem joias que estão desconexas. Então, nós estamos fazendo por 

nós mesmos as coisas acontecerem com todos os arremedos e improvisos, porque 

isso não está conectado. Eu enxergo que Belo Horizonte viveu décadas sem 

nenhum investimento, então, eu acho até, que o Márcio Lacerda está apanhando de 

algo que vem de lá. Então, ele está levando uma pancada que não é dele, porque eu 

pelo menos enxergo uma obra em cada lugar, mas a demanda é reprimida de tantos 

anos, que ele está levando um couro que não é dele. Mas enxergo isso, que precisa 



 

526  

 

ter esse olhar de que não dá mais para fazer a “perfumaria”, nós precisamos antes 

olhar de fato, enxergar. Temos já diversos museus, então qual é a forma de 

transformar isso num Circuito de Museus? O que precisa ser feito? Temos teatros 

ocupados; não são ocupados não, são cem por cento ocupados. Eu estou ajudando 

a Fundação Municipal de Cultura no Festival da Arte Negra (FAN), e pasmem vocês, 

mesmo sendo Fundação Municipal de Cultura, não conseguimos um teatro para 

botar o FAN. Estão todos ocupados. Isso é um motivo de alegria. Então se esses 

teatros estão todos ocupados e a gente não consegue pauta, é sinal de que a cidade 

está rica culturalmente, mas como integrar e fazer com que isso realmente seja uma 

atividade rentável para o dono do teatro, para quem produz e para o artista? Então, 

eu acho que é isso: é olhar, e olhar com profundidade, com vontade de fazer para 

sempre. Parar de botar só a cereja em cima do bolo, sendo que o recheio está podre 

e feio, não é? 

P: O Participante 3 ficou calado depois da última declaração, quer falar alguma 

coisa? 

R: É isso mesmo, o que falta é o elo. O elo não existe há muito tempo. A cultura, o 

turismo, é tratado como o desenvolvimento, a economia, ou seja, os cargos públicos 

não possibilitam às pessoas evoluírem. As pessoas que trabalham, eu acabei de 

falar e volto para concluir esse negócio da BELOTUR, o maior exemplo, 

sinceramente, de incompetência, é a BELOTUR. A BELOTUR é incompetente. Eu 

falo isso de cadeira e há muitos anos. Porque lá passou... Ela nunca buscou uma 

evolução. Eu já falei isso com pelo menos dez ex-diretores da BELOTUR, eu nem 

falo quais, dez é atual. Raramente a BELOTUR tem interlocução com os grandes. 

Pergunta a relação da BELOTUR com o Convention Bureau, que é um modelo de 

negócio que as empresas de turismo montaram: cadê o Convention Bureau? 

R: Eu posso fazer um parêntese; a incompetência não é por falta de orçamento? 

Porque senão como é que você faz um trabalho sem verba? 

R: Não. A incompetência é da própria administração, é a administração pública. 

R: Mas eu acho que já existe um olhar, porque nós dois mesmo já falamos isso, que 

ela era inoperante, pelo menos foi para a gente durante um tempão, e hoje, eu pelo 

menos sinto a BELOTUR com um desejo grande de tentar achar o caminho. 

R: Mas é isso que eu queria dizer, deixa-me concluir. A BELOTUR, se depender 

dela, vai você perguntar às pessoas de turismo, pergunta à ABRASEL, a outra lá 

dos restaurantes. Qual é o papel da BELOTUR? Eu tenho certeza que eles vão dizer 
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que é similar ao que eu disse, e eu, a minha atividade não depende da BELOTUR, 

eu nunca dependi. Eu me aproximei da BELOTUR nos últimos anos, até porque ela 

não tinha interlocução nenhuma com o meio. Dava dó, dá dó, Participante 2. Os 

últimos diretores da BELOTUR davam dó. Tinha um lá que era maltrapilho. (RISOS) 

Sinceramente; ele não sabia o que ele estava falando. Quer dizer, são situações 

que... A BELOTUR precisa olhar para dentro, mas é claro que ela tem que ser vista 

como uma autarquia, e como autarquia ela sofre o reflexo de que o município não 

tem com o Estado, com os outros órgãos um elo, uma ligação em busca do 

desenvolvimento da cidade, não tem. Porque a BELOTUR, o papel dela é restrito a 

ajudar uma festinha, ajudar à outra, tudo com erros crassos nos seus editais de 

negócios para movimentar Belo Horizonte. O carnaval de Belo Horizonte, que a 

BELOTUR faz, ela tem dificuldade com o Corpo de Bombeiros para liberar o próprio 

evento, quer dizer, poxa, isso é reflexo de uma coisa que é maior. Tem pessoas que 

passaram pela BELOTUR que são meus amigos, mas é aquela história; cada um 

quer mudar o que o outro quer deixar. É o problema do poder público. Eu resumo 

nisso, o que falta é o elo, a ligação entre os setores, dos interesses. 

P: Pessoal... 

R: Foi ótimo, vamos embora? Está tarde.  

R: Valeu. 

(RISOS) 

P: Eu quero agradecer muito a presença de vocês, eu acho que a nossa 

discussão foi muito rica, acho que tem muita informação para podermos 

trabalhar daqui para frente. Nós ainda vamos ter outros grupos, de outros 

cenários, outras visões sobre o mercado de turismo de Belo Horizonte. E a 

ideia é de fato enriquecermos com o máximo possível de informação, reunir a 

própria BELOTUR e a CHIAS, para que eles tenham informações substanciais 

e relevantes, para criar um bom planejamento de ações. Eu acho que foi muito 

rico, eu acho que foi muito bacana. Eu acredito que vocês vão sair daqui com 

uma expectativa, e eu vou ficar na torcida que essa expectativa seja alcançada, 

e até superada num futuro próximo. 

R: Agora me diga uma coisa, por favor, só para saber, no começo eu perguntei, esse 

é o primeiro grupo de discussão, vai haver outros, mas qual é o número estipulado 

de grupos de discussão? 

P: Serão seis grupos no total. 
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R: E nisso vocês conseguem... Posso fazer uma pergunta? 

P: Sim. 

R: Vocês foram bem orientados sobre quem procurar; para ouvir Belo Horizonte? Os 

grupos estão realmente bem representados? Porque nós temos problemas em Belo 

Horizonte, muito sérios, aqui a gente tem problemas: o mineiro. Aqui a gente falou 

só de elogios, mas o mineiro está mais preocupado com o que o outro concorrente 

está fazendo, querendo prejudicar o outro, quer dizer, não há uma harmonia nas 

decisões. Eu te pergunto: você está sentindo que vai estar perante, nem estou 

dizendo aqui, eu não sou um caso de turismo, mas eu sou uma pessoa que já expus 

a minha área, agora me interessa saber o progresso dessa pesquisa, se ela vai 

realmente ouvir em todos esses grupos, em seis grupos ao todo, você consegue... 

P: A ideia da pesquisa é a gente escutar... 

R: É uma amostragem. 

R: Sim, mas numa amostragem tem de ouvir quem é de fato para ajudar. 

P: A ideia é ouvir todos os setores envolvidos e integrados a essa questão do 

turismo, que tenham relação direta, ou indireta, mas como a gente fala de um 

turismo municipal, todas as áreas têm uma certa influência. Se a gente fala de 

turismo, tem de falar do turismo de saúde em Belo Horizonte, por ser o maior 

centro de saúde do estado. Quando a gente fala de turismo cultural, de turismo 

de eventos, é Belo Horizonte. Quando a gente fala do setor hoteleiro, a maior 

concentração hoteleira ainda está aqui. É ruim? Tem muitos problemas? Está 

em desenvolvimento? Mas a gente vai tentar escutar todas as áreas, para que 

a gente possa exatamente pegar essas peculiaridades da gestão, das 

dificuldades enfrentadas, e como esse trabalho tem de ser, possivelmente feito 

com o envolvimento de todas as áreas. A grande dificuldade de fato é essa: a 

gente buscar informações com todos os agentes, e talvez a gente tenha no 

mínimo um representante de cada área, a ideia é ter mais, mas aí depende 

dessa questão de agenda, essa dificuldade toda, então a gente optou pelas 

áreas de turismo, voltadas para o turista. A gente ouviu uma ponta, agora a 

gente vai ouvir a outra ponta também, que é o trade, que comercializa o 

turismo de Belo Horizonte, agências, operadores. Então, a ideia agora é a 

gente escutar algumas outras representações dentro desse turismo. Isso 

envolve eventos, envolve... 

R: É muita gente, o que é um complicador. 
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P: Claro. 

R: Vocês me desculpem se eu pareço cáustico, mas eu fiquei quase dez anos aí 

numa determinada região, então eu queria colocar umas coisas aqui. O Belo-

horizontino gosta de festa na porta dos outros. 

(RISOS) 

R: Isso é verdade. 

R: Ele gosta de bar, mas na porta do outro. Eu já recebi visita cretina de um cidadão 

na Levindo López (Rua), que me procurou pelo seguinte motivo: “Secretário, o Café 

Cancun tem ali um estacionamento que de noite, quando o cara sobe para o 

estacionamento, o farol dele vai no meu prédio, isso está me incomodando.” Chega 

a esse ponto. A questão do banheiro público: não basta colocar o banheiro público, 

tem que ter um policial para o cara usar o banheiro público, senão não usa não. 

Grande parte não gosta de evento público porque o pessoal sai urinando para tudo 

quanto é lado. Depois que sai o evento dali, vira um pardieiro. E não é só evento 

normal não, evento religioso também. Nós proibimos montar um encontro no alto da 

Afonso Pena por causa de quê? Primeiro que nem previsão tem: “não, vai ter quinze 

mil”. Quando foi dez horas da noite tinha mais de quarenta mil lá. Eu peguei e falei 

pessoalmente com o Pastor lá: estou retirando aqui a minha fiscalização, e não 

tenho mais nenhuma responsabilidade com vocês aqui. Na hora da saída, quando 

vem isso aí, é um arrastão, não fica árvore em pé, não fica lixeira, nem nada, sabe? 

Então tem um complicador. O belo-horizontino não gosta de festa na sua porta. Em 

todo lugar que tem evento, ninguém quer evento ali. Tem que ter eventos, todo 

mundo gosta de eventos, acha bonito e vai, agora não vem aqui para a minha porta 

não, vai para a porta do vizinho, não é? As mulheres do bairro Santa Lúcia acham 

um barato levar coisas para aqueles mendigos que ficam ali naquele mercado na 

Prudente de Morais, mas não querem que eles vão deitar na porta dela. Então, isso 

é um complicador. O pessoal quer um sossego que eles imaginam que teriam na 

zona rural de Lagoa Santa, e que hoje aqui não tem mais, mas querem ter sossego 

aqui. Isso é um complicador. 

R: Isso é maturidade, na realidade você não quer morar ao lado do barulho, mas 

isso é maturidade, até um dia que isso começar a virar estatística, e o que a cidade 

ganha com isso. 

R: Eu vi uma vez o secretário do Rio de Janeiro falar na televisão: Rio é um lugar de 

festa, quem não gosta muda daqui. 
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R: Exatamente, porque você acha que o morador de Copacabana, que é o “bairro 

mais terceira idade” do Rio de Janeiro, esse velhinho quer o Réveillon na porta dele? 

Não; mas ele já tem a consciência de que a cidade precisa daquilo, então isso é a 

prática do fazer. 

R: Então vamos, não é gente? Eu tenho que trabalhar um tiquinho.  

R: Quero ver se no final a BELOTUR vai mostrar o resultado disso tudo. 

R: Você não vai ser convidado para mais nada. (RISOS) 

R: Eu vou inclusive cobrar do Mauro ponto por ponto. (RISOS) Eu quero pontuar 

tudo, porque depois eu vou cobrar, “bicho”. Estratégia. (RISOS) 

P: Obrigado gente.  

 

FIM 
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3 SÍNTESE DO GRUPO FOCAL ENTIDADES DE CLASSE E SETOR 
CULTURAL 

 

 

Abaixo são apresentadas algumas observações sobre a dinâmica do 

grupo bem como a síntese dos principais aspectos ressaltados e/ou recorrentes na 

discussão.  

A participação de dois dos principais produtores de eventos culturais 

desequilibrou o debate, eles fizeram prevalecer suas opiniões e pontos de vista, 

sendo excessivamente críticos na análise dos temas.  

Sobre a situação atual do turismo e a oferta cultural de Belo Horizonte: 

 Dizem que os eventos (culturais) são as principais ofertas turísticas 

para BH hoje; 

 Ressaltam que o próprio belo-horizontino é um “consumidor cultural”, 

mas que a cidade não está preparada para receber, atender e seduzir 

o visitante/turista de eventos; 

 Entendem que a oferta cultural da cidade vem mudando positivamente 

nos últimos 5 anos, pois aumentou o número de equipamentos, os 

eventos de calendário estão melhores e há mais opções, com 

destaque para o carnaval, o arraial de Belô e a Virada Cultural.  

 Porém, sobre esta oferta, avaliam que:  

o Os produtos, atrativos, equipamentos e eventos culturais são 

percebidos como iniciativas isoladas, falta atividades integradas 

aos atrativos físicos, tudo está desconectado e, principalmente, não 

existe informação disponível para o visitante; 

o Faltam espaços qualificados para eventos: o maior teatro continua 

sendo o Palácio das Artes – inaugurado em 1971; o Chevrolet Hall 

é um espaço privado e que impõe barreiras de mercado; o 

Mineirinho está completamente abandonado e sucateado; o 

Expominas tem graves problemas de agenda; as obras do Mineirão 

também têm problemas estruturais – os tuneis construídos para o 

acesso de caminhões com equipamentos são em curva e isso 

inviabiliza a passagem de cargas maiores, etc.; 
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o Não existe nenhum tipo de monitoramento da demanda dos 

eventos (o que na opinião do grupo seria uma atribuição da 

BELOTUR); 

o As áreas turísticas da cidade, em sua maioria, estão deterioradas e 

a gestão pública se mostra incapaz de apresentar soluções efetivas 

e eficazes: no conjunto da Pampulha, citam que a lagoa está 

complemente poluída, o mau cheiro dificulta o passeio ou 

permanência nos atrativos e equipamentos do entorno; que a 

ciclovia construída não é larga o suficiente nem mesmo para uma 

única bicicleta e, portanto é inviável para ultrapassagens ou 

cruzamento; que não existem banheiros públicos; que falta 

sinalização e informação; que não existe integração de acessos 

entre os atrativos e a igrejinha precisa de reforma; que a feira de 

artesanato é um espaço comercial e não tem artesanato mineiro; 

que a cidade é suja e mal cuidada (dizem que falta educação ao 

morador no que se refere ao lixo e ao vandalismo); 

o Há graves problemas de infraestrutura de mobilidade urbana e de 

acesso (estradas ruins e desqualificadas), de infraestrutura turística 

(hotéis sucateados no Centro e tarifas elevadas). 

 

Sobre a gestão pública do turismo: 

 Citam que “a BELOTUR é inoperante!”, “a BELOTUR precisa rever o 

seu agenciador”, “falta credibilidade à BELOTUR”, “a antiga 

EMBRATUR era mais operante que o Ministério do Turismo”;  

 Citam que falta visão de longo prazo, que extrapole as gestões 

públicas municipais (de 4 anos), e articulação ao setor: “falta um plano 

de turismo de longo prazo, a gestão é de, no máximo, 4 anos”, “falta 

entendimento entre os poderes, não existe cooperação entre a SETUR 

MG e os municípios”;  

 Citam a existência de concorrência predatória entre os municípios de 

Minas, incluindo a relação entre BH e o entorno. 
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Sobre os destinos com os quais compara BH e possíveis competidores:  

 Citam: Santiago do Chile, Barcelona (poderia ser porque tem cultura e 

eventos), Porto Alegre e Curitiba; 

 Como diferenciais competitivos de BH em relação a estes destinos 

citam: música (artistas e produtores de BH), teatro, arquitetura, 

localização, meio ambiente, entorno (patrimônios mundiais), espaço 

urbano/ de negócios e eventos, o INHOTIM, o artesanato.  

 

Sobre a Marca:  

 Avaliam positivamente a marca atual, como um desenho moderno e 

representativo da cidade: “representa a nova era”, “os ícones e 

símbolos representam a cidade”, “tem ousadia, modernidade, remete 

ao futuro”, “sintetiza bem os atributos de BH” (reconhecidos como 

sendo: arte, cultura e natureza), “escrita a mão indica proximidade e 

agilidade”, “gostaria que fosse a marca da cidade”; 

 Mas também houve quem avaliasse negativamente, especialmente 

aspectos como a legibilidade e o próprio desenho: “é colorida 

demais!”, “tem leitura difícil/complicada”. 

 

Sugestões de ações:  

 Os participantes não conseguiram chegar à propostas concretas e 

pertinentes no âmbito do marketing, atendo-se à questões de base 

como infraestrutura e educação. “Não adianta promover se não tem 

educação e infraestrutura”.  

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCEPÇÕES E NECESSIDADES ACERCA DO 

MARKETING TURÍSTICO DE BELO 

HORIZONTE: relatório do grupo focal 

gastronomia e compras 

 
 

 
 



 
 

 

 



 

 537 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

A informação qualitativa é essencial para conhecer o público, suas 

opiniões, ideias e atitudes diante do turismo atual e as perspectivas de mudança, o 

que será fundamental para abordar e propor os programas e ações de marketing 

para o turismo de Belo Horizonte. 

A Etapa 2 da elaboração do Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

para Belo Horizonte e Aprimoramento do Plano de Marketing Atual, o Plano 

Horizonte, constituiu na aplicação de pesquisa qualitativa, por meio de grupos de 

discussão (focus groups), visando conhecer a “opinião bem informada” de Belo 

Horizonte e, de maneira complementar, do mercado turístico, acerca das 

percepções e necessidades do marketing do destino. 

Este modelo de pesquisa visando conhecer a opinião interna do setor 

turístico belo-horizontino foi também adotado no Plano Horizonte em 2005, pois é 

fundamental estabelecer durante o processo de planejamento os mecanismos de 

relacionamento entre os setores públicos e privados e entidades envolvidas com o 

fomento e promoção do turismo da cidade, de forma a garantir sua participação ativa 

na elaboração do Plano.  

Além disso, essa perspectiva permite enriquecer o trabalho à medida que 

une perfeitamente a contribuição técnica da equipe consultora, baseada em estudos, 

análises e propostas, com um trabalho organizado, participativo e de busca de 

consenso e compromisso por parte dos agentes locais. No futuro, é disso que 

dependerá uma parte muito importante do êxito do plano e de sua implementação. 

Assim, o segundo Produto do trabalho de Elaboração do Plano de Ações 

Estratégicas e o aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte – 

Plano Horizonte apresentou justamente as percepções e necessidades acerca do 

marketing turístico da cidade, obtidas em reuniões de grupos de foco do setor, tendo 

sido constituído por cinco relatórios parciais, conforme está orientado no Termo de 

Referência. São eles: 

 Relatório do Grupo Focal: Representantes dos Órgãos Públicos e 

Privados; 

 Relatório do Grupo Focal: Entidades de Classe e Setor Cultural; 

 Relatório do Grupo Focal: Gastronomia e Compras; 
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 Relatório do Grupo Focal: Negócios e Eventos; 

 Relatório do Grupo Focal: Instituições de Ensino Superior; 

 Relatório de Análise Consolidada da Pesquisa Qualitativa de Grupos 

Focados. 

 

O processo metodológico orientou-se pela implantação global da 

pesquisa, baseada nos seguintes passos: 

1. Planejamento de Pesquisa, elaboração de briefing e aprovação do 

roteiro de discussão; 

2. Seleção e indicação dos grupos de profissionais por reunião de 

discussão, e validação junto à Belotur; 

3. Aprovação da agenda geral e organização operacional da pesquisa; 

4. Mobilização e confirmação dos participantes por meio de ofício e 

contatos por e-mail e telefone; 

5. Realização das reuniões de discussão, na metodologia de focus 

group; 

6. Transcrição e processamento de dados por reunião;  

7. Consolidação dos relatórios de pesquisa por grupo focal; 

8. Elaboração de relatório consolidado de análise da pesquisa, 

apresentado em separado. 

 

O conteúdo que está sendo apresento na sequência, aborda a 

implantação da pesquisa junto ao Grupo Focal Gastronomia e Compras, 

contemplando o descritivo metodológico da pesquisa, aplicada é este grupo focal; 

transcrição das discussões e entrevistas na íntegra; uma breve síntese dos 

resultados do grupo focal, bem como os apêndices pertinentes (briefing da pesquisa 

e roteiros de entrevista, modelo de ofício, registro em vídeo, o controle de 

participantes), apresentados separado, nos apêndices. 

Visando dar maior consistência ao grupo, optou-se pela extensão do tema 

gastronomia, abrangendo também as representações dos serviços de A&B, bem 

como a inclusão do setor de hotelaria ao grupo que, junto demais setores, 

compreendem os serviços básicos de atendimento ao turismo. 

Observa-se que a numeração aplicada na identificação dos grupos de 

discussão utilizada no briefing e nos preparativos da pesquisa (Grupos de 1 a 7) foi 
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elaborada em função da agenda prevista, e foi revisada para na organização deste 

produto, de forma a se adequar ao conteúdo dos relatórios parciais que compõe o 

Produto 2. As referências são feitas por discussão, renumeradas de 1 a 7 na 

sequência de apresentação nos conteúdos parciais. 

 Na maioria das reuniões de discussão houve uma adesão média abaixo 

do esperado. Ao longo do processo, esse fato tornou-se um indicador da própria 

pesquisa, ratificando a grande desarticulação interna e externa do turismo de BH, 

frequentemente citada nas reuniões.  

Em função da incompatibilidade de agenda ou casos de atrasos, alguns 

profissionais foram realocados em reuniões de discussão diferentes à dos grupos 

focais à que deveriam estar relacionados, conforme detalhado no controle de 

presenças disponível nos apêndices. Como os casos foram bastante pontuais, não 

houve grandes prejuízos à pesquisa e seu resultado final. 

Por fim, ressalta-se que este relatório parcial e o relatório de análise 

consolidada não esgotam o assunto sobre as perspectivas e necessidades acerca 

do marketing turístico de Belo Horizonte, uma vez que todo este material é subsídio, 

e foi resgatado e analisado com maior profundidade na etapa de atualização do 

Plano Horizonte, no capítulo de Opinião Interna.  
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1 METODOLOGIA DE PESQUISA APLICADA AO GRUPO FOCAL 
ENTIDADES DE CLASSE E SETOR CULTURAL 

 

 

1.1 Objetivo geral da pesquisa 

 

 

Conhecer a “opinião bem informada” do setor de Gastronomia / A&B, 

Hotelaria e Compras associada ao turismo, acerca das percepções e necessidades 

do marketing turístico da cidade, e ouvir as lideranças e os agentes no processo de 

planejamento. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Conhecer, na visão destas lideranças e profissionais dos setores 

básicos para o turismo, as oportunidades e ameaças, os pontos fortes 

e fracos de Belo Horizonte no contexto turístico do Brasil; 

 Apreender elementos de identidade que devem ser agregados à 

imagem turística de Belo Horizonte na opinião das lideranças e 

agentes do setor de serviços de hotelaria, A&B e Compras, e suas 

entidades de classe relacionadas; 

 Conhecer as expectativas do grupo em relação ao futuro do turismo de 

Belo Horizonte; 

 Conhecer as percepções e necessidades sobre os programas, 

projetos e ações de marketing turístico de Belo Horizonte;  

 Testar os competidores de BH; 

 Identificar o posicionamento da marca turística de Belo Horizonte; 

 Aprofundar o conhecimento sobre a opinião do mercado atual de Belo 

Horizonte, tanto sobre a demanda de lazer como de negócios e 

eventos. 
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1.3 Método de pesquisa 

 

 

Pesquisa survey com levantamento de dados qualitativos. 

 

 

1.4 Técnica de pesquisa 

 

 

Grupos de foco. 

 

 

1.5 Universo 

 

 

Agentes de fomento/comercialização do turismo de Belo Horizonte, 

representantes dos setores básicos para o turismo: hotelaria, Gastronomia/A&B, 

Compras. 

 

 

1.6 Amostra 

 

 

1 reunião de discussão, aplicada em 28 de agosto de 2013, sendo: 

 DISCUSSÃO 5: Empresários e entidades de classe relacionadas aos 

setores de Gastronomia/A&B, Hotelaria e Compras associada ao 

turismo. 

 

 

1.7 Amostragem 

 

 

Os entrevistados foram selecionados por conveniência, levando em 

consideração a sua representatividade no contexto do grupo pesquisado. O grupo foi 
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organizado por público-alvo, de forma a preservar uma participação máxima de 10 

profissionais por reunião de discussão.  

 

 

1.8 Registros em vídeo e transcrições 

 

 

Para preservar a confidencialidade das opiniões, os registros em vídeo 

foram disponibilizados sem áudio. Também, durante as transcrições, os 

participantes são identificados por “Participante” ou “Convidado”.  
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2 DISCUSSÃO 5: A OPINIÃO DO SETOR DE GASTRONOMIA, A&B, 
COMPRAS E HOTELARIA 

 

 

A reunião de discussão 535 foi realizada em Belo Horizonte no dia 28 de 

agosto de 2013, às 14h. Contou com a participação de 5 profissionais, 

representando as seguintes organizações: Actuall Hotéis, ABIH MG – Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis / Seção Minas Gerais, SINDIBEBIDAS – Sindicato 

das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral no Estado de Minas Gerais, Comida 

di Buteco Produção Gastronômica, SESC MG - Serviço Social do Comércio de 

Minas Gerais. Não houve participação de profissionais do tema compras, o qual foi 

posteriormente retomado no Grupo Focal de Negócios e Eventos.  

 

Figura 11 - Registro da reunião de discussão 5 

 

Fonte: Chias Marketing. 

 

 

                                            
35

 Refere-se ao antigo Grupo 2: Hotelaria, Restaurantes e Compras, conforme consta no briefing de 
pesquisa. 
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2.1 Transcrição da discussão 5 

 

 

Data da Pesquisa: 28/08/2013  

Moderador: Fernando Gilbert 

 

P: Hoje, nós vamos realizar uma discussão em grupo mesmo. A ideia é de 

selecionarmos algumas pessoas que consideramos chave no mercado 

mineiro, para que possamos discutir alguns assuntos em sentido, na verdade, 

ao turismo mineiro. Eu vou esclarecer um pouquinho mais para vocês, mas a 

ideia, o tema central é discutirmos alguns aspectos relacionados ao turismo 

mineiro. Aqui nós estamos, numa sala de reunião que tem um microfone de 

captação ambiente, que vocês estão vendo no centro da mesa, temos outros 

que colocamos de backup, temos a gravação no meio. E do lado de cá, temos 

pessoas que estão acompanhando num processo de observação, do que nós 

vamos discutir aqui na reunião. Eu vou pedir só, que cada um de vocês fale 

individualmente, porque senão, depois, na hora que eu for resgatar o som do 

que vocês falaram, se duas pessoas estiverem falando, o som vai se misturar e 

eu vou ter pouco entendimento do que foi discutido. Então, eu vou também 

direcionar algumas perguntas para vocês e essas perguntas, à medida que a 

discussão for acontecendo, eu espero que todos participem que todos possam 

contribuir. Alguns são da mesma área, outros de área diferente, mas a ideia é 

complementarmos essas informações, esses pontos de vista mesmo de cada 

um, acerca do tema que nós vamos discutir. Outro detalhe importante, é que 

apesar de estarmos gravando, não só pelo código de ética dos institutos de 

pesquisa, mas também por princípios, nós não vamos identificá-los 

individualmente e nem divulgar essas informações. Então vocês podem ficar 

bem à vontade para expor essa opinião; isso é uma garantia que nós temos 

que dar por atividade profissional. E a ideia é analisarmos o conjunto das 

informações. Então, apesar de termos o nome de cada um ali, é só para termos 

facilidade de localizar cada membro e entendermos um pouquinho sobre o 

mercado, porque às vezes ali pegamos uma visão do mercado. O pessoal de 

evento o que acha desse tema, o pessoal da área de hotelaria, o pessoal de 

outras áreas o que cada um pensa a respeito, o que está vendo na verdade 
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desse mercado de turismo. E as opiniões, elas podem divergir, elas podem se 

complementar, porque na verdade a ideia não é cercear a opinião de ninguém; 

muito pelo contrário, nós queremos ouvir todos. Todo mundo já ouviu falar da 

Chias Marketing? 

R: Não, nunca ouvi falar. 

P: A CHIAS é uma empresa de consultoria, que atua basicamente em 

marketing, especializada em projetos especiais para destinos turísticos. Então, 

só para vocês terem alguns exemplos de trabalhos que ela já desempenhou, 

ela já fez o plano turístico para São Paulo, plano turístico do Rio de Janeiro, 

plano turístico do próprio Brasil. Talvez mais amplo. De Santiago do Chile, 

Buenos Aires, fez, por exemplo, o da candidatura de Barcelona para as 

Olimpíadas. Então, é uma empresa especializada em fazer planejamento de 

ações, de projetos no setor de turismo. E nós vamos discutir bem esse tema 

aqui. Sendo que o objetivo central das discussões, eles vão passar por um 

estudo que visa conhecer a opinião bem informada do mercado. Aí, nós vamos 

tratá-los como mercado de turismo, mesmo ligados direta ou indiretamente a 

esse mercado, sempre tendo um tipo de influência, acerca das percepções e 

necessidades do marketing turístico da cidade de Belo Horizonte. Nós vamos 

focar em Belo Horizonte, nesse cenário atual e cenário também futuro...      

R: Belo Horizonte e Região, é claro? 

P: Vamos chegar lá. Conhecer a fundo as oportunidades e ameaças, pontos 

fortes e fracos. Nós vamos ver também elementos de identidade que vão ser 

agregados à marca. Expectativas dos diversos setores sobre o turismo de BH. 

Por isso, a gente está escutando pessoas de origens diferentes. Necessidades 

sobre programas, projetos e ações para fomento do turismo local. Identificar 

possíveis competidores de BH e identificar, também, o posicionamento da 

marca turística de BH. Para iniciar, rapidamente, para que todo mundo possa 

se conhecer um pouquinho, eu queria que todo mundo se apresentasse com o 

nome e profissão, empresa que representa e tempo de atuação no mercado.  

R: Bom, meu nome é Participante, eu sou presidente do SINDIBEBIDAS, que é o 

Sindicato das indústrias de bebidas de Minas. Que é filiado a FIEMG. Eu estou já há 

oito anos no sindicato, sou formado em administração de empresas, tenho 

especialização em Recursos Humanos e MBA em Gestão de Negócios. E no caso 

do nosso sindicato, por representar a indústria, a gente está exatamente nesse 
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momento desenvolvendo alguns produtos em parceria com outros segmentos 

também do turismo, para estimular as indústrias a desenvolverem ações voltadas 

para o turismo. Uma delas é a estruturação de um roteiro para cervejas especiais. 

Isso está sendo formatado em parceria com a BELOTUR, para estimular os 

visitantes a visitarem as fábricas como um instrumento, como um produto turístico 

de Belo Horizonte e regional. Além disso, a gente já tinha feito um trabalho parecido 

com o setor de cachaça, não necessariamente em Belo Horizonte, mas no interior, 

alguns roteiros da estrada real. Então, já tem algumas fábricas que já estão 

estruturando alguns alambiques para recebimento de turista. E a gente também 

algumas indústrias, que investem muito em eventos. O sindicato, ele representa não 

só os pequenos produtores de cerveja e de cachaça, mas também a Coca-Cola e 

outros grandes fabricantes. São empresas que investem muito em eventos aqui em 

Belo Horizonte. Então, é assim, esse é o nosso histórico.   

R: Bom; depois de um currículo desses... Meu nome é Participante, eu represento 

aqui o Actuall Convention Hotel; é um hotel e um grande centro de convenções, que 

nós estamos terminando agora em dezembro. Vamos ficar com cinco mil e duzentos 

metros de eventos, que é para, funcionar como atrativo também para a região, que 

Belo Horizonte hoje necessita na região metropolitana. 

R: Onde que vai ser? 

R: No próprio Actuall mesmo. A razão social em vez em vez de ser Actuall Hotel, aí 

vai ser Actuall Convention Hotel. Por causa da estrutura do centro de convenções, 

das mais modernas hoje no Brasil. Nós fizemos com tecnologia, com muita... 

Diferencial mesmo dos produtos que existem hoje, uma quebra de paradigma em 

salão de evento, que existe hoje na região. É totalmente diferente do que existe hoje 

aí. O maior que existe hoje é o EXPOMINAS é o MINASCENTRO, não é? Mas a 

tecnologia nossa, de evento, acoplada ao hotel, fica muito superior ao que existe 

hoje, inclusive, de espaço e de tecnologia para serviço de alimentação. Nós estamos 

investindo bastante. Minha formação aqui, para poder ajudar um pouco, eu tenho 

uma experiência de trinta anos praticamente na área de hotelaria, atuei em vários 

segmentos, em vários hotéis. Trabalhei em redes de hotéis, tenho visão de rede 

também. Não só que hoje eu tenho visão de uma família, familiar, mas eu estou lá, 

justamente, para isso mesmo para dar uma visão profissional de rede. Nós estamos 

expandindo, então, temos que profissionalizar cada vez mais. E eu tenho formação 

em marketing, pós-graduado em marketing é formado em comunicação também, na 
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PUC. E agora, o último que eu fiz foi um MBA em turismo, entretenimento e evento. 

Exatamente, bem ligado à área que você está falando. Tem até o meu estudo, foi 

feito para quais os tipos de elementos, meu projeto foi esse aí que você está 

falando, já tem os segmentos que dão lucro para a cidade e porque que eles 

vendem. Um estudo que nós fizemos junto com a Fundação Getúlio Vargas. Então, 

aí eu pedi até segredo, porque a minha estratégia está lá. Mas isso aí, a informação 

você pode passar, mas como você vai fazer é que é diferente. A atuação é outra 

história. E estamos aí para colaborar.  

R: (...) Precisa de boa execução também. 

R: Exatamente. Ideia sem ação é apenas um sonho, dizem por aí. Então, é isso aí. 

R: Meu nome é Participante, sou coordenadora de marketing do SESC. Eu sempre 

trabalhei no mercado publicitário na verdade. E fiz um MBA em marketing 

estratégico e branding. Então, a minha atuação no SESC mesmo, está relacionada à 

gestão da marca, o posicionamento da marca SESC. Agora, a gente, há quase um 

ano, teve algumas mudanças. Há três anos que a gente vem passando por 

mudanças da gestão do SESC, e agora, que culminaram com a mudança da marca, 

então a gente fez todo esse trabalho com a marca e a divulgação de todos os 

(incompreensível -13h07min) do SESC. 

P: Essa já é a marca nova? 

R: Sim. Essa é a marca SESC nova. Foi uma mudança toda no sistema 

FECOMÉRCIO, porque o SESC e o SENAC eram do sistema FECOMÉRCIO. Neste 

momento, até a gente está comunicando a população, com uma campanha em rede 

nacional sobre como essas marcas são pertencentes a um sistema que é chamado, 

sistema FECOMÉRCIO. A atuação do SESC com o turismo se dá diretamente com 

a promoção do turismo social, no nosso caso é um pouco diferente, a gente trabalha 

com um público comerciário, mais classe C, D, que a gente chama de turismo social; 

então são pacotes de turismo a preços muito acessíveis, são subsidiados pelo 

SESC. E também vários eventos que a gente promove que já estão no calendário 

anual da cidade, já fazem parte, não é? São atrativos para Belo Horizonte já.     

P: Nós vamos conversar sobre isso. 

R: Eu sou a Participante da Free Produções, que é a empresa que faz, que realiza o 

“Comida di Buteco”. A gente vai para o décimo quinto ano, ano que vem. Então 

muita coisa promete para o próximo ano, porque já são quinze anos. O “Comida di 

Buteco” todo mundo já sabe, não é? Ele faz parte do calendário da cidade, já tem o 
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reconhecimento da Prefeitura. E um dos motivos que a gente foi para o interior de 

Minas, foi em função do número de turistas que a gente recebe durante o concurso. 

E a gente tem como mensurar isso, através das cédulas de votação da Vox. Então 

assim, a gente entende que o “Comida di Buteco”, é um concurso que traz gente 

para a cidade, que movimenta o turismo na cidade durante o concurso. É isso.    

R: Muito bom trabalho. 

R: Meu nome é Participante (incompreensível - 14h57min). Associação de Hotéis. 

Eu não tenho formação na área de turismo, mas eu estou trabalhando no hotel da 

minha família já tem três, quatro anos. E antes eu tinha bastante conhecimento de 

Albergues, de Hostels. E eu estou bem... Estou com gás, como se diz. Todo gás aí. 

Estou fazendo algumas mudanças lá na associação, quero deixar cada dia mais 

profissional. Quero que a associação consiga atender os objetivos mesmo, que é 

ajudar os associados, que a gente tenha maior comunicação também com o trade, 

com as pessoas. E a gente está à disposição. E eu quero retomar tudo que já foi 

feito, a gente quer retomar e aprimorando algumas práticas, algumas coisas. 

Auxiliando aí na... 

P: Então muita novidade aí. 

R: Pois é, muita.  

P: Pois é gente vamos entrar agora na discussão, e eu tenho uma primeira 

pergunta para vocês. Todo mundo ligado aí no turismo atual. E para vocês, 

como está o turismo no Brasil? Como vocês enxergam o mercado turístico do 

Brasil? Quer começar aí, Participante 1? 

R: Pode ser. Eu acho o seguinte, nós estamos tendo várias oportunidades de 

desenvolver o turismo, não só interno, mas o externo, não é? De trazer os turistas. 

Mas a gente está aproveitando pouco essas oportunidades, não está transformando 

essas oportunidades em negócio. Então, a gente está aí, à véspera de um grande 

evento e a gente ainda não conseguiu transformar essas ações em negócios para as 

indústrias, para os comerciantes, de forma que... 

P: O que está emperrando isso, que você está dizendo? 

R: Bom, obviamente, quando a gente fala em negócios sempre tem interesses, 

interesses comerciais. Então, eu vou dar um exemplo no caso de bebidas, que é a 

minha área. Um grande evento como a Copa do Mundo, por ser um evento 

particular, da FIFA, não é? A FIFA tem uma série de restrições para que sejam feitos 

novos negócios dentro do negócio Copa do Mundo. Então ela coloca uma série de 
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restrições, e estas restrições acabam chegando até a ponta, até quem de fato 

poderia estar aproveitando esta oportunidade. Então, são interesses comerciais, que 

são legítimos, obviamente, mas que eu entendo que o poder público estadual, 

municipal ou federal não está empenhado em abrir esses caminhos para as 

empresas locais, está me entendendo? O caso da bebida é um exemplo prático, 

existe um grande patrocinador de bebida alcoólica que não permite que nenhuma 

outra empresa, nenhuma outra indústria participe de nenhuma ação voltada para o 

negócio Copa do Mundo.  

P: Participante 2, então me fala primeiro dessa visão que você tem desse 

movimento turístico Brasil, quais são as suas expectativas, como é que vocês 

estão analisando esse cenário aí? 

R: Tem uma questão, primeiro assim, que a gente ficou como vilão aí, com os 

preços. Então, também foi observado que é um evento particular, a FIFA no caso, há 

dois anos atrás, já tinha fechado com a hotelaria, já tem uma margem que ela cobra 

com a agência dela então... E que a gente também, até então a gente previa, seria 

um evento muito superior aquilo, assim, a Copa das Confederações deixou a 

hotelaria um pouco decepcionada. Bom, com relação ao porque a gente não pode 

ser mais profissional em relação a isso. Eu acho que o governo brasileiro tinha que, 

por exemplo, questão de vistos, tinha que ser mais flexível com relação aos vistos 

americanos. Porque a Europa está com aquela dificuldade toda. Então, a gente tinha 

que flexibilizar os vistos para os americanos, por exemplo, facilitar a liberação de 

visto em geral, facilitar a questão dos aeroportos.    

P: Mas no cenário para a rede hoteleira você enxerga com mais positivismo, 

com mais...? 

R: Não. Porque o que aconteceu? Liberam a prefeitura através do (incompreensível 

- 19h30min). Liberou muitos alvarás de construção, estima-se que quarenta e dois 

novos empreendimentos na grande Belo Horizonte serão abertos. Então, se você 

me perguntar: a hotelaria está feliz? Sim. Mas a gente tem de verificar o seguinte; 

será um mês só de evento.  O evento só tem um mês e nós vamos ganhar 

concorrência. É saudável ter mais concorrência. Agora, eu espero que existam mais 

locais de eventos, espero que existam mais... Que o aeroporto consiga suportar 

número maior de viajantes, capacidade. Não só no interior; que os ônibus também 

sejam melhores, porque o interior é o grande responsável pelo turismo em Belo 

Horizonte, inclusive as pessoas vêm do interior para fazer compras no 
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supermercado, ela vem fazer compras na farmácia. Então, a gente não vai só 

valorizar o estrangeiro, a gente tem que valorizar o interior. Que tal melhorar as 

estradas, as formas que as pessoas chegam a capital e vice versa, para que haja 

uma melhor integração, que o turismo interno se fortifique.    

P: Participante 3, o seu ponto de vista é mais ou menos o mesmo? 

R: É mais ou menos o mesmo, mas tem uma coisa que ela falou ali, que a gente tem 

que, inclusive, nós discutimos muito isso lá no IEB. O crescimento que eles falam da 

Copa do Mundo, tem uma coisa que emperra. Nós não temos quantos mil assentos 

de oferta para a Europa, para todos, você não consegue chegar naqueles números 

que eles ofereceram seiscentos mil, mais ou menos, essa marca, não é? Então, 

vamos lá nesse sonho. Seiscentos mil turistas e você não têm voo que chegue aqui 

no Brasil.   

R: É. 

R: Então, você não tem operação para fazer isso. Então, eu não sei onde que eles 

arrumam os números, porque você não consegue assento para você chegar aqui. Lá 

da Europa, dos Estados Unidos, de onde vem o público. 

R: O crescimento é bom, o mercado... 

P: Mas resume isso para mim. Essa expectativa em relação ao mercado; essa 

expectativa é boa? 

R: Boa, muito boa. 

P: Mas em preparo não. 

R: Exatamente. 

R: Poderia ser melhor, não é? 

R: A operação que está emperrada. Por quê? Porque eles não estão fazendo nada 

para melhorar esse fluxo de assento que eles estão ofertando. 

R: A oferta de assento. O estudo que você faz num evento, por exemplo, eu mexo 

com evento hoje. Mas tem hotel, também tem a ver, a mesma coisa, quase. Quando 

o evento tem um volume maior, você tem que ter um número, igualzinho se eu fizer 

um centro de convenções numa cidade que não tem aeroporto. 

P: Pouso Alegre. 

R: Pouso Alegre, por exemplo, não tem aeroporto, por exemplo. Não, Pouso Alegre 

está perto de São Paulo. Vamos “pro” sertão. Montes Claros, não. Barra... 

P: Salinas. 

R: Poços de Caldas não tem aeroporto e é ponto turístico. 
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R: Salinas. Você faz isso, o que acontece? A pessoa vai fazer um evento. Eu vou te 

dar um exemplo, Araxá, pronto. Como é que você faz um evento grande lá? A 

pessoa acha que vai fazer só um. Por quê? A estrada é razoável, aeroporto, fraco; 

você não tem conexão com o mundo. Porque a concorrência é o mundo. Você está 

falando certo aí, você falou sobre concorrência. Quem concorre com Belo 

Horizonte? Todos os grandes centros que tem aeroportos. Minha visão é essa, não 

adianta eu falar que o destino de Belo Horizonte é diferente, que é isso, que o nosso 

povo é bacana, que tem pão de queijo. Não. Nós temos que ter condição de logística 

para receber esse povo na hora que está vindo aqui. Esse que é o diferencial: a 

nossa conexão de aeroporto, o nosso traslado até o hotel, que é a logística e os 

hotéis tem que estar... É isso que a rede de negócios está tentando até hoje. Tem 

uma rede de negócios que gastou alguns milhões de dólares aí. Então é isso que 

está tentando, é falar a mesma língua para conectar isso tudo. Táxi, transporte, 

avião. Então, é isso que está emperrando o evento. Na verdade, é a supraestrutura 

e infraestrutura não estão colaborando. Só o empresário não vai crescer, porque a 

rua não é minha. As placas da rua não são minhas.  

P: Pois é, mas vocês enxergam que a iniciativa privada está investindo? 

R: Ela está investindo. 

R: Muito. 

R: Muito. Eu investi agora vinte milhões. Os hotéis estão investindo quanto aí? 

R: Todos os hotéis para a...  

R: Cada um faz a sua parte. 

R: Fora os hotéis que estão chegando, vão ser vários. Também não sei se todos vão 

virar hotéis realmente, mas a previsão é que sim. Os já existentes estão passando 

por reforma, por grandes reformas, então, é um investimento. A gente só espera 

que...   

P: Está faltando então iniciativa pública funcionar um pouco mais. 

R: Também. 

P: Me deixa ouvir a Participante 3. A Participante 3 está em um mercado, que é 

um mercado em ascensão, vamos dizer assim. O poder econômico do 

brasileiro está mudando. E como é que isso está sendo afetado no cenário do 

turismo no Brasil e, querendo ou não, aqui na região? 

R: Na verdade, o crescimento da classe média, o poder aquisitivo fez com que isso 

impactasse diretamente nos produtos que a gente vende. A gente, por exemplo, até 
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pouco tempo trabalhava com um leque de produtos bem pequeno, que eram viagens 

pelas unidades em que o SESC atua em Minas Gerais e fora. Hoje, a gente já 

consegue oferecer para essas classes C, D, E pacotes aéreos para diversas 

regiões, e também os pacotes internacionais, que o SESC começou a trabalhar há 

pouco tempo. A gente estava fazendo uma pesquisa a pouco, um briefing para a 

semana do turismo e eu vi um dado que eu achei interessante, que o turismo em 

Minas cresceu cento e setenta e nove por cento nos últimos anos e o do Brasil, em 

paralelo a isso, apenas dois por cento. Então, a gente vê que Minas, hoje, tem sido 

um grande mercado. 

P: Então é um momento de otimismo? 

R: É um momento de otimismo. Só que a gente não retém grande parte deste 

público em Belo Horizonte. Porque o circuito Estrada Real, as cidades históricas são 

quem recebe majoritariamente esse público. Com relação aos grandes eventos, o 

SESC não é tão impactado, porque não trabalha diretamente com esse foco. O 

nosso objetivo não é vender pacote para turistas que vem de fora.  

P: É atender o público interno. 

R: Nosso objetivo é atender o público interno, é o comerciário, é o trabalho social 

que é realizado para esse público. 

P: Mas você já percebe um movimento maior. 

R: A gente percebe, mas tem a ver com o movimento social do Brasil nesses últimos 

anos. O crescimento da classe média e tudo. Mas os eventos, os grandes eventos 

em si, não têm impactado diretamente no nosso aumento de venda.  

P: E o “Comida di Buteco”, como anda? 

R: Pois é, o “Comida di Buteco”... Bom, tem essa questão. Hoje o nosso maior 

entrave aqui em Belo Horizonte é o local da “Saideira”. A gente não tem um local da 

“Saideira”, não existe. Então assim, a gente está fazendo aquele local lá, que muita 

gente reclama: “Ah, que local ruim!” É de terra, tem subida, tem buraco, não é 

bonito. Mas a gente tenta, já tentou apoio da Prefeitura várias vezes, mas a 

prefeitura, quer dizer, entende que o evento é bom para a cidade, mas também a 

gente não sente um envolvimento maior. E hoje a gente está expandindo para outras 

cidades; a gente está... Já estamos em dezesseis cidades no Brasil. E existem 

prefeituras que vão atrás do “Comida di Buteco”, querem, estão entendendo que 

aquele evento vai trazer turista, vai trazer movimento para a cidade, vai desenvolver 

comércio; que é o objetivo do “Comida di Buteco”. É uma plataforma de 
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desenvolvimento de pequenos negócios. Então, têm várias prefeituras que já estão 

enxergando dessa forma e outros governos. Mas Minas, que é o berço do negócio a 

gente, está meio...  

P: Esse sentimento é compartilhado por todo mundo aqui, a iniciativa privada 

quer, e aí está esbarrando onde? 

R: Bom; a iniciativa pública com certeza é uma delas, é um dos gargalos. 

P: Nós falamos um pouquinho de infraestrutura. 

R: Infraestrutura. 

P: É o sentimento de todos aqui? 

R: Incentivo fiscal. Ela é presidente da ABIH, os hotéis lutam com isso; quanto 

tempo nós pagamos cinco por cento do ISS? Nós não podemos reinvestir num 

produto; poderia ter um incentivo fiscal há muito tempo nisso daí. Quem constrói 

coisa para atração, para atrativo de destino você tem que ter incentivo. Por exemplo, 

eu construí um salão de convenção, ninguém me falou nada. Entendeu? Eu gastei 

vinte milhões lá e se vira cara; você que faz a propaganda, você que faz o 

marketing, você que... Quer dizer o governo do estado não pode nem ligar para mim 

para perguntar: “Você quer que a gente coloque no site?” Olha só eletrônico. “Você 

quer que a gente coloque nas notas fiscais eletrônicas nossas para divulgar para o 

mundo inteiro”? Porque as notas saem daqui, não é isso? Eu já dei essa ideia umas 

mil vezes, ninguém até agora escutou. Você coloca nas notas fiscais eletrônicas 

propaganda de Minas. 

R: E é o que mais falta aqui é espaço. 

R: Coisas simples. 

P: Gente; para vocês quais são os mercados, ou quais são os setores de maior 

expansão hoje no mercado turístico brasileiro? Depois nós vamos ver essa 

visão Minas Gerais e Belo Horizonte. 

R: Os setores? 

R: A gastronomia é uma delas. 

P: Gastronomia. 

R: Eu falo assim, eu não sei qual seria expansão em termos Brasil agora... 

P: Expansão mesmo, crescimento, número de negócios. 

R: Eu acho que o Rio recebe um grande número de incentivos do governo, não é? 

No Rio eles têm um marketing muito forte.  

R: Tudo acontece lá. 
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R: Tudo acontece lá. Tanto federal, como estadual e municipal. Eu acho que o que 

falta muito em Minas... O mineiro, por ser mais quieto... Eu acho que o mineiro não 

sabe fazer muita propaganda daquilo que tem, não é? Então assim, eu vejo, por 

exemplo, em Santa Catarina, só dando um exemplo, eles têm lá Oktoberfest, não sei 

se alguém já teve oportunidade de ir lá. Gente, o que o Oktoberfest tem que a nossa 

“Comida di Buteco” não tem, que essas festas de interior, Divinópolis, Festa da 

Cerveja? Gente, as nossas festas, desculpe assim a opinião, mas são muito 

melhores, muito melhores; tem show, tem isso, tem aquilo. A Oktoberfest eu cheguei 

lá e fiquei tão decepcionada, mas olha o marketing que eles têm!  

R: Do estado, não é?  

R: Vocês conhecem a Oktoberfest de tudo em quanto é lugar, entendeu? Então 

assim, igual têm cidades americanas também, por exemplo, essa cidade aqui é a 

cidade do milho, aí eles põem o milho assim na cidade. São coisas bobas, mas faz o 

marketing do negócio, entendeu? Caracteriza o lugar, tipo assim, “Olha, aquela 

cidade lá tem um milho de mentirinha”; tem um milhão lá. Esse tipo de coisa atrai 

mais, é um marketing que,... Se bem feito... É claro que tem que ser pensado e tal. 

Por exemplo, Belo Horizonte, eu conversei inclusive com o novo presidente da 

BELOTUR, que também está fazendo um bom trabalho, eu acho, com sangue novo 

também. Ele fala assim, “as festas juninas, são uma competição também.” Porque 

não fazer das festas juninas, entre aspas, igual no Rio de Janeiro é uma competição 

das escolas de samba, fazer um “Juninódromo”, sei lá, alguma coisa assim, ou fazer 

num local mais atrativo em termos das pessoas se sentirem melhor, porque não 

aproveitar melhor, por exemplo, o Parque das Mangabeiras, fazer um negócio de 

evento lá, fazer lá as festas juninas. Festa junina, o pessoal conhece Minas, por ser 

meio caipira, não é? Aquela questão. Porque não aproveitar a Festa Junina. Você 

vê, os estados do nordeste ganharam agora do governo federal, da EMBRATUR, 

milhões para poder promover a festa junina. Por que nós não conseguimos isso? 

Minas que é o pão de queijo, o interior, o negócio. Eu acho que é isso, são ações de 

marketing. Onde não se tem lugar... Las Vegas, no meio do deserto, faz um negócio 

inventa se cria se... Faz uma abóbora lá, festa da abóbora. Igual têm esses 

negócios, Festival da Jabuticaba, eu acho perfeito; todo mundo vai, come jabuticaba. 

Entendeu? Esse tipo de coisa é que “chama”, que atrai. E é um marketing barato.    

R: Com certeza. E a gente tem um produto aqui em Minas que é excepcional, que é 

a cachaça de Minas, que é conhecida. 
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R: Com certeza. 

R: Não é só a cachaça não, as coisas vêm em conjunto, comida, cachaça, cerveja e 

queijo.  

R: Comida. 

R: Queijo dá briga em Rio e São Paulo quando eu levo. 

R: E a gente não consegue... 

R: Por que não fazemos um festival de queijo, cachaça e vinho? 

R: Pois é! 

R: E a gente não consegue transformar esses produtos, que são tipicamente 

mineiros em negócio. 

R: Em produtos de negócio. 

R: A cachaça é oficialmente a bebida oficial de Minas. Patrimônio imaterial de Minas, 

o modo de produção de cachaça. E a gente não conseguiu, até hoje, realizar um 

projeto amplo de divulgação desse produto em nível nacional e nem mundial. 

P: O que está faltando, por exemplo, para isso funcionar? Porque a gente está 

falando de um monte de carências aqui, e essa questão dessa divulgação, 

desse marketing, essa estruturação de ações é uma questão fundamental para 

a gente conseguir um bom trabalho. 

R: Vou dar um bom exemplo, a Tequila; a Tequila é um produto bem parecido com a 

cachaça, um produto regional lá do México, de uma determinada região e tinha uma 

oportunidade em mil novecentos e oitenta e seis, quando foi realizada a Copa do 

Mundo lá. Eles conseguiram transformar a Tequila em uma bebida mundial. Hoje, a 

Tequila é consumida no mundo inteiro, graças a um amplo programa de divulgação 

realizado pelo governo do México, para divulgar o produto Tequila. E a gente não 

está fazendo o mesmo com a nossa cachaça. Então, a gente tem muita dificuldade 

nesse sentido. 

P: É um trabalho só de quem; do empresário? Ou o próprio empresário está 

tendo dificuldade enxergar essa demanda? (TODOS FALAM).  

R: O empresário, ele responde a uma demanda do mercado, não é? Então 

obviamente se houver um incentivo, como a divulgação, não é? 

R: Uma boa visão de fazer isso também, não é? 

R: Por exemplo, o “Comida di Buteco”, eu já conversei várias vezes com o Flávio 

para a gente tentar patrocinar o evento, a gente ainda não conseguiu, por uma 
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questão de mercado mesmo, não conseguiu. Falta incentivo, falta alguém para 

enxergar isso como uma oportunidade e incentivar, não é?  

P: Quem vocês acham que deveria estar tomando frente aí dessas questões? 

R: Nesse caso aí, estou falando especificamente no caso do setor de cachaça, falta 

uma visão melhor da BELOTUR e do governo do estado, que são responsáveis por 

divulgar o nosso turismo. Os nossos destinos. 

P: Vamos por assim; a aproximação do governo com meio privado, seria isso? 

R: Sim. Principalmente o governo do estado, que é um produto do estado. 

R: Você tem conhecimento do COMTUR? 

R: Sim, do conselho. 

R: A gente está fazendo uma reformulação lá, vocês podiam ir lá, têm vários entes 

assim lá. Inclusive vocês dois podem... Porque assim, eu acho que as pessoas 

estão “super” abertas, só que falta, desculpa eu dizer, profissionalismo na área de 

turismo. É, profissionalismo. Eu, por exemplo, estou entrando agora no ABIH, 

infelizmente. Está trocando o pessoal lá, que tinha uma forma de trabalho que eu 

não considerava produtiva. Porque eu acho assim, nós temos que ser profissionais. 

O turismo tem que se profissionalizar. Práticas, igual, juntar realmente todo mundo, 

igual tem o COMTUR. Eu acho que é uma boa oportunidade de repente, porque eu 

acho que a vontade existe, mas às vezes falta como... 

P: (incompreensível 35’33’’) Articulação, gente. A gente está falando, aqui nós 

temos o setor hoteleiro, setor de bebidas, setor de hospedagens, vamos 

colocar assim, pacotes turísticos, não é? À baixo custo... Produção de 

eventos, o que está faltando para vocês se entenderem, vocês sentem, existe a 

dificuldade de articulação? Essa articulação acontece? 

R: A minha opinião é assim: eu não sou tão antiga de mercado assim, mas eu acho 

que falta, porque é tanta gente olhando tanta coisa, que às vezes falta unicidade, 

talvez uma liderança maior. 

R: Um foco, não é? 

R: Um foco. São muitas ações acontecendo. 

P: Está faltando uma representação. Vocês sentem falta disso no mercado, de 

algum agente que faça essa articulação?  

R: No âmbito estadual existe a rede, a rede.  

P: Vamos pensar no espectro aqui de Belo Horizonte. Quem deveria ser o 

grande articulador disso tudo para vocês?  
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R: Primeiro, uma pessoa que entenda da área, você não vai botar político. 

P: Não vamos pensar uma pessoa, pensar pessoas fica difícil. Mas quem seria 

o órgão? 

R: BELOTUR, com certeza. 

R: BELOTUR. 

R: O Convention Bureau também. 

R: A BELOTUR, junto com o Convention Bureau, se fizer um trabalho profissional, 

seria um trabalho bem feito. São Paulo, você sabe quantos eventos que capta lá? 

Duzentos mil.  

R: Esse ano aqui, não é? 

R: É. O que está faltando no nosso negócio é profissionalizar isso daí. Lá sempre foi 

Convention Bureau. 

R: O que eu sinto falta, eu tenho também pouco tempo também de “Comida di 

Buteco”. Mas assim, o que eu percebo é que as coisas são totalmente isoladas; a 

BELOTUR não fala a mesma língua da Prefeitura, já começa daí. Dentro do mesmo 

negócio que deveria para mim, na minha cabeça ser a mesma coisa, não é? Um 

entende de um jeito, outro entende de outro. Aí, você vai para o governo; é mais 

distante ainda. Aí começa, entra COMTUR, entra Convention. Então, cada um 

falando uma língua, cada um da iniciativa privada tocando o seu próprio negócio, 

tentando sobreviver de alguma forma. Eu acho que realmente... 

R: Por vias tortas, agora a gente está numa casa de turismo. Que para o meu andar 

vai a ABIH, o Convention e a ABRASEL, assim, nem foi uma coisa premeditada, 

mas acabou acontecendo. Acredito que, talvez, se for para unir todo mundo num 

mesmo espaço só, porque esse tipo de iniciativa, quando você está perto um do 

outro, a comunicação melhora muito.  

R: Com certeza. 

R: Porque existe uma dificuldade no dia a dia, por exemplo, eu tenho um negócio 

para tocar, eu estou lá, voluntária na ABIH. Então, por exemplo, existe uma 

dificuldade para se reunir, de estar todo dia no mesmo local. Então, quando as 

pessoas estão pelo menos no mesmo local físico. Próximo. Isso facilita. E a Casa do 

Turista, de repente... Não sei... De repente fazer alguma coisa assim. 

R: Posso falar uma coisa? 

P: Pode falar; claro. 
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R: Não precisa inventar órgão e nem criar nada, você tem que pegar o que existe 

hoje, por exemplo, um Convention Bureau, que funciona em qualquer lugar do 

mundo, Miami, qualquer lugar do mundo; e ter profissionais lá. Profissionais com 

metas, planejamento. 

R: Mas pessoas contratadas. 

R: Contratadas; coisa profissional, ele tem uma comissão. Você paga, eu pago 

comissão para ele. O hotel aqui como Centro de Convenção, eu pago a comissão 

para ele, se ele captar um evento de antropologia lá, “não sei o quê”, eu pago. Para 

ele ter verba dele, dinheiro dele. Ele tem que ser vendedor, ele tem que ser um cara 

que produz, que ganha vinte mil por mês, trinta, quarenta, sei lá quanto ele vai 

ganhar. Depende do que ele faça. Não que eu quero deixar de ganhar, ou pagar 

bônus, isto não existe, porque o atrativo dele é que ele é um cara profissional, como 

qualquer um, um diretor de empresa. Quem dirige um centro de convenção igual a 

mim, eu não vou ficar ganhando fixo. Eu trabalho por produção, então, a minha 

mente está, o tempo todo, voltada para o mercado. Eles não estão voltados para o 

mercado, eles estão voltados para a estatística, é diferente. A estatística, eu não 

estou querendo malhar ninguém, isto daqui não é para isso, ele até falou que não 

vai sair daqui, não é? Não é malhar ninguém. É só a gente, você, colocar gente, 

contratar profissional, contratar um cara que foi diretor de uma rede, contratar um 

cara que entende de planejamento estratégico. Não adianta você colocar lá um 

estagiário que vai ligar e: “Ô moço; você quer vir para mim? Não. Então, está bom.” 

Entendeu? Eu acho que se fizer isso vai melhorar o que existe.   

R: É só organizar. 

R: Só organizar não, tem que... Eu tenho até medo de falar um pouquinho a mais, 

mas tem um ministério aí...   

P: Olha só, vamos avançar um pouquinho mais nessa discussão. Dá para 

perceber que no sentimento de vocês, existe uma falta de articulação muito 

grande.    

R: Exatamente. 

R: Isso existe. 

P: E vocês fizeram inclusive alguns apontamentos de quem deveria tomar essa 

liderança, que vocês acreditam que hoje está um pouco solta, é isso? Ela não 

está acontecendo, ela não está tendo conversa com os diversos agentes, cada 

um... 
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R: Embora exista uma estrutura de rede; existe. 

P: Cada um, igual ao que a Participante 4 ali falou, trabalhando com o seu, 

para si próprio, sem ter um entendimento do impacto do seu para o outro, 

possivelmente começando empresas planejadas, não é isso? Exatamente 

isso? 

R: Está uma seleção sem teto. 

P: Uma seleção sem teto.  

R: Entendeu? Gostou? 

P: Um monte de gente bom de bola, mas sem direcionamento. 

R: Sem um cara para estar lá mostrando o caminho.  

R: Olha só, vou dar um exemplo, o “Comida di Buteco” é uma excelente 

oportunidade de divulgar os produtos de Minas, por que o governo do estado não 

apoia a gente fazer uma divulgação das cachaças, não é? 

R: A gente já teve o queijo de minas. 

R: Isso; pois é, então falta fazer esse repasse.  

R: Por que a Copa do Mundo, por exemplo... Olha só a ideia, é uma ideia maluca, 

mas eu estou dando uma ideia. A Copa do Mundo em vez de ser um fun fest sem 

graça igual na Europa, “aquele negócio”, faz um “Comida di Buteco” gigante. A gente 

iria gostar demais, é o nosso negócio, nós não somos americanos, nós não somos 

ingleses, nós não somos nada. Nós somos mineiros, nós temos já a nossa festa. 

Para que inventar festa fantástica, entendeu? Você está tirando de nós uma coisa 

que já existe.  

P: Vamos, só para a gente avançar um pouquinho nessa discussão. Eu queria 

entender de vocês hoje, se a gente fizer uma análise de Belo Horizonte, uma 

cidade que não tem só a sua representação política. Quais são as principais 

carências que a cidade de Belo Horizonte hoje possui para trabalhar esse 

negócio? 

R: É a falta de capacitação de pessoal mesmo. Taxista não sabe receber, o garçom 

não sabe receber. Eu acho que falta profissionalismo em todo mundo que está 

ligado direta ou indiretamente. E infraestrutura também. 

P: Infraestrutura quando você fala? 

R: É espaço de convenção. 

R: Transporte adequado. 

R: Transporte adequado, nosso transporte público (inaudível 42’34’’). 
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R: Sinalização. A sinalização é crítica. 

R: Nosso transporte público está difícil, nós não temos transporte, é tudo por carro. 

Então, não tem jeito de você fazer uma coisa, porque tudo tem que ser de carro.  

R: Não vai fugir muito daquelas necessidades que já foram levantadas, mobilidade 

urbana, infraestrutura, capacitação. 

R: É a mesma coisa. 

R: É um reflexo do macro mesmo do Brasil. 

P: Então vamos só listar então. Falta de capacitação, infraestrutura, e a 

infraestrutura a gente está falando de...  

R: Transporte. 

P: Transporte, espaço para eventos. 

R: Avenidas. 

P: Avenidas. 

R: Metrô. 

P: Metrô. O que mais? Vocês enxergam alguma outra carência de Belo 

Horizonte marcante?  

R: Eu acho que os próprios espaços de eventos. 

R: As próprias atrações turísticas. 

R: Os parques. 

P: Os parques. 

R: A segurança pública. 

R: A segurança pública, isso é importante. 

P: Vamos pensar na Copa do Mundo gente. Vocês estão num setor aí que vai 

ser, possivelmente, diretamente impactado por esse evento, Copa do Mundo, 

tem a FIFA.  Mas vamos pensar o seguinte, quais as dificuldades que Belo 

Horizonte vai enfrentar sendo uma das sedes da Copa do Mundo e uma cidade 

de apoio as Olimpíadas?  

R: Trânsito, protestos.  

P: Vamos pensar hoje, do cenário atual, vamos pensar assim, até o cenário 

para a chegada da Copa, quais são as dificuldades? 

R: Eu acho que o governo deve estar muito preocupado com essa questão das 

manifestações, porque é uma coisa imprevisível. 

R: Com certeza.  

R: Às vezes pode todo mundo fazer o dever de casa, aí... 
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R: Fecha a avenida. 

P: (incompreensível – 44h15min) Difícil controle. Vamos pensar. 

R: Desorganização. 

P: Desorganização. 

R: Trânsito. 

P: Trânsito. 

R: Sinalização da cidade. 

R: Gente; não é o trânsito. Olha só, se você coloca cinquenta mil pessoas num 

estádio, que nem o Mineirão, eu estive na Copa das Confederações, eu não achei 

que deu trânsito.    

R: Não é só trânsito no local, mas é o trânsito das pessoas circulando pela cidade. 

R: Mas vai haver um esquema diferente durante a Copa. 

R: A Copa das Confederações não teve público. 

R: Exatamente. 

R: A Copa do Mundo tem público. A Copa das Confederações, são jornalistas, não 

tem público “violento” igual à Copa do Mundo.  

R: Mas a prefeitura tem um negócio de ônibus para levar o pessoal, parece. Eles 

têm um projeto de levar o pessoal. 

R: Tem isso. 

R: Mas eles estão pensando só nas partidas. Eu falo do trânsito de uma forma 

generalizada. 

R: De uma forma geral. 

R: Mas eu não acredito que as pessoas vão ficar aqui; eu até gostaria que ficassem 

muito. Para poder atrair as pessoas aqui, ficarem mais dias aqui, eu acho que 

poderia, por exemplo, melhorar os pontos turísticos, dar uma...  

R: Sinalização? 

R: Sinalização, limpar mesmo; tem lugar que está sujo. 

R: Terminar as obras que eles começam e nunca terminam. 

R: Melhorar a comunicação, por exemplo, Feira Hippie, que eu acho que está mal 

divulgada, as pessoas não sabem o tamanho da Feira Hippie, ela tem um quilômetro 

de extensão. 

R: É verdade. 

P: Os investimentos. Vamos colocar assim, a gente está vendo a Copa 

chegando, a gente está vendo estes grandes acontecimentos chegando e os 
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investimentos estão indo para onde? Quais são os principais setores que 

estão em desenvolvimento ou captando investimento hoje? Vocês enxergam 

que os investimentos estão indo para onde. 

R: Privado ou público? 

P: Os dois. 

R: Eu acho que hotelaria. 

R: Hotelaria. 

R: Com certeza. 

R: O transporte, apesar de que acho que não vai fazer a diferença necessária. Mas 

está gastando... 

R: Mas recebeu, recebeu uma verba boa. Vai refazer. 

R: A questão do aeroporto eu não sei se já fizeram a licitação. 

R: O aeroporto não. A parte de aeroporto nossa... 

R: Só um puxadinho que está concluído. 

P: E no privado, para onde está caminhando os investimentos? 

R: Eu acho que para a comunicação, apesar de eu achar a comunicação de Belo 

Horizonte especificamente, extremamente fragmentada e não é possível adotar um 

posicionamento de Belo Horizonte como cidade... 

P: Me fale um pouquinho mais disso, então. 

R: Eu sempre achei, de forma geral, é. Eu acho que Belo Horizonte tem que adotar 

um posicionamento de que tipo de público ela quer receber, porque a gente virou só 

um centro de passagem para turistas que vão para as outras cidades mineiras. Essa 

é a dificuldade. Como se posicionar? A gente também não pode dizer que nós 

somos um grande centro urbano cheio de atrações turísticas. Aí, se pegou em 

alguns momentos, “se melhorar os esportes de aventura...”. Aí, teve: “Eu Amo BH 

Radicalmente”. Sedimentar uma campanha nacional até pelos próprios moradores. 

Em alguns momentos se pincelaram algumas outras características da cidade.      

R: Nós fizemos lá o “BH Mais um Dia”, para ver se as pessoas ficavam mais um dia. 

P: Vocês estão sentindo que está faltando o que, uma cara para Belo 

Horizonte? 

R: Mas há uma fragmentação, não existe uma cara para Belo Horizonte. Não existe 

um posicionamento. 

R: Uma identidade, não é? Seja turismo de negócios, ou gastronomia.  

R: Eu acho que a gastronomia tem abraçado no momento... 
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P: Qual que é o potencial dessa imagem? Vamos listar; se Belo Horizonte 

tivesse que criar mesmo essa imagem, que imagem seria essa? 

R: Da noite belo-horizontina, de “baladas”. 

R: Da tradição boêmia da cidade e gastronômica. 

R: Gastronômica. 

R: E a feira; eu acho que para quem vem de fora, eu acho que a Feira Hippie é 

mal...  

R: Ela não tem jeito de você enxergar não, a maioria dos turistas não enxergam não. 

R: O pessoal fala “ah; a Feira Hippie!” Gente eu fui uma vez numa feira em Curitiba, 

uma feira “pequeninha”, a Feira Hippie dá de um milhão, tem quantos metros ali? 

Deve ter um quilômetro de extensão, a pessoa não tem noção do tamanho da Feira 

Hippie, eu acho que isso poderia ser falado, propaganda mesmo um helicóptero 

sobrevoando a Feira Hippie, mostrando o tamanho da Feira Hippie.   

P: Então quando a gente fala de Belo Horizonte, vocês estão enxergando que 

ela tem muito posicionamento voltado para a questão de noite, bares, 

restaurantes. 

R: Barro Preto também atrai muita gente. 

P: Está falando de moda. 

R: Moda sim. 

R: Vai construir, inclusive, um negócio de moda, polo da moda e estão construindo. 

É. Isso pode ser também. O pessoal vem muito do interior também fazer compras.  

P: Um centro de compras? 

R: Talvez criasse... 

R: Mas eu acho que isso só no nível regional assim.  

R: Não é um centro de compra para o sudeste, só regional mesmo. 

R: Não é. 

R: Só regional mesmo. 

R: Mas de moda é referência, de moda vem gente de Manaus fazer compra aqui. 

Tem gente de outros lugares. Mas de compras assim... 

R: Por exemplo, a nossa semana de moda ainda é muito inferior a São Paulo e Rio. 

O “Minas Trade” hoje é considerado um evento de médio porte na semana de moda, 

ele não está no calendário internacional. 

R: Mas deixa eu te contar, ele é o único que está dando lucro. Nem o São Paulo 

Fashion Week foi bem sucedido, ele está começando a dar prejuízo. No “Minas 
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Trade” o que foi mais focado? Foi focado no Business mesmo, no negócio, e ele foi 

muito mais bem sucedido. Tanto é que São Paulo está querendo um pouco copiar a 

forma como foi feito o “Minas Trade”. Porque, exatamente, o mineiro não fez muito 

marketing, mas ele deu mais dinheiro do que o do outro, entendeu? 

P: Agora, quem está melhor preparado para receber o evento da Copa do 

Mundo e das Olimpíadas em Belo Horizonte, qual é o setor que está mais bem 

preparado? Na opinião de vocês quem é?  

R: Eu, assim... Estão sendo construídos quarenta e dois novos hotéis, nossos hotéis 

estão sendo todos reformados, a parte de serviço, do recepcionista isso é 

complicado de você mudar de uma hora para outra, não é? Eu acho que os novos 

hotéis vão ter, realmente, oportunidade de incrementar uma mentalidade nova no 

empregado, porque é complicado você mudar todo um tipo de serviço. Mas eu 

acredito que a hotelaria vai receber assim, bem.  

P: Tem algum outro setor que vocês estão vendo que está se movimentando 

bem? 

R: Hotel está se organizando sim. 

R: Hotelaria é o que a gente vê mais. 

R: O que tem mais trabalho em cima é hotelaria, com certeza. 

P: Agora assim, quando a gente fala nesses investimentos que estão 

acontecendo em Belo Horizonte, vocês acreditam que eles são capazes de 

sanar as carências? 

R: A tempo da Copa? Eu acho que não. 

R: Não. 

P: E pós Copa, vocês acham que vão ser capazes de sanar? 

R: Eu acho que deveria se preocupar muitíssimo com aeroporto e com rodoviária. O 

aeroporto de Belo Horizonte está muito, muito, muito puxadinho. 

R: É. 

R: Falta planejamento demais em Belo Horizonte, tudo é puxadinho, vocês já 

repararam? 

R: É um absurdo, não é? 

R: Tudo, tudo é puxadinho. 

R: Depende do objetivo que a cidade quer se tornar. Por exemplo, se hoje ela tem 

algum turismo de negócio, eu acho que é o que funciona melhor aqui. Mas se ela 

quer se tornar um centro de turístico, as atrações, ela tem que mudar muita coisa. 
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R: E outra coisa subsidiar um transporte para o centro da cidade, a pessoa fica “pê 

da vida” de pagar cem reais num táxi. 

R: Participante, aqui a opinião, vamos voltar ao turismo de negócio. Eu tenho 

certeza, acho. Tenho certeza, de que se a gente vinculasse as nossas grandes 

empresas, que existem aqui à Copa, nós teríamos mais sucesso. Não só vender 

Minas Gerais como turismo de passeio, nós temos que mostrar para o mundo lá fora 

o que é Minas Gerais, nós estamos esquecendo isso. Nós produzimos carro, nós 

temos minério, diamante, nós temos pedras preciosas, vão falando aí, mineração, 

então tinha que estar conectado essas empresas, a chance do mostrar o que nós 

temos aqui dentro. Não só de turismo, nós estamos falando de dinheiro, 

investimento pesado que é mais duradouro, porque o turismo produz, mas a 

economia nossa é baseada em turismo de negócios. Nós não somos um espetáculo 

igual ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é turismo mesmo, eles não têm 

indústrias. Igual à gente. Eles não têm nem ao tamanho do nosso estado, nem vão 

ter nunca.  

P: Agora você está me falando uma coisa muito relevante, vamos colocar 

assim: no seu ponto de vista Belo Horizonte não tem potencial turístico? 

R: Não; ele tem potencial turístico, mas nós conseguimos mais rápido alavancar com 

a imagem nossa de trabalho, de negócios. Igual a Chicago e as suas indústrias. 

P: Todo mundo compartilha com essa ideia? 

R: Sim; eu compartilho e inclusive... 

R: Não adianta ser fingido, eu estou falando o que é. 

R: Ele falou Chicago, eu tenho contato informalmente com a prefeitura de Houston, 

lá. Eles estão com um marketing pesadíssimo lá, em cima de pessoas que vão para 

lá trabalhar em medicina. Agora, Belo Horizonte tem uma dificuldade muito grande 

na construção de hospitais, porque aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente 

poderia criar outros locais específicos para hospitais, para clínicas, etc., para atrair 

pessoas de outros estados e do interior. Isso gera um turismo muito grande. Você vê 

em volta dos hospitais ali, pessoas que ficam fazendo tratamento durante um mês e 

as pessoas tem que ficar acomodadas. Então, é um turismo que a gente poderia 

estar trabalhando melhor.  

R: E para isso falta a visão do poder público, em enxergar isso. 

P: Então, para vocês o grande potencial em Belo Horizonte é tratar do turismo 

de negócios e de serviços?  
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R: Isso. 

R: Exatamente. 

P: E não num mercado digamos turístico mesmo, de passeio, lazer? 

R: Até porque não tem essa vocação, não é? 

P: Não tem? 

R: Não existe, é muito mais difícil criar isso, essa cultura. 

R: Eu também acho. 

R: É porque nós já assumimos que nós somos isso. O mineiro não assumiu que é 

um cara de turismo, de praia, mas você pode fazer um turismo de trabalho. A 

cabeça dele já está mais condicionada e educada para isso. Ele vai atender bem. 

R: Mas também tem o lado do Mercado, o lado da gastronomia, o boteco. Belo 

Horizonte é a capital do boteco.  

R: Tranquilo. 

R: Isso trás muita gente também. Muita gente quer conhecer Belo Horizonte por 

isso. Eu morei quatro anos em Recife, então, assim, o povo é enlouquecido. Todo 

mundo quer vir conhecer e tal, é Belo Horizonte. Não estou falando nem de 

Tiradentes, Ouro Preto não. Eles querem conhecer Belo Horizonte. 

R: A noite de Belo Horizonte 

R: A gente falava e o povo ficava encantado. 

P: Eles se sentiam desinformados antes de você falar de Belo Horizonte com 

eles. 

R: Não.  

R: Eu acho que essa coisa do boteco... 

R: Todos conhecem.  

P: Vocês acham que Belo Horizonte é entendida e bem consolidada na questão 

do turismo? 

R: Eu acho que não, não existe. 

R: Ouro Preto que é mais. 

R: Minas Gerais é Ouro Preto, não é? A referência das cidades históricas. Não tem 

como Belo Horizonte ser... 

R: Eu fui lá em Florianópolis e o pessoal achava que a gente comia pão de queijo de 

manhã, de tarde, de noite. (Risos) 

R: Comemos, mas não tanto. 
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P: Vamos continuar um pouquinho para a gente aprofundar um pouco mais 

nessa relação Belo Horizonte/turismo. Eu queria ver se vocês têm uma noção 

clara de quais são as principais ofertas turísticas que Belo Horizonte possui 

hoje? 

R: Eu sou fã da Feira Hippie. 

R: A Praça da Liberdade, aquele Circuito Cultural ali está ficando muito bonito. 

Poucos ainda conhecem, mas tem cada coisa muito bacana ali: o Memorial da Vale 

é muito bonito. 

R: Eu acho o Museu de Artes e Ofícios. 

R: O Mineirão, a Lagoa da Pampulha. 

R: Eu gostaria; eu já acho lindo, mas poderia melhorar; o Parque das Mangabeiras. 

R: É muito bom também. 

R: O que eu vejo hoje em dia é INHOTIM, mas não está em Belo Horizonte. 

R: O INHOTIM hoje é uma referência. 

R: É.  

R: No caso dos produtos tem a Vale Verde, em Betim. 

R: O Mercado Central. 

R: Bem lembrado.  

P: E para vocês, essa quantidade de ofertas turísticas que Belo Horizonte 

possui, não é suficiente para atrair o turismo?  

R: Não. 

R: Eu acho poderia ser criado mais coisas. 

R: Precisa de divulgação. 

R: Tem que divulgar sim. 

R: A Praça da Liberdade está virando um polo. Tem vários museus ali, eu acho isso 

bacana. 

P: E a qualidade dessa oferta turística? 

R: Está melhorando. 

R: Está melhorando muito. Essa Praça da Liberdade, então, está um espetáculo. 

R: Está muito linda. 

P: Ficou muito evidente para mim, do que vocês falaram; do cenário cultural. 

Museus, vocês citaram INHOTIM, e eu queria entender de fato qual é a 

influência que isso tem para Belo Horizonte. A importância disso para vocês. 
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R: Quando a gente tinha a campanha “BH Mais Um Dia”, a pessoa vinha trabalhar 

na quinta, e na sexta a gente tinha um livrinho, onde a gente mostrava esse tipo de 

coisa, porque são programas que a pessoa vai fazer em um ou dois dias, não é? 

Não mais do que isso, então talvez a gente pudesse criar mais coisas para as 

pessoas ficarem mais. São Paulo também as pessoas vão para lá, e é uma cidade 

que não tem mar, praia. As pessoas vão é para espetáculos, teatros. 

R: É.  

R: Então deveria ter mais teatros, shows.  

R: Locais para shows. A gente não tem locais para grandes shows hoje. 

R: Até que com a abertura do Mineirão... Eu digo assim, teatro é uma coisa que as 

pessoas querem. 

P: Vocês acham que a oferta em BH é pequena? 

R: Eu acho que ela é mediana, não é profissional em alguns momentos, por 

exemplo, eu visitei o Espaço TIM do Conhecimento há pouco tempo, que faz parte 

do circuito, é “super” moderno. Eu até, há muitos anos, trabalhei na concepção da 

ideia, aí os equipamentos não funcionavam, não tinha ninguém para te explicar. 

Então, eu acho que essa parte da capacitação das pessoas que trabalham 

envolvidas nesses projetos é fundamental, ainda falta muito... Faltam atrações de 

peso. Não sei se está ligado, porque a gente não tem produtores que queiram 

bancar esses grandes shows. Começou há melhorar um pouco. Aí, eu também não 

sei se é por falta de espaço, por falta da iniciativa privada, para trazer. Falta da 

própria divulgação. Isso é uma coisa que; eu trabalhando com o SESC Palladium, 

que é um dos maiores espaços culturais de Belo Horizonte; e ele ainda se esforça 

para divulgar, porque a nossa programação é muito diversificada, ela é acessível, o 

preço é acessível. Então, a gente tem se esforçado para trabalhar melhor a imagem 

do Palladium, e eu acho que faltam espaços inclusive parecidos com o Palladium.   

R: É.  

R: Porque são espaços multiculturais. Você tem o Palácio das Artes e o Palladium 

como teatro, por exemplo, mas os cinemas de rua todos fecharam. Então, a gente 

só tem cinema dentro de shopping. 

P: Você está me falando que essa quantidade hoje é pequena e está todo 

mundo meio concordando com isso, e a qualidade delas? 

R: Eu acho que ela tem melhorado, tanto em quantidade como qualidade. 

R: Está melhorando.  
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R: Mas ainda existe carência 

R: Para o tamanho que é Belo Horizonte, porque quando você está fora e as 

pessoas perguntam qual o tamanho da sua cidade, eles esperam que a gente tenha 

um porte parecido com Rio e São Paulo, e a gente está muito longe deles ainda. 

P: Mas tem potencial para mais? 

R: Tem. Sem dúvida. 

R: A gente tem atores bons, a gente tem público, porque no Palladium inclusive, os 

espetáculos são todos cheios. A gente sempre falava que a dificuldade em Minas 

Gerais era não ter público para as coisas, agora estão sempre cheios. 

P: Estão sempre cheios, e aí a gente vai discutir uma outra questão, que é essa 

relação do preço. Como vocês enxergam esse custo Belo Horizonte para o 

turista?  

R: Até pelo fato de não ter muitos atrativos, eu acho que o custo é razoável. Não 

vejo os preços como impeditivos não. Tem a Campanha de Popularização do 

Teatro, uma série de peças, duzentas peças de teatro a quinze reais a entrada. Eu 

não acredito que o preço não seja uma dificuldade não.  

R: Agora, por exemplo, o negócio dos restaurantes, a gente nivela os preços dos 

pratos, justamente para não ficar com aquela cara; igual ao “Comida di Buteco”, 

“enfia” a faca no queijo. 

R: Tipo Tiradentes, que ficou caro. 

R: Mas pelo menos quando você vai aos restaurantes, pelo menos é o que eu acho, 

a minha visão, que os preços estão caros. A gente quer cobrar preços de Rio e São 

Paulo, e não entregamos a mesma coisa que tem lá. 

R: Está caro.  

R: está muito caro, e aí você vai ficando com menos movimento, é difícil. 

R: É uma bola e neve. Qualquer espaço legal, um bom lugar, é caríssimo. 

R: A mão de obra é cara. 

R: “Cara”; e você custa a achar alguém. É toda uma bola de neve. É imposto 

demais, é taxa demais, então fica... 

R: Fora uma série de proibições. Você vai lá na Prefeitura e não pode fazer, tem que 

ter lei do silêncio, tem que ter lei de não sei o quê. Não pode ter uma fumaça, não 

pode ter... 

R: Na cidade nada pode, é impressionante, isso é uma dificuldade. 

R: É difícil. 
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R: Tem uma coisa que ela falou que é importantíssima; que você depende de ter 

contatos políticos. A legislação é totalmente contrária ao incentivo de 

empreendimentos de turismo em Belo Horizonte. Totalmente. 

R: Tanto essa questão de aparato de funcionamento quanto à questão; a hotelaria 

não pode por placas de sinalização nem toldo, é proibido. A gente... Quer dizer, que 

cidade no mundo... A gente tem que ver à distância a placa do seu hotel. 

R: Sim.  

R: Você não pode colocar só uma plaquinha. 

R: Isso é básico, não é? Para o turista chegar, bater o olho lá e ver, não é? 

R: Não pode. Então isso é uma coisa que a hotelaria tem tentado; a questão das 

placas de identificação. E até para os bares também, eles deixam só um “negocinho” 

lá. Não pode. 

R: E as mesas e cadeiras no passeio? Belo Horizonte não é a capital dos botecos? 

E não pode ter mesas e cadeiras nas calçadas. E num horário que não é usado 

como passagem, é um absurdo. 

P: E o preço dos hotéis hoje? Os preços praticados na rede hoteleira de Belo 

Horizonte em comparação com outros grandes centros? 

R: Brasileiros? 

P: Sim. 

R: Brasileiro a gente está numa faixa média, porque hoje em dia... 

R: Da região sudeste nós somos os mais baratos. Vamos falar então de Brasília, 

São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Que são as maiores capitais, que tem 

movimento mesmo para valer, Goiânia não, nós estamos mais baratos. 

P: E a capacidade de vagas? 

R: A gente vai aumentar agora. 

R: É. 

R: Se a gente for falar, só aqui em volta são oito mil leitos. Aqui na Savassi. 

R: Todo mercado é oferta e procura. O que está acontecendo com Belo Horizonte? 

A gente está tendo uma procura absurda. Agora até que não, deu uma abaixada 

grande, mas a dois, três anos atrás a gente estava... 

R: Foi a economia. A economia freou. 

R: A hotelaria vai muito da economia, por exemplo, em 1990, em Belo Horizonte só 

tinha hotel fechando, grandes hotéis fechando, porque Minas Gerais estava com 

uma economia péssima, então conforme foi aumentando o poder... 
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P: Belo Horizonte vale o que cobra? Pensando no aspecto em geral, o custo de 

viagem para Belo Horizonte. 

R: Olha, você tem de pensar o seguinte: o nosso custo também, porque, por 

exemplo, a questão da água aqui, eletricidade. A gente não está considerando a luz. 

A gente paga como se fosse consumidor normal. A gente tem custo com 

funcionários. São três turnos, de manhã, á tarde e á noite. Você tem que ter 

“folguista”, porque eles trabalham cinco e folgam um, então não é: “Ah; o hotel está 

muito caro.” Tem um custo por trás disso muito grande também. Não estou dizendo 

dos restaurantes, mas o custo que tem um hotel, você tem que ter praticamente um 

funcionário por quarto. 

R: Porque hoje, a diária de hotel funciona igual nas outras companhias, a procura 

aumentou, o preço aumentou. A procura caiu, o preço caiu. É o mercado. Se na 

sexta feira você quiser ficar hospedado em qualquer hotel, você vai pagar barato. 

Agora na segunda, na terça, na quarta e na quinta, se tiver um movimento grande, 

com certeza você vai pagar um valor, igual à companhia aérea. Se você viajar de 

hoje para amanhã, é mil e duzentos a passagem para São Paulo. Se você quiser 

planejar, igual eu viajo planejado, eu vou pagar trezentos reais ida e volta. É a 

mesma coisa, se o turista quiser preço, ele vai ter de planejar também.  

R: Tem uma coisa com relação a isso também, que é o seguinte: essa política, por 

exemplo, só fazem os hotéis mais organizados. Hotéis independentes, e com menor 

informação, não fazem isso. Nem tem sistema de reservas sofisticado, para estar... 

R: Mas não precisa ser sofisticado não; Participante 4. 

R: Mas, por exemplo, no meu hotel não fazem isso.  

R: Dá para fazer, é coisa simples. 

 P: Apesar da dificuldade econômica, vocês falaram um pouquinho, que falta 

um marketing para Belo Horizonte, que é mal divulgada, e tudo mais, não é? 

Vamos pensar no setor de cada um de vocês. Quais são as ações 

promocionais que vocês realizam para promover o setor de vocês? Quais as 

principais ações realizadas na promoção? 

R: A gente vai participar agora da ABAV, por exemplo, uma feira em São Paulo, das 

agências de viagem. Nós temos stand lá, nós vamos representar a hotelaria. Nós 

estamos reformulando o site da nossa associação. Nós vamos agora mandar para 

todos os hotéis do estado inteiro um informativo. Então, a gente está caminhando 

para melhorar. 
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R: A gente, o SESC, está presente através de parcerias com vários eventos no 

calendário. Além dos próprios eventos que a gente promove sozinho, tem parceria: 

Minas ao Luar, Rua de Lazer, coisas que atraem mesmo um público em geral. O 

“Comida di Buteco”; então tem muita parceria com os eventos. A gente tem 

participação em feiras, participamos de muitas feiras, a gente divulga. Faz ações on 

line e externas, estratégias de marketing mesmo, para todos os nossos produtos. 

Site, material em eventos. 

R: No meu caso a melhor forma de divulgar os produtos é através de feiras também, 

festivais, a gente tem uma postura bem agressiva na participação de festivais e 

feiras do setor.  

P: E vocês acham que essas ações estão sendo positivas? Vocês estão tendo 

reconhecimento? 

R: Sim. A gente tem focado muito nos eventos voltados para negócios, por exemplo, 

no Super Minas agora em outubro a gente vai ter uma participação bem grande, em 

festivais também, então eu tenho tido um retorno bem razoável.  

P: Como o “Comida di Buteco” está se apresentando nesse cenário de 

divulgação em Belo horizonte? Quais são as facilidades e as dificuldades que 

vocês estão enfrentando hoje em Belo Horizonte? 

R: É como eu falei: a primeira coisa é o local, o espaço para colocar o “Saideira”.  

R: São quantos mil metros quadrados? 

R: No CEU, naquele Largo da “Saideira”, acho que a gente tinha vinte mil metros 

quadrados para fazer.  

R: Só, vinte mil? Eu tenho quarenta para você; “planinho”. Pensa isso. (Risos) 

P: Mas o movimento está sempre crescente? 

R: O negócio é o seguinte: o “Comida di Buteco” mesmo, o negócio, é o circuito, são 

os trinta e um dias de concurso nos bares. Esse é o nosso negócio. A festa é a 

comemoração final, entrega de resultado e tal, não é o negócio “Comida di Buteco”. 

A visibilidade, o que traz o turista, o que movimenta, é o circuito, o nosso foco é 

esse. E a gente sente falta, tinha que ter mais interesse, quer dizer, a gente queria 

saber na realidade, é o que a Prefeitura, o poder público pensa que é o “Comida di 

Buteco”. O que o poder público acha que o “Comida di Buteco” trás para a cidade. 

Se é que a prefeitura acha isso, que o “Comida di Buteco” atrai gente, eu até queria 

saber isso.  

R: Eu acho que não só atrai como... 



 

 573 

 

P: Agora eu queria entender de vocês o seguinte: os diversos setores que 

compões o turismo em Belo horizonte estão articulados e organizados? 

R: Não. Em Belo Horizonte, não. 

P: Quais setores que vocês enxergam hoje, que deveriam estar conversando, 

se entendendo um pouco melhor? 

R: As entidades que representam o setor; a BH, as entidades de classe, já tem a 

rede. 

R: Até o IEL vai fazer um projeto de fortalecimento das associações do trade. 

R: Isso.  

R: Que eu estou achando ótimo também, que eu acho que é “super” necessário, BH 

vai ser muito beneficiada. Você tem que ter representatividade, igual à gente estava 

falando de um líder, se as associações estão fortalecidas, as entidades, você 

consegue fazer melhor. 

P: Teve um assunto que eu já discuti em outras reuniões, que é a questão da 

definição de uma agenda. Não existe hoje em Belo Horizonte uma agenda 

compartilhada. 

R: Não. 

P: Eu estou com uma sensação que é o seguinte: o “Comida di Buteco” está 

acontecendo em determinado período do ano, o espaço para o evento não está 

disponível, a rede hoteleira não sabe se vão ter outros eventos no período. 

R: Isso é uma coisa que acontece na hotelaria, um dia você está cheio, lotado, e no 

outro dia não tem nada. Aí o pessoal que vem de fora fala “Ah, Belo Horizonte não 

tem nada de hotel, não tem hotel”. Quer dizer, fazem quatro, cinco eventos no 

mesmo dia, e junta tudo, então, não tem hotel e o pessoal de fora fala: “Não vamos 

fazer eventos em Belo Horizonte, porque lá não tem hotel”. Mas não é. É porque 

fizeram vários eventos no mesmo dia.  

R: Ah, eu me lembrei de uma coisa; o equipamento que nós temos hoje de eventos, 

que é o MINASCENTRO e o EXPOMINAS, que são os maiores, por enquanto, então 

eles são mal vendidos, mal trabalhados. Em minha opinião. Por quê? Eles agregam 

eventos que não tem que hospedar.  

R: Então, porque estão fazendo hotel lá? 

R: É de interesse político, porque ás vezes você não consegue fazer essa 

articulação. 

P: Por que tem essa dificuldade na articulação? Qual é a dificuldade?  
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R: Eu represento a ABEOC, então a ABEOC... 

R: Mas tem uma concentração muito grande ultimamente, vocês não passam todos 

os hotéis, vocês passam os hotéis do “clube do Bolinha”, ali. 

R: Exatamente; atualmente tem isso também, eu já falei: o Convention tinha que ser 

o quê? Uma empresa profissional; existe isso. Então, ele tem de ser uma empresa 

fria, o cara vai ganhar pela produção, todo mundo produzindo, de um espaço ali leva 

para o outro e vai embora, a coisa funciona. Por que eu quero ganhar dinheiro; 

gente. Você acha que eu vou privilegiar alguém? Eu ganho é porcentagem sobre o 

bilhão que eu vender. Uai, eu quero vender para todo mundo. Se precisar vender 

uma cidade, me chamem urgente, porque eu quero vender a cidade como um todo. 

Não existe isso de eu ficar privilegiando só aqueles, porque eu vendo é o destino. 

Enquanto na cabeça das pessoas não entrar que aqui nós estamos vendendo o 

destino, não o centro de convenção, não o centro técnico, não a pracinha da 

esquina, porque você não tem esse pensamento ainda. As pessoas ainda estão 

muito... A cabeça pequena; de vender pedaços. Você não vende pedaços.  

P: A discussão está bem legal, está dando para entender bem onde estão 

alguns gargalos. Eu queria só voltar um pouquinho, no resgate de uma 

pergunta anterior... 

R: Teve até aquela pergunta que você passou; eu queria falar, mas não queria 

interromper, e agora eu vou interromper, porque eu acho relevante, está dentro do 

meu projeto. Aí vou até dar uma dica: as outras pessoas podem fazer um trabalho 

em conjunto, sem ser eu sozinho. O clube do eu sozinho não existe. Eu vou fazer de 

qualquer jeito, se ninguém quiser, por quê? A economia nossa de negócios baseia-

se em poucas empresas grandes do Brasil, que tem a verba de turismo de negócios. 

O que você precisa fazer? Reunir essas grandes empresas e conseguir trazer eles 

até aqui para explicar o projeto de venda para eles, e de turismo de negócios. É 

pouca coisa, porque são trinta empresas, e de ABRACORP. Vamos por São Paulo, 

você seleciona lá cinquenta, A Associação Brasileira de Comunicação e Marketing; 

você tem de saber o que Belo Horizonte tem para você oferecer a eles. Eles não 

sabem o que a gente tem aqui. Você pega a Associação Brasileira de Comunicação 

e Marketing e tem de trazer eles aqui de qualquer jeito, porque são eventos ligados 

a lançamentos de produtos, negócios, isso eu vou fazer sozinho, se ninguém fizer, 

eu vou fazer. Eu não vou na ABAV, não é meu interesse. Agente de viagem? Estou 

fora. É atravessador, sinto muito. Eu quero falar com quem faz o negócio. Se a 
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agencia quiser entrar depois, tudo bem: vem cá agência, faz uma passagem para 

mim, transporte, mas eu tenho que trazer aquele cara que quer fazer o evento. Eu 

estou falando a minha visão, você tem que falar com a pessoa que tem o negócio na 

mão, que está em São Paulo, Rio de Janeiro e outros mercados, em três mercados. 

Você não precisa agir no Brasil inteiro, porque nós estamos; o PIB nosso aqui é 

pertinho. 

P: Tá. Mas deixa só eu colocar uma pergunta aqui, para ver se ficou claro para 

vocês. A gente estava falando da diversidade, da oferta turística, e a visão de 

vocês é que Belo Horizonte vale ou não o que cobra? 

R: Eu acho cara. É uma cidade cara pelo que oferece.  

R: Se for falar em dólar, a diária é cara. 

R: Está muito próxima de Rio e São Paulo, a gente tem os dois como parâmetros, e 

não é tão diferente assim mais, porque já foi muito. Tinha gente que saia daqui e 

falava: “Nossa, São Paulo é caríssimo”. E, hoje, a gente já não se assusta tanto 

mais... 

R: Porque o preço está igual. 

R: E aí gente tem muito menos a oferecer. 

P: Alguém tem uma opinião diferente da Participante 3? 

R: A única cidade diferente da gente é o Rio de Janeiro. 

R: Eu acho que em Belo Horizonte, não só a hotelaria em si, mas o apartamento em 

Belo Horizonte está caro, está tudo caro. A cidade como um todo encareceu: o bar, 

a comida, a alimentação, o hotel. Tudo está caro mesmo. 

R: Tudo. 

P: Vocês estão falando que Belo Horizonte está querendo se posicionar numa 

situação gastronômica, não é? E se a gente pegar nesse cenário da 

gastronomia mineira, ela vale também o que cobra? 

R: Tem de todo tipo não é? 

R: Tem custos diferentes, não é? 

R: Belo Horizonte tem uma diversidade maior, então ela te possibilita caminhos... 

R: É. Tem Bar do Caixote, bar de não sei o quê, Bar do Bolão. 

R: Agora vamos pegar os restaurantes de cozinha internacional, eu acho que está 

totalmente caro. 

P: Agora vamos tentar então comparar Belo Horizonte, igual vocês estão 

falando aí de São Paulo, Rio de Janeiro, se a gente tivesse que listar destinos 
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turísticos compatíveis, concorrentes de Belo Horizonte, quais seriam esses 

destinos turísticos?  

R: Você diz na Copa do Mundo? 

P: Não; no aspecto geral de Turismo. 

R: No aspecto geral; São Paulo, por ser uma cidade voltada para turismo de 

negócios. 

R: Brasília, talvez Goiânia.  

R: Não; Goiânia é pouco. 

P: pensando em todo o contexto, Belo Horizonte com as suas características. 

R: Curitiba, Porto Alegre. Essas cidades que não tem praia. 

R: Curitiba é barato. A diária deles é barata.  

R: No nordeste, o povo do Recife, eles querem que Recife seja reconhecido como 

destino de negócios. Eles não querem ser reconhecidos por praia e essas coisas, 

então eles tem lá o centro de convenções e tem muitos congressos lá. Acontecem 

muitos congressos, e aí o que acontece? O povo vai para Recife, vai para os 

congressos, e depois vai para Porto de Galinhas, que é um destino que todo mundo 

quer, ou ficar na praia do recife mesmo. Tem Olinda, tem outras coisas que atraem. 

R: Essa é uma desvantagem que Belo horizonte tem com relação a eles.  

R: Eu acho que tem de pensar no dia seguinte, igual ao BH Mais Um Dia tem de ser 

reativado. A pessoa tem que vir, mas ela tem de fazer outra coisa. Ela tem uma 

facilidade para ir a Ouro Preto, tem de ter outra atração. 

R: E como a gente se posiciona? Vamos nos posicionar de alguma forma. Se a 

gastronomia é o forte, vamos lá, o Circuito da Cachaça, o feijão tropeiro, não sei, 

porque assim, as pessoas que me perguntam, de outros estados, geralmente 

conhecem as cidades históricas, Belo horizonte é de passagem. 

R: É aquilo que eu já falei; eles vêm de passagem. Eu acho que falta um 

posicionamento da nossa cidade. 

P: Alguém falou uma coisa importante, e eu queria... Que a gente ainda não 

pegou nessa discussão também: qual é a importância do entorno de Belo 

Horizonte para o turismo de BH? 

R: Toda, porque a gente vende Ouro Preto, a gente vende Tiradentes. Quando se 

fala em Belo horizonte, sempre se falou das cidades históricas, grutas... 

R: INHOTIM, que é o polo agora. 
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P: E como é esse relacionamento na visão de vocês, de Belo Horizonte e 

entorno?  

R: Não existe. 

R: Não existe nada. 

R: Nenhuma iniciativa voltada para isso. 

P: E qual é a importância de Belo Horizonte para o entorno? 

R: Muita; é a porta de entrada. 

R: Eles podem visitar Belo Horizonte, e irem para outras cidades. 

R: É a porta de entrada. 

R: Sabe uma ideia, eu não sei se é possível fazer. Eu sei que já existe um ônibus do 

aeroporto para Belo Horizonte, mas fazer um esquema do taxi lotação. Sei lá, 

alguma coisa do aeroporto para cá, porque como o nosso táxi... Você viu uma 

reportagem que saiu agora? É o taxi mais caro do Brasil. Fica caro. Inviabiliza, às 

vezes, fazer negócios em Belo Horizonte, por causa do preço... 

R: É longe o aeroporto, e caro. 

R: É caro gente; cento e dez reais, cento e vinte reais. É muito caro, é quase uma 

passagem de avião. 

R: E no ônibus a qualidade não é boa. 

R: E o taxi lotação, ou alguma coisa assim, é fácil de fazer. 

R: Os ônibus são comuns. 

P: E quando a gente fala dessa relação Belo Horizonte entorno, a gente tem 

uma discussão, a gente tem uma ampliação dessa oferta turística em Belo 

Horizonte. Agora, como Belo Horizonte pode aproveitar um pouco melhor, para 

que esse turista que venha com interesse de ir a Ouro Preto, de ir a Mariana, 

de ir a INHOTIM, possa permanecer mais em Belo Horizonte e aproveitar um 

pouco melhor essa cidade?  

R: É se juntando a eles, acho que tem de se agregar a eles, e tem que se mostrar. 

R: Criar facilidades, não é? O hotel; você pode oferecer hospedagem em Belo 

Horizonte, e oferecer o transporte para o entorno. 

R: Igual ao Bus turístico que talvez saia, não sei como está isso. Gente, eu acho que 

o Bus Turístico tem que ter. Curitiba tem, Porto Alegre tem. É um ônibus igual tem 

em Londres, que não seja aberto, mas que seja um ônibus turístico que passe pelas 

principais atrações. Porque se você pegar um táxi, vamos supor: você pega um táxi 

até a Pampulha, depois pega outro. Quer dizer o Bus Turístico é uma coisa que Belo 
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Horizonte precisa, porque aí, se o Bus Turístico sai da Praça da Estação, você pode 

colocar ônibus de turismo que vão para Macacos, INHOTIM, Casa Branca, lugares 

que são pitorescos, porque da rodoviária já tem ônibus que vão para Ouro Preto, 

essas linhas normais. 

R: Serra do Cipó. 

R: Por falar nisso a Serra do Cipó é um lugar que está abandonado. 

R: Totalmente. 

R: É um destino que a gente pode vender e não está usando. 

R: Exato. 

P: E comparando Belo Horizonte, talvez com alguns municípios internacionais, 

vocês conseguem comparar com alguns destinos internacionais quer possam 

ser comparados com BH? 

R: Então, eu estou fazendo um negócio agora, com Houston, e Houston é uma 

cidade americana. Eu estou trocando até muitos e-mails com o pessoal do 

Convention, da Prefeitura de lá, inclusive com o pessoal da BELOTUR. Porque 

enquanto todo mundo vai para os Estados Unidos, ninguém vai para Houston, é 

mais ou menos como Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade grande, rica, é 

uma cidade que tem potencial, mas que não é vista. Se eu fosse considerar uma 

cidade no exterior, eu compararia a Houston, que é uma cidade que também está 

investindo no marketing de turismo de negócios, e que a gente pode copiar algumas 

coisas, e apresentar algumas das nossas coisas. E eles também. Então, quer dizer, 

uma das coisas que eu acho que a gente poderia espelhar, é a questão do turismo 

hospitalar. É importantíssimo.  

R: Turismo de saúde. 

R: De saúde como dizem.  

P: Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui na televisão, que eu queria 

conversar com vocês, sobre a marca turística de Belo Horizonte. Todo mundo 

conhece essa marca? 

R: Sim. 

R: Sim. 

P: Vocês utilizam essa marca hoje?  

R: Não. 

R: Não. 

R: Só no site. 
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R: Eu utilizo nas peças que são obrigatórias.  

R: Eu acho bonita essa marca. 

P: Vocês acham que essa marca representa Belo Horizonte? 

R: Ela continua apenas nos trazendo o Circuito Cultural da Pampulha. 

R: É.  

R: Ele é feio, gente. Eu não gosto. É muito pessoal isso. 

R: Se fosse revitalizada a Lagoa, se tivesse esportes náuticos, mas não, a Lagoa é 

suja, poluída. 

P: Então o que representa essa marca?  

R: Tem o vermelho da bandeira, tem o verde da... 

R: Brasil e minas. 

R: Das minas. 

R: Essa assinatura eu achei modernista. 

R: Quem é de fora identificaria Minas Gerais? Eu acho que não. 

R: Também acho que não. 

R: Eu acho que identifica. 

R: Você acha? Eu acho que não.  

R: Eu acho que identifica. 

R: Por causa do triângulo? 

P: Mas não é para divulgar Minas Gerais; é Belo Horizonte. 

R: Pois é. 

P: A identificação dessa marca com Belo Horizonte. 

R: No Brasil tem uns símbolos aí, e o modernismo de Niemeyer com essa foto, é 

uma coisa que eu vejo bem o Circuito da Pampulha. 

R: Eu acho que não tem não. Eu acho feio. 

R: Eu acho feio. 

R: Para quem mora aqui, representa Belo Horizonte, agora, quem veio lá de fora, 

não vai entender.  

R: Nossa, ficou feio demais. 

P: Repete para mim, por favor. 

R: Quem mora na cidade, ela lembra Belo Horizonte sim, agora você mostra para 

um estrangeiro, gente de fora, de São Paulo, não vai entender. 

R: O que eu acho mais complicado é você ter que usar as três marcas. Porque 

criaram essa marca: “Ah, isso é a cara de Belo Horizonte”. Mas tem que usar a da 
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Prefeitura, porque é a Prefeitura, tem que usar outro símbolo. Então, aí você está 

mostrando literalmente o nosso retrato, que nós estamos perdidos.  

P: Se você tivesse que usar uma marca, qual seria para você?  

R: Montanha, serra.  

R: Entre as que existem? 

P: Entre as que existem. 

R: Qual outra que existe? 

R: A da BELOTUR, a da Prefeitura, e essa aí? No convite aqui atrás tem as três.  

R: É uma marca turística de Belo Horizonte, e qual é o sentido dessa marca? A 

BELOTUR representa o turismo, e quem vem de fora não entendeu nada. 

R: Não entende. 

P: E quais são os atributos dessa marca? Vocês já me falaram alguns deles: 

montanha,  

R: Uma característica é o modernismo. 

R: Brasil, Minas, as cores basicamente representam isso. 

R: O céu. 

R: As linhas modernas, isso é importante. 

R: É; as linhas modernas, por causa da arquitetura. 

R: Se fosse para utilizar só ela eu acho que ficaria melhor do que usar as três. 

R: É verdade. 

R: Porque aí ficaria uma coisa mais moderna, melhor do que usar essas, que é o 

brasão. 

R: Que é muito formal. 

R: A BELOTUR é um órgão da cidade. Para quem é de fora, nem conhece a 

BELOTUR, quer dizer, ela é de Belo Horizonte. Você quer vender Belo Horizonte? 

Vamos vender Belo Horizonte só, mais nada. 

R: A relação que a gente faz é com Minas Gerais e não Belo horizonte em si. 

P: Agora quais são os programas e ações promocionais e de marketing que a 

gestão de turismo de BH deveria realizar para dar resposta aos pontos fortes e 

fracos da cidade?  

R: Bom, no meu caso, campanhas de valorização dos produtos típicos do estado. 

Não só bebidas, mas comidas também. Acho isso extremamente importante que 

isso seja feito. 
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R: A gente precisa urgentemente de locais de eventos, tanto locais de eventos de 

negócios, como locais de eventos de lazer. Espaços para ter uma feira. 

R: Eu vou dar um exemplo, se tem o “Comida di Buteco”, faz sentido o Governo do 

Estado investir “num evento bacana”, que dá retorno para a cidade, mas tem um 

patrocinador que é um whisky escocês? Porque o governo do estado não compra 

essa ideia e ocupa esse espaço que o uísque escocês está ocupando hoje e coloca 

a cachaça de Minas, que está gerando emprego em Minas. Está gerando impostos 

em Minas? Logicamente que se aparece um espaço alguém vai aproveitá-lo. Falta 

uma ação nesse sentido, de valorizar as coisas que são nossas.  

P: Agora vamos pensar em ações que pudessem impulsionar... 

R: Eu preciso sair. 

P: Está acabando, está no finalzinho. 

R: É que realmente eu preciso sair. 

P: Só para fechar rapidinho. Vocês acham que tem algum produto ou serviços, 

ou alguma ação que Belo Horizonte poderia realizar na questão turística para 

essa promoção no mercado nacional e internacional? Você já falou que seria 

promover os produtos mineiros, agora vamos contextualizar algumas 

atividades, alguns serviços. 

R: A gente falou aqui quais são os pontos mais importantes: a Feira Hippie. 

P: Ela seria um bom produto de alavancagem, vamos dizer assim? 

R: Com certeza.  

P: E o que a BELOTUR deveria fazer nesse contexto? Como a BELOTUR 

deveria se posicionar nesse contexto? 

R: Eu até defendo a BELOTUR, porque a BELOTUR tem feito reuniões, e tem 

tentado unir o trade. 

R: Com certeza. Essa gestão da BELOTUR está fazendo um trabalho muito bacana. 

R: Então, eu acho que ela precisa unir, para que não sejam feitas ações isoladas. 

R: Desculpe minha ignorância nessa área, mas na área de comunicação, de 

telefonia, nós temos alguma influência sobre isso? A prefeitura de Belo Horizonte? 

Ela tem alguma influência, ou é o governo do estado? 

R: Acho que é o governo federal. 

R: Porque assim que o passageiro desembarcasse no aeroporto internacional, que 

são não sei quantos milhões, no celular dele poderia aparecer uma coisa já da 

cidade. 
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R: Um aplicativo. 

R: A distância de INHOTIM é tal,... 

R: Essa ideia do taxi lotação também.  

R: casas de câmbio também, porque é uma coisa assim... 

P: Para vocês hoje, o turista que vem para Belo Horizonte consegue 

facilidades para informações? 

R: Não. 

R: Não. No hotel é o único lugar que ele vai ter.  

R: A sinalização nas ruas é deficiente. Deveria ter umas coisas mais modernas, por 

exemplo, um aplicativo no celular, que todo mundo usa, o Smartphone, no Android, 

no que seja; que mostre as atrações da cidade a um toque do dedo, e isso não 

existe.  

R: Não tem. 

R: Eu acho que o que a gente tem, as peças publicitárias está muito atrasadas.  

R: O imposto sobre serviços dos eventos também poderia ser reduzido, e a questão 

da mobilidade. O principal, o primordial, seria: locais para eventos. Mas essas outras 

coisas poderiam atrair mais eventos. 

P: Para vocês que estão ligados diretamente aos eventos, como está essa 

facilidade de busca de informação sobre Belo Horizonte?  

R: Acho que não tem muita. Antigamente, a BELOTUR fazia um material gráfico que 

a gente distribuía no interior de Minas, e a gente divulgava Belo Horizonte nas 

cidades do interior. E pararam com isso, não existe mais. 

R: Não? 

R: Não. A BELOTUR não faz mais. 

R: Eu estou fazendo um trabalho em São Paulo e Rio de Janeiro, para divulgar o 

centro de convenções, custei a arrumar alguma coisa, é muito difícil, falta material.  

R: É tudo fragmentado. 

R: O custo é difícil, a navegação é horrível, as informações são defasadas. 

R: O investimento é pequeno. 

R: Fazer um Portal Belo Horizonte, e ali estariam todas as informações. Eu não sou 

obrigada a saber de cada órgão. 

R: Divulgar mais, talvez. Se existe, é mal divulgado.  

R: É, porque eu não conheço. 

R: Eu também não conheço. 
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P: Eu queria agradecer a participação de todo mundo aqui, para a gente foi 

ótimo. Tivemos uma reunião de informações muito grande. A ideia é de que 

desse trabalho a gente possa reestruturar esse plano de turismo, e a 

expectativa é de que as coisas possam; que essas informações possam 

agregar muito valor. 

R: Espero que sejam úteis a nossa opinião. 

R: E que tenha mais profissionalização no setor. Tem muito profissional bom, mas 

ele não vai se sujeitar a trabalhar por dois mil reais. É questão de lógica. Se eu fiz 

um curso, se eu tenho um currículo, um MBA, falo inglês, eu vou ganhar dois ml por 

mês? Para ficar vendendo a cidade inteira? Não tem lógica.  

P: Obrigado a todos. 

 

FIM 
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3 SÍNTESE DO GRUPO FOCAL: GASTRONOMIA E COMPRAS 
 

 

Abaixo são apresentadas algumas observações sobre a dinâmica do 

grupo bem como a síntese dos principais aspectos ressaltados e/ou recorrentes na 

discussão.  

Apesar da relevância do grupo por representar serviços básicos do 

turismo, a discussão se mostrou bastante inconsistente, relativamente fraca.  Por 

outro lado, revelou a completa desarticulação e falta de lideranças representativas 

do setor.  

Sobre o mercado atual de turismo:  

 Veem que o momento é de oportunidades, mas que estas 

oportunidades não estão sendo transformadas em negócios;  

 Citam como dificuldades para comercialização: as restrições aos 

negócios de atores locais impostas pela FIFA (especificamente para a 

Copa, e avaliam que a Copa das Confederações, por exemplo, deixou 

a hotelaria decepcionada); que o governo deveria facilitar os vistos 

(para o mercado internacional); que os novos empreendimentos de 

hotelaria vão impactar a concorrência e hoje não existem iniciativas 

para ampliar a infraestrutura e a oferta turística disponível nos 

mercados; citam a falta de disponibilidade de acentos e voos;  

 Ressaltam que, embora a infraestrutura hoteleira atual não seja 

suficiente em quantidade e qualidade, o setor privado já está 

investindo em melhorias;  

 Citam o crescimento da classe média como fator positivo para o 

aumento da demanda turística em BH;  

 No caso específico do SESC, seu representante aponta que os 

grandes eventos não tem gerado impacto;  

 Citam que falta espaço para eventos em Belo Horizonte. Exemplificam 

que o “Comida di Buteco”, hoje, não tem local em que possa ser 

realizado o evento de encerramento. Contrapõem com o sucesso do 

produto: o evento atualmente já é realizado sistema de franquia em 16 

cidades; 
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 Dizem que é preciso fortalecer a produção associada (cachaça, queijo, 

etc.). Citam o exemplo da Copa de 86 que transformou a tequila em 

uma bebida mundial, mas identificam que falta visão à Belotur, ao 

governo do Estado e ao COMTUR – Conselho Municipal de Turismo.  

 Também apontam que falta profissionalismo ao trade; 

 Sobre a gestão do turismo, apontam que faltam articulação e liderança 

em BH (“o turismo de BH está uma seleção sem técnico”). Quem 

deveria ser essa liderança? Citam Belotur, BHC&VB – Belo Horizonte 

Convention & Visitors Bureau;  

 Pontos fracos de BH, dizem ser: mobilidade urbana, infraestrutura de 

transporte, capacitação, “não tem atrativos turísticos”, segurança 

pública; 

 Como dificuldades que a cidade vai enfrentar até a Copa, citam: os 

protestos, a deficiência de sinalização, o desafio de melhoraria dos 

atrativos, a limpeza, divulgação eficaz. 

 

Sobre os destinos competidores e compráveis à Belo Horizonte: 

 Destinos com os que comparam: São Paulo (cidade de negócios), 

Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba, Houston. 

 

Sobre o posicionamento de Belo Horizonte: 

 Citam que não existe uma identidade para BH; 

 A imagem atual, na visão do setor, é pautada de elementos como: à 

noite, gastronomia, feira hippie, moda, compras (voltada ao público 

regional); 

 Também relacionam a negócios (vinculam as grandes empresas 

situadas em BH e na região, entendem a cidade como centro 

econômico dinâmico); 

 A imagem de Minas Gerais é vinculada sempre às cidades históricas, 

sendo que Ouro Preto é a principal representação. 
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Sobre a oferta turística de BH: 

 Citam como produtos/atrativos de BH: Circuito da Praça da Liberdade, 

Feira Hippie, Mineirão, Museus, Parques, o INHOTIM, a Vale Verde, o 

mercados Central; 

 Entendem que BH tem atrativos para atrair turistas no segmento de 

turismo cultural;  

 Mas citam a necessidade de promover a extensão da visita do turista - 

“BH mais um dia”; 

 Citam que faltam espaços para eventos culturais;  

 Avaliam a oferta cultural como mediana, justificando-se pela falta de 

equipamentos em qualidade e quantidade, o que não gera demanda 

turística, apenas atende à população local (“a oferta atual tem público, 

mas é a cidade que consome isso”); 

 Sobre o preço de BH, dizem que: o preço é alto, mas não enxergam 

este como um fator impeditivo para ampliar a demanda; BH está cara 

e a oferta não é compatível. Especialmente no contexto da 

gastronomia, dizem que “não vale o que cobra”; 

 Citam a influência da legislação “contra” as atividades do setor 

(ilustram por meio da lei da publicidade, da lei do silêncio, da proibição 

das mesas na calçada); 

 Sobre a importância do entorno para BH entendem que há grande 

dependência de BH sobre seu entorno (dizem que “o que vende é 

isso!”; a importância de BH para o entorno pauta-se de que BH é o 

portão de entrada).  E citam os problemas do entorno como o caso da 

Serra do Cipó, “que está abandonada”, o que pode afetar 

negativamente o turismo em BH; 

 Qual o setor em BH que está mais preparado: identificam a hotelaria 

(mas citam que os serviços “ainda são complicados”).  

 

Sobre a marca: 

 Durante a avaliação, automaticamente reagem relacionando a Marca 

aos problemas dos ícones que ilustra: “a igrejinha é feia”; “a lagoa é 

suja”; 
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 Dizem que a marca representa apenas um ícone da cidade, sendo, 

portanto parcial; 

 E que a marca retrata BH para os moradores, mas não para o publico 

externo.   

 

Ações sugeridas à Belotur:  

 Campanhas de valorização dos produtos típicos; 

 Ampliação e melhoria dos locais/espaços de eventos; 

 Incentivos de lei para o setor; 

 Aplicativos em celular; 

 Melhoria da mobilidade;  

 Informação turística nos mercados e em Minas Gerais, já que BH é o 

portão de entrada para o Estado. Sobre o tema apontam que falta 

material, que a busca no site é “difícil”, e que as informações estão 

defasadas. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A informação qualitativa é essencial para conhecer o público, suas 

opiniões, ideias e atitudes diante do turismo atual e suas perspectivas de mudança, 

o que será fundamental para propor e abordar os programas e ações de marketing 

para o turismo de Belo Horizonte. 

A Etapa 2 da elaboração do Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

para Belo Horizonte e Aprimoramento do Plano de Marketing Atual, o Plano 

Horizonte, constituiu na aplicação de pesquisa qualitativa, por meio de grupos de 

discussão (focus groups), visando conhecer a “opinião bem informada” de Belo 

Horizonte e, de maneira complementar, do mercado turístico, acerca das 

percepções e necessidades do marketing do destino. 

Este modelo de pesquisa visando conhecer a opinião interna do setor 

turístico belo-horizontino foi também adotado no Plano Horizonte em 2005, pois é 

fundamental estabelecer no planejamento mecanismos de relacionamento entre os 

setores públicos e privados e entidades envolvidas com o fomento e promoção do 

turismo da cidade, de forma a garantir sua participação ativa no processo.  

Além disso, essa perspectiva permite enriquecer o trabalho à medida que 

une perfeitamente a contribuição técnica da equipe consultora, baseada em estudos, 

análises e propostas, com um trabalho organizado, participativo e de busca de 

consenso e compromisso por parte dos agentes locais. No futuro, é disso que 

dependerá uma parte muito importante do êxito do plano e de sua implementação. 

Assim, o segundo Produto do trabalho de Elaboração de Plano de Ações 

Estratégicas e o aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte – 

Plano Horizonte apresentou as percepções e necessidades acerca do marketing 

turístico da cidade obtidas em reuniões de grupos com o setor, tendo sido 

constituído por cinco relatórios parciais, conforme está orientado no Termo de 

Referência. São eles: 

 Relatório do Grupo Focal: Representantes dos Órgãos Públicos e 

Privados; 

 Relatório do Grupo Focal: Entidades de Classe e Setor Cultural; 

 Relatório do Grupo Focal: Gastronomia e Compras; 

 Relatório do Grupo Focal: Negócios e Eventos; 
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 Relatório do Grupo Focal: Instituições de Ensino Superior; 

 Relatório de Análise Consolidada da Pesquisa Qualitativa de Grupos 

Focados. 

 

O processo metodológico orientou-se na implantação global da pesquisa, 

baseando-se nos seguintes passos: 

1. Planejamento de Pesquisa, elaboração de briefing e aprovação do 

roteiro de discussão; 

2. Seleção e indicação dos grupos de profissionais por reunião de 

discussão, e validação junto à Comissão de Acompanhamento na 

Belotur; 

3. Aprovação da agenda geral e organização operacional da pesquisa; 

4. Mobilização e confirmação dos participantes por meio de ofício e 

contatos por e-mail e telefone; 

5. Realização das reuniões de discussão, na metodologia de focus 

group; 

6. Transcrição e processamento de dados por reunião;  

7. Consolidação dos relatórios de pesquisa por grupo focal; 

8. Elaboração de relatório consolidado de análise da pesquisa, 

apresentado separado. 

 

O conteúdo que está sendo apresentado na sequência aborda a 

implantação da pesquisa junto ao Grupo Focal Negócios e Eventos, 

contemplando o descritivo metodológico da pesquisa, aplicada é este grupo focal; 

transcrição das discussões e entrevistas na íntegra; uma breve síntese dos 

resultados do grupo focal, bem como os apêndices pertinentes (briefing da pesquisa 

e roteiros de entrevista, modelo de ofício, registro em vídeo, e controle de 

participantes). 

Observa-se que a numeração aplicada na identificação dos grupos de 

discussão utilizada no briefing e nos preparativos da pesquisa (Grupos de 1 a 7) foi 

elaborada em função da agenda prevista, e foi revisada para a organização do 

Produto 2, de forma a ser adequado ao conteúdo dos relatórios parciais que 

compunham a etapa. As referências são feitas por cada discussão, renumeradas de 

1 a 7 na sequência de apresentação nos conteúdos parciais. 
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 A adesão, na maioria das reuniões de discussão, foi abaixo do esperado. 

Ao longo do processo de elaboração deste trabalho, esse fato vem tornando-se um 

indicador da própria pesquisa, ratificando a grande desarticulação interna e externa 

do turismo de BH, frequentemente citada nas reuniões.  

Em alguns casos, buscou-se a complementação do grupo de foco por 

meio da aplicação de entrevistas em profundidade, a fim de dar maior relevância à 

opinião representativa do setor de interesse da pesquisa. Em função da 

incompatibilidade de agenda ou casos de atrasos, alguns profissionais foram 

realocados em reuniões de discussão diferentes à dos grupos focais à que deveriam 

estar relacionados, conforme consta no controle de participações disponível nos 

apêndices. Como os casos foram pontuais, não houve prejuízo ao resultado final da 

pesquisa. 

Por fim, ressalta-se que este relatório parcial e o relatório de análise 

consolidada não esgotam o assunto sobre as perspectivas e necessidades acerca 

do marketing turístico de Belo Horizonte, uma vez que todo este material é subsídio, 

e foi resgatado e analisado com maior profundidade na etapa de atualização do 

Plano Horizonte, no capítulo de Opinião Interna.  
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1 METODOLOGIA DE PESQUISA APLICADA AO GRUPO FOCAL 
NEGÓCIOS E EVENTOS 

 

 

1.1 Objetivo geral da pesquisa 

 

 

Conhecer a “opinião bem informada” do setor de negócios e eventos de 

Belo Horizonte, acerca das percepções e necessidades do marketing turístico da 

cidade, e ouvir as lideranças e os agentes no processo de planejamento. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Conhecer, na visão destas lideranças e profissionais do segmento, as 

oportunidades e ameaças, os pontos fortes e fracos de Belo Horizonte 

no contexto turístico do Brasil; 

 Apreender elementos de identidade que devem ser agregados à 

imagem turística de Belo Horizonte na opinião das lideranças e 

agentes do segmento de turismo de negócios e do turismo de eventos; 

 Conhecer as expectativas do grupo em relação ao futuro do turismo de 

Belo Horizonte; 

 Conhecer as percepções e necessidades sobre os programas, 

projetos e ações de marketing turístico de Belo Horizonte;  

 Testar os competidores de BH; 

 Identificar o posicionamento da marca turística de Belo Horizonte; 

 Aprofundar o conhecimento sobre a opinião do mercado atual de Belo 

Horizonte, especialmente sobre a demanda de turismo de negócios e 

de eventos. 
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1.3 Método de pesquisa 

 

 

Pesquisa survey com levantamento de dados qualitativos. 

 

 

1.4 Técnica de pesquisa 

 

 

Grupos de foco. 

 

 

1.5 Universo 

 

 

Agentes diretos e indiretos de fomento/comercialização do turismo de 

negócios e do turismo de eventos de Belo Horizonte. 

 

 

1.6 Amostra 

 

 

1 reunião de discussão, aplicada em 28 de agosto de 2013, sendo: 

 DISCUSSÃO 6: Empresários e entidades ligados ao setor de eventos 

e à Indústria e Comércio (fomentadores do turismo de negócios). 

 

 

1.7 Amostragem 

 

 

Os entrevistados foram selecionados por conveniência, levando em 

consideração a sua representatividade no contexto do grupo pesquisado. O grupo foi 

organizado por público-alvo, de forma a preservar uma participação máxima de 10 

profissionais por reunião de discussão.  
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1.8 Registros em vídeo e transcrições 

 

 

Para preservar a confidencialidade das opiniões, os registros em vídeo 

foram disponibilizados sem áudio. Também, durante as transcrições, os 

participantes são identificados por “Participante” ou “Convidado”.  
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2 DISCUSSÃO 6: A OPINIÃO DO SETOR DE NEGÓCIOS E EVENTOS 
 

 

A reunião de discussão 636 foi realizada em Belo Horizonte no dia 28 de 

agosto de 2013, às 17h. Contou com a participação de 5 profissionais, 

representando as seguintes organizações: BHC&VB – Belo Horizonte Convention & 

Visitors Bureau, PROMINAS – Companhia Mineira de Promoção, Instituto Estrada 

Real e FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, SINDPROM 

– Sindicato de Empresas de Promoção, AMOTE – Associação Mineira de 

Ecoturismo37. 

 

Figura 12 - Registro da reunião de discussão 6 

 

Fonte: Chias Marketing. 

 

  

                                            
36

 Refere-se ao antigo Grupo 3: Setor Negócios e Eventos, conforme consta no briefing de pesquisa. 
37

 Realocado do Grupo 5 (Receptivo). 
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2.1 Transcrição da discussão 6 

 

 

Data da Pesquisa: 28/08/2013  

Moderador: Fernando Gilbert 

 

P: (...) Tempo. Ai, vocês vão me falar. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês 

o que nós vamos fazer. Todo mundo já teve oportunidade de participar de uma 

reunião de grupo foco em pesquisa? Então, para você, já está em casa e pra 

vocês eu vou explicar o que é isso. Vamos fazer uma rodada de discussão 

como se fosse uma reunião mesmo. Eu vou fazer o papel de moderador, vou 

instigar vocês com algumas perguntas para extrair algumas informações de 

relevância muito grande para o trabalho que a gente está fazendo, e aí eu 

queria que todos pudessem participar dando a opinião sem constrangimento. 

Se houver divergências de opiniões, elas serão muito válidas pra nós também, 

por que a ideia é a gente entender como que cada um enxerga esse tema que a 

gente vai discutir daqui pra frente. Primeiro eu queria apresentar pra vocês, 

todo mundo que está aqui conhece ou já ouviu falar da Chias Marketing? 

R: Não 

P: A Chias Marketing é uma empresa de consultoria e marketing, especializada 

em projetos especiais para destinos turísticos, então, basicamente, só pra 

vocês terem uma noção de alguns trabalhos que ela fez: ela fez o plano de 

turismo para Belo Horizonte, o plano de turismo para o Rio de Janeiro, para 

São Paulo, Brasil, Santiago do Chile, Buenos Aires, para a candidatura de 

Barcelona às Olimpíadas. Então, são vários trabalhos que ela desempenha 

desenvolvendo planos turísticos pra viabilizar determinados destinos.  Meu 

nome é Fernando, eu sou diretor do Instituto Olhar, que é um instituto de 

pesquisa e a estamos aqui para poder conversar um pouquinho. A minha 

formação, especialização, mestrado, tudo é na área de marketing. Então, é uma 

área que, querendo ou não, é um pouco complementar á atuação de vocês no 

mercado. Vamos poder explorar e discutir um pouquinho disso, e eu quero ter 

bem uma visão de vocês em relação aos objetivos que vamos citar aqui, que 

fazem parte desse trabalho que está sendo pensado. Vocês estão vendo: 

temos um microfone de captação de som ambiente. A gente tem dois 
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pendrives que estão fazendo uma gravação, também temos uma câmera de 

filmagem. Do lado de cá nós temos uma sala que parece uma sala de detetive 

de filme. Do lado de lá tem algumas pessoas que estão observando e vão 

escutar o que a gente estará discutindo. A ideia de fazermos todo esse registro 

de filmagem e de gravação é para que a gente possa resgatar todas as 

informações que foram discutidas aqui. Apesar de vocês estarem com os 

nomes aí, nós temos uma garantia pelo código de ética do instituto de 

pesquisa e responsabilidade técnica, também com a realização desse trabalho, 

de não divulgar as informações que vão ser repassadas aqui. Elas vão ser 

apenas de uso exclusivo para o desenvolvimento do trabalho e as pessoas 

que estão participando dos grupos. Vocês estão fazendo parte do terceiro 

grupo, a gente não vai ter uma identificação individual de cada um, tá? Então, 

vocês vão ser chamados de participante 1, participante 2, participante 3 e nós 

não vamos identificá-los para efeito de nada. Para efeito de divulgação, vocês 

podem ficar tranquilos que o uso da informação será apenas para a finalidade 

dos objetivos do trabalho, que é a estruturação de um plano de marketing 

turístico para Belo Horizonte. Então, a ideia é reunirmos informações de 

pessoas que julgamos serem relevantes e importantes, dentro desse cenário 

de turismo em Belo Horizonte, para que possamos buscar informações para 

que isso tudo possa ser estruturado da melhor maneira possível. Para dar uma 

resposta um pouco mais condizente com a realidade de atuação de cada uma 

das áreas e setores do turismo. À medida que eu for colocando algumas 

perguntas, gostaria que cada um tivesse o cuidado de não falar junto um com 

o outro, por que, às vezes, vai ficar difícil de voltar lá no áudio e escutar o que 

cada um falou. Então, podem me solicitar a participação, que a gente vai tentar 

fazer com que todo mundo converse e possa colocar um pouquinho da sua 

experiência. Vamos aos objetivos do estudo: visa conhecer a opinião bem 

informada do mercado, as percepções e as necessidades do marketing 

turístico da cidade de Belo Horizonte, e aí, especificamente nós vamos discutir 

alguns temas. Primeiro: conhecer a fundo as oportunidade e ameaças, os 

pontos fortes e fracos da cidade, elementos de identidade que devem ser 

agregados à marca Belo Horizonte, expectativa dos diversos setores sobre o 

turismo de BH, necessidade sobre programas, projetos, ações para o fomento 

do turismo local, identificar possíveis competidores de BH e identificar o 
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posicionamento da marca turística de Belo Horizonte. Para iniciar e a gente 

compartilhar um pouquinho de informações, eu queria que cada um se 

apresentasse, para que os outros membros também possam conhecer um 

pouquinho de cada um, e a gente possa começar a trocar experiências. Eu 

queria que cada um falasse o nome, a profissão, a empresa que representa e o 

tempo de atuação no mercado. Vai começar para mim? 

R: Eu sou o Participante; sou presidente da Associação Mineira de Ecoturismo, que 

é a AMOTE, sou proprietário da Tauanã Turismo, Turismo Eco-Pedagógico, Esporte 

e Aventura. Sou guia de turismo. Eu cheguei aqui neste estado, porque eu fiquei 

sabendo eram mais ou menos dez horas da reunião e eu estava na trilha entre Belo 

Horizonte e Macacos, dentro d’água já. Tenho 30 anos de mercado, de trabalho 

exclusivamente direcionado de turismo diferenciado, para grupos de estudantes 

onde desenvolvemos os projetos de educação ambiental durante todas as 

atividades, como também cidades históricas, grutas e outras atividades relativas. 

R: Eu sou a Karina, eu sou da Belo Horizonte Converte, na área de eventos, turismo 

de negócios, já trabalho a mais de dez, vinte anos, agora, com turismo de eventos 

tem um ano. É só isso, a Belo Horizonte Converte todo mundo conhece. 

R: Meu nome é Participante; eu sou engenheiro de formação com pós-graduação 

em comercio exterior, e com turismo eu mexo há seis anos, eu sou diretor geral do 

Instituto Estrada Real. 

R: Eu sou Participante, eu mexo com eventos já há vinte e cinco anos, e milito na 

Sala Turismo há muito tempo, inclusive com a SETUR, com Convention Bureau e 

várias outras. 

R: Eu sou Participante, sou formado em comercio exterior. Faz dois anos que eu 

trabalho na PROMINAS, como assessor da vice-presidência e agora também com o 

gerente do convenio do IEL que cuida do passaporte turístico do Minas Pass. Eu 

estou representando a Convidada, que queria estar presente, mas está em São 

Paulo. 

P: É de onde esse sotaque? 

R: Bélgica.  

P: Ah! Veio de longe, pegar um calorzinho aqui, “né”? Vamos lá, gente, Eu vou 

começar a fazer algumas perguntas para vocês. A primeira delas é que vemos 

que estamos vivendo num momento diferente no país e num momento 

diferente também para o turismo... 
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R: Se por um acaso um motorista de táxi vier devolver um óculos, é meu, eu deixei 

no táxi dele, “tá”?  (INCOMPREENSÍVEL 8’20’’) 

P: Mas eles costumam devolver, eu acho que eles até têm uma cobrança para 

que seja devolvido também. Bem, a gente está vivendo um momento diferente 

no cenário brasileiro e eu queria primeiro entender pra vocês, entender da 

parte de vocês como está esse mercado de turismo no Brasil hoje? Como é 

que, hoje, vocês enxergam o mercado de turismo no Brasil? Quem quer 

começar pra mim? Participante 1. 

R: Eu acho que é um mercado que, por essa fase que você está falando por essa 

fase de Copa das Confederações que nós encerramos recentemente, Copa do 

Mundo que nós vamos enfrentar ano que vem, ele está muito conturbado, não é? A 

gente tem as informações de algumas pesquisas que foram feitas na Copa das 

Confederações que dizem que 38% dos turistas que vieram pra assistir jogo, ficaram 

em casa de parentes, amigos e resolveram não enfrentar as tarifas de hotéis que 

estão absurdamente caras para época de julho. Hoje, eu li no jornal, que as tarifas 

dos hotéis para a Copa do mundo aumentaram cinco vezes... 

R: Quinhentos por cento. 

R: E isso é um problema seríssimo. Esse problema já ocorreu na copa do mundo da 

Coréia e Japão. O Brasil não aprendeu; os hoteleiros... Já ocorreu na Copa da África 

do Sul, o Brasil não aprendeu e aconteceu na Copa das Confederações e o Brasil 

continua não aprendendo, não é? Então eu acho que esse é o primeiro problema. O 

segundo problema é, infelizmente, a mentalidade de alguns empresários, porque 

nós, do setor turístico, conseguimos junto ao Ministério do Turismo, verbas para 

capacitação e nós tínhamos condição de formar mil turmas e formamos vinte, por 

quê? Porque, por exemplo, a capacitação do garçom, o proprietário do restaurante 

virava “pro” garçom e falava “O seu serviço é de dez as dezesseis, eu vou te incluir 

pra fazer um curso de sete às nove da noite depois do expediente.” Aí ele falou “Ou 

você me paga hora extra ou eu não faço, ou então você me põem pra fazer o curso 

dentro do horário de trabalho.” Então, perdeu-se um tempo muito grande que é 

irreversível. Perdeu-se uma oportunidade de preparar os nossos garçons para 

atenderem um público internacional. Perdeu-se a oportunidade de mostrar que Belo 

Horizonte, além da hospitalidade do mineiro, está bem preparada pra atender um 

turismo internacional, eu acho que não está. 
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P: Então esse cenário, você está enxergando como uma oportunidade, mas 

com certo pessimismo em função da desorganização de tudo que está 

acontecendo? 

R: Eu acho que falta uma liderança muito bem estabelecida no setor de turismo pra 

chegar perto desses empresários, perto desse pessoal como um todo e falar: “gente, 

tudo bem que a situação está difícil, vocês não estão ganhando muito dinheiro, mas 

por causa de uma Copa das Confederações e uma Copa do Mundo.” Nós vimos na 

Rede Globo, uma semana antes do início da Copa das Confederações, uma 

repórter, entrevistando uma gerente de um hotel em Brasília, virou e falou para ela 

assim “que nós estamos com informações aqui que os hotéis, alguns hotéis vão 

multiplicar por cinco o valor das diárias. Por que vocês estão fazendo isso?” “Não; 

diária de hotel é um valor de... É uma questão de mercado, demanda e oferta. 

Quando aumenta a demanda, a oferta cai, e aí você tem que reajustar um 

pouquinho.” “Mas o hotel da senhora aumentou a diária de seiscentos para mil e 

quinhentos na época da Copa das Confederações.” A mulher não respondeu; a 

gerente do hotel. E por aí vai. Então, no meu modo de entender, que não sei se é o 

de todo mundo, eu acho que esse é um problema, essa é uma ameaça. A 

oportunidade foi aberta há dois anos, e eu acho que tem muito pouco tempo pra 

recuperar para a Copa do Mundo. Mas, se houver um trabalho ou, um retrabalho, 

grande junto a esse pessoal, eu acho que se consegue fazer alguma coisa. 

P: Nós vamos discutir muito ainda dois pontos do que você falou, mas eu não 

vou me antecipar um pouquinho na discussão não, queria primeiro escutar a 

opinião de todo mundo. 

R: O que eu acho é que existe uma falta de conscientização do empresário e 

principalmente do empresário mineiro, que ainda encara o turismo com pouco caso. 

Não existe aquela “Isso é bom, isso vai ser ótimo; a cidade vai vibrar”, não. Não 

existe essa conscientização. Não é, Participante 2? A gente sente isso diariamente 

no nosso trabalho... 

R: O empresário não quer fazer do turismo um business. Ele quer usar algo no 

(INCOMPREENSÍVEL 12’43’’)... 

R: ... Ele quer aproveitar. 

R: Como na Copa das Confederações, eu entendo que os empresários, a hotelaria, 

os restaurantes e os espaços esperavam muito da Copa das Confederações, 

enquanto a Copa das Confederações deveria ter. Serviu para ser um treino para se 
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mostrar e se avaliar se eu estou preparado ou não para a Copa do Mundo. Mas, não 

é a Copa do Mundo, nem a Copa das Confederações, não é o que vai salvar o 

business dele. Vai fazer com que ele se prepare melhor, para que ele continue 

atendendo e sobrevivendo no pós Copa. Nós, brasileiros, sabemos receber o turista 

na praia, na areia. Nós não sabemos receber o turista no dia-a-dia para um trabalho, 

para receber um executivo que vem para a cidade, que vem fazer um trabalho, vai 

estender isso por um final de semana e que vai ter interesse em trazer a família 

dele. Nós somos um tipo de, no meu ponto de vista, nós trazemos um turista pra um 

evento, nós não trazemos para os próximos, nós trazemos somente pra um. Ele vem 

se choca e vai embora, e após a Copa, com toda essa repercussão negativa que 

teve, nós tivemos duas repercussões. Uma a Copa foi fantástica, para a FIFA, certo?  

A FIFA lucrou. 

R: Cartas marcadas, amor. 

R: Não é? Foi fantástico para a FIFA, não tem discussão, agora, e para a imagem do 

país, que passou por todo aquele momento que foi prá fora? Você é belga, o que os 

seus familiares acharam que estava acontecendo no Brasil? 

R: Eles estavam bastante preocupados com a situação, mas, igual eu falei, de certa 

maneira a repercussão foi muito maior do que a realidade mesmo. Na Europa, tem 

manifestação desse tipo com frequência, e não é por isso que vai se deixar de viajar 

para a Europa. Eu acho que teve um efeito de divulgação que não estava muito bom 

para o exterior, isso é mais uma questão de mídia. 

R: Lá na Europa, mas quando você fala ninguém hoje vai para a Síria, para o Egito 

certo? E quando o europeu fala no Brasil ele não pensa em Europa, ele pensa África 

do Sul ele pensa Síria, essa é a imagem que nós temos. 

P: Nessa discussão, eu não quero me alongar muito, nessa questão política, 

por que ela vai acabar saindo do tema e o foco dessa manifestação política ela 

não é... Ela depende de vários fatores que... É uma discussão muito complexa, 

é muito polêmica não é? O Brasil ainda está se encontrando nessa situação e 

não soubemos lidar com ela e eu acho que ainda vai levar um tempo pra poder 

amadurecer o que aconteceu. Então, só para a gente não desvirtuar demais 

esse foco, nós estamos aqui com uma pessoa com uma visão muito diferente, 

talvez de fora do que a gente está habituado. Você veio da Bélgica, não é? E eu 

queria entender como é que você está enxergando esse cenário do turismo no 

Brasil? 
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R: Eu acho que o cenário do turismo reflete um pouquinho a cultura brasileira num 

geral. A gente não tem um... É tudo provisório, vem desde a colonização, é tudo 

provisório, as construções são provisórias, as soluções provisórias de transporte, é 

tudo no provisório, e o turismo está na mesma situação. Tem um evento aí, vamos 

quebrar o galho desse jeito, não tem estratégia de planejamento para os próximos 

vinte anos. Quando se fala de planejamento é para os próximos seis meses, o 

próximo ano. Isso é no turismo e nos outros setores também no Brasil. Eu, o que eu 

percebi, assim quando cheguei há cinco anos no Brasil, é um certo despreparo 

mesmo pra poder receber o estrangeiro, por que a valorização da língua 

estrangeira... Eu fui à BELOTUR, há cinco anos atrás, quando eu cheguei. Pedi 

umas informações básicas, ninguém sabia me falar em inglês no próprio local da 

BELOTUR. Bom, ao longo do tempo, eu vi que tinha um trabalho, fiquei sabendo da 

Rede Turismo que queria fazer a... Captar mais pessoas, mas tinha o problema do 

empresário, que não enxerga o benefício ao longo prazo. Ele só enxerga o beneficio 

em curto prazo. Para mim, isso é o maior problema, o beneficio em curto prazo. 

R: Conscientização.  

P: É um ponto de vista muito bacana, me fala aí Participante 3. 

R: Vou pegar mais o meu lado, que a gente sentiu na pele principalmente nos 

últimos vinte anos, quando a gente começou a ralar com esse negocio de turismo, 

depois ecoturismo. Tentamos mobilizar diversas formas, sempre pensando assim: 

“Ah, nós vamos resolver hoje para amanhã, a gente tapa o buraco e tenta 

recuperar.” O que nós percebemos nessa Copa das Confederações e outros 

grandes eventos (INCOMPREENSÍVEL 17’41’’) para cá, o que nós vimos, o turista 

chegava aqui e não procurava os nossos serviços. Os nossos serviços eram coisas 

secundárias, no momento em que eles não conseguiam fazer mais nada. Por que 

chegavam aos locais, o turista com o taxista fazendo o serviço, com o parente. 

Então, acabou surgindo esse mercado paralelo, que acabou desbancando a maioria 

das empresas. Só pra citar um exemplo, nos últimos vinte anos, de todas as 

empresas que estavam lidando com ecoturismo, hoje nos temos três... 

R: “Quê isso”! 

R: Quantas? 

R: Três lidando diretamente com ecoturismo e os três estão pensando em parar 

também, por quê? É... Por altos investimentos, custo alto de operação e na hora de 

por o produto, a oferta, a demanda não está existindo para a gente. 
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P: Legal; agora é... Vocês acham que esse mesmo fator que vocês estão me 

falando, ele faz parte só do cenário de Belo Horizonte, ou ele faz parte dos 

outros municípios também? 

R: Para mim é no Brasil inteiro. 

R: Eu acho! 

P: Tem alguém para vocês que está se preparando um pouco melhor? 

R: São Paulo, quem se preparou um pouco melhor foi São Paulo. 

R: Você perguntou alguém de vocês? De nós todos aqui? 

P: Vocês me falaram muito sobre... Vocês me remeteram sempre um 

pouquinho na fala de vocês não direta, mas às vezes indiretamente sobre uma 

situação local, da situação de Belo Horizonte. E aí eu perguntei: todos os 

municípios do Brasil estão na mesma situação? Quem é que está 

possivelmente mais avançado nesse processo?  

R: Eu estou achando que São Paulo está procurando se preparar e Salvador. 

R: “Olha”, eu estive em Salvador há dois meses fazendo uma palestra para a 

associação, participando de um evento lá da ABAV. Eu ia fazer uma palestra, a 

palestra acabou sendo cancelada, porque houve um desentendimento lá de local, de 

horário, de não sei o quê e eu tinha tempo, o tempo em que eu faria a palestra eu 

tinha disponibilidade e eles iam fazer uma palestra do Ministério de Turismo para o 

pessoal. Ia falar exatamente do PRONATEC, esse programa que gerou recursos 

para capacitação e os técnicos do Ministério de Turismo falaram que o estado da 

Bahia aproveitou muitíssimo bem esses recursos. Treinou e capacitou muitas 

turmas. Essa palestra foi no primeiro dia em que eu cheguei. Eu fiquei três dias em 

Salvador e eu nunca me senti tão bem tratado por um motorista de táxi, por garçom, 

pelo pessoal da hotelaria, por tudo. Eles aproveitaram a oportunidade. Nós não 

aproveitamos e não sei se vamos ter tempo pra isso. 

P: Vocês enxergam esse cenário então em outros municípios, tiveram alguma 

realidade? 

R: Eu tive a realidade justamente de Salvador e de São Paulo, por que eu atuo muito 

em São Paulo. 

R: Está diferente! 

P: Está andando? 

R: A mentalidade é diferente, existe a vontade, agora enquanto à Copa... 

P: E quanto à hospitalidade do mineiro, o que você está achando? 
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R: Eu acho que vai demorar. 

P: A “mineiridade” atrapalha? 

R: A “mineiridade”, a autoestima do mineiro, a consciência de que ele precisa fazer 

negócios, não é? É do turismo que ele precisa pra fazer negócios. É... Você entra 

em um táxi de Belo Horizonte e ele fala assim “Isso está uma porcaria, o trânsito não 

anda, o prefeito não faz nada, o governador, muito menos, a Câmara não serve pra 

nada”, então ele tá desgostoso com toda essa situação; e ele é a primeira pessoa 

que recebe o turista.  

R: E ele não faz nada. 

R: Ele não sabe um ponto turístico de Belo Horizonte. É o tipo da coisa. Eu entendo 

que você também tem os paralelos, não é? Os que sabem, mas normalmente eles 

não sabem. Eu posso falar de cadeira, por que eu não dirijo, então, eu só ando de 

táxi. Eu pego uma média de seis táxis por dia. Então, eu converso com todos. Você 

sente essa autoestima. 

R: A falta de autoestima. 

R: A autoestima de BH é muito baixa. 

R: Muito baixa. 

P: Isso é um dos fatores que está emperrando? Uma das coisas que o 

Participante 4 falou que eu acho muito importante na fala dele, que é a questão 

da articulação, que está sendo muito mal realizada. 

R: Do privado e o público. 

P: Mas essa falta de articulação, aí foi joia ter falado do privado e público, ela... 

É isso que está emperrando o negócio? 

R: Não, o que emperra são os mineiros. O mineiro tem a preocupação, ele não tem 

a preocupação do negócio dele, ele quer saber como você vai ganhar. Não quanto 

ele vai ganhar, ou não quanto vai ser bom pra ele esse crescimento, não! Ele quer 

saber quanto você vai ganhar. Enquanto perdurar essa mentalidade, esse 

pensamento, nós não vamos chegar a lugar nenhum não. 

R: Eu diria que esse imediatismo do pessoal em termo de resultado é prejudicial. A 

articulação eu não diria que é só em Minas, eu diria que a articulação é nacional. 

Nós todos estamos tendo problemas seríssimos hoje, para telefone celular. Por 

exemplo, na Copa do Mundo, que vão vir, espera-se que vão vir um milhão de 

estrangeiros e mais a movimentação interna do Brasil, e quanto mais a pessoa se 

movimenta, mais ela usa o celular. O que vai virar um caos.  Não vamos nem entrar 
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no mérito do trânsito, que nós vivemos todo dia. Mas eu, como sou engenheiro, 

tenho essa visão, digamos assim, da parte técnica, eu temo que a Copa do Mundo 

aqui vá ser catastrófica. 

P: Agora, como é que está o (INCOMPREENSÍVEL 23’43’’) nesse papel de 

articulação? 

R: Bom nós estamos nessa história com várias Câmaras não é? Vários conselhos 

conversando, aliás, eu tenho até que corrigir uma fala que direi, é “a distância do 

publico privado”, mas é o resultado do imediatismo. É a necessidade do fazer agora, 

não é? Estamos todos nessa turma aqui, a gente está sempre se encontrando para 

conversar sobre o que podemos fazer, e o que é necessário fazer para melhorar. 

Nós sabemos que o que nós estamos planejando e buscando não vai resolver para 

a Copa, não é? É uma coisa à longo prazo, certo? O (INCOMPREENSÍVEL 24’30’’) 

deve estar trabalhando e se articulando sempre, desde a presidência atual não é? 

De outubro para cá. De outubro para trás, eu não posso falar. 

R: Claro. 

P: Bacana. Agora eu queria a opinião de vocês sobre qual é a situação atual da 

produção e da oferta turística de Belo Horizonte? Fala para mim aí. 

R: Belo Horizonte é, quando a gente volta naquela historinha lá, que não tem nada 

pra se ver que o taxista fala, “Não tem nada pra se ver em Belo Horizonte”. Hoje, eu 

faço doze city tours em Belo Horizonte para perfis diferentes, você consegue criar os 

tópicos de acordo. Em Belo Horizonte se oferta de tudo, agora o que eu vejo assim 

é... 

P: Me dá alguns exemplos. 

R: Olha, você pode fazer um tour em Belo Horizonte trabalhando só o tour da 

imigração, você pode fazer um tour só de comércio, você pode fazer um tour só de 

botânica em Belo Horizonte, a quantidade de parques municipais que nós temos, 

nós temos um dos melhores circuitos históricos concentrados num lugar só. Então, 

são coisas que a gente pode fazer de imediato, para nós aqui. São coisas que se 

faz. Eu queira voltar um pouquinho atrás, quando se fala que, está todo mundo é... 

Não querendo, não está com boa vontade, mas o que eu sinto muito, nesses anos 

todos, é que a gente não tem onde se espelhar. Se eu não tenho em quem me 

espelhar ou a quem ver, não tem referência. Nós não temos referência de turismo, 

nós não temos políticas. Às vezes, a gente vê assim: que ela parece hoje para 

solucionar amanhã, e depois ela morre. Vários postos que foram criados pra receber 
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o turista que chegava; ao final o empresário falava “Isso aqui não vai dar certo”, por 

quê? Eles não conviveram com a situação. Queriam implantar certas metodologias, 

igual esse Pass que está saindo agora. Eu, pessoalmente, não acredito nisso, não 

estou acreditando nisso (INCOMPREENSÍVEL 26’16’’). Mas o tempo curto de 

execução dele, o consumo rápido do produto, obriga o cara a gastar num tempo 

limite muito curto. Ele não tem uma taxa de ocupação nos hotéis, ele não tem 

consumação, então assim nós temos que criar políticas que obriguem o turista a 

ficar aqui de uma forma mais justa, indiretamente. 

R: Que ele sinta prazer. 

P: A sua opinião é que Belo Horizonte tem uma boa oferta turística? 

R: Tudo que você precisar, você tem em Belo Horizonte. 

R: Têm muita coisa mesmo. Quando eu cheguei, há cinco anos atrás, as pessoas 

me falavam: “Por que veio cair em BH?”. Mas ao longo do meu primeiro ano, eu 

viajei pra outras cidades, São Paulo e Rio. E Belo Horizonte é muito mais agradável 

de viver, de visitar. As pessoas falam mais de Brasília, por causa das obras de 

Oscar Niemeyer. Tem tantas em Belo Horizonte, que ninguém consegue falar. A 

arquitetura em Belo Horizonte é muito importante e ninguém toca nesse aspecto e 

tem muita coisa. Pessoas viajam para Brasília só pra ver prédios. As pessoas de 

Belo Horizonte não valorizam Belo Horizonte. Tanto, que o mineiro não valoriza seu 

local, não vai falar para os taxistas, para os hotéis, nunca vai falar. O maior trabalho 

é falar primeiro para o belo-horizontino o quando a cidade dele é boa. 

R: O que tem aqui, não é? 

R: É. O que tem aqui para fazer. 

R: E um clima invejável. 

P: Lista pra mim o que tem então em Belo Horizonte. 

R: Circuito Niemeyer. 

R: Posso interromper um minuto? 

R: Pode. 

R: A BELOTUR está desenvolvendo um trabalho notável de vários circuitos de Belo 

Horizonte que ela vai trabalhar. Então, tem o Circuito da Cerveja Artesanal, o 

Circuito da Moda, o Circuito do Mercado Central e suas vizinhanças, sei lá, são 10 

ou 12, o Circuito dos Barzinhos. Belo Horizonte, proporcionalmente, é a cidade com 

mais bar no mundo. Deu no New York Times, a cidade que tem o índice maior de 

barzinhos. Então, são dez ou doze circuitos; Circuito Niemeyer que, 
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obrigatoriamente, passa pela Pampulha, Circuito de Parques que você citou. Enfim, 

a BELOTUR está fazendo um trabalho notável hoje. Desculpa te interromper, tá? 

R: Não, mas pode; você só completou. 

R: Tem muita coisa. 

P: E a qualidade dessa oferta turística? 

R: É boa. Eu acho que boa, é variada. Agora, nós voltamos ao inicio que, se ele 

chegar num restaurante hoje, e pedir alguma coisa em inglês, vai ser difícil de ele 

ser atendido. 

P: O problema da qualidade então é da capacitação? 

R: É aquilo que nós dissemos lá no começo, que eu disse lá no começo: 

capacitação. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo: há três anos eu fui a 

Dublin, na Irlanda. Eu estava na Europa e o Governo do Estado, a Secretaria de 

Estado me pediu pra fazer uma palestra lá num evento que teve em Dublin. Peguei 

um carro no aeroporto, um táxi e conversando com o motorista ele virou para mim 

assim: “O senhor conhece Dublin?” Eu falei “Não.” “Daqui até o hotel do senhor dá 

uns trinta ou quarenta minutos de carro, o senhor quer conhecer Dublin? Eu vou 

falando tudo que tem na cidade para o senhor. Tudo! Aqui é o hotel do Bon Jovi, ali 

tem uma cervejaria que fabrica cerveja há quinhentos anos, ali tem uma fábrica de 

uísque que faz o melhor uísque do mundo e tal.” Eu ia ficar na cidade um dia, e iria 

embora no outro, mas fiquei três dias na cidade. Fui à cervejaria pra tomar cerveja, 

fui à whiskeria pra tomar uísque, fui ao hotel do Bon Jovi, que eu sei que é um 

cantor, mas não é a minha especialidade não, mas eu conto pra todo mundo “Já fui 

ao hotel do Bon Jovi”, não é? O motorista que me fez ficar lá mais dois dias, o 

motorista de táxi. 

R: O Rio tem um, uma vez eu peguei um táxi no aeroporto de Congonhas, digo 

Guarulhos prá... 

R: Não, Santos Dumont. 

R: De Santos Dumont para (INCOMPREENSÍVEL 30’12’’) e o motorista de táxi 

queria fazer, por quer queria fazer o turístico. Ele falou assim “Eu te mostro tudo que 

tem ate lá” e foi falando aqui é isso, isso é isso, isso é isso... Eu não sei se os 

nossos taxistas têm capacidade, se existe essa questão do guia, mas no mínimo ele 

tem que passar na frente da Cidade Administrativa e falar que aquilo é a Cidade 

Administrativa, foi feita pelo Oscar Niemeyer, ele tem que contar uma historinha, é o 

mínimo que ele tem que fazer. 
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R: Já que você falou a questão do guia, não adianta termos ofertas de produtos, 

mas não termos profissionais. (INCOMPREENSÍVEL 30’53’’) se eu precisasse hoje 

de cinco guias eu não teria. 

R: Essa informação é importantíssima. 

R: Hoje, olha só, eu tenho três grupos circulando com grupos meus, eu consegui 

dois outros guias, eu fui obrigado a sair com um grupo, porque não tinha profissional 

para sair. 

R: E como vai ser na Copa? 

R: Não vai ter profissional pra trabalhar. Na Copa das Confederações, não tinha aqui 

em Belo Horizonte, o pessoal falou que não ia trabalhar, porque não ia dar nada 

mesmo. E o que aconteceu, a paralisação. 

R: Não, e se não tivesse a paralisação... 

R: Me contrataram um serviço, eu mobilizei uma equipe para poder trabalhar. 

Chegou ao hotel aí o pessoal falou que ia fazer a paralisação na Antônio Carlos. 

Ninguém saiu do hotel. 

R: Tá, mas tudo bem. 

R: Todo mundo saiu às dez horas da manhã para ir para o Mineirão. 

P: Agora, o seguinte, gente: e os preços? Os preços praticados em Belo 

Horizonte, eles são altos? Caros? Acessíveis ou não? 

R: São altos, restaurantes bons e mais caros que em Paris e em Bruxelas. É muito 

caro. Hotéis, nem se fala! 

R: Inclusive existe uma... Você chegou a ver na última ata (INCOMPREENSÍVEL 

31’55’’). Enviaram uma planilha com os preços e com as taxas dizendo que BH não 

é a mais cara, e sim a capital, a quarta capital mais cara do Brasil e que a mídia está 

divulgando. Eu estou apenas repetindo o que eu estou ouvindo, tá? Não é opinião 

minha não. E que a mídia está divulgando Belo Horizonte como a cidade mais cara 

da Copa, sendo que ela não é. Ela está em quarto lugar. E que é uma das cidades 

que mais se investiu em hotelaria prá se preparar prá Copa. Neste momento, Belo 

Horizonte, realmente, é a cidade mais cara? Hoje, eu não sei falar. 

R: Pode ser pela qualidade de serviço, você tem um ou dois hotéis de quatro 

estrelas no máximo e o restante mais... 

R: Um hotel que só tem ocupação de segunda à quinta, na sexta, sábado e domingo 

ele tem que ficar aberto do mesmo jeito, manter os funcionários lá dentro e não tem 

nada, não é? 
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R: Sabe qual é um grande problema que eu vejo também? A nossa distância do 

aeroporto. Quando um belga vê a distancia de Confins pra Belo Horizonte, ou de 

Paris pra cá, “Nossa, mas isso é muito longe, não vou não.” Isso, eu tenho 

testemunha familiar por causa disso. 

P: Que desistiu por causa da distância? 

R: Por causa da distância. 

P: Agora me falem o seguinte, gente: Belo Horizonte vale o que cobra? É alto? 

Vocês já me falaram que é alto. Quando falamos que tem muito atrativo, tem 

muita oferta, circuitos estão sendo montados, e aí? Esses produtos estão 

estruturados a ponto de receber esse turismo? 

R: “Olha”, eu não sei. Eu tenho uma opinião, eu não acho que é tão caro assim. Do 

Aeroporto de Confins ao centro da cidade, é proporcional ao JFK ao centro de Nova 

Iorque. Lá, você paga oitenta, noventa dólares de táxi. Aqui, você paga cem reais. 

Fica muito mais barato. Existe, evidente, os restaurantes mais sofisticados, onde 

você vai pagar um pouco mais caro. Mas tem restaurante normal, que você vai 

pagar um pouco menos. Acontece que o brasileiro acha lindo pagar duzentos ou 

trezentos dólares pra jantar em Nova York. Mas acha caríssimo pagar cento e 

cinquenta reais pra jantar aqui. Então, o cara precisa ter uma noção, no meu modo 

de ver, maior do valor. 

R: Dos parâmetros. 

P: Então a gente tá vendo que algumas pessoas consideram caras, outras 

pessoas tão considerando um preço compatível com a oferta, vamos dizer 

assim. Não está muito diferente dos grandes centros. 

R: Eu concordo plenamente com o Participante 4. 

P: E na sua situação, que lida direto com o turista? 

R: O comentário é o mesmo, que, às vezes, o conforto que é ofertado nos serviços 

não justifica o valor, principalmente quando se pega o publico europeu como ele 

fala: “Eu venho aqui pela simplicidade, mas eu pago muito caro pra ser simples, 

então eu prefiro ficar lá no (INCOMPREENSÍVEL 35’00’’) que eu tenho”. Então, são 

coisas que não justificam realmente. Você sai daqui, por exemplo, e vai fora, vou 

pegar aqui, por exemplo, Ouro Preto, a média de uma refeição é de oitenta e cinco 

reais. Justifica? Justifica pela quantidade do que tem ali, porque se fosse um prato 

montado igual no INHOTIM, por exemplo, que tem uns (INCOMPREENSÍVEL 
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35’22’’) lá dentro. Então, é uma diferença, mas é o que o Participante 4 falou 

mesmo, é o produto agregado que tem. 

R: Belo Horizonte é caro para nós mineiros ou para os estrangeiros? Ou para 

quem vive fora? Essa que é a pergunta. 

R: Para nós mineiros é pesado. 

P: Pelos dois, vamos pensar na qualidade da oferta turística de Belo Horizonte, 

ela é acessível ou não, ela é cara ou não é cara? (INAUDÍVEL 35’56’’) 

R: Belo Horizonte está ficando igual Rio e São Paulo. 

R: Não, São Paulo você tem o que você quiser, para qualquer bolso. 

R: Belo Horizonte também. 

P: Mas pensa no turista que está vindo pra cá. 

R: Ele não está informado de onde deve ir, concorda? Será que a gente não está 

faltando informar ao nosso turista? Agora a (INCOMPREENSÍVEL 36’18’’) faz um 

trabalho fantástico de informação sobre os associados da Associação Brasileira de 

Bares e Restaurantes. Eles fazem um trabalho fantástico, não só de questão de 

política de preço, de informação e promoções para toda a população, para Belo 

Horizonte e para fora de Belo Horizonte. Então, nós precisamos aprender também a 

fazer isso, a contar quanto custa Belo Horizonte. O táxi de Belo Horizonte não é o 

mais caro. O hotel de Belo Horizonte, será que o problema está na hotelaria? Hotel 

em Belo Horizonte é caro?  

R: Muito. 

R: Comparado com São Paulo talvez um terço. Mas será que é o seu público, o 

publico que gosta de pousada, que é um lugar mais simples, e a gente tem essa 

demanda aqui em Belo Horizonte? Só no entorno, na cidade você não tem. 

R: Eu estive no final de semana passado hospedado no Ouro Minas não por que eu 

seja maluco, eu moro aqui, mas eu estava hospedado no Ouro Minas, mas a 

Federação das Indústrias fez uma reunião dos executivos, dos vice-presidentes dos 

(INCOMPREENSÍVEL 37’24’’) e nós nos internamos lá na quinta e só saímos no 

domingo. A diária do apartamento em que eu fiquei (que é muito bom) é trezentos e 

setenta e cinco reais, cento e cinquenta dólares. Eu estou indo pra Nova Iorque em 

dezembro e vou pagar seiscentos reais. Eu, minha namorada e o filhinho dela. 

Seiscentos reais são duzentos e cinquenta dólares, duzentos e tantos dólares. O 

hotel que eu fico em Nova Iorque é o Pensilvânia, não sei se vocês conhecem. Não 

é melhor que o Ouro Minas. Ele é muito bem localizado, mas não é melhor que o 
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Ouro Minas. Então, a gente precisa fazer esse tipo de comparação também, eu 

acho. 

P: Mas aí a gente está lidando muito com uma realidade do turista 

internacional, vocês acham que o turista internacional a realidade que ele vai 

enxergar é que o Brasil não é tão caro assim. Não é tão diferente de outros 

mercados. Agora, e o turista nacional? 

R: Ele sim acha Belo Horizonte caro, ao menos, a hotelaria. 

R: É mais barato ir pra Miami que ir para... (INAUDÍVEL 38’26’’) 

R: A comparação é inevitável. 

R: Você compara, não tem jeito. 

P: Uma coisa que eu não consigo, ele é alto ou ele é baixo? Por que, quando 

comparo com o cenário internacional, vocês me remetem sempre a falar esse 

preço, que ele é de acordo com o comparativo sobre Nova Iorque ou o preço 

de Dublin e aí vai... 

R: Sim, eu viajo muito e falo o seguinte: é o mesmo preço. 

P: A pergunta para vocês que é muito importante é: vale o que cobra? 

R: Não, em certos pontos não. 

P: Por que a gente pensa Nova Iorque. Nova Iorque tem uma oferta com as 

suas características, com as suas peculiaridades, com seu destino de 

atendimento, com seu preparo, com sua estrutura e etc. e tal. Pelo que a 

cidade oferece, vale pagar? Vou mudar; vale pagar por Belo Horizonte? 

R: Não sei viu... 

R: A gente não está sabendo contar que vale. Como que a gente faz? Entendeu? 

Acho que a questão é: quem vem a Belo Horizonte não sabe que vale o quanto 

custa. 

P: Então Belo Horizonte vale? 

R: Vale 

R: É pela quantidade de atrativos. 

R: Eu vou fazer comparação, mas não só Nova Iorque, eu posso fazer com qualquer 

lugar. Hoje, você compra uma passagem direto daqui pra Buenos Aires por 

trezentos dólares, setecentos e vinte reais. Eu fui para Salvador uma semana antes. 

Recentemente fui a Salvador, cheguei em Belo Horizonte de manhã e, de domingo 

para segunda, o avião da Aerolineas sai daqui á uma e meia da manhã. Eu fui para 

Buenos Aires num voo direto. A minha passagem de ida e volta para Salvador ficou 
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em mil e quatrocentos, o dobro. Fiquei no Sheraton em Buenos Aires. Um excelente 

hotel, melhor que o hotel que eu fiquei em Salvador. Não lembro a diária, por que eu 

fui convidado pela Aerolineas Argentinas. Mas, eu tenho um exemplo na Estrada 

Real. Eu tenho uma prima que, há um ano atrás, dois anos, virou pra mim: “Eu estou 

querendo passar uma semana na Estrada Real, faz um “negocinho”, um roteiro 

bacana pra mim”.  Tiradentes, São João, Ouro Preto, por aí, uma semana ia ficar em 

mil, sei lá. Preparei para ela, consegui desconto com hotéis que têm convenio 

conosco, ela, o marido e o filhinho. Uma semana ela me liga e: “Ah, eu descobri que 

ir para Porto Seguro, ida e volta, é o mesmo preço, e quando eu chegar eu viro para 

minha turma e falo: eu estive na praia”. Ela é mais humilde, não é? “Eu não estive 

em Tiradentes, eu estive na praia, eu estive no mar.” Então, é localizado. Então, 

porque é que tem esse pacote baratíssimo para ir para Porto Seguro? A Gol 

conseguiu um voo que chega a Confins às onze horas da noite, mas ele não morre 

em Confins, ele morre em Porto Seguro, e ela sabia que o trecho Confins/Porto 

Seguro, só maluco viaja. O que ela fez? Vendeu a passagem para agência de 

viagem por cinquenta, sessenta reais e outro tanto da volta. O cara faz um pacotão, 

combina com o dono da pousada lá. Faz um pacotão por um precinho menor e leva 

o cara para lá, rouba o cara da Estrada Real, rouba os serviço dele com 

(INCOMPREENSÍVEL 41’46’’), rouba de todo mundo. 

P: Bom, gente, vamos avançar um pouquinho? 

R: Eu queria pedir pra diminuir um pouco o ar é possível? Diminuir assim, aumentar 

a temperatura, se vocês não se incomodarem. 

P: Agora vai esquentar um pouquinho, pessoal. “Olha só”, eu queria entrar um 

pouquinho agora numa outra discussão para a gente entender um pouco 

melhor esse contexto de Belo Horizonte, para a gente saber bem quem é Belo 

Horizonte, onde Belo Horizonte está posicionada na percepção de cada um de 

vocês. Vocês já me falaram um monte de coisas muito relevantes, mas vamos 

lá. Quais são os destinos turísticos nacionais e internacionais que vocês 

conseguem comparar a BH? 

R: Lisboa. Belo Horizonte com o tanto que pode oferecer, é só Lisboa. 

P: Pela sua experiência? 

R: Eu não faria essa comparação não. 
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R: Bom, os destinos internacionais que eu conheço, eu conheço Barcelona e não 

tem comparação, talvez pelo tamanho. Eu conheço Londres, conheço Dublin, 

conheço (INCOMPREENSÍVEL 43’12’’), Roma, conheço... 

P: Basicamente, consegue comparar com Lisboa, como destino internacional? 

R: Eu acho que é mais cara de brasileiro. 

P: E nacional? 

R: Que se equipare a Belo Horizonte? Curitiba. 

R: Recife. 

P: O que mais? 

R: Eu acho o seguinte, Belo Horizonte é mal trabalhada. Belo Horizonte ocupa uma 

posição privilegiadíssima, em nível de Brasil. Eu já fiz algumas palestras sobre Copa 

do Mundo, por que eu vendo a Estrada Real junto com a Copa do Mundo, Copa das 

Confederações e tal. E na minha palestra, eu descobri o seguinte: na minha visão 

bitolada de engenheiro e de números, quem vier prá Copa do Mundo e ficar em Belo 

Horizonte, se você abrir uma circunferência com um raio de mil quilômetros, você 

põem seis sedes dentro dessa circunferência. Mil quilômetros é uma hora de voo de 

avião e, se você somar os jogos que vão acontecer nessas seis cidades, são trinta e 

dois jogos, a Copa tem sessenta e quatro. Quer dizer, o turista que ficar em Belo 

Horizonte, fica à uma hora de voo de metade dos jogos da Copa do Mundo. Essa 

posição privilegiada de Belo Horizonte, não vale só pra Copa do Mundo, vale pra 

todos que querem conhecer a cultura do Brasil. A cultura do Brasil é o quê? 

Salvador, uma hora e pouco de voo, uma cultura de fortes tendências africanas e 

europeias. 

P: Pois é; aí a gente está chegando num ponto que eu queria entender com 

vocês, quais são essas vantagens que BH tem? 

R: Equidistante de tudo. 

R: A posição geográfica. 

R: A hospitalidade do mineiro, por exemplo, o meu primeiro emprego como 

profissional de engenharia foi na USIMINAS que tem uma ligação muito forte com o 

Japão, todo mundo sabe. Na época, nós tínhamos que fazer uma expansão grande 

da USIMINAS, eu diria que, cada mês, vinha pelo menos duas equipes de técnicos 

engenheiros do Japão para cá. Eles vinham pela VARIG, que era a melhor empresa 

aérea do mundo. E vinham para Belo Horizonte e quando voltavam para o Japão, eu 

morei dois anos da minha vida no Japão, eles falavam o seguinte: “Olha; não existe 
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lugar melhor pra você ficar no Brasil que Belo Horizonte. A hospitalidade do mineiro, 

a equidistância de outras cidades interessantes, o clima, a topografia” e tem outras 

palavras, o que ele falou daqui. 

R: A Segurança. 

R: Você se sente seguro aqui, a gastronomia. 

P: Fala um pouco mais dessa questão da gastronomia, Belo Horizonte se 

posiciona bem como centro gastronômico? 

R: Ah sim, muito bom, muito bem! 

R: Sim, eu acho que quando você fala que é de Belo Horizonte, você escuta “Nossa, 

a comida mineira é a melhor, não tem igual”. 

R: Em função de um trabalho de coordenação muito bem feito pelo governador 

Anastásia, eu não tenho zelo nenhum para criticar ou para falar. É por isso que eu 

cito os nomes, Belo Horizonte, Minas Gerais foi convidada pra ser a anfitriã do maior 

evento de gastronomia do mundo, que é o “Madrid Fusion”. Então, nós fomos em 

janeiro desse ano, com a presença do governador e três secretários de estado e um 

entourage grande para participar de um evento. Levamos dezesseis chefs de 

cozinha de Minas Gerais, para fazer comida mineira. Os camaradas ficaram 

malucos, seja com a excentricidade dos pratos, dos ingredientes. Vai explicar para 

um europeu o que é ora pro nóbis, e pelo tipo da comida, pelo tempero; por tudo. 

Para que você tenha uma ideia, o Estado de Minas Gerais colocou lá, dois estandes 

na “Madrid Fusion”, um institucional e um para experimentação, como fala? 

Degustação! No segundo dia da feira, o governador pessoalmente conversou 

conosco e falou: “Gente, vamos mandar fazer degustação também no outro estande 

institucional por que não está cabendo todo mundo.” Aí, o cara é apresentado para 

Castanha do Baru, não sei se vocês conhecem queijo de Minas fresquinho, fruta do 

jaíba, a fruta estava lá enorme e o cara descascava e servia na hora. Um cara fazia 

caipirinha, cafezinho de vinte em vinte minutos, e jantar a noite nos restaurantes 

com os chefs fazendo e “bombando”. Gastronomia é muito forte em Belo Horizonte e 

em Minas. 

R: E um (INCOMPREENSÍVEL 47’52’’) genérico. 

R: E essa questão cultural de Belo Horizonte gente? Como é que Belo Horizonte 

está se posicionando ou está posicionada em relação a esse meio cultural em 

relação a outras cidades? 
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R: Eu acho que o mineiro está se conscientizando dessa mudança que está 

havendo, tem saído muito na mídia, os comentários são muito positivos, e eu 

acredito que isso venha mudar em breve. 

P: Fala com ela Participante 3, vamos pensar hoje você está na ponta, lidando 

diretamente com o turista. Como o turista enxerga essa questão cultural de 

Minas? 

R: Hoje, quando você, vamos pegar Belo Horizonte como foco, quando você chega 

ao circuito cultural da Praça da Liberdade, você pode comparar com qualquer outro, 

de São Paulo. Se a gente sair daqui para São Paulo, para fazer lá, hoje, nós não 

precisamos mais. Em contrapartida, eu estou recebendo gente de lá para conhecer 

as novidades. E voltando só um pouquinho atrás, quando falou sobre a questão do 

posicionamento, nos estamos a cem quilômetros dos principais parques, das 

principais cidades históricas, das principais grutas, então assim, essa posição 

estratégica de Minas, de Belo Horizonte traz esse potencial para a gente. Então, em 

termos de cultura, quando vamos aqui no entorno, saindo um pouquinho de Belo 

Horizonte, nós temos toda essa parte religiosa que está forçando bem a vinda do 

turismo para nós aqui, a própria cidade agora com esse circuito cultural todo, 

mobilizando, (INCOMPREENSÍVEL 49’22’’) divulgado, que eu acho que foi uma 

política correta. Começou primeiro vendendo a ideia, depois edificaram a ideia, hoje 

somos convidados diretamente, eles estão motivando a ir a esses estados. 

P: Oh; legal você falou outra coisa que tem uma importância grande pra mim. 

Qual é a importância do entorno para Belo Horizonte? 

R: “Olha”; eu acredito que, se não tivéssemos o entorno que temos em Belo 

Horizonte, não teria metade dos turistas que nos temos hoje. 

P: E qual a importância de Belo Horizonte para o seu entorno? 

R: Da mesma forma, porque quando se fala que é a cidade dormitório, pela própria 

infraestrutura que tem que ela fala: “Nós não temos a mesma infraestrutura de 

hotelaria.” É aquilo que acontece, fica em Belo Horizonte e faz o bate e volta em 

todos esses locais. 

P: Mas esse turista que faz o bate e volta em Belo Horizonte, ele consegue 

aproveitar também em Belo Horizonte? Ou ele fica só centralizado nesse 

turismo? 

R: Qualquer lugar que você for; como nós estamos a cem quilômetros, você gasta 

duas, três horas no máximo de viagem, ida e volta, sempre sobra a noite e, às 
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vezes, parte do dia para fazer isso. Só para ter uma ideia, Belo Horizonte tem um 

city tour maravilhoso à noite, ninguém faz. Não se fala em se fazer um city tour á 

noite em Belo Horizonte, fechar numa (INCOMPREENSÍVEL 50’42’’) noturna, são 

produtos que não são explorados. O que acontece: terminou, por exemplo, o city 

tour de Belo Horizonte, diário, três horas você faz o city tour, leva o pessoal para o 

hotel, acabou, vai buscar no dia seguinte. Por que a gente não trabalha o city tour de 

Belo Horizonte, com Sabará junto e a noite outra coisa diferente, um circuito 

gastronômico? Porque hoje o Barro Preto não tem um circuito noturno de moda? 

Então, são modalidades que a gente podia estar estruturando mais. O Mercado 

também abrir a noite, por que não abrir a noite, que é o momento em que o turista 

está ocioso em Belo Horizonte, assim entre aspas: “Ah, hoje eu não estou a fim de 

um barzinho, vou fazer compras”. Nós precisamos disso, por que nós temos a noite 

abertos, só os shoppings. Shopping toda cidade tem, todo lugar tem, são as 

mesmas lojas para todos os lugares. Se você tiver (INCOMPREENSÍVEL 51’36’’) 

entorno de Belo Horizonte... 

R: Eu acho que um plano de propaganda e conscientização realmente, isso 

principalmente o que você falou, é muito interessante sabe? Incentivar todos nós, 

todo mineiro a justamente ter essa conscientização. 

R A questão cultural é, volta na questão do vamos contar o que a gente tem. Nós 

tivemos o FIF – Festival Internacional de Fotografia – os três últimos ganhadores do 

Festival Internacional de Fotografia foram mineiros. Eu, quando soube, fiquei 

espantada. O Gui Passos foi apoiado pelo convênio (INCOMPREENSÍVEL 52’19’’) 

Então, a gente teve um envolvimento maior com eles. Eles fizeram um trabalho 

fantástico, e quem foi que teve acesso a isso? Sabe gente, você tem Festival 

Internacional de Jazz em Belo Horizonte, e fica muito restrito a isso, o mineiro tem 

medo de ir lá ver o que está acontecendo. Eu vou lá? Eu sei lá o que vai acontecer 

na Praça do Papa?! 

P: Agora vocês estão falando uma coisa boa, mas como e que está, como 

vocês avaliam essa organização do setor turístico de BH? 

R: Eu já respondi lá atrás. 

R: Eu acho que está fraca. 

P: Quais setores estão piores hoje? 

R: Comunicação. 

R: Deixa eu só falar a minha opinião. 



 

 619 

 

P: É muito importante a sua opinião. 

R: Eu venho de comissões de turismo há quase trinta anos e, até hoje, eu não vi 

nada concreto. O que eu consegui manter no mercado até hoje, foi por que eu corri 

atrás, eu fui atrás, eu lutei atrás. Então, existem políticas que acontecem, mas não 

existem políticas duradouras. Porque eu acho que qualificar o taxista, por exemplo, 

vamos pegar o caso dele mais especifico, e manter ele sempre atualizando, vai se 

tornar um grande representante para nós, e qualquer outro profissional. Aí, faz uma 

qualificação agora, porque é Copa das Confederações. Aí, passa mais quatro, cinco 

anos, aí tem outro evento e vai fazer. Então, está faltando políticas publicas que 

invistam nisso. Eu não quero que o Estado seja mãe de ninguém, eu vejo desse 

lado, poderiam ter políticas para fomentar. Já que eu patrocino, vamos criar 

fomentos para que eu consiga divulgar isso dentro de comunidades. Quem são as 

comunidades? Aquelas pessoas que um dia vão estar envolvidas com turismo. Não 

adianta você falar comigo de fotografia, de teatro... Eu não sei o que é isso, eu não 

tenho acesso a isso. Então, quando esse acesso chega através da educação das 

escolas, eu vou criar uma luzinha que começa a piscar ali, prá que amanhã, na hora 

que ele sair e tiver maturidade, ele vai ser um profissional desse seguimento. É para 

passar a gostar, então no momento que cria a paixão, a gente já vê isso 

acontecendo. Agora, eu falo, se não for através de luta, de querer e agarrar, nós 

somos muito amadores no que fazemos, por que é igual o Participante 4 falou: “Ou 

começa, ou não começa a reunião ou vamos embora.” Essa é a opinião que a gente 

tem que ter, ou o turismo anda, ou não anda. Então, por que fulano vai ou não vai 

fazer, por que eu vou deixar de fazer? Então, são essas linhas que eu acho que nós 

temos que seguir, que estamos no mercado, o estado tem que fazer e a gente 

conseguir (INCOMPREENSÍVEL 55’10’’). 

P: Participante 2 me fala um pouquinho do seu ponto de vista, como você está 

percebendo essa organização, quais são os setores que estão melhor, pior 

organizados, em sua opinião? 

R: De maneira geral, é mais ou menos a mesma coisa pra cada um, eu não estou 

vendo uma organização no setor (INCOMPREENSÍVEL 55’25’’) os mais... Pra mim é 

mais ou menos a mesma coisa. O problema é mais ou menos igual na capacitação 

de... 

P: É mais no sentido de desorganização que de organização? 
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R: De desorganização, é o mesmo problema de não enxergar em longo prazo. A 

gente está falando Copa do Mundo, Copa das Confederações. Quantos turistas são 

em um mês de evento? Seja os eventos que acontecem no Minas Centro e no 

Expominas, estou falando porque são os maiores de Belo Horizonte, e a gente tem 

mais público que esses dois eventos podem trazer juntos. Então, o fato de enxergar 

que, não estou falando de turista estrangeiro não, mesmo brasileiro e mineiro, é 

muito maior que isso e a gente não faz questão. A gente não divulga, não tem essa 

divulgação, tanto para taxista quanto pra outros setores. Aqui tem muito mais 

turistas de negócios no dia-a-dia em Belo Horizonte, que para esses dois eventos. 

R: Você falou uma coisa muito bonita, imagina se gastar esses esforços todo que 

estamos gastando para a Copa, se nós mobilizássemos os centros de convenções 

ia ser fantástico. 

R: Barcelona foi assim, Barcelona quando teve os Jogos Olímpicos deu um 

“tchanzinho” no início e só o turismo continuou crescendo depois. O turismo não foi 

Barcelona e depois acabou. Continua, porque os (INCOMPREENSÍVEL 56’53’’) 

perceberam que o turismo de negócios faz viver. Barcelona e Viena é o mesmo 

caso, é muito maior que o turismo de lazer, o turismo de negócios vem, trás a 

imagem, continua a espalhar a imagem e o de lazer vem. É curto prazo, 

sensacionalismo “Oh! Ganhamos a copa do mundo. Oh! Vamos ter tantas pessoas”, 

mas no dia-a-dia tem mais, e tem muito mais pra poder ser captado. 

R: E o importante é que nós precisamos mostrar que Belo Horizonte é uma cidade 

para turismo de negócios, pra turismo normal, a gente precisa mostrar sabe? A 

gente precisa parar de pensar em Copa, por que Copa é daqui um ano e vai acabar. 

P: Essas dificuldades para comercialização de Belo Horizonte, vamos colocar 

assim: para Belo Horizonte de despontar no cenário, aparecer bem, destoar 

um pouquinho desse comodismo, ele passa por que ações essenciais para 

que Belo Horizonte possa, de fato, despontar, ter um destaque maior do que se 

tem hoje? A gente está falando aí de um cenário e de um pouco de 

comodismo, mas eu queria entender de vocês o que Belo Horizonte poderia ou 

deveria fazer com ações práticas para ter um melhor desempenho, despontar 

um pouquinho no turismo? 

R: Um bom plano de marketing, eu acho que começa por aí. Conscientização. 

P: Um bom plano de marketing, contemplando o quê? 

R: (INCOMPREENSÍVEL 58’22’’)  
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R: Exatamente, o que Belo Horizonte representa, pode representar para os mineiros. 

P: O que Belo Horizonte representa? 

R: Tudo de bom. 

P: Tudo de bom?  

R: Tudo de bom. 

P: Me dá alguns exemplos. 

R: Nós acabamos de citar aqui vários exemplos que nós temos, mas nós temos que 

passar isso, as pessoas têm que acreditar; conscientizar e fazer. E a divulgação 

também, nós temos que fazer. 

R: O boca a boca é muito importante. 

R: Por exemplo, quem foi é... Quem aqui nessa mesa, se bem que aqui nessa mesa 

é sacanagem, não é? Quem aqui já foi visitar o circuito turístico da Praça da 

Liberdade? Todos, é já sabia... Não, você não foi. Eu sabia, nós temos a obrigação 

de ter ido, mas se você sentar numa mesa, que não tenhamos nós, lógico, ninguém 

foi. 

R: Nem sabem se é de graça. E tem muitas coisas. 

R: E está bom? Que coisas? 

R: INHOTIM, quantas pessoas foram ao INHOTIM? 

(INAUDÍVEL 59’43’’) 

P: O circuito Praça da Liberdade ainda é muito recente não é? 

R: Tem dois anos, não é? Uns três anos. 

R: Três anos já. Só que ele já foi cozinhado há cinco anos. Cinco anos que eles 

estão cozinhando o circuito, aí na hora que o prato foi servido, gente. Nós temos 

quantos planetários em Belo Horizonte? Tem o da (INCOMPREENSÍVEL 60’10’’) 

aqui, nós temos o do Colégio Arnaldo, são dois lugares que eu não tenho acesso, o 

que eu tinha é o da Praça da Liberdade. Quando falou daquilo ali, todo mundo 

queria aquilo ali, procura agenda, há cinco anos não tem agenda. Então, são esses 

detalhes, e quando se fala todos os setores estão por iguais, estão por iguais entre 

eles e no conjunto, nós estamos por iguais? Cada um continua “dando tiro às 

cegas”, cada um na sua direção. Estamos trabalhando cada um sozinho, porque não 

vamos tentar juntar todos os segmentos e trabalhar juntos? É isso que está 

precisando. 

R: Exatamente, conexão. 
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R: Pegar todas as associações, chamar: “Gente, vamos assentar?” “Vamos”. E o 

que nós queremos para Belo Horizonte, é isso, isso? Trazer as secretarias e falar: 

“Oh; isso é o que nós queremos”. 

R: Já tem um caso com o turismo de negócios, que tem cinco, que tem não sei 

quantas entidades juntas, faz anos que estão trabalhando juntas para te dar uma 

ideia, é uma coisa muito difícil.  

P: Isso tudo é muito importante para nós, não é? Agora, vocês conseguem 

identificar ações integradas, vamos colocar assim, os diferentes setores que 

compõe o turismo em BH que estão trabalhando de forma integrada para 

promoção do destino. Vocês têm ideia? 

R: “Olha”; eu queria responder a sua pergunta anterior e responder essa também. O 

que Belo Horizonte devia fazer é fazer igual à galinha e não fazer igual à pata. 

Nenhum de nós come o ovo da pata por que a pata bota o ovo e deixa lá, não fala 

nada. A galinha bota o ovo e faz aquele escândalo, então, Belo Horizonte precisa 

fazer isso e está fazendo. Quero aqui, mais uma vez, dizer isso, elogiar o trabalho 

da BELOTUR comandado pelo Mauro (INCOMPREENSÍVEL 61’54’’), divulgando 

todos esses circuitos. Segundo, o Circuito Cultural de Belo Horizonte, ele é tão 

importante que ontem veio uma senhora lá de Brasília inaugurar o Centro do Banco 

do Brasil de não sei o quê. Ela veio só pra isso, aliás, ela veio para chamar o prefeito 

daqui de prefeito de Porto Alegre também, não é? Mas isso é o de menos, ela veio 

para inaugurar e faz parte do circuito. INHOTIM por exemplo, e respondendo o que 

você falou antes, INHOTIM é grande Belo Horizonte, faz parte do circuito, INHOTIM 

ajuda Belo Horizonte e Belo Horizonte ajuda INHOTIM porque Belo Horizonte serve 

de porta de entrada pra INHOTIM. 

R: E as Grutas! 

R: Circuito das Grutas, isso tudo está no entorno de Belo Horizonte e Belo Horizonte 

precisa de (INCOMPREENSÍVEL 62’37’’), porque eu participei das três ou quatro 

ultimas reuniões do COMTUR que é o Conselho Municipal de Turismo junto com a 

BELOTUR e estamos fazendo, para você ter uma ideia, o Circuito dos Bares da 

Avenida Flemming. Alguém sabe onde é a Flemming? É entre o bairro Castelo e 

Ouro Preto, lá do lado da Pampulha. É uma avenida que deve ter quarenta bares e 

restaurantes de um lado e do outro, você chega lá qualquer dia da semana à noite 

está tudo lotado, por que são muito bons. 

R: Está na principal praça de eventos ali com a Igreja São Francisco. 
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R: Isso! Que se junta ao Circuito Niemeyer, então, em nível de Belo Horizonte eu 

diria que a BELOTUR está fazendo um trabalho notável. Eu não posso ficar 

elogiando muito não porque eu sou amigo do Mauro (INCOMPREENSÍVEL 63’24’’), 

mas se não fosse bom eu criticava também! 

R: Eu posso; ele é fantástico. 

P: Onde, para você, está acontecendo essa articulação desses setores, quais 

são esses setores que estão trabalhando em conjunto para essa promoção? 

R: Todos os setores, os setores de agências, os setores de operadores, os setores 

de prestadores e serviços, os setores de guias, aquela menina está participando 

quase sempre das reuniões. 

R: Bares e restaurantes. 

R: A ABRASEL que dá as informações sobre o circuito de bares e restaurantes, o 

pessoal da área da cultura, como é que chama a secretaria municipal de cultura? Do 

Palácio das Artes...  

R: Fundação Clóvis Salgado.  

R: Então está fazendo essa integração, eu acho que Belo Horizonte em muito pouco 

tempo vai dar um exemplo para o estado de Minas Gerais de como se fazer... 

P: Tem algum setor que vocês acreditam que não está com uma boa 

integração nesse processo? A gente está falando, a gente está identificando 

quais são esses setores que estão se articulando de forma conjunta para a 

promoção do destino de Belo Horizonte. 

R: Olha, esses setores que o Participante 4 falou, estão se articulando. Precisa, 

agora, é divulgar isso, a BELOTUR igual ele falou está fazendo um trabalho 

fantástico, mas precisa gritar para fora. A sensação que eu tenho é assim, chamar o 

belo-horizontino assim: e “Você conhece Belo Horizonte?” Não é?  

R: É uma boa pergunta para a mídia.  

R: Depois: “Gente vocês sabiam que Belo Horizonte tem isso?”.  

R: “Você conhece Belo Horizonte?” Gostei... 

 P: Eu vou mostrar uma coisa para vocês nessa questão do ‘conhece Belo 

Horizonte’ para ver se a gente está bem entendido nisso. 

R: Só citar um exemplo. 

P: Sim. 

R: Há uns quatro meses, cinco meses eu estava assistindo um jogo na televisão no 

Sport TV. O locutor que estava narrando o jogo de futebol e o comentarista, o 
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comentarista é belo-horizontino. O locutor virou para o comentarista e: “Ah, você é lá 

de Belo Horizonte, lá que tem a Rua do Amendoim?” “É, tem, eu acho que tem.” 

“Ainda existe a Rua do Amendoim?” “Não sei.” Eu liguei para o Sport TV, entrei no 

site, peguei o numero e pedi para avisar o cara, rua não muda de lugar. 

R: Nem acaba assim. 

R: Quer dizer; o cara ficou com vergonha de falar que aqui tem a Rua do Amendoim, 

que todo mundo acha que ela está subindo, mas ela está descendo? Então, de 

repente, esse espírito da galinha tem de ser passado para o mineiro. O mineiro falar 

assim: “Eu sou de Belo Horizonte, e Belo Horizonte é a melhor cidade administrativa 

do mundo, tem os melhores museus em volta, tem lagoa com uma obra de 

Niemeyer em volta, tem umas montanhas belíssimas em volta.” Tem que encher o 

peito e falar. 

R: Vamos só tentar melhorar (INCOMPREENSÍVEL 66’09’’) a memória, tem quanto 

tempo que a gente não vê nada falando sobre Belo Horizonte aí fora?  

R: É isso que nós estamos discutindo aqui. 

R: Você roda Rio, São Paulo, Porto Alegre, Nordeste, e você não vê uma imagem. 

R: “Visite São Paulo”, pelo amor de Deus eu não aguento mais “Visite São Paulo”, 

“Visite Florianópolis”. 

P: Todo mundo aí conhece essa, deixa eu tentar (INCOMPREENSÍVEL 66’33’’) 

esse calor  ele não está me obedecendo muito bem não. 

(INAUDÍVEL 66’39’’). 

R: Eu morava no sul do país numa cidade pequena. 

R: Ah, que delícia, qual cidade? 

R: (INCOMPREENSÍVEL 66’44’’), perto de Bruxelas. 

R: Eu conheço Bruxelas, é muito lindo. 

P: Pessoal, todo mundo conhece essa marca? 

R: Sim. 

P: Vocês fazem uso dessa marca hoje? 

R: Sim. 

P: Todo mundo conhece? 

R: Ficou muito boa “né”? Essa logo marca é muito boa. 

P: Vocês gostam dessa marca? 

R: Sim. 

P: Vocês acham que essa marca representa Belo Horizonte? 
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R: Sim, eu acho que sim. 

P: Quais são os principais, se a gente fizer uma análise um pouco mais 

detalhada dessa marca ai, quais são os principais atributos dessa marca? Ela 

está representando o quê? 

R: Isso aí para mim é só a arquitetura. 

R: A Igreja da Pampulha não é? 

P: Só a arquitetura? 

R: Só Arquitetura. 

R: A igrejinha da Pampulha, Circuito de Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha. 

R: O bolsão quente da cidade... 

R: Aquele vermelho ali no meio, no centro, é. Eu acho que está representando isso. 

O verde, que é uma cidade que, há algum tempo, era chamada de “cidade jardim”, 

mas que ainda tem muita árvore. Eu acho que essa marca foi muito bem escolhida. 

P: Isso é consenso para todo mundo? 

R: Para mim é. 

R: Você não está muito... Está? 

R: Eu não gosto dessa marca. 

P: Não? Por quê? 

R: Eu não gosto, desde a primeira vez, que teve três versões, se não me falha a 

memória, na ocasião eu estava participando de um conselho lá... Eu não sei... 

R: Eu gosto da marca. 

P: Por que você acha que ela não representa a imagem de Belo Horizonte? 

R: Ela representa, ela representa, mas não é aquela... O cara bate o olho e: “É legal, 

mas é legal o quê?”. 

R: Se não tivesse Belo Horizonte em baixo... 

R: “Eu sou leigo, eu não entendi o que é aquilo lá. Representa nada, parece um 

submarino, um avião, a asa tá vermelha lá trás e tal”.  Não sei, falta um realismo, 

está abstrato demais. 

R: Um realismo? 

R: Falta realismo, está abstrato demais não é? Eu acho que eu sou assim, quando a 

gente está muito no natural...  

R: Mas isso está ligado a uma visão mais artística não é? 

R: É, mas é assim, ou a gente ama, ou detesta. Qualquer outro que chegar aqui e 

não tiver nada, não vai entender nada do que tem ali. 
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R: Mas eu acho que definir uma logomarca de uma cidade é uma coisa muito 

complicada. Veja o caso da minha região lá na Bélgica. A última logomarca que saiu 

foram três bolinhas pretas e eu não me identifico com isso, mas acho que 

analisando melhor a última de Bruxelas, também, foi muito criticada, mas eu 

pessoalmente, olhando a logomarca, percebo claramente a igrejinha da Pampulha, 

pode ser por que a gente conhece, mas, ter que detestar, não vejo o problema. 

R: Eu gosto, mas eu tenho uma questão: o ícone de Belo Horizonte é a igreja da 

Pampulha? Deve ser a igreja da Pampulha?  

R: (INCOMPREENSÍVEL 69’43’’) a gente quer uma coisa igual eu vejo muito 

exemplo legal que tem lá, eu a convidei para conhecer o estande que tem lá e ela: 

“Eu não entro nessa porcaria de jeito nenhum”, você desculpa a expressão. Mas por 

quê? Tem tanta coisa poluída ali, que eu não enxergo nada. Põem um quadradinho 

lá “assim ó”, desse “tamanhozinho”, num painel preto, garanto que todo mundo vai 

olhar o que está escrito naquele quadradinho. Por quê? Porque a curiosidade é que 

chama. Se eu tiver passando num local e olhar pra aquela marca eu não paro para 

saber o que é. Mas se eu ver alguma coisa que chame a atenção, eu vou e volto 

para poder olhar. 

P: Mas então, essa marca ela chama a atenção, por que ela é muito colorida. 

R: Ela é colorida, mas é infantil. 

P: Ela talvez não seja representativa? 

R: Ela é infantil, talvez ela vá chamar a atenção de um menino, de uma criança, mas 

a hora que você pega assim... 

R: Eu acho assim, que a gente precisa de uma nova. 

P: Precisa de uma nova? O que essa marca devia representar para você? 

R: Eu tenho uma cisma com a igrejinha da Lagoinha entendeu? 

R: Da Lagoinha não, da Pampulha. Eu gosto dela. 

R: Eu gosto dela se ela fosse cuidada, se ela fosse bonita. Passa ali na porta, dá até 

vergonha de falar que aquilo ali é o ícone da cidade. Não. Muito mal tratada, mal 

cuidada, acabada. 

P: Pois é. Mas, aí vocês me falaram que Belo Horizonte tinha uma oferta 

turística boa, que as coisas estavam organizadas e administradas, agora você 

já está me falando o contrário. 

R: Nós não falamos que Belo Horizonte está bem organizada, não. 

P: A infraestrutura, a questão de infraestrutura. 
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(INCOMPREENSÍVEL 71’10’’) 

R: Eu acho que Belo Horizonte precisa de um ícone. Que represente o que é Belo 

Horizonte. 

R: Eu posso sair? Eu tenho que sair. 

R: Ela tem um compromisso. 

P: Nós já estamos terminando também pessoal, e agora eu vou fazer algumas 

perguntas muito importantes para... 

R: Eu queria só acrescentar uma coisa.  Em minha opinião, eu acho que não pode 

concordar ou discordar, mas tem que respeitar. Eu queria lembrar que o Cristo 

Redentor que sempre foi o símbolo do Rio de Janeiro, e o Calçadão de 

Copacabana. Você chega lá no Calçadão de Copacabana e encontra buracos, e o 

Cristo está sendo restaurado praticamente de cinco em cinco anos. É a mesma 

coisa da igrejinha da Pampulha. Eu fui diretor da SUDECAP e, na minha época, eu 

fiz uma das restaurações na igreja da Pampulha, mas... É isso que eu queria falar. 

P; Bacana. Olha só, agora vamos chegar nessa reta final e, algumas perguntas 

são importantes para termos uma definição. Eu queria (INCOMPREENSÍVEL 

72’12’’). Quais são hoje os programas, os serviços, atividades ou produtos a 

gestão do turismo na cidade que Belo Horizonte deveria fazer para impulsionar 

mais esse ícone no cenário nacional? Você concorda que o ícone é fraco? 

Você acha que o ícone é fraco, mas, quais ações e programas realmente Belo 

Horizonte poderia propor fazer pra tentar impulsionar essa cidade no cenário 

nacional de turismo? 

R: Acho que um trabalho para o belo-horizontino, por que a população que vem 

como turista em Belo Horizonte vai muito em casa de familiar. Esses são turistas 

que a gente não tem de deixar de lado. Eu acho que o fato do belo-horizontino já 

conhecer a sua cidade ajuda para valorizar e chegar a toda essa situação do taxista, 

do hotel... Eu acho que um trabalho na própria imagem para o belo-horizontino. 

R: Eu se tivesse de resumir tudo isso que ele falou numa palavra, eu diria reavivar 

no belo-horizontino, o sentimento de pertence. E, segundo: uma vez que ele tenha o 

sentimento de pertencimento, ele próprio pode ser um agente de marketing. Não 

precisa ser a Rede Globo, se pudesse ser a Rede Globo seria muito bom. Nós 

estamos cansados de ver aí, no horário nobre da Rede Globo, Espírito Santo, 

Paraíba, Manaus fazendo propaganda. Eu acho que a partir da hora que esse 

sentimento de pertencimento for aguçado no belo-horizontino, não é o cara do Sport 
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TV falando “A rua está lá ainda?” “Eu não sei, eu acho que está”, não é? Vou citar 

um outro exemplo, essa viagem que eu te falei que eu fiz a Buenos Aires 

recentemente, convidado pela Aerolíneas. Nós fomos no domingo de madrugada, 

chegamos lá no “domingo cedo”, “segunda cedo”, desculpe, fizemos umas visitas 

segunda-feira, mas terça-feira nós fomos liberados e fomos para o hotel. Ia ter um 

evento às sete horas da noite, um jantar que iam nos oferecer com gourmet, com 

chefes que foram com os formadores de opinião lá. Não tinha nada pra fazer, liguei 

a televisão e estava no pré-jogo, ia ter um jogo de futebol: Argentina e Equador, pela 

classificatória para a Copa do Mundo. Deitei na cama, fiquei assistindo os dois 

comentarias falando em espanhol, era a Fox argentina. De repente, um deles falou 

“Olha esse jogo não é tão importante pra nós, é claro que, se ganhar, nós vamos 

ganhar lá no Equador, mas no próximo jogo, lá em Buenos Aires, nós vamos ganhar 

e classificar para a Copa do Mundo.” Agora, eu estou com uma expectativa muito 

grande de que a Argentina se classifique para a Copa do Mundo, eu espero que pelo 

menos um jogo da Argentina seja em Belo Horizonte, por que Belo Horizonte é uma 

cidade belíssima, tem um povo hospitaleiro, a gastronomia é não sei o que e não sei 

o que... Quando eu voltei, espalhei isso no setor de turismo, já consegui o nome dos 

comentaristas já pedi a Fox pra ver se conseguiria pra mim uma cópia. Argentino 

falando isso lá! Transmitindo o jogo lá em Buenos Aires? 

P: Pois é, está faltando vender melhor o peixe não é? 

R: Sim. 

R: É a da galinha não é? 

P: O que tem hoje é atrativo, representativo, e falta vender melhor o peixe. 

R: Existe pacote da CVC pra Belo Horizonte? 

R: Ah existe; daqui pra lá tem um monte. 

R: Não vendo. 

R: As agências, será que as agências de turismo nacionais, será que elas têm 

pacotes para Belo Horizonte? 

R: Oh, nós temos aqui, maior foco: São Paulo e interior, Rio depois um pouco do 

Nordeste. Os outros estados (INCOMPREENSÍVEL 76’04’’) é o foco. Então o foco 

maior aqui é o paulista. O paulista vem muito a BH. 

R: Mas vem com o intuito de igreja? Ou vem pela gastronomia? 

R: Tudo, de gastronomia, de aventura... É... Cultural. 

(INCOMPREENSÍVEL 76’25’’) 
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R: Agora o interessante, a gente não tem, em lugar nenhum, aquele menininho, 

quando a gente saia há uns trinta anos atrás, que parava você lá no posto “Ô moço, 

você quer conhecer a cidade?”. 

R: Lá em Ouro Preto tinha isso? 

R: Qualquer lugar, ele já estava articulado com todo mundo dentro da cidade, o 

restaurante, a comissão que ele ganhava; as lojinhas e tudo. Ele te levava te 

mostrava tudo e no final “O senhor pode me dar o quanto você quiser”. Aí, ele corria 

em todo mundo e pegava a gorjetinha dele e fazia a feira dele do dia. Então, é isso 

que falta. Eu tinha um roteiro chamado, projeto que foi encaminhado, várias vezes, 

para várias secretarias: “Belo Horizonte para os belo-horizontinos”. Foi engavetado, 

por vários que já passaram lá na BELOTUR, e nunca saiu do papel. Eu queria 

começar dentro das escolas. 

P: Vender para o belo-horizontino para depois vender pra fora? 

R: Exatamente; eu queria começar esse projeto dentro das escolas, mostrando para 

os meninos o que tinha; como a gente faz com educação ambiental. Menino hoje, 

não deixa o pai jogar papel na rua, por que aquilo é feio, é o menino que cobra. O 

menino vai aprender a conhecer a cidade e vai levar o pai para conhecer a cidade. O 

pai acaba vestindo e nós temos profissionais que vão correr atrás. Então, é isso que 

a gente tem que estudar, vamos criar bases, para depois vender o produto. 

P: Você está sentindo um poder de articulação mais recente na sua ponta?  

R: Olha, eu não tenho acompanhado. Eu não vi até o Mauro entrou na BELOTUR. 

Ele sempre andou em volta de vários outros setores e assim o potencial que ele tem 

as discussões que nós já tivemos... Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu 

peguei o que o Participante 4 falou aqui agora, eu não estou participando do 

conselho lá. Então, eu espero que agora saia alguma coisa, porque eu conheço o 

potencial dele, mas eu ainda acredito que a gente tem que trabalhar muito, agora 

tem de trabalhar junto, ao mesmo tempo, e deixar o “achismo” que tem. “Então eu 

não faço isso, por que eu acho que vai dar isso”. A gente tem que pegar um norte e 

focar a cidade. 

R: Mas é aquilo que você falou antes, é articulação. (INCOMPREENSÍVEL 78’42’’) e 

essa articulação aqui está sendo feita pela BELOTUR. Bem feito. 

P: Agora e o papel da BELOTUR nessa promoção, o que ela ainda poderia 

fazer pra melhorar ainda mais essa promoção de Belo Horizonte? 

R: É Gritar. 
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R: Se não mostrar, ninguém vai ver. Tem que se mostrar. 

R: É mostrar mesmo. 

R: Só falta isso, eu diria que é... Investir não necessariamente recursos financeiros, 

mas, procurar vender mais a ideia de que o pessoal tem que se capacitar. Ele sabe, 

É Participante 2, não é? Ele sabe que europeu, por exemplo, que está acostumado a 

beber vinho, se ele chegar num restaurante aqui, o garçom abrir a garrafa de vinho e 

servir pra ele sem aquele pano branco por baixo ele não volta lá. Aquele pano em 

volta assim e tal, se ele não servir pelo lado certo também é uma coisa... E se o cara 

não trocar três ou quatro palavras pelo menos com o cara em inglês, como ele teve 

dificuldade aqui, fica impossível. O pior é que os restaurantes de Belo Horizonte, não 

posso falar de outras cidades que eu não conheço tão bem, mesmo do Brasil, você 

chega lá. Eu já fiz essa experiência na época no Fórum das Américas. Você falou 

que trabalhava na FIEMG, chega aos restaurantes e fala assim “Escuta, quem fala 

inglês aqui?” “Eu, eu sou o maitre eu falo inglês e tal, inclusive o cardápio está em 

inglês”. “E espanhol?” Todo mundo, eu falei, bacana por que nem na Espanha... 

Todo mundo no restaurante fala espanhol. Então, é preciso deixar esse negócio de 

que o cara sabe falar espanhol, que o cara sabe atender o cliente, que o cara... Eu 

cheguei uma noite, vou falar o nome, aquele hotel na Pernambuco, não é apart 

hotel, na Pernambuco, é verde e tem o restaurante (INCOMPREENSÍVEL 80’32’’) é 

São José? Não... 

R: Santa Fé! 

R: Santa Fé! Cheguei lá um dia com um amigo meu que é italiano. Italiano. Fomos 

jantar. Ele marcou sete horas, eu falei: “Vamos, vamos sim. Olha; eu vou te levar 

para comer avestruz, que lá tem um prato de avestruz com molho de 

(INCOMPREENSÍVEL 80’42’’) e tal e coisa...”. Sete horas chegamos à porta do São 

José? Santa Fé, Santa Fé! E parei lá o carro e embora seja um ponto central lá tem 

manobrista. Cheguei lá parei o carro na porta e o porteiro me conhece por que eu 

vou muito lá. Fiz sinal para o cara e ele: “Pois não, doutor? Cadê o manobrista? Foi 

jantar”.  

R: Que ótimo! Não, na hora do jantar, está certo? 

P: Então é preciso ser um pouco melhor nessa questão da capacitação, no 

preparo? 

R: Isso! Isso! Ela tem que motivar mais o pessoal a ser capacitado. 

R: O empresário não é? Voltamos naquela questão inicial. 
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R: E não é falta de convites para capacitação não tá? Eu tenho recebido muitos 

convites que vai haver agora, parece que a Secretaria soltou um há poucos dias. É 

capacitação em idiomas, daquilo e daquilo outro, e a procura é muito pequena. 

Existe verba, existem projetos, mas não existem candidatos. A gente está vendo que 

a procura está pequena demais. 

R: Ter algum incentivo não é? 

R: O Participante 2 está lembrando uma coisa aqui, muito bem lembrado, que eu 

talvez não tenha enfatizado bem, os empresários. Porque o garçom quer ser 

capacitado. 

R: É lógico que ele quer. 

R: Mas ele não vai trabalhar até seis horas da tarde e depois de sete as nove fazer 

um curso para não ganhar nada. 

R: Se resolver uma diferença salarial ou de incentivo, tem que ter alguma coisa a 

fazer. 

R: Pois é, está sendo ofertada a capacitação lá para a Copa, de atuação, de 

atendimento, mas não está tendo um trabalho junto aos empresários. 

R: Exatamente. 

R: Para conscientizar não é? Por que afinal de contas, ele que vai colher o retorno 

na é? O retorno imediato é dele. 

R: Agora eu vou falar como empresário então. Por que eu vou te capacitar? Na hora 

que você se capacitar você vai para o concorrente... 

R: Isso é mineiro; está vendo? 

R: Isso é “mineirismo”. 

R: Isso é “mineiridade”. 

R: Pode chamar do que você quiser... 

R: Por que o cara não vai pagar hora extra para você se capacitar e amanhã você 

vai trabalhar para a concorrência, porque sabe que você está capacitado, é o que 

está acontecendo. 

R: Vou te dar um exemplo bem prático, eu virei para o meu marido e falei assim: 

“Olha, eu vou colocar a Neti num curso pra lavar e passar por que eu não aguento 

mais pagar lavanderia” e ele: “Não tem sentido isso. Nós vamos perder a Neti” “Ah, 

pelo amor de Deus, Bruno”. 

R: Está vendo? “Mineirismo”, “mineiridade”, pode chamar do que você quiser... 
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R: Eu falei com ele: “mas ó, ela vai fazer o curso, se ela não quiser continuar aqui 

esse é um outro problema depois. Entendeu? Mas é necessário a gente tem que 

abrir... E outra coisa, eu vou ter que deixar ela sair uma hora mais cedo sim pra ela 

fazer o curso”. 

R: Então vamos motivar? É um trabalho (INCOMPREENSÍVEL 83’15’’) a fazer 

acontecer. Então alguém tem que pegar a ponta para começar a motivar. 

P: Pois é; mas ai a gente volta no ponto da articulação, e aí nesse 

entendimento o papel da BELOTUR é importante nisso? 

R: É fundamental. 

R: É o foco. 

R: Da BELOTUR, junto às instituições, não é? Junto às associações, junto à 

hotelaria, não é? 

R: (INCOMPREENSÍVEL 83’34’’) todas as entidades... 

R: A todos nós, juntos com o (INCOMPREENSÍVEL 83’37’’). Por exemplo, amanhã, 

eu não sei se você foi convidado, mas eu acredito que sim, amanhã nós vamos ter 

uma reunião pra falar de um evento aí de um dos nossos promotores, de um de 

nossos mantenedores, que é a EXPOMINAS Eventos, ele quer montar um evento 

junto com todo mundo para falar de capacitação e aproveitar esses momentos, a 

BELOTUR vai estar presente, é...  Para... É a hora de juntar, é a hora de unir forças 

e falar: “Gente; nós precisamos capacitar, sem capacitação nós não vamos colher o 

fruto disso.” Porque, afinal de contas, nós queremos o pique, o pico de Barcelona, 

“né”? Que os turistas continuem, que não venham a Belo Horizonte e nunca mais 

voltem, e que não só de fora, mas os de Belo Horizonte também. De Belo Horizonte 

não, de Minas, não, do Brasil. 

P: Eu queria agradecer muito a participação de todo mundo aí, eu acho que as 

discussões foram bem ricas, tem muita informação para a gente trabalhar aí, 

daqui para frente, não é? No final, eu tive um entendimento de que tem muita 

coisa boa e tem muita coisa para ser feita, não é? O sentimento que a gente sai 

é que da parte de vocês, do grupo, Belo Horizonte tem potencial, mas tem 

muita coisa para fazer ainda não é? 

R: Eu queria só encerrar a minha participação, por que eu falo muito. Você já notou 

não é? Às vezes provocado, às vezes sem ser provocado. O que o Participante 2 

falou aqui é uma verdade, mas que precisa ser complementada. Não se está 

pensando no Brasil em promover o país como destino turístico. Agora, eu estou 
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falando de Brasil, como falo de Minas, como falo de Belo Horizonte, em função de 

Copa, de Jogos Olímpicos, não. É porque, nessa época, as verbas para 

capacitação, para infraestrutura, para uma série de coisas, as verbas são mais 

fáceis de serem atingidas. Então, o legado que esses jogos vão deixar, que não está 

sendo aproveitado. Vocês viram que um coronel da Policia Militar de Brasília foi 

preso por que comprou três mil capas para o pessoal, numa época que não chovia 

no Brasil. Eu não sei se vocês viram a declaração dele: “Gente; tem recurso 

disponível da Copa do Mundo, o recurso vai sobrar então tudo bem que não está 

chovendo agora, mas vai chover um dia...”. 

R: Nós vamos precisar das capas. 

R: “O dinheiro volta para o Banco do Brasil ou para a Caixa Econômica”, ou não sei 

o quê. Então, é aproveitar a oportunidade, que é o que Barcelona fez com muita 

competência. A situação de Barcelona é igualzinha... Da Espanha e Barcelona é 

“igualzinha” o Brasil hoje, teve uma Copa do Mundo, depois teve Jogos Olímpicos e 

muita gente antes ia à Madrid e não ia a Barcelona, hoje muita gente vai a Barcelona 

e não vai a Madrid. 

R: Quando nós pensamos numa cidade que apareceu logo depois, eu lembro de 

Madrid, eu morei em Barcelona e eu trabalhava na Coca-Cola, eu só ia a Madrid, só 

se falava de Madrid a trabalho. Então, eu ia prá Madrid, ficava durante a semana, 

final de semana. Vou pra Barcelona, que é uma cidade que lembra a nossa, que é 

mais para trabalho hoje, do que... Barcelona é mais turística. 

P: Bacana gente, muito obrigado. Adorei ter conversado com vocês. 

R: Agora eu quero fazer uma pergunta, e o grupo que nos antecedeu, se o tema foi 

o mesmo. 

R: Não, nós não podemos fazer pergunta não, nós só temos que ter resposta. 

R: Não, eu quero saber o que a (INCOMPREENSÍVEL 86’53’') disse. 

R: Adorei esse grupo, esse grupo foi excelente. 

P: Vou falar uma coisa. 

R: Chegou o espião ai. 

P: O tema foi o mesmo. 

R: Falei mal e tá gravado! 

P: O tom das discussões é que muda bastante. 

R: Mas eu quero saber o seguinte: qual é o sentimento deles quanto a essas 

questões ai? 
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R: Vocês aprofundaram algumas questões que são importantes para a gente, e de 

uma maneira mais sênior. Você levantou coisas importantes, do pertencimento, da 

autoestima, vocês levantaram coisas que a gente queria, foi muito bom. 

R: Aqui, nós temos um trabalho que foi feito... Tchau vai com Deus. Preciso do 

(INCOMPREENSÍVEL 87’50’’) seu cartão, eu estou sem cartão, porque eu vim direto 

de casa. 

 

FIM 
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3 SÍNTESE DO GRUPO FOCAL NEGÓCIOS E EVENTOS 
 

 

Abaixo são apresentadas algumas observações sobre a dinâmica do grupo 

bem como a síntese dos principais aspectos ressaltados ou recorrentes na discussão.  

No geral, o representante da FIEMG/Instituto Estrada Real, que é uma 

pessoa extremamente bem articulada, liderou o debate e, de certa forma, impôs sua 

visão; fez muitos elogios ao trabalho que vem sendo realizado pela Belotur, 

destacando a rede de turismo de eventos e negócios (que a Belotur atualmente 

lidera e articula). O contraponto crítico foi um empresário de receptivo, especializado 

em ecoturismo e turismo pedagógico, que disse que as empresas do setor estão 

fechando por falta de demanda, que faltam guias na cidade. 

Sobre a situação atual do turismo e Copa: 

 Ressaltam que os grandes eventos se mostram momentos 

conturbados para o setor em função de fatores como: tarifas elevadas 

do setor hoteleiro; baixa procura na Copa das Confederações (em que 

citam que 38% do publico ficou em casa de família e amigos e houve o 

aumento de 5 vezes o valor das tarifas); a mentalidade dos 

empresários em relação à capacitação; falta a liderança do setor 

empresarial; os serviços são ruins (entendem que a oportunidade é 

excelente, mas a ameaça é grande);  

 Reforçam que há falta conscientização do empresariado (“pouco 

caso”, “indiferença”, “falta de consciente”). O empresário quer 

aproveitar, mas não quer fazer do turismo um negócio;  

 Entendem que a Copa é momento para qualificar e melhorar os 

serviços e depois estender para a prática, mas a expectativa e a 

avaliação do que ocorre de fato, são ruins;  

 Também citaram o efeito negativo das manifestações, especialmente 

na Copa das Confederações; 

 Identificam que, sobre o que se faz para a Copa, “é tudo provisório”: as 

soluções são temporárias, improvisadas, não tem estratégia de 

planejamento de longo prazo para fazer deste momento um “trampolim”;  

 Como pontos fracos do setor em geral para este momento, citam: o 

despreparo em línguas; a falta de articulação do setor; a visão de curto 
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prazo; a informalidade do setor (em que empresas informais 

competem com as empresas organizadas, especialmente no caso do 

receptivo de turismo); e a baixa autoestima do mineiro; 

 Ilustram: “O que emperra é a cultura do mineiro, ele está muito 

preocupado com o quanto o outro vai ganhar, o imediatismo é pior que 

a falta de articulação”;  

 “Algum outro município brasileiro está mais avançado?”. Dizem que 

“Bahia treinou e aproveitou muito bem!”. Ressaltaram que em 

Salvador e São Paulo, a mentalidade é diferente, identificando que a 

“mineiridade” (a cultura de minas) é um debilitante para que o setor 

avance na cidade. Essa “mineiridade” é entendida como a autoestima 

do mineiro, que entendem ser muito baixa; 

 O Convention & Visitors Bureau diz que tem participado de várias câmaras 

sobre o tema, sua perspectiva de atuação é mais de longo prazo.  

 

Sobre a oferta turística de Belo Horizonte: 

 Não conseguem definir ao certo qual seria a oferta da cidade. Dizem 

que “BH tem tudo”; “Belo Horizonte é mais agradável de viver”; 

 Citam temas e circuitos em BH e entorno (arquitetura, botânica, moda, 

cerveja, barzinhos, Niemeyer, parques, cachaça, etc.). Citam que a 

Belotur está fazendo um trabalho notável sobre a organização da 

oferta em roteiros e circuitos; 

 Sobre a qualidade da oferta, dizem que é boa e variada, mas que a 

qualidade dos serviços é inadequada. E principalmente, apontam que 

falta informação. (Cita-se a experiência do motorista de táxi em Dublin, 

os taxistas em BH ignoram a cidade);  

 Apontam que há déficit de profissionais para atender a demanda atual: 

“Não temos profissionais” (faltam guias);  

 Sobre os preços, dizem que Belo Horizonte é caro. Principalmente a 

tarifa da hotelaria. Citam que BH é a 4ª cidade mais cara. “Não é a 

mais cara em comparação à Rio de São Paulo, por exemplo, mas a 

qualidade é ruim!”. Citam a distância do aeroporto como fator de 
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encarecimento da estadia. Quando questionados se BH vale o que 

cobra, dizem que não (“Ainda é caro”).  

 

Comparação com outros destinos: 

 Comparam BH com: Lisboa, Curitiba, Recife; 

 Sobre as vantagens e desvantagens competitivas de BH dizem que: 

“Belo Horizonte é mal trabalhada”; mas tem posição privilegiada, 

central no Brasil, em um raio de 1000 km tem acesso a 6 cidades 

sedes da Copa, sendo equidistante de tudo;  

 Citam como fatores diferenciais de BH: a hospitalidade do mineiro; 

aspectos naturais como clima, topografia; segurança; a gastronomia 

(BH e MG no geral já se posicionam bem como um centro 

gastronômico, ilustram por meio do Madrid Fusion). Também 

ressaltam como diferenciais o Circuito Cultural da Praça da Liberdade 

e o entorno da cidade (“num raio de 100 km tem os patrimônios 

mundiais”). E, por fim, os eventos / a programação cultural de BH. 

 

Sobre a importância de BH para o entorno:  

 Entendem que BH é a base para as visitas ao entorno: a infraestrutura 

de hotelaria, “bate-volta” para as atrações do entorno;  

 Ainda apontam o potencial de city tour noturno que não é aproveitado; 

city tour diário com Sabará e circuito gastronômico. A dificuldade está 

no funcionamento dos atrativos: os atrativos não abrem à noite. 

 

Sobre a organização do setor turístico, apontam como pontos fracos: 

 Falta de políticas duradouras;  

 Fala qualificação;  

 Falta sensibilização/educação; 

 “Somos muitos amadores, ninguém assume a responsabilidade e a 

liderança”; 

 “Não vejo organização do setor”, “Não tem visão de longo prazo”;  

 Como facilidade para comercialização citam o mercado potencial que 

existe: “Tem mais turistas de negócio do que teremos na Copa das 
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Confederações ou na Copa do mundo, no dia a dia tem mais mercado 

para ser captado”; 

 Sobre as dificuldades para comercialização, dizem que é a falta de 

diferenciação de BH para despontar no mercado. O que fazer? 

Apostam em: um bom plano de marketing e em conscientização; 

 Citam que as iniciativas são isoladas, faltam conexão e articulação 

entre os setores. Citam a experiência do projeto da Rede de Turismo 

de Negócios e Eventos como exemplo da dificuldade do setor em se 

trabalhar de forma articulada. 

 

Sobre a Marca, apontam: 

 “Muito boa”;  

 “Representa bem”; 

 Os principais atributos notados são: arquitetura, montanhas, 

Pampulha, vermelho da “mineiridade”; 

 “Eu não gosto, já está na 3ª versão e continua fraca. Acho abstrata 

demais!”; 

 “Tem tantos elementos que se perdem, é muito colorida, é infantil”; 

 “Definir uma logomarca para uma região é sempre muito difícil, mas 

me identifico”; 

 “Eu não gosto da igrejinha, tenho vergonha do abandono”.  

 

Sugestão de ações:  

 Sensibilização do belo-horizontino (para valorizar mais a cidade, 

“reavivar no belo-horizontino o sentimento de pertencimento”);  

 Publicidade de destinos na TV, promoção mais agressiva; 

 “Belo Horizonte para os belo-horizontinos” (citam programa na escola); 

 Articulação / trabalho integrado: trabalhar todos juntos, deixar o 

“achismo” de lado, “que a BELOTUR já está fazendo”; 

 Sensibilização do trade: “vender mais a ideia de que as pessoas 

precisam se capacitar” (especialmente citam atendimento e idiomas, e 

reforçam que não é só nos serviços operacionais, mas também os 

empresários precisam de capacitação). 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A informação qualitativa é essencial para conhecer o público, suas 

opiniões, ideias e atitudes diante do turismo atual e suas perspectivas de mudança, 

o que será fundamental para propor e abordar os programas e ações de marketing 

para o turismo de Belo Horizonte. 

A Etapa 2 da elaboração do Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

para Belo Horizonte e Aprimoramento do Plano de Marketing Atual, o Plano 

Horizonte, constituiu na aplicação de pesquisa qualitativa, por meio de grupos de 

discussão (focus groups), visando conhecer a “opinião bem informada” de Belo 

Horizonte e, de maneira complementar, do mercado turístico, acerca das 

percepções e necessidades do marketing do destino. 

Este modelo de pesquisa, que visa conhecer a opinião interna do setor 

turístico belo-horizontino foi também adotado no Plano Horizonte em 2005, pois é 

fundamental estabelecer no planejamento mecanismos de relacionamento entre os 

setores públicos e privados e entidades envolvidas com o fomento e promoção do 

turismo da cidade, de forma a garantir sua participação no processo.  

Além disso, essa perspectiva permite enriquecer o trabalho à medida que 

une perfeitamente a contribuição técnica da equipe consultora, baseada em estudos, 

análises e propostas, a um trabalho organizado, participativo e de busca de 

consenso e compromisso por parte dos agentes locais. No futuro, é disso que 

dependerá uma parte muito importante do êxito do plano e de sua implementação. 

Assim, o segundo Produto do trabalho de Elaboração de Plano de Ações 

Estratégicas e o aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte – 

Plano Horizonte apresentou as percepções e necessidades acerca do marketing 

turístico da cidade, que foram obtidas em reuniões de grupos com o setor, tendo 

sido constituído por cinco relatórios parciais, conforme está orientado no Termo de 

Referência. São eles: 

 Relatório do Grupo Focal: Representantes dos Órgãos Públicos e 

Privados; 

 Relatório do Grupo Focal: Entidades de Classe e Setor Cultural; 

 Relatório do Grupo Focal: de Gastronomia e Compras; 

 Relatório do Grupo Focal: de Negócios e Eventos; 
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 Relatório do Grupo Focal: Instituições de Ensino Superior; 

 Relatório de Análise Consolidada da Pesquisa Qualitativa de Grupos 

Focados. 

 

O processo metodológico seguiu os passos de implantação global da 

pesquisa, baseando-se nos seguintes passos: 

1. Planejamento de Pesquisa, elaboração de briefing e aprovação do 

roteiro de discussão; 

2. Seleção e indicação dos grupos de profissionais por reunião de 

discussão, e validação junto à Comissão de Acompanhamento na 

Belotur; 

3. Aprovação da agenda geral e organização operacional da pesquisa; 

4. Convites, mobilização e confirmação dos participantes, o que se deu 

por meio de ofício e contatos por e-mail e telefone; 

5. Realização das reuniões de discussão, na metodologia de focus 

groups; 

6. Transcrição e processamento de dados por reunião;  

7. Consolidação dos relatórios de pesquisa por grupo focal; 

8. Elaboração de relatório consolidado de análise da pesquisa, 

apresentado em volume separado. 

 

O conteúdo que está sendo apresentado na sequência aborda a 

implantação da pesquisa junto ao Grupo Focal Instituições de Ensino 

Superior, contemplando o descritivo metodológico da pesquisa aplicado a este 

grupo focal; transcrição das discussões e entrevistas na íntegra; uma breve síntese 

dos resultados do grupo focal, bem como os apêndices pertinentes (briefing da 

pesquisa e roteiros de entrevista, modelo de ofício, registro em vídeo, o controle de 

participantes). 

Para compor o grupo, também foram convidadas entidades relacionadas 

à capacitação profissional como SEBRAE e entidades de classe ligadas à academia. 

O interesse da discussão permeava sobre a formação e capacitação nas atividades 

do turismo, a contribuição da Academia ao setor, e no segmento específico de 

turismo de intercâmbio, dado a importância de algumas instituições de ensino da 

cidade no contexto nacional. 



 

 643 

 

Observa-se que a numeração aplicada na identificação dos grupos de 

discussão utilizada no briefing e nos preparativos da pesquisa (Grupos de 1 a 7) foi 

elaborada em função da agenda prevista, e foi revisada para na organização do 

Produto 2, de forma a se adequar ao conteúdo dos relatórios parciais o compõem. 

As referências nestes relatórios são feitas por cada discussão, renumeradas de 1 a 

7 na sequência de apresentação nos conteúdos parciais. 

 A adesão, na maioria das reuniões de discussão, foi abaixo do esperado. 

Ao longo do processo de elaboração deste trabalho, esse fato vem tornando-se um 

indicador da própria pesquisa, ratificando a grande desarticulação interna e externa 

do turismo de BH, que é frequentemente citada nas reuniões.  

Em alguns casos, buscou-se a complementação do grupo de foco por 

meio da aplicação de entrevistas em profundidade, a fim de dar maior relevância à 

opinião representativa do setor de interesse da pesquisa. Em função da 

incompatibilidade de agenda ou casos de atrasos, alguns profissionais foram 

realocados em reuniões de discussão diferentes à dos grupos focais para os quais 

haviam sido convidados e confirmaram sua participação, conforme detalhado no 

controle de participações disponível nos apêndices. Como os casos foram pontuais, 

não houve prejuízo ao resultado final da pesquisa. 

Por fim, ressalta-se que este relatório parcial e o relatório de análise 

consolidada não esgotam o assunto sobre as perspectivas e necessidades acerca 

do marketing turístico de Belo Horizonte, uma vez que todo este material é subsídio, 

e foi resgatado e analisado com maior profundidade na etapa de atualização do 

Plano Horizonte, no capítulo de Opinião Interna.  

 

 



 

644  

 

1 METODOLOGIA DE PESQUISA APLICADA AO GRUPO FOCAL 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

 

1.1 Objetivo geral da pesquisa 

 

 

Conhecer a “opinião bem informada” da academia e do setor de formação 

e capacitação profissional para o turismo de Belo Horizonte, acerca das percepções 

e necessidades do marketing turístico da cidade, e ouvir as lideranças e os agentes 

no processo de planejamento. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Conhecer, na visão destas lideranças e profissionais do setor, as 

oportunidades e ameaças, os pontos fortes e fracos de Belo Horizonte 

no contexto turístico do Brasil; 

 Apreender elementos de identidade que devem ser agregados à 

imagem turística de Belo Horizonte na opinião das lideranças e 

agentes das instituições de ensino e de capacitação profissional; 

 Conhecer as expectativas do grupo em relação ao futuro do turismo de 

Belo Horizonte; 

 Conhecer as percepções e necessidades sobre os programas, 

projetos e ações de marketing turístico de Belo Horizonte;  

 Testar os competidores de BH; 

 Identificar o posicionamento da marca turística de Belo Horizonte; 

 Aprofundar o conhecimento sobre a opinião do mercado atual de Belo 

Horizonte, especialmente sobre a demanda de turismo de intercambio. 
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1.3 Método de pesquisa 

 

 

Pesquisa survey com levantamento qualitativo de dados. 

 

 

1.4 Técnica de pesquisa 

 

 

Grupos de foco. 

 

 

1.5 Universo 

 

 

Agentes diretos e indiretos de fomento/comercialização do turismo de 

Belo Horizonte ligados à academia (ensino superior) e à formação e/ou capacitação 

profissional para atividade. 

 

 

1.6 Amostra 

 

 

1 reunião de discussão, aplicada em 29 de agosto de 2013, sendo: 

 DISCUSSÃO 7: Instituições de ensino superior, entidades 

representativas da academia, de capacitação e de formação 

profissional para o turismo. 

 

 

1.7 Amostragem 

 

 

Os entrevistados foram selecionados por conveniência, levando em 

consideração a sua representatividade no contexto do grupo pesquisado. O grupo foi 
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organizado por público-alvo, de forma a preservar uma participação máxima de 10 

profissionais por reunião de discussão.  

 

 

1.8 Registros em vídeo e transcrições 

 

 

Para preservar a confidencialidade das opiniões, os registros em vídeo 

foram disponibilizados sem áudio. Também, durante as transcrições, os 

participantes são identificados por “Participante” ou “Convidado”.  
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2 DISCUSSÃO 7: A OPINIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E 
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

A reunião de discussão 738 foi realizada em Belo Horizonte no dia 29 de 

agosto de 2013, às 14h. Contou com a participação de 4 profissionais, 

representando as seguintes organizações: Estácio de Sá, UNIBH -, CEFET – MG, 

SEBRAE MG. 

 

Figura 13 - Registro da reunião de discussão 7 

 

Fonte: Chias Marketing. 

 

 

2.1 Transcrição da discussão 7 

 

 

Data da Pesquisa: 29/08/2013  

Moderador: Fernando Gilbert 

                                            
38

 Refere-se ao antigo Grupo 4: Academia, conforme consta no brienfing de pesquisa. 
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P: Como vocês analisam o mercado de turismo no Brasil hoje?            

R: O mercado de turismo, para mim, desde que eu comecei na área, eu só vejo 

crescimento. Então, eu sinto uma expectativa muito grande, não só por causa dos 

eventos, independente desses eventos, a gente já estava crescendo no mercado, 

até interno, do brasileiro viajando dentro do Brasil. Atualmente, já é uma 

movimentação muito grande. Agora, eu vejo que, pela oportunidade dos eventos, 

está entrando muita gente que não é da área. Então, roubando o espaço de quem já 

estava trabalhando ali, e eles querem resultados rápidos, mas remuneram muito 

mal. Então, eu acho que o problema do turismo no Brasil ainda está na 

informalidade, por que... 

R: De qual mercado você está falando? O mercado para o turismólogo ou o mercado 

do turismo? 

P: Do mercado econômico do turismo? 

R: Economicamente o mercado de turismo está muito favorável. A economia está 

favorável para o mercado. Aí, você vê várias empresas abrindo, o tempo inteiro, 

para o turismo, tem milhões. Você tem receptivo, você tem o promotor de eventos, 

tem hotel, tem pousada, têm muitos.  

R: Só na Serra do Cipó a gente tem cento e um meios de hospedagem. 

R: Então, isso é bem representativo, então é um mercado que está em expansão. 

R: Realmente é um mercado forte, tem uma viabilidade boa, o que é questionado, ás 

vezes, é a questão salarial como um todo. Não estou falando só do turismólogo, 

estou falando de tudo mesmo, então, às vezes, o camarada trabalha muito, rala 

muito. Aí, ganha de repente, sei lá, mil reais, uma coisa assim. Eu entendi o que 

você estava falando, não só o mercado da empregabilidade, mas do mercado como 

um todo mesmo, do mercado do turismo. Então, eu acho que é um mercado sim, 

que está em expansão, o setor de serviços. Você pega uma cidade como Belo 

Horizonte, a gente não tem espaço para fazer indústrias Então, a gente tem que 

investir no setor de serviços. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem muito a 

crescer nos próximos anos. A tendência é de crescimento. 

R: Exatamente. Belo Horizonte ainda tem uma demanda reprimida para eventos, e 

uma das características da cidade são eventos, negócios e eventos, dentro dessa 

segmentação do turismo, e nós temos uma demanda reprimida para a realização de 

eventos, por falta de espaço. Nós não temos espaço para atender essa demanda. 
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P: Você está falando de uma área em função do próprio SEBRAE, ou em 

empreendimento mesmo de mercado? 

R: Não é só do SEBRAE não, porque eu acompanho aqui em Belo Horizonte o 

projeto de turismo de negócios já tem quatro anos, então isso é uma análise. É fato. 

A gente está perdendo uma bela duma fatia de mercado em Belo Horizonte, por falta 

de espaço. 

P: Fala aí Participante 1. 

R: Eu concordo com o que eles falaram, acho que é uma área que tem crescido 

muito, a gente pode acompanhar economicamente. É tanto, que eu me lembro de 

que quando fiz o curso, há uns sete, oito anos atrás, era o boom do momento. Todo 

mundo queria fazer turismo, e eu acho que continua crescendo. Tem o problema do 

profissional, de qualquer forma, mas eu acredito que o que ainda falta no turismo é 

um pouco mais de profissionalização. Acho que ainda é feito tudo de uma forma 

muito informal, e essa informalidade cria um poucos de gaps em alguns momentos, 

porque, por exemplo, você fala assim: “Tem cento e uma pousadas lá na Serra do 

Cipó, mas quantas delas são realmente.”. 

R: Legalizadas. 

R: Legalizadas, ou que tenham uma infraestrutura, que tenham serviços que possam 

realmente atender e agregar para o turismo, e não afastá-lo de alguma maneira, 

porque ele teve uma experiência negativa. Então, eu questiono muito isso. É muito 

informal. E eu acho que é uma coisa que peca um pouco, porque, economicamente, 

a gente tem a viabilidade. Eu acho que os problemas do turismo no Brasil, para mim, 

são dois: a informalidade ainda do setor, que não é estruturado de uma maneira 

muito correta, e a segunda é o preço. Eu acho muito caro viajar no Brasil. Eu falo 

isso porque eu viajo, praticamente, todos os fins de semana, e eu falo: “É caro! É 

cara a passagem, é caro o hotel, é caro tudo. Táxi, tudo é muito caro.” Então, ás 

vezes, é mais viável. Agora, está começando uma crise e o dólar aumentou, mas a 

gente vê que o brasileiro tem ido mais para fora. Eu acho que são esses dois fatores 

que, de alguma maneira, dá um entrave muito grande para a gente ver se é 

economicamente viável. 

P: Legal. Ela falou uma coisa importante, que é a informalidade e a falta de 

preparo para atender. Como o SEBRAE está lidando com isso? 

R: Isso é uma realidade. O problema que acontece é o seguinte: por mais que tenha 

essa informalidade... 
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P: Gente, o lanche é para vocês, fiquem à vontade. 

R: Então, nós temos assim, diversos programas para trabalhar, para diminuir essa 

informalidade, para trabalhar com profissionalização na gestão das empresas. O 

grande problema que eu vejo é o seguinte; as empresas estão ganhando dinheiro. 

R: Informalmente, o dinheiro está acontecendo. 

R: É, estão ganhando, então, é muito difícil você convencer o dono para se 

qualificar, para qualificar a sua gestão, qualificar a sua mão de obra, sendo que ele 

está ali com uma ocupação de cem por cento, não cem por cento, porque é só no 

final de semana, mas ele está ganhando, então é difícil você convencer. 

P: Mas vocês estão sentindo uma procura natural em função da Copa? 

R: Procura por profissionalização? 

P: Exatamente. 

R: Teve muita oferta. O que a Copa proporcionou? Muita oferta de qualificação, 

oferta de recurso para investimento, teve muita oferta, mas a procura por 

qualificação espontânea: ah; eu vou me preparar, a Copa do Mundo vai chegar... 

P: Isso seriam cursos do SEBRAE, profissionalizantes, com os empresários? 

R: Eu trabalho com um projeto que a gente chama de Atendimento Coletivo, que são 

projetos do destino, para trabalhar o destino como um todo, não o atendimento 

individual. A gente custa a formar turma, a manter a participação. Nós temos 

programas extensos, é quase uma pós-graduação em gestão, e é difícil você manter 

ali. É difícil o empresário entender, porque ele está ganhando dinheiro, a verdade é 

essa. Se não tiver uma crise, se não apertar no bolso, e difícil isso ser espontâneo: 

ah; agora eu vou procurar o SEBRAE, vou procurar me qualificar. 

R: Em nível superior o que acontece? Eu sou coordenador do curso lá, sou 

bacharelado em turismo, e também dou aula em Tecnólogo em Eventos, que é um 

curso irmão, é um curso parceiro. Você conhece. Cada um tem também, então, o 

que acontece? Na realidade, o nível de entrada, de procura por esse curso se 

manteve. Está estável, não teve aumento considerável, se aumentou, aumentou dez 

por cento, sei lá, a entrada semestral de alunos. Pouquíssimos alunos falam: eu 

estou aqui por causa da Copa, por causa das Olimpíadas, isso não existe 

praticamente. Aí, eu falo você está com o raciocínio correto, porque a Copa do 

Mundo dura apenas trinta dias, tem de trabalhar como vai ser o legado disso depois.  

P: Mas você está sentindo que já está tendo uma procura maior?  

R: Teve um incremento pequeno, mas teve. 
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R: Teve um interesse de ganhar dinheiro: nossa; a Copa do Mundo está chegando, 

como é que eu vou ganhar dinheiro com essa tal Copa do Mundo?  

R: O turismo está mais na mídia. A palavra turismo, eventos e tal, está mais na 

mídia, então o cara vê o Jornal da Globo, vê o jornal de não sei onde, e pensa: vou 

trabalhar com isso, e vai lá e faz um vestibular, se matricula em uma faculdade, mas 

assim, não teve um incremento muito forte não. 

P: Nesse mercado, essa demanda do setor hoteleiro, do setor receptivo... 

R: Aí chega a Belo Horizonte, não é? 

P: Vamos aprofundar, vamos falar de Belo Horizonte então. 

R: Eu acho que a gente tem uma demanda hoteleira muito grande. O que tinha já 

não estava dando conta dos eventos cotidianos da cidade. Belo Horizonte é uma 

cidade de turismo de negócios, e a hotelaria já estava estrangulada há muito tempo, 

então eu vejo que esses investimentos vêm para suprir uma demanda que já tinha, e 

não foi em função da Copa. Tanto que na Copa das Confederações nem utilizaram 

tudo. 

R: A Copa das Confederações, segundo uma pesquisa, foi mais um turismo local.  

R: Então, eu acredito assim: mesmo esses hotéis que estão sendo implementados e 

que vão funcionar até a Copa só vão suprir uma demanda que a gente já tinha, 

então, tem que manter a quantidade de eventos na cidade para continuar a 

sustentar esses hotéis. 

R: É. 

P: E como é que vocês enxergam o turismo receptivo de Belo horizonte? 

R: Muito fraco, acho muito pouco. Eu tenho empresas muito boas, que trabalho há 

muito tempo e que já não estão dando conta de administrar a demanda que está 

surgindo. Tem algumas novas empresas que eu sinceramente não acompanhei a 

atuação delas, não vi muito nem mídia delas para o mercado. Eu dou aula em 

agências de viagem, eu tenho contato com as agências, eu tenho que saber o que 

está acontecendo, e tem agências que nem conhecem essas empresas novas de 

receptivo. Elas não estão nem se divulgando no mercado. Que não parem os 

eventos. 

R: E tem outra questão também, é muito caro. Ás vezes, você vê pacotes assim, por 

exemplo, eu tenho amigos, que são inclusive proprietários de empresas de 

receptivo, e sabe, você pega assim, o individual, um roteiro assim: Ouro Preto, 

Mariana, e cobra quinhentos reais. Um absurdo! Às vezes, de um dia para o outro, 
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uma noite, é o preço que você pagaria para ir para Porto Seguro, é difícil fazer uma 

comparação assim, mas acaba fazendo. Dá para você ficar uma semana lá, então 

assim, é muito caro! Eu concordo com o que a Participante 2 falou. O turismo 

nacional, talvez pela carga tributária mais complexa... 

P: Vamos chegar então nessa questão do preço aí; vocês estão falando que o 

preço está alto, pensem no geral, o custo Brasil hoje é muito alto. Como Belo 

Horizonte está se posicionando com relação a esse custo? 

R: Eu vejo Belo Horizonte ofertando um produto caro, e com um serviço que não 

está fazendo jus ao que está cobrando.  

P: Todo mundo concorda com isso? 

R: Eu concordo com isso em relação aos serviços, mas assim, se a gente for pensar 

comparar Belo Horizonte no segmento de negócios, se você compara com Rio, São 

Paulo, Salvador, Curitiba, está igual. Comparado com Rio e São Paulo, Belo 

Horizonte está até um pouco abaixo no valor, dos concorrentes. 

R: Eu não acho não. Eu vou para São Paulo toda semana, eu estou fazendo o meu 

doutorado lá, e eu fico num hotel, às vezes, muito melhor que o daqui, e pagando 

muito menos. 

R: É mesmo? 

R: O nosso custo está muito alto aqui.  

R: Tem uma política diferente também. Não sei se a hotelaria, por ser mais 

competitiva, se influencia, mas no Rio também é alto o valor. 

R: No Rio, está caro. Também eles estão com uma ocupação de cem por cento, 

então, não justifica nem baixar. Belo Horizonte também estava nessa. E como tinha 

muita procura para quê eu vou abaixar? 

R: Mas eles têm esses programas assim, da hotelaria ser competitiva, um acordo, 

uma tarifa variada assim como tem na companhia aérea, então quanto mais próximo 

da data você fizer a reserva, mais caro você paga. 

P: Mas esse acordo está sendo feito entre quem? Está tendo uma aceitação 

boa? 

R: Não. De quando eu conheço, era na época que ABIH implementou isso com os 

associados. Justamente para aumentar não só a taxa de ocupação, como a 

rentabilidade média da diária. Eles queriam trabalhar com dois pontos. Eu não sei se 

continua.  

R: Na Copa, agora a gente não viu. Houve uma inflação grande de preços. 
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R: É que tem uma diferença de aumento da taxa média de ocupação e aumento da 

rentabilidade da diária. Então, são dois pontos que eles queriam trabalhar, e acho 

que, em 2009, eles tiveram um aumento das duas coisas em função dessa 

estratégia que eles utilizaram aqui em Belo Horizonte, não sei se continua. 

P: Legal. E vocês, como estão vendo essa relação preço?  

R: Eu acho que antigamente era muito comum, até fazendo uma analogia, saindo 

um pouquinho do turismo, todos falavam assim: São Paulo e Rio são um absurdo o 

custo de vida e tal. Eu não acho. Eu acho que Belo Horizonte não deve nada, em 

termos de custo de vida a São Paulo e Rio não. Eu acho que é bem parelho, está 

bem parelho. Recentemente eu estive no Rio de Janeiro num final de semana 

comum, sabe, saí de noite lá e paguei; eu curti uma noite animada, sai para dançar, 

depois saí para comer, e gastei menos do que eu gastaria em BH. Agora trazendo 

para o turismo, eu acho realmente que em BH os preços estão muito equivalentes.  

P: Quando você fala dessa relação de preços, sair para restaurantes, porque 

isso está dentro do turismo, porque a gente vai fazer uma análise é de quanto 

a turista paga de fato, para vir para Belo Horizonte. E aí a gente entra num 

comparativo. Belo Horizonte vale o que cobra? 

R: Eu acho que pode valer, mas não está valendo. 

R: Hoje não está. 

R: Eu vou falar o meu ponto de vista, porque eu sou do Maranhão. Moro aqui há 

quatro anos. Já morei em Curitiba, já morei em um tanto de lugar, e o que eu vejo 

em Belo Horizonte? Eu acho que ela é pouco posicionada, por exemplo, no Rio a 

gente já vê um posicionamento um pouco mais claro. Em São Paulo, que é o turismo 

de negócios e tal. Em Belo Horizonte, a gente fica no meio do caminho. “Ah; eu sou 

turismo de negócios, mas ao mesmo tempo eu quero ser turismo de receptivo, e aí 

faz um bolo, e ninguém sabe o que é.” Eu acho que se for para eventos, se ela se 

posicionar como uma cidade que o forte dela vai ser. Estilo mais São Paulo, que é 

mais receptivo para eventos de tudo, de negócios, eu acho que os preços são 

equiparados. E eu acho que não deixa tanto a desejar, porque quem vem para um 

negócio, quem vem para um congresso, para um evento, para um simpósio, muitas 

vezes tem parte da diária paga, ou tem outras facilidades. Enfim, então isso não tem 

um impacto muito grande. Agora quando eu penso assim; Belo Horizonte quer enfiar 

a mão dentro do turismo receptivo: venha para Belo Horizonte para conhecer a 

cidade, eu acho que aí é que degringolou o negócio. Porque é caro, eu não acho 
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atrativo, sinceramente, porque não tem. Por exemplo, Belo Horizonte tem atrativo 

dentro da cidade, tem atrativos próximos, e tem muita gente que não sabe o que tem 

do lado. E mesmo quando tem do lado, é muito caro para ele. E aí eu fico pensando 

assim: uma pessoa que está aqui, tirando o turismo de negócios, uma pessoa que 

vai escolher um destino para ir passar umas férias, ou para ir conhecer um lugar, 

dificilmente vai escolher Belo Horizonte. 

P: Aí você está chegando numa outra questão importante para mim; como 

vocês enxergam essa quantidade de oferta turística de Belo Horizonte? A 

quantidade e a qualidade? 

R: De atrativos? De Belo horizonte? 

P: De Belo Horizonte. 

R: Na minha visão, melhorou um pouco. Você tem agora o Circuito Cultural da Praça 

da Liberdade. Devagarzinho está se incrementando novas situações, mas eu 

entendo o olhar de quem morou em outros estados, embora seja um pouco 

desconfortável você ouvir o que ela falou aqui, mas é uma verdade. Realmente BH... 

Tem coisas interessantes? Tem, mas é uma cidade que prende a pessoa por três 

dias, por exemplo. Aí, a pessoa vai ter que ir para o interior, para a região, e tal. BH, 

se a pessoa estiver com alguém que conhece aqui, acompanhando ela, em dois dias 

ela dá uma arrematada boa na cidade.  

R: Uma arrematada assim, se a pessoa que ela conhece, tiver um carro e 

disponibilidade para levar ela lá da Praça do Papa, a Pampulha. Porque eu acho que 

é um absurdo em Belo Horizonte, tem lugares bacanas, poucos, mas tem. Mas um 

turista sozinho, jamais cruza a cidade para fazer os dois pontos. Então, ele vai optar, 

por exemplo, a Lagoa da Pampulha, então para ele, Belo Horizonte se resume à 

Lagoa da Pampulha. Acabou, foi embora e tchau.  

P: Então vocês acham que essa quantidade de oferta turística em Belo 

Horizonte é pequena?  

R: Poderia ser incrementada. 

R: Eu não diria pequena, eu acho que ela é mal aproveitada por vários motivos. Por 

exemplo, Belo Horizonte é uma cidade muito grande, muito extensa, e cada ponto 

turístico dela está em extremos muito diferenciados. Você chega a Curitiba, a cidade 

é “menorzinha”, mas tem vários pontos turísticos espalhados. Tem um ônibus. Você 

passa o dia inteiro andando no ônibus, mas você tem um meio de transporte que faz 

aquilo por você. Você chega ao Rio, em São Paulo, tem o metrô que te facilita a vida 
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infinitamente. Você chega a Belo Horizonte, se você for cruzar da Pampulha à Praça 

do Papa, você não vai gastar menos de cinquenta reais. Aí eu te pergunto: Qual é o 

turista que vai gastar quarenta e cinco, cinquenta reais para ir, e depois quarenta e 

cinco, cinquenta reais para voltar? Então, não vai fazer. Aí, acaba que essa oferta 

acaba sendo minimizada, porque aí você fica restrito ao Centro Sul, fica ali na Praça 

da Liberdade. Ainda dá para ver uma Praça do Papa, ou você acaba fazendo um 

pouco mais para o outro lado. Então, eu acho que hoje, por não ter um transporte 

público eficiente, por não ter uma política voltada para isso, não tem como o turista 

fazer. É onde degringola o negócio. A pessoa que vem para turismo de negócios; ela 

não vai fazer isso. No máximo ela vai lá, na Lagoa, tirar uma foto e dizer: “turistei” 

em Belo Horizonte. 

R: Ela vai para o shopping.  

(RISOS) 

P: Vocês conseguem listar para mim quais são essas principais ofertas 

turísticas de BH?   

R: A Praça do Papa, Lagoa da Pampulha, Mercado Central. 

R: Praça da Liberdade. 

R: Estamos falando só do município de Belo Horizonte? Porque senão eu citaria 

INHOTIM, mas não vamos entrar nisso não, depois a gente chega lá. Com certeza o 

Circuito Cultural da Praça da Liberdade é de grande potencial. 

R: E eu acho que é um lugar que tem sido pouco valorizado, porque eu recebo muita 

gente, e eu levo a vários pontos turísticos e lá é fantástico. Eu tenho amigos que já 

viajaram o mundo inteiro e vieram para cá. Eu levei ou indiquei o Circuito, e eles 

disseram que o nível de museus que a gente tem lá, é nível de museus de fora, 

internacionais, de fora do país. E isso não é valorizado nem pelo belo-horizontino, 

muito menos por quem vem de fora. Ele não vai à Praça da Liberdade, não sabe 

nem que tem museus ali. Quando sabe, não vai. 

R: Mas, aí, chega a um ponto que você está falando assim; dos atrativos turísticos 

arquitetônicos. Eu sinto em Belo Horizonte os bares... 

R: Eu acho também que a identidade do lugar é mutável, ela vai assim mudando ao 

longo do tempo as características. Tem que ser construída. 

R: Eu estou vendo Belo Horizonte se mostrando, pelo menos tentando, como um 

destino bem cultural. Está indo para esse lado cultural, tanto que vamos ter agora 

em setembro a Virada Cultural, que vai acontecer aqui pela primeira vez. Foram 
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mais de mil e seiscentas inscrições de grupos culturais de Belo Horizonte para se 

apresentar, durante essas vinte e quatro horas da Virada Cultural. Quando eu soube 

dessa informação, eu até me assustei: “Gente. Belo Horizonte.” Então, realmente 

está incentivando essa parte cultural. Eu acho que pode agregar, porque os nossos 

atrativos são bem culturais, são atrativos turísticos que marcam a história do Brasil, 

a história de Minas. Então, você consegue fechar com outros destinos. Então, você 

não pode ficar só: “Ah, vai lá, na Pampulha.” Tem que vincular a Pampulha com 

algum evento, alguma coisa assim. Fazer um circuito mesmo para preencher; além 

do atrativo disso aqui tem a Praça da Liberdade. Uma coisa diferente. 

R: Deixa só eu pegar um gancho rapidinho no que ela falou, por exemplo, eu 

trabalhei no evento de inauguração do Parque Ecológico da Pampulha, que é aquele 

parque que tem na Pampulha, então o que acontece? Lá teve evento, naquele dia, 

foi há bastante tempo atrás, teve um show lá de Wagner Tiso, Grupo Amaranto, e 

mais outro que eu não estou lembrando agora, e aí as pessoas ficaram todas 

assentadas num gramado curtindo aquele momento ali. Foi num domingo. 

Agradabilíssimo. Eu estava trabalhando, mas o que importa foi que o público adorou. 

Onde eu quero chegar? O que falta nessa questão, talvez seja se apropriar um 

pouco mais dos espaços públicos também. Sabe? Por que não? Aquele Parque 

Ecológico da Pampulha é lindo. Lindo assim. Vai ser mais lindo no futuro, porque as 

árvores estão crescendo ainda, e tal, mas, poxa; porque não fazem mais eventos lá? 

Por exemplo, um Domingo Musical, coloca um cara com um piano lá. As pessoas 

vão assentar em volta ali. Então, eu acho que é isso também. Ela falou dessa 

questão cultural, eu vi com muito otimismo, saí da minha casa, fui lá ver, eu queria 

ver com os meus olhos, e vi com muito otimismo o Carnaval de BH esse ano, na 

questão dos blocos. Os blocos de bairro, Santa Tereza, principalmente. Eu 

enxerguei em alguns momentos, comecei a fazer perguntas: o que isso aqui deve 

para o Carnaval de Diamantina, por exemplo?  

R: Dos blocos de bairro do Rio. 

R: O mineiro é cultural. 

P: Vamos falar um pouquinho, porque o mineiro não valoriza tanto então isso? 

Ele tem certo potencial, esse lado cultural é importante, mas ao mesmo tempo 

vocês falam que a quantidade não é representativa... 

R: Eu acho que não é a quantidade, ela não é agregada. 
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R: Não sei se é a divulgação, porque teve um evento no Parque Municipal, que foi a 

Noite Branca. E só foi divulgado pela rede social, e foi um caos, porque deu muito 

mais gente do que eles esperavam. Não estavam preparados para aquela 

quantidade de pessoas. Então, se você for olhar na realidade, as movimentações 

culturais que acontecem, elas tem um público que já lota, se for mais divulgado eles 

não estão estruturados para receber. 

R: Exatamente. Eu acho que é a organização, porque, assim como você falou do 

carnaval, teve bloco de carnaval esse ano em Belo Horizonte, que teve dez mil 

pessoas. O bloco não estava preparado, a BELOTUR não estava preparada, a 

cidade não estava preparada. Não tinha banheiro químico, não tinha sinalização, 

não tinha nada. Então, eu acho que estão subestimando não só a própria população, 

mas a própria organização. Estão subestimando aquilo que a cidade está se 

transformando. 

P: A organização não está preparada para isso? 

R: Não.  

R: Não está organizado.  

R: É tudo informal. 

R: Está sendo muito prematura, não estão apostando muito. 

R: Eu estou ansioso para ver o que vai acontecer ano que vem no carnaval. Eu 

quero ver o que vai acontecer. 

R: Todo mundo fala: saia de Belo Horizonte no carnaval. 

P: De onde está partindo essa falta de preparo, essa falta de visão, para que 

esses eventos não tenham só um porte maior, mas eles tenham também uma 

organização melhor. O que está faltando para isso acontecer?  

R: Talvez olhar com um olhar mais técnico, e com mais seriedade por parte dos 

gestores municipais. Essa é uma das causas. 

R: Ou uma avaliação. Eu não sei se é feito uma avaliação. Isso eu desconheço, não 

sei se vocês conhecem, mas uma avaliação. Olha, eu tive, fizemos o I Love Jazz, 

uma “super” movimentação. Eu tenho várias manifestações, várias intervenções 

culturais na cidade. Tem alguém avaliando? 

R: Como participante do COMTUR, a gente sempre leva essa questão dos eventos 

para o COMTUR. O que está acontecendo? Eu acho que é muita burocracia para 

qualquer coisa que você vá fazer; então qualquer evento tem que acionar a polícia, 

tem que acionar a BHTRANS, tem que acionar o Corpo de Bombeiros, e eles não se 
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articulam para ajudar a gente a fazer as coisas. E aí, ás vezes, depois que está 

pronto o evento é que vem o Corpo de Bombeiros falar que não podia ser daquele 

jeito. Mas ele não estava lá desde o começo, quando foi chamado, para auxiliar e 

falar o que pode e o que não pode. Então, isso atrapalha muito a coisa que vai 

acontecer. 

R: E tem outra questão também assim. A gente não tem avaliação de quanto isso 

está gerando, porque para você convencer a desburocratização, você tem de falar: 

“Olha, está gerando tanto, olha o impacto disso, olha o impacto nos negócios.” Olha 

o impacto de não ter, olha o impacto de ter, assim em números, a gente é muito 

carente de estatística, mas tem que ter uma avaliação do impacto disso, facilita.  

R: Deixa só eu complementar o que ela falou. Eu percebo assim, que muitos desses 

eventos que vocês falaram não são divulgados por causa disso, sem a divulgação 

forte, já é muito concorrido, só que aí eu acho que pega só a população local. 

Turista mesmo, as pessoas que poderiam estar aproveitando e vendo Belo 

Horizonte com outros olhos, culturalmente falando, não vão. Então, por exemplo, eu 

fui a um “festivalzinho” mais “famosinho” assim. Também não tão divulgado para 

quem vem de fora não, a pessoa acaba: “Ah; cheguei aqui e me deparei com o 

negócio.” Mas não veio para conhecer e nem para ver o que é. O “Comida di 

Buteco”. Você vai para o “Comida di Buteco” e não consegue assentar, e aí de que 

adianta ter um “Comida di Buteco”, e você não consegue ir, nem enquanto cidadão 

da própria cidade. E muito menos como turista. Então, eu acho que não adianta 

você ter essas pequenas intervenções. Se essas intervenções não chegam 

realmente para o turista, já que a gente está falando de turismo, e até para as 

pessoas que moram na cidade, alguns sabem e vão. E aí, talvez porque ainda tenha 

uma carência de eventos assim nesse sentido, que aí quando tem um. Todo mundo 

vai.  

P: Eu estou com uma sensação exatamente com relação a isso, quando tem 

um todo mundo vai. É porque a gente está tendo eventos isolados, que estão 

trazendo uma concentração de pessoas no mesmo lugar, sem ter uma 

segunda alternativa. Seria isso? Ter coisas paralelas, coisas simultâneas. 

R: Mas tem coisas simultâneas. 

R: Isso aí depende muito do evento. 

R: Os espaços estão ocupados. 
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P: Então, como a gente arremete isso nessa característica do mineiro? O 

mineiro é ávido por esse tipo de evento? Ou ele é carente? 

R: Depende muito do tipo de coisa que a gente está falando. Se for evento popular 

gratuito, se é pago. Eu vou voltar aqui rapidamente na questão do carnaval. O que 

acontece? As pessoas hoje em dia, a cada ano que passa, estão com mais medo de 

viajar no carnaval, porque tem acidente nas estradas, etc. e tal. Então, esse ano 

aconteceu um fenômeno, que foi um fenômeno espontâneo, ninguém esperava que 

no carnaval de BH fosse acontecer o que aconteceu esse ano. Foi um movimento de 

rede social, todo mundo marcando de ir para lá. Então, quando o pessoal assustou, 

tinha sei lá, vinte mil pessoas na Praça da Santa Tereza. Foi um negócio muito 

espontâneo. É por isso que eu falei. Eu estou muito curioso para ver o que vai 

acontecer ano que vem, porque eles tiveram um ano para se preparar, e vamos ver 

se essa discussão está acontecendo, para ter estrutura. 

P: Vamos para outro ponto então, que é algo fundamental, que está 

envolvendo a questão da articulação Não estão empenhados. E essa 

articulação, como ela está acontecendo, então? O que está faltando para essa 

articulação dar certo? Qual é a dificuldade dessa articulação? 

R: O poder público faz o que ele pode. Está reunindo para conseguir uma coisa que 

há muito tempo a gente está tentando fazer, que não estava acontecendo, só que a 

gente não tem o poder de executar o que a gente... Não sei se está chegando às 

pessoas certas, as informações certas.  

P: Mas quem se reúne hoje no COMTUR? É representativo de fato? 

R: É.  

P: E essas pessoas estão trabalhando para um mesmo sentido? 

R: Estão. 

P: Elas estão empenhadas lá, com a mesma visão? 

R: Não sei se a cidade está enxergando o turismo como importante, porque a gente 

fala o negócio dos números, de desburocratizar. Olha como o turismo é importante 

para a cidade, para o cidadão, para o turista, qual é a importância? 

R: Eu acho que a cidade não chegou a esse ponto, porque a pasta do turismo é no 

vigésimo quinto lugar de importância, quer dizer... 

R: A gente que está na área, a gente sabe que os hotéis estão com uma ocupação 

boa, a gente sabe que os restaurantes estão com uma ocupação boa, está tudo 
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acontecendo, mas quem não vive aqui fala: “Nossa; fulano queria um hotel e não 

achou.” O que está acontecendo na cidade? Ninguém vê o que está acontecendo.  

P: Falta o quê? Falta gestão?  

R: É. E outra coisa: Belo Horizonte é uma cidade cultural, uma cidade de bares. Eu 

acho que foi votada uma lei na Câmara dos Vereadores para diminuir os decibéis 

nas ruas, e uso, sabe assim? Então, não enxergam, ou então não vão atrás. Eu 

acho que até a ABRASEL, uma vez, foi atrás: pelo amor de Deus, isso aqui é o 

negócio da cidade. Tem cinquenta mil bares envolvidos, como vocês vão mexer 

nisso assim? Então, é o que eu te falei: o turismo está em vigésimo quinto lugar de 

interesse do poder público. 

R: Outra coisa que é muito importante; chega o feriado e o atrativo está fechado. 

Aconteceu um evento em Belo Horizonte, e a Igreja da Pampulha estava fechada. 

No feriado, eles fecham. Então, assim, os administradores dos atrativos, eles não 

estão pensando no turista. Chegou a hora de rever isso. 

R: E, por exemplo, essa questão do bar, que é uma coisa que me chama muito a 

atenção, porque todo mundo que eu conheço fala de Belo Horizonte assim: Nó, Belo 

Horizonte não é mar, é bar. Tem até um slogan informal: “Não tem mar, mas tem 

bar”. Mas, aí, a pessoa chega aqui às onze horas da noite no aeroporto, quando dá 

meia noite o cara fala assim: você vai pedir mais alguma coisa? Porque a cozinha 

fechou. Quando dá uma hora da manhã o cara fala: você vai querer mais alguma 

bebida? Antes das duas, o cara volta para casa. O Maranhão tem outros atrativos 

turísticos, o bar lá não é um atrativo. Ninguém vai para o Maranhão por causa dos 

bares. Agora, vai ao Maranhão, que vê se você vai sair do bar ás cinco horas da 

manhã. Aí, eu fico “super” indignada. Eu falo assim: “Gente, todo mineiro gosta de 

se gabar que é a cidade que mais tem bares no mundo, mas de que adianta ter 

milhares de bares se você não consegue usá-los?” Porque se você for mais tarde 

um pouquinho, porque você trabalha à noite, nós todos que damos aula sabemos 

disso, porque, ás vezes, você quer sair à noite depois da aula e não consegue, 

porque o bar está fechado. 

R: O único bar que você tem certeza absoluta que vai estar aberto é o Bolão. É o 

único. 

R: Aí você fala: vamos ao Pinguim, vamos aos bares mais famosos, e não tem 

como. 
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R: Mas isso tem a ver com o transporte público, às vezes. As pessoas que moram 

nos bairros não têm como. 

R: Tem bar que não tem música, então, não faz sentido esse negócio dos decibéis. 

R: Mas tem os decibéis da fala de quem está frequentando, não é só da música não. 

P: Eu queria voltar um pouquinho nessa questão da gestão, dessa articulação. 

Essa é uma questão muito importante, e quando a gente trata do turismo, a 

gente entende que são várias as áreas envolvidas. O turismo tem impacto em 

vários setores, são micro setores e ás vezes até macro setores alternativos, 

mas são várias redes que estão funcionando, cada uma com o seu objetivo. É 

individual, mas esse objetivo é compartilhado com um todo. Quando a gente 

fala da CONTUR, e aí eu queria entender um pouco mais dessa gestão, e a 

visão de vocês como turismólogo também é muito importante, porque a gente 

enxerga o turismo como uma cadeia, e essa cadeia em Belo Horizonte. Vocês 

entendem que ela está articulada, ou não? 

R: Está. 

R: Está tentando se articular. 

P: Quem está cuidando dessa articulação hoje?  

R: A BELOTUR! A BELOTUR é quem está presidindo o COMTUR.  

P: E como está o papel dela nessa articulação? Está surtindo efeito? Está 

envolvendo? Está gerando resultado? 

R: Para mim o grande resultado foi que ela conseguiu fazer o PDITS. Para mim, isso 

foi um grande passo. O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável. Começou em 2010 e em abril desse ano, a gente conseguiu entregar 

para o Ministério do Turismo, que é um grande passo para conseguir verba para 

fazer coisas que precisam fazer. Essa articulação para fazer esse plano, eu acho 

que já foi um passo enorme, porque é muita guerra de egos, são vários órgãos 

públicos e da iniciativa privada, concorrentes. Quando todos decidem por alguma 

coisa, já é um grande passo, então. Eu acho que isso já dá uma... 

P: Mas é suficiente? 

R: Não é. Agora tem que incrementar as ações, porque está tudo só no papel.  

P: Mas e o que falta, além disso? O que vocês acham que ainda falta para 

melhorar essa questão da articulação? 



 

662  

 

R: Acho que tem um pouco a ver com o que ela falou. Porque, ás vezes, do ponto de 

vista público, os gestores não enxergam com a seriedade que teriam que enxergar o 

setor.  

R: Têm as taxas, os tributos. Tudo. 

P: Mas como é que vocês encaixam o empresário mineiro, vocês já me falaram 

um pouquinho que esse empresário está ganhando dinheiro. Ele está 

preocupado com isso, ele está se envolvendo de fato com isso, ou isso vai 

virar uma certa acomodação também? 

R: Têm as duas coisas assim. Tem o empresário que está ganhando dinheiro, e o 

empresário tem uma visão muito no curto prazo. E alguns têm no longo prazo. Aí, 

tem essa articulação. O COMTUR, o conselho municipal está articulado, 

publicamente está articulado. Aí, nós temos algumas entidades que são 

representativas da iniciativa privada, que estão começando a mudar, sabe? A 

própria articulação deixando de ser um pouco política, porque tem uma questão da 

entidade representativa da iniciativa privada ser algo político, que está em contato. 

Quem é o presidente, está muito em contato com a área pública. Então, não defende 

os interesses, ou não mobiliza a cadeia privada. Está começando a mudar agora. 

Até a gente vê pelo Convention Bureau, que já deu um passo muito grande, é uma 

entidade que representa a iniciativa privada, já deu um passo enorme nos últimos 

anos. Está deixando de ser um pouco político, para efetivamente trazer resultados 

para o destino, mas tem as duas partes. 

R: Só para dar um exemplo rapidamente, porque eu trabalhei num projeto aqui de 

Belo Horizonte, que a gente tentou implementar uma rede de empresas mesmo do 

turismo do segmento de negócios. Mas foi uma dificuldade. Isso foi desenvolvido 

com uma metodologia. Foi um trabalho extenso, que eu nem sei hoje te falar qual foi 

o resultado efetivo disso. Essa mesma metodologia foi dada para trabalhar a cadeia 

de móveis. Sucesso total. Em seis meses funcionou. Eu falei: “Meu Deus! A cadeia 

de móveis é muito antiga.” O José Paes de Jesus já mexia com móveis, então, é 

uma coisa bem antiga. E o turismo é muito recente. Então, é isso que você falou: 

faltam profissionais, falta enxergar que os dois lados, tanto o público quanto o 

privado... A gente está vendo essa mudança, mas lenta. 

P: Vocês têm essa mesma sensação? Vocês estão um pouco do lado de fora 

desse movimento de articulação, talvez. 

R: Exato. 
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P: Mas vocês têm esse sentimento de que as coisas estão caminhando em 

conjunto? 

R: Eu não percebo muito isso não. Eu tenho que ter sinceridade aqui, porque no 

caso da faculdade, eu até participo, encontro muito com a ABETA em situações 

diversas e tal, mas a ABETA tem uma visão de dentro do CONTUR. Eu não tenho 

essa visão. Eu não sou do COMTUR. Então, na prática, no dia a dia, eu não tenho 

visto isso não. Eu não tenho visto essa integração toda não.  

R: Eu acho que é por causa disso; está no início. 

R: Mas já é um grande passo. 

R: Mas a gente ainda está no início. 

R: Você vê quantas tentativas de organização não vão para frente?  

R: Se esse José, em vez de carpinteiro fosse turismólogo... 

(RISOS) 

R: Mas é serio. Está no início, bem no início. O Ministério do Turismo é de 2002, 

então, assim, enxergar a atividade turística de uma forma profissional... 

R: E agora Belo Horizonte perdeu a Secretaria de Turismo. 

R: Também. 

R: Você fala no caso de Minas Gerais, não é? 

P: A do Estado de Minas Gerais continua. Na verdade a Secretaria de Esportes 

é que está sendo fundida com a de Turismo, mas a de Turismo é que vai 

abraçar a de esportes. 

R: Engraçado; eu achava que ia ser uma fusão... 

P: É uma fusão na fala, mas quem está abraçando é a Secretaria de Turismo. 

R: Mas é com o intuito de cortar recursos, então não sei se vai respingar no turismo. 

P: Eu sei que a Secretaria de Turismo não está sendo afetada no seu núcleo. 

Ela está abraçando um pouco essa parte de esportes, e é uma coisa que está 

mexendo mais lá, do que na própria SETUR. Mas eu queria entender o 

seguinte: para vocês hoje, vocês conseguem pontuar para mim quais são os 

fortes e fracos da oferta turística do setor em Belo Horizonte? 

R: Podemos fazer um brainstorm? 

R: Podemos começar pelos táxis. 

R: O pior é o transporte. 

R: Para mim também. 

R: Não só o transporte, eu acho que seria a mobilidade urbana. Falta mobilidade. 



 

664  

 

P: E o que mais? 

R: A sinalização.  

R: Colocaram muitas placas, mas ainda não é suficiente não. 

R: Eu acho que falta também a explicação de algumas coisas, por exemplo, não é 

em todo lugar que você vai que você consegue pegar aquele guia turístico da 

BELOTUR. E quando você encontra um, tem lá os pontos turísticos: Mercado 

Central, não sei o que, aí tem lá, por exemplo, Rua do Amendoim, essa é uma rua 

curiosa. Aí, você vai lá à Rua do Amendoim, e o que a rua tem de curiosa? É uma 

rua. Não tem uma explicação, não tem nada. Então, quem vai não... 

P: Falta informação? 

R: Falta. Você tem que ir com alguém que conhece. 

R: A sensação que eu tenho de Belo Horizonte, é que só dá para você ir se for com 

alguém que conhece, porque não tem informação. 

P: Agora, quem precisa estar mais preparado para estar informando. 

R: O receptivo, talvez. 

P: Quem é o receptivo para vocês? 

R: Acho que todo mundo que trabalha na área. 

R: Até a Polícia eu acho que tinha de saber. 

R: É. 

R: Porque receptivo é essa hospitalidade, assim, é o bem receber. Realmente, falta 

essa visão. 

R: Eu acho que falta por causa disso, para mim, é uma visão muito clara de Belo 

Horizonte. Pontuou-se como turismo de negócios. Agora está abrindo um leque para 

um turismo receptivo, só que esse turismo receptivo não existe tanto...  

R: O primeiro plano da... 

R: Era pra ser receptivo. 

R: Não, cultura. 

R: Onde a cultura ganha vida. 

P: Agora, qual outro ponto fraco que vocês listam pra mim em Belo Horizonte? 

Vocês me falaram da mobilidade, sinalização... 

R: Bom, aí é o que ela falou: falta de espaço apropriado para eventos. Tem, mas 

têm poucos. Tem o MINASCENTRO, o EXPOMINAS, mas é pouco. Tem que ter 

mais, inclusive, ano passado, a Câmara Municipal de Belo Horizonte rejeitou um 
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projeto pra transformar aquele espaço em frente ao Ouro Minas num novo centro de 

convenções, é uma aberração assim, não é? Mas foi negado. 

R: De novo, a Câmara “a favor” do turismo...  

R: Eu acho que também falta aproveitar os espaços, como a Participante 3 já tinha 

falado. Por exemplo, a Lagoa da Pampulha está lá, mas têm muitos espaços que 

estão vazios, o Parque das Mangabeiras é um ponto que está no catálogo de pontos 

turísticos. Mas, não está explicando o que tem. Não é bem aproveitado. É muito 

grande, tem muito potencial. Eu acho que, apesar de ter os pontos, os pontos são 

subaproveitados. 

R: Infraestrutura subutilizada. 

R: E eu acho que tem muito a ver com o que a Participante 4 tem falado; que é 

muito burocrático. Por exemplo, você quer usar um espaço pra fazer um evento, não 

tem uma política de uso clara, definida, que poderia ser feita assim “Eu posso usar 

etc.” Não tem. Nenhum lugar público aqui. Pelo menos, eu desconheço que algum 

tenha uma política de uso para eventos, uma alternativa. 

R: Mas isso remete um pouco a (INCOMPREENDIDO 61’40’’) organização? 

R: Eu acho. 

R: Isso tem mais a ver com as regionais, como se fossem as subprefeituras, por 

exemplo, você quer fazer um evento no Barreiro, numa Rua do Barreiro, aí você tem 

que ir à regional Barreiro, na parte de licenciamento pra tentar obter o licenciamento 

pra... Mas eu concordo, é burocrático, mas tem mais a ver com as regionais. 

R: Mas então, eu acho o seguinte, se a cidade já se enxergasse como potencial, 

uma forma de aumentar renda local, ela, proativamente, já teria os locais: “Olha, isso 

é possível fazer, vamos elaborar uma política do que fazer lá na Pampulha”. Ter 

uma política de uso, como a gente tem nos Estados Unidos. A gente pode usar 

museu pra fazer festas, eventos, tudo. Eles já têm uma política de uso. Pró 

ativamente eles tem, e a gente não tem definido “Vamos lá, em Belo Horizonte nós 

temos uma demanda reprimida e não tem espaço, quais são os espaços alternativos 

em Belo Horizonte?“ Então, vamos trabalhar com isso, elaborar essa política, 

agilizar, oferecer... Não tem. 

P: Vocês conseguem me listar os pontos fortes?  Agora deixa a Participante 3 

começar por que ela quis começar com os pontos fracos, tem que elogiar também, 

não é? 
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R: Ah, eu adoro Belo Horizonte! Eu tenho vários pontos fortes. Eu acho que é uma 

cidade que tem muito. Por exemplo: ela é muito bonita, apesar de ter essa cara meio 

São Paulo meio amontoada, mas eu acho que é muito bonita sim. Eu acho que é 

uma cidade que tem muitos pontos, e ai é o que eu falei da primeira vez, turísticos 

dentro de Belo Horizonte a serem explorados. Meu questionamento maior é que o 

belo-horizontino não se vê como um receptor. Porque é diferente quando você vai 

numa cidade que teoricamente é receptiva, ela é turística, o cara vive aquilo, ele 

sente aquilo, ele já está acostumado. A sensação que eu tenho é: o mineiro é 

receptivo por natureza, ele é uma pessoa muito aberta, hospitaleira, mas por que ele 

é assim, e não porque ele vê um turista com “com braços abertos para te receber”. 

R: Mesmo porque o mineiro não enxerga (INCOMPREENDIDO 64’04’’) turista. 

R: O belo-horizontino não vê o que Belo Horizonte tem de bonito. Então, quando ele 

recebe alguém ele fala assim “Eu vou levá-lo onde? Não tem nada.”. Ai, isso me dá 

uma raiva. 

P: A gente volta na questão de informação de novo, não é? Falta informar a 

população, na sua visão? 

R: Ela não se apropria, não entende que ela tem muita coisa boa, bonita, atrativa... 

R: Mais um ponto forte que eu queria citar, eu acho que aqui, culturalmente, em 

todos os aspectos, é muito rico, e eu acho que é pouco trabalhado. Por exemplo, 

temos muitos escritores, poetas, músicos, eu posso te listar uma infinidade de 

pessoas que nasceram e foram criadas, que seja no interior, mas que de alguma 

maneira... Assim, Belo Horizonte é Minas e vende-se Minas assim de uma maneira 

geral. Então falta uma maneira de divulgar, trabalhar um pouco mais disso, eu acho 

que, até o próprio mineiro, muitas vezes, não sabe quem são essas pessoas. Não 

sabem nem que elas nasceram aqui. Eu sei, porque eu vim de fora, então, pra mim, 

já é uma referência “o cara era mineiro e tal”. Então, eu acho que falta um pouco 

disso sabe? E isso poderia ser um grande atrativo, é um ponto muito forte. Tem 

muitas bandas famosas, muitos músicos, muitos poetas, muita coisa legal começou 

e aconteceu aqui e eu acho que como parece que é tudo natural aqui, ninguém está 

nem aí. 

R: Mas isso é uma característica que tem a ver com o local também as pessoas, 

passam muito despercebidos os pontos positivos de uma cidade. Eu tive uma 

situação, por exemplo, em Recife, até desculpa abrir um parêntese aqui, que eu fiz 

coisas lá que meus amigos de Recife nunca tinham feito, “Nossa, nunca imaginei 
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que uma pessoa de fora ia se interessar em conhecer o centro de Recife”. Então, 

isso é uma característica meio local, não só de Belo Horizonte. Ponto forte 

realmente é a hospitalidade eu acho; cultura, eu acho que nós temos atrativos ricos, 

de categoria internacional eu diria, realmente ai à fraqueza... 

R: Eu acho que a gastronomia 

R: A gastronomia é muito forte 

R: Eu acho que a gastronomia; não sei como vou colocar isso, mas, essa questão 

de bar, que junta bar com hospitalidade e a alegria do mineiro sabe? Eu acho que 

isso é um ponto forte, bem alegre, receptivo, gosta de bar. 

R: Você não vê muito no Brasil, barzinho com mesa no passeio. Isso é uma coisa 

incomum, se você parar para pensar. E Belo Horizonte tem muito isso, isso chama a 

atenção das pessoas “Poxa, que legal, tomar uma cervejinha na rua praticamente, 

vendo os carros passando”. 

R: Eu acho que essa informalidade traz um aconchego, uma aproximação, não sei 

dizer isso, que tem a ver com a característica do mineiro, dele ser hospitaleiro, por 

isso. 

P: Participante 4, o que mais você fala pra mim? Tem mais algum? 

R: Estou aqui pensando... 

R: Está naquela “Belo Horizonte não tem nada”, não é? 

P: Belo Horizonte, pra se posicionar como uma cidade para o turismo, com uma 

visão um pouco mais pragmática pra essa questão de turismo, pra vocês ela devia 

se posicionar como? 

R: Culturalmente... E negócios. 

P: Cultural e negócios? 

R: Possivelmente sim. 

R: Até mesmo por que eu não acho que dá pra separar muito os dois. 

R: O gastronômico dentro do cultural. 

R: Mesmo quem vai pra um evento, quer curtir alguma atração cultural também. 

P: De todos os grupos, o Participante 5 eu acho que queria falar um pouquinho 

disso, entrou muito na questão da dependência de Belo Horizonte do seu 

entorno... 

R: Eu acabei de falar “qual o ponto positivo de BH? INHOTIM, Ouro Preto, 

Tiradentes...”. 

(INCOMPREENDIDO 68’11’’) 
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P: Eu queria entender um pouco essa relação na visão de vocês.  

R: Mas eu acho que é por que essas cidades se posicionaram, então, Ouro Preto, 

por exemplo, quem quer ver uma cidade histórica lembra-se de quem? Ouro Preto. 

Isso se for no Sudeste, não é? No nordeste, aí tem outras, mas assim, “Ah, eu quero 

ver ‘não sei o quê’; ah, então eu vou a tal lugar.” Então, eu acho que falta Belo 

Horizonte se posicionar. 

P: Mas essas são pessoas que vão pra essas cidades buscando o quê? 

Cultura. Por que elas não se interessam por Belo Horizonte? O que está 

faltando pra Belo Horizonte fazer com que eles permaneçam mais em Belo 

Horizonte e conheçam a nossa cidade? 

R: Divulgação, organização, informação... 

R: Na verdade isso é uma coisa que a gente estuda lá no primeiro período de 

turismo que é o seguinte, existe uma coisa chamada atrativo e uma coisa chamada 

produto. Então, na verdade, a gente tem muito atrativo e pouco produto, produto 

formatado mesmo, com serviço agregado. Talvez isso seja uma explicação também, 

os atrativos eles não tem muito serviço agregado, são soltos, desconectados. 

R: Eu concordo, eu lembro que o Bruno falou no começo “A pessoa vem aqui e em 

dois ou três dias ela conheceu Belo Horizonte”. Às vezes, ela veio pra conhecer 

INHOTIM, mas ela terá que descer no aeroporto, vir pra Belo Horizonte. Ela faz um 

“negocinho” (INCOMPREENDIDO 69’35’’), tira uma “fotinha” no 

(INCOMPREENDIDO 69’57’’) e tal, e ai vai fazer o que ela realmente veio fazer. 

Então, eu acho que nesse sentido falta esse componente agregador. 

R: Eu não sei o que acontece aqui, mas projetos têm muitos, engavetados. O do 

ônibus turístico mesmo, desde que eu me entendo por gente tem esse projeto. 

R: Eu tenho esse projeto inclusive. 

R: É, na Copa das Confederações, eles fizeram alguns roteiros de teste, eu não sei 

qual foi o resultado. Mas era... Eu ficava feliz quando eu via um ônibus de turismo 

passando. 

R: Parece que foi bom, teve um bom resultado. 

R: Era gratuito, tinha inscrição e lotou todos os roteiros. Então, funciona. Eu vejo 

que, por exemplo, a mobilidade estrangula muita coisa por que “Ah, eu quero ir lá 

Praça da Liberdade, você veio me visitar e eu quero te levar lá.” Não tem onde 

estacionar. Não dá pra ir de transporte público, porque eu vou ter que pegar da 

minha casa dois ônibus, que vão demorar. Aí, se eu for de carro, não tem onde 
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estacionar, mesmo se eu quiser pagar um estacionamento, não tem. Aí, você fica ali, 

a perder hora no trânsito, e isso vai desgastando, entendeu? 

R: E pra piorar um pouquinho, nós estamos vivendo um período muito delicado, de 

muita obra na cidade e isso acaba nos influenciando a ter o olhar muito voltado pra 

mobilidade. Realmente, é algo que está no deixando de cabelo em pé, vamos dizer 

assim. 

P: Agora eu queria discutir uma coisa com vocês, que é com relação de Belo 

Horizonte se posicionar também no cenário do turismo educacional, a gente 

fala que Belo Horizonte é hoje um grande centro educacional. 

R: Eu mesmo vim pra cá estudar. 

R: De saúde também. 

P: Vocês estão muito ligados mesmo à questão da educação mesmo, a 

questão do SEBRAE que passa por uma questão da instrução do preparo pra 

gestão, ela está ligada a uma questão educacional, não é? E o SEBRAE a 

gente fala de uma (INCOMPREENDIDO 72’05’’) que tem braços em todo o 

estado. Mas eu quero entender um pouquinho quais são as facilidades e as 

dificuldades que Belo Horizonte tem pra conseguir se posicionar bem nesse 

cenário de turismo educacional. Vocês acham que Belo Horizonte está bem 

posicionada nessa questão do cenário educacional? 

R: Não. 

R: Não. 

R: Não está nem posicionada, quanto mais bem posicionada. 

R: Não acho não. 

R: Até, por exemplo, a Fundação Dom Cabral, que é conhecida mundialmente, nem 

ela não têm. E educacional, vamos dizer assim é a UFMG, ponto. A UFMG é uma 

das Federais mais fortes do Brasil, uma das melhores por assim dizer, a pessoa 

chega, eu, por exemplo, vim pra UFMG fazer meu doutorado. E assim, eu estou em 

outra fase, mas eu dei aula lá, eu estou lá dentro. E até um menino que vem pra um 

doutorado/mestrado, ele precisa de uma estrutura pra viver na cidade. E não existe 

essa infraestrutura como eu vi. Por exemplo: eu estudei e morei em Curitiba, 

trabalhei também, e lá tem uma infraestrutura toda voltada pra esse tipo de turismo 

educacional. Então, já têm muitas ofertas de albergues, pensões, alojamentos, 

apartamentos mais baratos. Na UFMG não têm e, quando tem, os apartamentos que 

tem ao redor, custam uma fortuna. É melhor até você morar um pouco mais longe, 
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por que se você morar ali pra atravessar a Antônio Carlos, porque ali tem alguns 

prédios... 

R: No bairro Universitário? 

R: É, porque aí, o que aconteceu: como tem muita gente que vem às vezes até do 

interior estudar na UFMG, aí eles falam assim “A pessoa quer morar aqui perto, não 

tem carro porque ela é estudante e tal, tal, tal, a mobilidade é ruim... Ah, eu vou 

enfiar a mão.” Então, um apartamento ali é uns três ou quatro mil reais. Então, você 

tem que morar com sete criaturas juntas em três quartos. Então, acaba que eu acho 

que falta essa estrutura pra uma pessoa vir estudar, porque querendo ou não, 

turismo educacional não é só ter boas universidades. Mas é você ter uma boa 

infraestrutura que possa atender e agregar pra esses estudantes. 

R: Pois é, mas e a rede particular? Como que ela está lidando com isso? 

R: Eu não vejo essa procura, não. 

R: Eu trabalho numa faculdade que a gente tem até uma meia dúzia de alunos de 

fora. Nesse semestre agora, entrou uma amapaense, uma paraense e por ai vai. Eu 

não sei se tem esse apelo, eu acho que as pessoas vêm porque, às vezes, o pai 

veio; Às vezes, o pai veio transferido, aí, o jovem de 19, 20, 21 anos vem pra 

estudar naquele momento, mas não vejo um apelo, não a procura disso. 

R: Eu também não vejo na minha faculdade. 

R: Eu não vejo nem das instituições se divulgarem, não temos divulgação, nem dos 

cursos de pós, não vejo e não tem estrutura pra quem vem, pra atender não. 

R: Eu estou te falando que eu vim e eu conheço muita gente que veio e não tem. 

P: Agora, vamos esquecer só essa questão educacional, ou melhor, vamos 

ainda dentro dessa questão educacional e depois eu quero ter uma 

comparação um pouco mais ampla. Vocês conseguem comparar Belo 

Horizonte a quais centros educacionais no Brasil? 

R: Em termos de quê? 

P: De estrutura, de oferta de cursos, de ser atraente. 

R: Talvez o interior de São Paulo. Ribeirão Preto. São Paulo de forma alguma, é 

outro mundo. 

P: Por que não? 

R: Por que acho que São Paulo não se compara nada no Brasil. 

R: São Paulo é excelência de tudo. É excelência mesmo, está no topo. 
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R: Mas o mineiro gosta de se desvalorizar. Eu acho que em algumas coisas da pra 

comparar a São Paulo. 

P: Mas como é que a gente fala de excelência se a gente tem, por exemplo, 

uma faculdade que se vangloria por ser a décima instituição de ensino de 

negócios do mundo, a melhor da América Latina. 

R: É disso que eu falo, o mineiro tem um pouco disso sim, de achar São Paulo 

sempre é melhor. Eu concordo que em São Paulo tudo acontece. Realmente, não dá 

pra comparar em muitos aspectos. Mas eu acho que a gente tem umas duas ou três 

grandes faculdades, institutos de ensino que podem trazer essas pessoas sim, que 

são excelentes também.  Podem não ser de uma maneira geral, mas em muitas 

áreas, por exemplo, a UFMG é melhor que uma que está em São Paulo, ou uma 

Fundação Dom Cabral... Só que eu acho que falta um pouco disso.  É uma coisa 

que eu sinto, nesse aspecto educacional, o mineiro é muito bairrista. Na UFMG, em 

mestrado, doutorado, só tem mineiro fazendo, você não vê gente de fora, ai a 

grande questão pra mim é será que é porque não tem infraestrutura, não tem 

divulgação, não tem esse atrativo? Ou é por que é bairrista? É tipo “Ah; não eu vou 

colocar só os mais conhecidos.” E ai, não é só a UFMG, nesse aspecto educacional 

tem esse entrave, é fechado que São Paulo, por ser mais cosmopolita, isso não 

existe, pode ser qualquer pessoa, você tendo a competência, a qualificação, você 

vai passar por cima de qualquer um. Aqui não, pode ter a competência e a 

qualificação, mas se você é meu amigo você vai entrar. 

R: Vários amigos meus que vieram fazer mestrado comigo, tem até um caso que 

virou amigo mesmo, um piauiense. Ele tentou ficar em Minas Gerais, depois do 

mestrado, mas ele não deu conta. Ele falou comigo assim “Cara, não tem abertura 

pra mim aqui, não consigo entrar em nada.” Ele foi embora pra cidade dele. 

P: Agora vamos comparar então turisticamente, vocês conseguem comparar 

Belo Horizonte, num aspecto geral, vamos pensar Belo Horizonte como um 

centro turístico com suas características e sua oferta, com pontos fracos e 

fortes. Vocês conseguem comparar Belo Horizonte a quais outros destinos 

turísticos nacionais ou internacionais? Vamos pensar. Belo Horizonte em todo 

o seu composto, vocês conseguem comparar Belo Horizonte com quem? 

R: É um pouco difícil, por que os lugares são tão diferentes. 

R: Se eu pensar em lugar que não tem praia, eu acho que Curitiba. 

R: Mas Curitiba tem um olhar receptivo mais forte. 
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R: Não concordo, eu morei em Curitiba e acho que não tem nada, nada, nada a ver. 

São cidades muito diferentes, em todos os aspectos. 

P: E o que Belo Horizonte... Eu estou vendo que vocês estão tendo dificuldade 

de comparar Belo Horizonte, mas essa dificuldade vem em função de que? 

R: Por que as cidades são singulares, os destinos são particulares, é muito difícil 

você comparar. 

R: Eu acho que nos termos de geografia, clima, tudo, pessoas. 

P: Mas isso é porque Belo Horizonte se diferencia muito dos demais? A gente 

está conseguindo abraçar aspectos únicos que são difíceis de serem 

encontrados em outros lugares, é isso? 

R: São diferentes. 

P: Eu quero tentar extrair esse sentimento de vocês. 

R: Se eu tivesse pegado esse X aí, a gente já tinha deslanchado. 

P: Por que nos outros grupos eles foram mais fáceis para mim para citar uma 

cidade ou outra, eu estou sentindo que vocês estão um pouco mais 

segurando. 

R: Por que, por exemplo, geograficamente, eu não quero comparar BH com João 

Pessoa. Lógico que não, lá tem praia e não sei o que, então é realmente 

complicado. BH é uma cidade montanhosa, uma cidade que está a 900 metros de 

altitude e tal, então a gente fica tentando encontrar lugares que se assemelhem, é 

complicado mesmo. 

R: Eu acho que é Curitiba. 

R: Vamos colocar assim então, Belo Horizonte como destino, ela concorre com 

quem? Ele perde e ganhar turista em relação a qual destino? 

R: Por exemplo, o turista de Curitiba não tem a mesma perspectiva... 

R: Eu não estou falando pelo turista, estou falando pelo tipo de atrativos, que são 

atrativos mais construídos, mais urbanos. 

P: Esquece essa questão da geografia. Vamos pensar na questão do apelo. 

R: Por isso que eu acho que Curitiba, Curitiba também tem essa questão cultural, 

sustentável que BH, sei lá... 

P: Nos segmentos em que ela atua no que Belo Horizonte tem de melhor... 

R: Esquecendo geografia então, eu acho que talvez tenha um pouco a ver com 

Recife, por exemplo. Recife é uma cidade que tem uma cena cultural noturna 

interessante, você tem um centro antigo que tem música, Maracatu e não sei o que. 
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Você tem, por exemplo, a biblioteca, o centro, em uma praça sempre tem uma 

igreja. Então, assim, é, estou tentando fazer um exercício violento de esquecer que 

ali tem praia, não é? E do lado tem Olinda, que acaba que se assemelha um pouco 

e tal. Então, fazendo esse paralelo, fazendo uma analogia assim... 

R: Mas eu não acho que o cara vai ficar na duvida de ir pra Recife ou Belo 

Horizonte. 

R: Eu também não consigo ver a mesma coisa com Curitiba, a pessoa tem a pessoa 

muito bem definida. Curitiba tem outro apelo. 

P: E internacionalmente, vocês conseguem enxergar alguma cidade que 

tenham características que se assemelhem a Belo Horizonte? 

R: Eu vou dar uma viajada aqui agora, por exemplo, algumas coisas, Buenos Aires, 

a paixão pelo futebol, os bairros boêmios, muito restaurante legal, talvez Buenos 

Aires, o tipo de atrativo neocolonial. 

P: E o que Belo Horizonte tem de melhor e pior em relação a esses destinos? 

R: O povo é o melhor. Por exemplo, Curitiba, que foi a unanimidade. E eu fui contra. 

O povo sem duvida, porque o curitibano é mal educado por sua natureza, então eles 

não são; apesar de ter lá eles são fechadíssimos, não te cumprimentam, até quanto 

turista você não tem essa percepção tão firme. Mas quem mora é notório, eles 

fazem piada deles mesmo nesse sentido. Então, eu acho que nisso o mineiro é 

muito mais acolhedor, o mineiro é acolhedor tipo assim nesse negócio da culinária. 

Então, assim tudo é vamos comer, vem na minha casa comer, uns negócios assim. 

Então, acho que nisso ganha disparadamente de Curitiba por exemplo. Mas eu acho 

que a infraestrutura que hoje Curitiba tem, seja porque é uma cidade menor, que 

não tem, por mais que você fale assim esqueça geograficamente falando. Belo 

Horizonte é muito bonita geograficamente falando, toda essa parte de morro, você 

está andando ali na Antônio Carlos você vê a Serra do Curral de fundo, ou até na 

Afonso Pena. Isso tudo é muito bonito e é muito atrativo, pra quem vem de fora e 

não tem essa... Porque eu acho que isso é um fator que a gente não pode esquecer, 

porque quem não vê isso, que é o nordestino, a gente não tem morro lá. Então, que 

vem acha lindo de morrer, subir ali no topo, no topo do mundo, qualquer coisa que 

você vê uma paisagem aquilo ali é fantástico. Então, acho que geograficamente não 

pode deixar isso de fora, mas, como tem muito morro, a mobilidade começa a ser 

difícil pra você fazer as coisas a pé. Aí, eu acho que talvez Curitiba, por não ter essa 

dificuldade, por se mais plano, por ser menor, a cidade é bem menor, tudo é mais 



 

674  

 

concentradinho, é mais barata em todos os aspectos. Financeiramente, falando de 

hotel, enfim, tudo, e é uma cidade por ser mais fria, as pessoas vão para lá pra curtir 

o frio. Por exemplo, você caminha e não tem a dificuldade que tem aqui, não só pelo 

morro, mas porque é agradável, aqui tem época que é um calor muito grande. 

Então, andar na rua é meio que insuportável. Então, nesse aspecto eu acho que 

comparando as cidades que todo mundo meio que votou muito equivalente, eu vejo 

diferenças enormes assim. Porque também Curitiba vai ter outro tipo de atrativo que 

não é o mesmo de Belo Horizonte. Acho que quem vem pra cá quer ver um pouco 

disso, quer comer uma comida mineira, por essa coisa meio boemia dos bares quer 

olhar as montanhas, geograficamente falando, quer andar, olhar. Então, eu acho que 

não tem comparação. 

P: E, quem vai a Curitiba, vai, em função de quê?  

R: Eu acho que muito pela questão do frio, muito em relação com, por que Curitiba 

se posicionou muito como uma cidade organizada, sustentável, tipo fantástica. 

Então, assim, até eles, você pega um ônibus e eles praticamente falam dentro do 

ônibus “Nós inventamos a roda e o mundo inteiro copiou.” Eles têm muito disso, eles 

foram sempre os pioneiros. Então, assim, eu acho que eles posicionam de outra 

forma então eu particularmente não consigo comparar as duas cidades e acho que 

as pessoas que vem não são as mesmas. 

P: Eu quero mostrar uma coisinha pra vocês agora. 

R: A gente faz umas coisas quando a gente viaja e fica se perguntando por que na 

nossa cidade não tem isso. Eu fui a Buenos Aires há um mês, aí fui aos lugares, no 

teatro (INCOMPREENDIDO 86’30’’), por exemplo. E fiquei pensando: “Poxa, eu 

estou visitando um teatro, porque não tem visitação no Palácio das Artes?” Porque 

não tem um produto bem formatado, pra você fazer uma visita guiada pelo Palácio 

das Artes? Não tem, não é? E lá, eu paguei 50 reais pra fazer uma visita. 

R: E uma coisa que chama muito quem vem aqui é a história, aqui tem muita história 

o (INCOMPREENDIDO 87’02’’) que cresceu aqui. 

P: Está com um probleminha nesse cabo aqui... 

R: Essa é aquela logo que foi feita a uns 10 8 anos atrás, não é? 

R: Eu lembro dela. 

P: Eu não tenho o tempo dela, mas na opinião de vocês, essa marca 

representa Belo Horizonte? 

R: É a Igreja da Pampulha, não é? 
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R: É com as formas, não é? 

R: É a Igreja da Pampulha com um BH ali pra mim invés de um BH nela. 

R: Representa pouco; na minha opinião, só a igreja. 

P: Por que representa pouco? 

R: É só a igreja, eu não consigo ver muito assim associação com o nosso município 

não. 

R: Tem o triângulo da Inconfidência Mineira. 

R: Talvez um pouco de uma montanha ali. 

R: Um verde, como se fosse uma montanha verde... Não sei qual é a ideia que o 

amarelo quer passar, talvez de riqueza, de ouro, ou sol. 

P: Então na opinião de você essa marca não representa? 

R: Representa; mas eu a achei, na época, muito moderna pra cidade. 

P: Então você acha que Belo Horizonte não é uma cidade moderna? 

R: Na época, eu achei tão assim, com muita cor, eu não me senti representada na 

época não, agora a gente já até acostumou com ela. 

R: Ela é interessante. 

R: Belo Horizonte tem muita coisa de moderna. 

R: Não, hoje em dia já é outra coisa, mas, na época assustou. 

P: Pois é agora, pensando na marca de Belo Horizonte, quais são os atributos 

que ela deveria transmitir pra vocês? 

R: Montanha, não é? Está ali a montanha. 

R: Calor humano, vermelho. 

R: O vermelho também eu acho que está na história, não é? Na Inconfidência... 

R: Realmente o que tem de mais simbólico na cidade é a Igreja São Francisco de 

Assis, em minha opinião. 

R: Qualquer pessoa que vê sabe que é de Belo Horizonte. 

R: Pelo menos da arquitetura e do modernismo. 

R: Então, realmente, no fundo no fundo, não é que não representa BH, eu acho que 

eu não gosto dessa marca. Acho que até representa sim... 

P: Mas o que ela deveria transmitir em sua opinião?  Você está me falando que 

não gosta. O que ela deveria transmitir? Quais os principais atributos que ela 

deveria transmitir? 

R: Não sei, acho que ela é muito subjetiva demais, acho que ela podia ser mais 

nítida, com uma mensagem mais direta, podia ser uma coisa mais desenhada 
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mesmo. Não, bom, eu não entendo de arte, não sei se isso é pós-moderno, sei lá. 

Mas eu gosto de coisas mais claras, eu não gosto de ficar interpretando demais não, 

entendeu? Talvez seja isso. 

P: A dificuldade de entendimento, não é? Da concepção da marca. E você que 

não é mineira? 

R: Eu acho que é tão difícil a gente falar de uma marca, aquilo ali vai representar 

aquele lugar sabe? Eu acho um pouco complicado. Talvez, na minha percepção, a 

gente tem um pouco mais de dificuldade de falar por que falta um posicionamento, 

nem a gente chegou a uma conclusão clara de qual é o posicionamento de Belo 

Horizonte. É difícil a gente dizer que aquilo representa ou não representa, porque se 

a gente estiver falando assim “Ah, Belo Horizonte basicamente é cultura”, a gente 

poderia pensar em uma coisa mais relacionada a isso, mas é muito abrangente. Aí, 

a gente fala um pouco de negócios. Então, eu acho que acaba por não ter muito, 

porque a gente não sabe. A gente vê tanta coisa, que talvez nos represente ou não, 

que eu acho que fica meio confuso. Eu gosto, eu acho bonita a marca, mas assim, 

se você tirasse o nome Belo Horizonte, e falasse “O que você acha que isso ai é? 

Representa o quê?” Eu provavelmente não diria Belo Horizonte, se não tivesse o 

nome embaixo. Mas para eu te dizer qual é a marca que vai representar Belo 

Horizonte, eu não consigo ver o que é o pulo do gato que a Roberta falou assim “Se 

a gente tivesse o pulo do gato, a gente já tinha deslanchado”. Faltou o pulo do gato, 

que aí talvez sejam vocês que tenham que descobrir, não é? Vocês é que estão 

fazendo a pesquisa... Depois de tanto falar (INCOMPREENDIDO 91’58’’). 

R: Eu particularmente gosto da marca. 

R: Eu também gosto dela. 

R: Mas eu não sei se tirando o “Belo Horizonte”... Talvez sim, forçando o olhar por 

causa da igreja, mas que também modernizou demais a igrejinha... Não sei se falta 

algum slogan assim pra complementar porque a marca é cheia de conceito, mas eu 

não sei qual é a identidade que está transmitindo. Sei lá, Belo Horizonte, e aí? Tipo 

“Ouro Preto, onde todo dia é histórico”. Então alguma coisa assim que é o slogan 

agora, então você já pega... 

R: Igual Bragança Paulista, a capital da linguiça. Quer vê, tem umas coisas que são 

engraçadas, se eu perguntar pra vocês aqui agora, culturalmente falando, puxando 

pra musica, qual é o estilo musical de Belo Horizonte? Não tem claramente. Você 

pega o nordeste, lá você vê isso muito claramente. 
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P: Mas a gente não tem o movimento Clube da Esquina? 

R: Tem. 

R: Eu enxergo Belo Horizonte no Clube da Esquina. 

R: Mas hoje em dia está tão diversificado, não é? 

R: Eu também acho que é bem diversificado. 

R: Mas assim, Pernambuco, Recife é maracatu. Axé; samba reggae é Bahia. 

P: Vamos chegar agora no ponto final da discussão? Será que o bicho vai 

pegar? Primeira pergunta pra vocês: Quais os programas e ações 

promocionais e de marketing a gestado do turismo de BH deveria realizar 

parar dar resposta aos pontos fortes e fracos que vocês listaram aqui agora?  

R: E ele tem uma colinha, não é? Por que eu não lembro o que a gente listou de 

pontos fracos. 

P: Eu lembro todos aqui. 

R: Mobilidade; falta de espaço apropriado, 

P: Sinalização, informação, preparo do receptivo, esses seriam os pontos 

fracos de Belo Horizonte. Pra vocês, como é que essa gestão, esse marketing 

poderia ser trabalhado pra melhorar essa gestão e talvez, não só solucionar 

quando a gente fala de pontos fortes e fracos (INCOMPREENDIDO 94’36’’) 

sempre pensamos que, os pontos fortes, tentamos enaltecer e, os pontos 

fracos, tentamos corrigi-los ou então possivelmente aproveitar até nos pontos 

fracos pra que eles virem pontos fortes, não é? 

R: Eu acho que, saindo de Belo Horizonte, você falando isso me veio Bahia na 

cabeça, o povo que sabe enaltecer o que eles não têm... É sério. Eles fazem uma 

propaganda intensiva, massiva o ano inteiro, para eles e para o mundo inteiro 

entendeu? No Brasil inteiro, qualquer lugar que você chega tem propaganda da 

Bahia. E eu acho que falta isso, falta o belo-horizontino se apropriar, enxergar que 

nós temos as coisas bonitas e gostar, por que se a gente gostar e conseguir passar 

isso para as pessoas... 

P: Então, primeiro é um trabalho interno?  

R: Com certeza, pra mim é totalmente interno. 

R: Mas ai é uma coisa engraçada, por que a minha percepção é essa, o belo-

horizontino não valoriza no sentido de, quando chega um turista ele fala “Ah, para 

onde que eu vou levar? Não tem ponto turístico”. Aí, ele só lembra da igrejinha da 

Pampulha, assim de umas coisinhas bem rápidas. Mas, ao mesmo tempo, ele tem 
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esse sentimento de apego pela cidade incrível, tanto que ele não quer sair, é tipo 

Belo Horizonte é o melhor lugar do mundo. Isso é muito nítido. 

R: A gente volta na felicidade. 

R: Então, eu não sei onde é que falta essa ligação, não sei se é voltar pra casa, a 

sensação de estar num lugar familiar, que é legal. Porque não faz sentido você 

gostar tanto de um lugar, mas ao mesmo tempo não perceber o quanto que ele é 

bacana. 

R: Não sei se isso é viajar demais, mas acho que isso tem a ver com esse bairrismo 

assim que você disse, na faculdade, você não entra se você não conhece alguém, 

pra te indicar. Você não continua no mercado de trabalho, se você não for daqui e 

não conhecer. Então, não sei se a característica é: eu estou voltando pra casa por 

que é o lugar que eu conheço e todo mundo me conhece, que eu tenho esse 

sentimento de aconchego, de conforto. Eu conheço, então, aqui eu estou bem e 

ninguém entra também. Não sei... 

R: É uma cidade grande, mas todo lugar que a gente entra, conhece alguém, então, 

dá uma certa segurança. 

R: É uma roça grande. É mais isso, você vai aos lugares, conhece os garçons... 

R: É, realmente, essa questão de trabalhar com a população é uma questão séria, 

as pessoas precisam ter um pouco mais desse senso de pertencimento. 

R: É amor, você vai pelas escolas públicas e os meninos não passeiam pela cidade, 

eles não conhecem a cidade. 

R: Por que não tem programa, porque, por exemplo, eu trabalhei num programa de 

turismo no Maranhão que fazia isso. 

R: Pois é. 

R: Desculpa, as publicas até tem, algumas da prefeitura por que eles têm um ônibus 

e eu vejo de vez em quando o ônibus leva pra tudo quanto é lugar. Mas por 

exemplo, eu dou aula no CEFET e eu tenho alunos que não conhecem o centro da 

cidade, que não conhecem o Parque das Mangabeiras, que não conhecem o Parque 

Municipal, entendeu? Como uma criança não foi ao Parque Municipal quando era 

pequena? 

R: Você não está nem falando de elite intelectual não. 

R: Falta conhecer, apropriar, interessar... 
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R: Mas ai é o que eu acho que faltam os eventos, como o Participante 5 falou, nós 

temos os atrativos, mas não temos o produto formatado, então, tem que ter alguma 

coisa pra atrair a conhecer aquele lugar. 

R: E tem que ser desde pequeno entendeu? Fazerem as pessoas gostarem e 

entenderem, porque quando a gente anda por conta própria, a gente vai, mas ela 

tem que ter esse hábito, de querer, de conhecer. 

R: De conhecer a história também, de poder valorizar o produto que tem, eu falo que 

eu vejo Belo Horizonte e Minas muito rica culturalmente, mas a maioria das pessoas 

não sabe disso, não sabem da história, não sabem da cultura... 

P: O mineiro não conhece sua própria cidade. 

R: Não conhece, mas ao mesmo tempo ama de paixão. Aquele adesivo Amo BH 

Radicalmente é tudo para o mineiro. 

R: Aquele programa serviu pra isso pelo menos, pra chamar um pouco a atenção 

pra isso. Mas, efetivamente, a questão dos esportes radicais, acho que não colou 

muito em BH, não. Mas, já que você está falando de programas e projetos a serem 

implantados e tal. Uma coisa que eu acho muito interessante assim, já que vocês 

estão falando de educação de base é, por que não ter, e não vou nem falar de 

disciplinas ligadas a turismo porque isso seria demais. Seria uma mudança 

curricular, e é complicado. Mas, porque não ter um trabalho da prefeitura pra visitar 

essas escolas, periodicamente, pra falar da importância cultural e histórica para os 

alunos mesmo, de Ensino Médio. Por exemplo, falar um pouco de turismo pra essa 

turma jovem de 14, 15, 16 anos que estão para sair para a faculdade. É o trabalho 

de base. Para essas pessoas criarem o sentimento de pertencimento da cidade 

onde elas moram, eu penso nisso. 

R: Eu trabalhei durante dois anos quase num projeto da secretaria municipal lá do 

Maranhão, de turismo, que eles faziam exatamente isso. A gente ia primeiro na 

escola, fazia uma conscientização. Depois, a gente levava os meninos até o nosso 

espaço. E aí, de uma forma muito lúdica, principalmente porque vinham muitas, de 

primeira a quarta série e de quinta a oitava, era lúdico. Mas não tanto, porque, aí, já 

não cola tanto. Mas, de uma forma que não pareça uma aula uma coisa chata, uma 

coisa lúdica mais nesse sentido para os “maiorzinhos”. Para os “menorzinhos”, era 

teatrinho, essas coisas assim que a gente conseguia passar pra eles tudo que a 

gente tinha de legal, conseguia contar uma história pra eles poderem entender “de 

onde veio, porque veio”. E como que eles se inserem naquilo e até para o menino ter 
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uma consciência ambiental sustentável, a gente abrangia de um tudo. E aí, os 

meninos gostavam tanto, que tinham alguns que escapavam da professora. E aí, a 

gente ficava com uma escola, às vezes, uma ou duas semanas inteiras. E ele ia 

escondidinho no ônibus pra repetir o passeio várias vezes. Porque a gente os levava 

nos pontos turísticos, não ficava só... Então, a gente ficava uma semana na escola, 

um dia a gente ia lá, no outro fazia teatrinho, no outro dia ia a dois pontos turísticos 

pra um lado. Depois, em dois pontos turísticos pro outro. Então, assim tinha toda 

uma interação com as crianças. 

R: Posso ir ao banheiro? 

P: Claro, é a segunda porta à esquerda. Agora, quais programas, serviços, 

atividades ou produtos que teriam que realizar a gestão do turismo na cidade 

para impulsionar Belo Horizonte no cenário do turismo nacional e 

internacional? A gente está falando do interno, tem que trabalhar a base, mas 

vai chegar um ponto que precisa escancarar portas, sair da zona de conforto, e 

essa promoção essas ações esses serviços eles precisam ser não só 

consolidados, mas eles precisam ser trabalhados de que forma para que Belo 

Horizonte possa ter maior visibilidade? 

R: Eu particularmente acho que o nosso problema de divulgar é que a gente acha 

que nunca está preparado, nunca está num ponto que a gente acha que é excelente 

assim. 

P: É exigência demais? 

R: É, exigência demais, por isso que eu falo que a Bahia divulga o que não tem, 

antes de estar pronto eles já estão divulgando e a gente não. A gente que quer que 

esteja tudo redondinho funcionando pra divulgar; aí nunca está bom. 

R: Mas assim no internacional você pegou pesado. 

P: Por que não? A gente está vivendo um momento de Copa do Mundo de 

cidade de apoio para as Olimpíadas... 

R: Mas eu acho que eventos internacionais (INCOMPREENDIDO 103’17’’) 

R: Tem INHOTIM. 

R: INHOTIM pra mim é um lugar fantástico, subutilizado, pouquíssimas pessoas... 

Eu vou dar só um exemplo, um amigo meu, de Curitiba falou assim pra mim 

“Participante 3, o que é o tal do INHOTIM? Por que eu vejo algumas pessoas que 

moram em Minas, inclusive tu já postou umas fotos no Facebook, eu assisto a vários 

programais internacionais na televisão e eles sempre falam; os críticos de arte, 
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críticos de um monte de coisas falam de INHOTIM, o que é INHOTIM?” Daí, você 

tira assim, talvez nem o mineiro e ninguém no Brasil sabe o que é INHOTIM, sabe? 

E INHOTIM; eu acho que a gente pode trabalhar em Belo Horizonte como um 

produto agregado por que é muito próximo e poderia ser uma marca meio Minas, 

não deixando Belo Horizonte de lado. Mas, eu acho que assim por que não associar 

essas coisas que as pessoas já veem como Ouro Preto, um pouco de INHOTIM e 

tudo. INHOTIM você chega lá e tem muita gente de fora, internacional. 

P: Mas está faltando Belo Horizonte se apropriar um pouquinho mais de 

INHOTIM, é isso? 

R: De repente tem até outros atrativos, como INHOTIM aqui, a gente tem condições, 

os grandes destinos estão construindo atrativos pra motivar as pessoas a voltarem. 

Eu acho a nossa Praça da Liberdade muito pouco divulgada, o centro cultural ali. 

Essa semana teve mais “auê” na mídia, porque teve a inauguração do Centro 

Cultural do Banco do Brasil. A Dilma veio aqui e fez questão de dispensar os 

seguranças e dar uma volta lá. Então, isso põe na mídia, por um tempo pequeno, 

mais põem. 

R: Então, me deixa falar uma coisa. Eu não sei se isso é um programa ou é uma 

ação sei lá se é possível, mas você fala uma coisa, a Participante 1 fala outra assim, 

Belo Horizonte, que é uma ação rápida. Se a gente tivesse algo de internet pra todo 

lado que a pessoa fizesse igual ela “Eu já publiquei INHOTIM aqui no meu 

Facebook”. Eu já viajei para fora do país e todos os lugares que eu entrei, tinha 

wireless e alguma coisa “diga que você está aqui.”. 

R: Faça o seu check in. 

R: Curta, faça o seu check in, é uma forma de usar uma mídia gratuita, espontânea 

de uma rede social. Assim, eu acho que é um investimento. Eu não sei quanto que 

custa isso, mas eu acho que é um investimento interessante as praças de Belo 

Horizonte, que até tem tipo na Praça do Papa, mas ter algum incentivo. 

R: Na Lagoa da Pampulha, em alguns lugares tem também. 

R: Na Praça da Liberdade também. 

R: Mas você vê como que o acontece em Belo Horizonte está sendo procurado pela 

divulgação das mídias sociais, uma divulgação espontânea de quem está ali 

presente, então vamos incentivar o check in, sabe? Alguma coisa assim, de internet, 

que é quem está comunicando, é o primeiro ponto, eu estou aqui no Instituto Olhar, 

faça o seu check in e ganhe uma caneta, curta. 
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R: Então, podia ter uma campanha de vá a algum ponto turístico e poste uma foto ou 

alguma coisa assim que as próprias pessoas seriam incentivadas a ir e a outras 

pessoas iriam ver “nossa, que lugar bonito, onde é isso?“ ”Ah, Belo Horizonte”, 

sabe? Porque tem muito lugar bonito aqui, que não tem foto. 

R: Eu sei que a prefeitura tem assim, meu celular tem wireless e ele vive captando o 

sinal... 

P: Tem Wi-Fi, não é? 

R: É, Wi-Fi, Praça do Papa eu sei que tem, Assembleia tem, mas assim, vincular 

“Olha; eu tenho.” Mas vamos fazer uso, vamos ter alguma campanha incentivando o 

check in ou o que for. Internet é um ponto forte barato e efetivo. 

P: Essa é uma ideia muito boa, mas assim e se nós tivéssemos que enxergar 

Belo Horizonte em 2020? Qual é o sonho de vocês para o turismo de BH em 

2020? 

R: Belo Horizonte em 2020? 

R: Eu queria um monotrilho ali no meio do BRT, que dava metrô até o aeroporto. 

Bastante transporte público rápido pra ter menos carro na rua e as pessoas sentirem 

mais vontade de sair pra passear. 

R: Sabe qual eu acho que um grande problema aqui em BH também? Já que você 

vai interagir diretamente com a Prefeitura com esse projeto, por exemplo, como é 

que o metrô não funciona 24h? Ridículo isso. Aí, tem a Lei Seca, que você não pode 

beber na rua, tudo bem. Mas você tem transporte público pra voltar pra casa? Você 

tem táxi? Às vezes, não tem táxi em BH. 

R: Nunca tem táxi em BH. 

R: Então, com os taxistas tem que ter um trabalho sério também. Agora, aí, entra a 

criminalidade, o cara trabalha de madrugada e é assaltado, então, é complexo. 

P: Mas e para turismo, vamos pensar assim como é que vocês gostariam de 

enxergar Belo Horizonte em 2020 em relação a esse aspecto de turismo? 

Vamos deixar de lado essa questão de mobilidade que é uma questão 

complicada pra todos os centros urbanos e na verdade ninguém no mundo, 

nem mesmo Curitiba, conseguiu equalizar essa questão da mobilidade. Então, 

vamos pensar mais focado nessa questão do turismo. Como seria Belo 

Horizonte em 2020 no aspecto ideal de vocês? 

R: Evento cultural e eu acho assim que a gente tenha um polo de tecnologia em 

Belo Horizonte. Eu acho que a tecnologia poderia diferenciar esses eventos, os 
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eventos culturais, os atrativos, isso que eu acabei de falar, de ter a divulgação de 

internet. Mas a forma de divulgar, o formato desses eventos, eu acho que é pouco 

aproveitado, é pouco “linkado”. Polo de moda, polo de tecnologia, polo de 

artesanato, é muito separado. Então, se conseguisse juntar, integrar, pegar o que é 

positivo de um, o que cada um pode favorecer. 

R: Em 2020, eu gostaria de ver Belo Horizonte ligada a turismo de eventos, mas não 

eventos só culturais. Belo Horizonte tem uma referência na moda importantíssima, 

ligado a esportes também. Eu acho que dá pra ser criada uma identidade muito forte 

ligada a isso. Cultura, esporte, moda, eventos em geral e eventos alternativos, não 

só eventos tipo Palácio das Artes, não. Eventos iguais têm a Ópera em Curitiba, que 

os meninos ficam cantando no prédio da esquina lá, umas coisas desse tipo, mais 

interativas com a população. 

R: Eu acho que a tecnologia pode favorecer essa interatividade. 

P: E você Participante 4, (INCOMPREENDIDO 111’16’’) pouco do 

posicionamento sobre Belo Horizonte. 

R: Eu gostaria de ver isso, eu gostaria que Belo Horizonte estivesse mais na mídia 

de uma maneira que a gente pudesse identificar como um lugar pra ir, por que eu 

acho que ainda não é um destino, e quando é, é pelas proximidades, “Ah, porque eu 

quero ir a Ouro Preto.” E eu gostaria de enxergar as pessoas dizendo assim “Nossa, 

eu vou pra Belo Horizonte não é pra te visitar, e não é pra ir a Ouro Preto, eu estou 

indo pra Belo Horizonte porque tem alguma coisa que eu quero ir.” Não um evento 

acadêmico, mas como tem muita gente que “Ah, eu quero ir ao coralzinho, eu quero 

ir porque vai ter um evento gastronômico.” Por que Belo Horizonte é muito forte na 

gastronomia, então... 

R: Igual Gramado tem o... 

R: De Cinema... 

R: O Natal Luz, tem um evento de Gastronomia “Nossa, que legal; vamos”. Eu acho 

que eu gostaria de ver as pessoas falando “Eu vou para Belo Horizonte por que tem 

isso acontecendo nesse momento.” Pode ser o Carnaval daqui pra frente, que pode 

ser uma coisa que venha a se posicionar, vingar. Pode ser, às vezes, um tipo 

“Comida di Buteco”, mas sem ser um “Comida di Buteco”. Uma coisa muito maior, 

muito mais bem estruturada. Assim, porque, querendo ou não, a comida mineira é 

muito forte e todo mundo sabe o que é comida mineira, e todo mundo gosta de 

comida mineira. 
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R: Turista chega ao aeroporto, o cara quer comer tropeiro. 

R: Até a gente mineiro quer comer tropeiro todo dia. 

R: Então, eu acho que eu, Participante 4, eu gostaria de ver isso, de ver as pessoas 

realmente dizendo “Eu estou indo pra Belo Horizonte não necessariamente por que 

eu tenho um compromisso profissional lá ou alguma coisa assim ou um 

compromisso pessoal, eu estou indo por que eu gostaria de ver isso.”. 

P: Pois é, você falou uma coisa importante, eu vou para Belo Horizonte e não 

para o entorno mais. Mas eu acho que vai ser difícil ela deixar de ser um 

guarda chuva, e como é que Belo Horizonte tem que lidar melhor com essa 

situação de ser um guarda chuva para o seu entorno e potencializar um pouco 

mais esse turismo aqui hoje? Vamos pensar hoje e daqui a alguns anos. 

R: Acho que fazer ações conjuntas, por que as ações hoje são muito separadas, por 

exemplo, Tiradentes tem o seu festival de comida, o Festival de Tiradentes sabe? 

INHOTIM é INHOTIM, não tem ligação nenhuma com Belo Horizonte, a sensação é 

assim “Pra eu ir pra Inhotim, pra eu ir pra esse lugar, eu vou ter que descer em 

algum lugar, aonde que eu vou? Basicamente, se eu não venho de ônibus que dá 

pra não vir por Belo Horizonte, mas basicamente eu tenho que ir”. 

P: A (INCOMPREENDIDO 114’17’’) tem essa visão de integração, pelo o que 

você está vendo? 

R: Eu vejo que sim. 

R: Deixa eu te falar, o Convênio (INCOMPREENDIDO 114’34’’) vê INHOTIM como 

um dos pontos positivos para Belo Horizonte, de trabalho, de capitação de eventos 

que pode potencializar a cidade. Eu te falei, está iniciando esse processo, mas só 

voltando no que você falou de como Belo Horizonte trabalha integrado, o que é o 

entorno de Belo Horizonte? É histórico, é cultural. Belo Horizonte tem uma 

partezinha cultural que é vai lá, visite a Pampulha e pronto. Não coloca vida cultural 

e nem se posiciona como histórico cultural e poderia fazer isso de uma forma 

moderna, colocar vida trabalhando com eventos, que é o que eu acho que trabalha 

com o entorno também, sabe? O gastronômico, algo desse tipo. 

R: Eu acho que tem trabalhado já, a Casa Branca ali na região de Brumadinho, 

Serra do Cipó já teve várias tentativas de juntar mais. Mas, Serra do Cipó vai 

andando por conta própria, porque eles lá já têm muitos atrativos, já é diferente o 

público que quer ir pra lá. 
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R: Mas, a Serra do Cipó está se juntando a INHOTIM, com as operadoras, 

trabalhando integrado. 

R: Tem as grutas que são muito mal exploradas, tem muito no entorno de Belo 

Horizonte que é mal explorado, então falta essa articulação mesmo de criar roteiros 

integrados. 

P: Ligar as fronteiras? 

R: E o próprio turista não sabe que existe. 

R: E incrementar aqui também 

P: Mas vocês acham que Belo Horizonte tem condição de se apropriar dessa 

cultura mineira, trazer ela como grande centro? 

R: Eu vejo aqui algumas ações isoladas de hotéis, por exemplo, os que têm 

ocupação de segunda a sexta, eles fazem final de semana cultural pra ver se o cara 

estica e traz a família. 

R: Em Recife tem um. 

R: Eu vejo iniciativas pontuais, falta mesmo é incremento delas, e articulação com 

outras, outros empreendimentos. 

R: Tem uma iniciativa assim, que é o “Minas Pass.”. 

R: Que vai ser lançado agora essa semana. 

R: É um passaporte turístico de integração. 

P: E a BELOTUR nesse papel, como que a BELOTUR precisa trabalhar esse 

produto Belo Horizonte pra que ele seja mais bem vendido, como é que vocês 

enxergam esse papel da BELOTUR com tudo isso que a gente discutiu aqui? 

R: É a base, ela está nos atrativos, ela está nos aeroportos, na rodoviária, é o 

primeiro contato com o turista, está lá dentro do Mercado Central. Eu acho que tem 

pouca gente, que poderiam estar fazendo muito mais se de repente eles também 

tivessem mais pessoas pra atuar. É órgão público, está ligado a concurso, é 

complicado isso. 

P: Mas quando você fala de órgãos públicos, nos temos exemplos que também 

não funcionam como órgão público, você está sentindo o que da BELOTUR? 

R: Ela tem pouca gente pra fazer muita gente, falta de pessoal. 

R: É; eu estou em situação suspeita por que minha esposa trabalha lá, então eu sei 

de coisas internas. 

R: Eu não trabalho lá, eu falei alguma coisa errada? 
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R: Não. De forma alguma. Falou certinho, mas a BELOTUR acaba se envolvendo 

em situações que não tem muito ligação com o turismo às vezes, por questão de 

política. É um assunto um pouco delicado, mas no geral ela está fazendo um papel 

interessante, importante. A gente tem um presidente lá, hoje, que é o camarada da 

cultura, é um militante da cultura, de 500 anos. Já, foi secretario de cultura de Minas 

Gerais, Prefeito de Ouro Preto. Então, assim, coisas têm acontecido, mas essa 

questão de pessoal é importante, realmente o pessoal é culto. E eles têm uma coisa: 

eles investem muito no Carnaval de Belo Horizonte. Em minha opinião, de uma 

forma um pouco equivocada, já é uma opinião pessoal. Eu tenho uma pessoa lá 

dentro que está me contando tudo. Então, assim, eles estão investindo muito na 

questão do Carnaval com desfile de escola de samba. Tem de ser questionado se 

essa realmente é a vocação de Belo Horizonte, por que não investir no Carnaval de 

bloco? De bairro entendeu? São assuntos delicados, então isso é sério. Eu não acho 

que Belo Horizonte tem vocação pra Carnaval de escola de samba, nenhuma. 

R: Não tem sambódromo, nem nada, não tem tradição. 

R: Os blocos caricatos... 

R: Tem que equilibrar ali, tem que gerar negócio, mas também tem que fazer alguma 

coisa para o morador. Mas não necessariamente o morador tem que seguir a linha 

desse investimento, tem que pensar assim o que... 

R: Uma discussão antiga que tem lá, desde a época que eu passei lá se não seria 

melhor investir no “Arraial de Belô”, que é uma coisa mais genuína da cultura 

mineira, e tirar a verba do carnaval e jogar no Arraial que é uma coisa que tem mais 

potencial de atração. De repente, quadrilha, junina e etc. Então, isso é um assunto 

sério, que eu acho que tem que ser discutido. Agora entra a política, por que nas 

bases, essas escolas têm força de pressão que representam comunidade, então é 

um assunto delicado. 

R: Mas que, não necessariamente, serão excluídos assim, eles podem repensar o 

incentivo. 

R: Ir para bases talvez, fazer o Carnaval de bairro. 

R: E eu também acho que, por mais que ela esteja em alguns lugares principais. 

Igual: “Ah, tem um na igreja da Pampulha, no Mercado tem.” Mas se você chegar lá, 

o máximo que eles fazem é te entregar um guia. Eles não têm informação, eles não 

sabem te dizer nada, é existir sem existir. E em alguns pontos turísticos, por 

exemplo, você vai à Praça do Papa e não tem nada, ninguém, sei lá. 
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P: Ninguém para quê? Para dar assistência? 

R: Pra nada, nem na igreja da Pampulha, nada, se ele não estiver com aquele 

“guiazinho”, que eu acho muito mal feito, você não sabe por que aqui ali existe. É 

bonito e tudo, mas você não entende a história, não tem ninguém pra te dar nenhum 

tipo de assistência, nenhuma sinalização e até nos lugares onde está o 

quiosquezinho a pessoa que está lá não sabe te informar. Por exemplo, você vai a 

Pampulha, você fica alheio, por que não tem nada, não tem sinalização das coisas, 

tem assim Casa do Baile, mas não tem assim “a 500 metros a casa do Baile”. Não 

precisaria talvez de uma pessoa física pra ficar debaixo do sol. (INCOMPREENDIDO 

122’24’’) 

R: Sinalização interpretativa. 

R: Eu vou dar a minha narrativa, e tenho pouco contato com a BELOTUR, mas eu 

vim pra cá e eu tenho compromissos com a coordenadora de curso mais tarde. E eu 

queria saber se era até às 6 horas da tarde e no e-mail que todos vocês devem ter 

recebido, tinha um nome de uma pessoa e um telefone. E tinha assim “qualquer 

informação e dúvidas ligue.” E eu liguei, e eu falei com quatro pessoas diferentes e 

ninguém sabia nem o que ia acontecer hoje, que evento é esse? Eu fique assim 

“Meu Deus, será que esse evento existe, será que vai acontecer?” Até que eu 

consegui falar com uma quarta pessoa e essa pessoa ficava só falando assim “Olha, 

eu não sei informar.” Aí, eu fiquei pensando “Gente, é a BELOTUR, se o turista que 

precisa de alguma coisa liga e você não sabe de uma ação que a BELOTUR está 

tentando traçar pra Belo Horizonte, trazer uma empresa internacional...”. Eu fiquei 

muito chocada, e eu fiquei imaginando como isso não reflete nas ações. Porque se 

isso é uma estratégia, imagino eu, que está sendo gasto dinheiro... Não quero nem 

ver! Aí eu fico pensando, não tem um suporte, e ai eu acho que faz muita falta, faz 

falta até para o mineiro mesmo, da cidade nesses lugares, porque ela vai lá e no 

máximo ela vai caminhar com o cachorro dela, mas ela não vai se apropriar da 

cultura pra ter esse apego emocional com a cidade. 

 

FIM 
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3 SÍNTESE DO GRUPO FOCAL INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR 

 

 

Abaixo são apresentadas algumas observações sobre a dinâmica do 

grupo bem como a síntese dos principais aspectos ressaltados e/ou recorrentes na 

discussão.  

A discussão foi bastante inócua, mas evidenciou a baixa percepção em 

relação à oferta turística do destino e certo descolamento desse grupo em relação à 

realidade do setor. Apenas uma participante, que é de outro Estado, demonstrou 

conhecimento e visão crítica sobre os diferenciais e problemas do turismo na cidade. 

 Sobre a situação do mercado de turismo no Brasil e em Belo Horizonte:  

 Citam a perspectiva de crescimento, há expectativa em torno dos 

eventos, enxergam que o cenário é muito positivo. A economia e o 

mercado do setor vivem um momento favorável, o mercado está 

fortalecido, mas a rentabilidade/remuneração no setor é baixa; 

 Citam que a informalidade é grande no setor de turismo, que falta 

profissionalização e que estrutura não é adequada para possibilitar o 

melhor aproveitamento destas oportunidades. E que o preço é alto 

demais (em geral); 

 Sobre a situação específica de BH citam que o principal entrave é a 

falta de espaços para eventos em Belo Horizonte. Neste sentido, 

entendem que o destino está perdendo competitividade para outros 

destinos; 

 O SEBRAE ressalta a informalidade e a falta de estrutura do setor, 

mas diz que, como as empresas estão “ganhando dinheiro”, não se 

preocupam em resolver esta situação. Citam que a adesão dos 

profissionais aos cursos de capacitação é baixa, refletindo esta 

questão; 

 Sobre a Copa do Mundo, dizem que o evento não despertou o 

empresariado de BH para capacitação; 

 Sobre como a Copa tem impactado a oferta na cidade? Citam a 

expansão da oferta hoteleira (que era deficitária). Entendem que a 

expansão é natural, consequência do momento;  
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 Criticam o receptivo, que é “fraco e pouco”. Dizem que as empresas 

mais antigas funcionam bem, mas que as novas empresas “nem 

conhecem” os demais empreendedores do setor;  

 Sobre o preço: Entendem que Belo Horizonte é um produto caro e tem 

qualidade ruim no turismo. Os serviços são avaliados em comparação 

a São Paulo e Rio de Janeiro e, neste espectro, concordam que Belo 

Horizonte ainda tem menor valor.  

 

Sobre a qualidade da oferta turística de BH: 

 Avaliando a qualidade e a quantidade da oferta turística, dizem que 

vem melhorando nos últimos anos, mas que ainda é mal aproveitada.  

 Apontam que os atrativos da cidade são dispersos e a cidade não 

“facilita a percepção” pelo turista (por meio de sinalização 

interpretativa, por exemplo, ilustrado pelo caso da Rua do Amendoim). 

Para o grupo, a mobilidade é o principal dificultador;  

 A falta de transporte público dificulta a circulação (sendo que dizem 

que o transporte público não é valorizado pelo belo-horizontino);  

 Citam que também falta apropriar-se dos espaços da cidade para 

realização de eventos culturais, tendo em vista que os grandes 

espaços de eventos estão saturados;  

 São otimistas em relação a eventos como Arraial de Belô e Carnaval. 

“Vi com muito otimismo o carnaval deste ano, os blocos”; a expectativa 

para o ano que vem é grande.  Mas dizem que não há indicadores 

consistentes sobre o segmento; 

 Também enxergam problemas de autoestima cidadã. Por que o belo-

horizontino não valoriza o que a cidade oferece? Dizem que falta 

divulgação, organização; 

 Sobre quais são as principais ofertas de BH, citam: Praça da 

liberdade, Praça do Papa, Pampulha; bares; atrativos turísticos 

culturais que marcam a história de Minas Gerais e do Brasil (propõem 

fazer um circuito); eventos culturais / produção cultural; 

 Identificam BH como um destino produtor de cultura. Dizem que a 

identidade muda e que hoje BH se mostra como “destino cultural”. 
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Exemplificam pelos eventos. Dizem que em setembro tem virada 

cultural (sendo que há 1600 inscrições de grupo belo-horizontino);  

 Mas ressaltam que o turismo e cultura não estão próximos, 

articulados. “A cidade não enxerga o turismo como uma atividade 

importante”, embora BH seja uma cidade cultural, e dos bares;  

 Ressaltam questões de acessibilidade aos atrativos: os atrativos estão 

fechados nos feriados; os bares fecham cedo, por legislação;  

 Sobre a organização/articulação do setor dizem enxergar uma 

tentativa, entendem que a Belotur tem a liderança e, através do 

COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, conseguiu fazer o PDTIS 

– Plano de Desenvolvimento Integral do Turismo Sustentável, o que, 

para o grupo, foi um grande passo;  

 O que falta, além disso? Do ponto de vista da gestão pública, dizem 

que o governo não enxerga o turismo como prioridade. Também 

colocam a responsabilidade sobre o setor privado: “o empresário está 

ganhando dinheiro”, a visão é de curto prazo; as lideranças 

representativas tem uma atuação muito política. “Não vejo integração”.  

 Sobre os postos de informação e a informação in loco, avaliam mal, o 

que ainda é prejudicado pelos serviços dos guias/monitores: “o 

atendimento é ruim”, “os condutores de atrativos também não 

contribuem”, “não tem sinalização para orientar”; 

 Como pontos fracos de BH, citam: mobilidade, sinalização, 

informação, falta de visão para hospitalidade, espaços para eventos, 

atrativos subutilizados, burocracia/falta política de uso dos espaços, o 

receptivo; 

 Como pontos fortes de BH, citam: cidade bonita, com muitos atrativos, 

culturalmente rica, “BH é síntese de minas”, gastronomia, bares, 

alegria do mineiro, o entorno; 

 

Sobre o posicionamento de BH:  

 Acreditam que o posicionamento de BH não está definido ainda. 

Ilustram que, hoje, a cidade se posiciona como uma cidade de negócio 
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e eventos, e que é pouco atrativa para o lazer (tem pouca 

competitividade neste setor); 

 Sobre segmentos específicos como o turismo educacional e 

intercâmbio, dizem que BH não esta bem posicionada. Citam que há 

potencial de Universidades importantes (FDC – Fundação Dom Cabral 

ou a UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, que são as 

melhores), mas que não há estrutura para os estudantes, o que 

compromete a competitividade do destino nestes segmentos; 

 Comparam BH com outros centros educacionais: Ribeirão Preto;  

 Citam que BH é muito fechada; 

 Comparam BH com outros destinos, no geral: Curitiba (“mas a 

infraestrutura de lá é muito melhor”, “a paisagem de lá é pior”, ”mas a 

cidade é mais barata”); Recife (“em relação à cena cultural e do lado 

tem Olinda”), Buenos Aires (“BH é ainda melhor do ponto de vista do 

povo”). 

 

Sobre a Marca: 

 Sobre se a Marca representa BH, dizem:  

 Entendem que é parcial: “Só a igreja e não consigo ver muito” 

(montanhas, Minas);  

 Que não representa: “muito moderna para cidade”, “muita cor”; 

 Posicionam-se com neutralidade: “Já me acostumei, é interessante”.  

“É difícil dizer se ela representa porque não se sabe o posicionamento 

da cidade”; 

 Criticam o desenho, falta legibilidade: “Até representa, mas não 

gosto!”; “subjetiva demais, não gosto de interpretar”. “Eu gosto, mas se 

tirar Belo Horizonte, eu não consigo ler BH na marca”; 

 Dizem que a marca está incompleta: a marca tem conceito, mas falta o 

slogan, a mensagem permanente; 

 Quais atributos a marca de BH deveria transmitir? Dizem ser: calor 

humano, montanhas;  

 Mas reforçam que BH “não tem identidade cultural marcada”.  
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Sugestões de Programas: 

Sobre sugestões de ações, apostam em: 

 Sensibilização / conscientização cidadã: “Falta o belo-horizontino se 

apropriar”; “Não tem programa que incentiva o belo-horizontino a 

conhecer”; 

 Fidelizar os turistas atuais: “Falta evento que incentiva a frequência do 

visitante”; 

 Organizar/melhorar atividades de visitação; 

 Ampliar a divulgação; 

 Ações de internet; 

 Informação turística: Citam trabalho com taxista; 

 Reforçar a segurança. 

 

Sobre o que sonham para o turismo de BH em 2020:  

 “Cidade com infraestrutura de mobilidade”;  

 Cidade posicionada por sua tecnologia e criatividade (para eventos, 

moda, cultura, esportes, mais interatividade com pop); 

 Destino conhecido e desejado por meio de forte trabalho na mídia, que 

as pessoas identifiquem como um lugar para ir; criar o desejo em 

conhecer. 

 

Sobre a gestão atual de turismo: 

Dizem que: 

 “BH é apenas o aeroporto”, não tem integração; 

 Belotur é a base, “mas eles têm poucas pessoas”; 

 “A Belotur se envolve em questões que nem sempre é de suas 

atribuições”, e a ingerência, às vezes, é grande (citam o carnaval com 

ênfase nas escolas de samba). 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERCEPÇÕES E NECESSIDADES ACERCA DO 

MARKETING TURÍSTICO DE BELO 

HORIZONTE: análise consolidada da pesquisa 

qualitativa de grupos focados 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Este relatório consolidado apresenta os principais apontamentos da 

pesquisa qualitativa, reunindo as opiniões de todos os participantes dos grupos 

focados. 

Prezando pela qualidade científica dos resultados e dado que a 

profundidade deste trabalho ocorre em função da visão conjunta e/ou comparativa, 

consensual ou não, entre todos os profissionais mobilizados para a pesquisa, as 

análises foram formuladas a partir do repertório coletado nos 7 grupos de discussão, 

transcritos e sintetizados nos 5 relatórios parciais que compuseram o Produto 2. 

Os apontamentos e análises são apresentados em tópicos, descrevendo 

os assuntos que foram discutidos com os representantes dos setores que compõem 

o turismo de Belo Horizonte, Minas Gerais, e representantes do mercado. Ao final, 

apresenta-se uma síntese geral, com as principais impressões sobre o trabalho. 

Toda a pesquisa foi retomada na etapa de atualização do Plano 

Horizonte, já que ela é o principal subsídio para a análise da Opinião Interna. 
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1 AVALIAÇÃO DO MERCADO DE TURISMO NO BRASIL, MINAS 
GERAIS, BELO HORIZONTE, COPA DO MUNDO E OLIMPÍADAS 

 

 

1.1 Avaliação do mercado de turismo no Brasil 

 

 

A avaliação do momento do turismo no Brasil, por parte dos participantes, 

é uma mistura de otimismo, mas com um tom de pessimismo. A maioria avalia que o 

turismo cresceu e melhorou nos últimos tempos, mas veem com pessimismo o 

momento atual e as perspectivas de futuro, sob o ponto de vista da gestão. Existe o 

reconhecimento do aumento do fluxo de turistas, dadas as melhorias econômicas 

(surgimento da nova classe média), assim como a influência dos grandes eventos, 

mas acompanhado de muita desorganização, despreparo e falta de planejamento. É 

importante ressaltar que os “mineiros” tem encarado o turismo brasileiro com menos 

otimismo que o empresariado “paulista”. 

 

É tudo provisório, vem desde a colonização, é tudo provisório, as 
construções são provisórias, as soluções provisórias de transporte, é tudo 
no provisório, e o turismo está na mesma situação. Tem um evento aí, 
vamos quebrar o galho desse jeito, não tem estratégia de planejamento 
para os próximos vinte anos. Quando se fala de planejamento é para os 
próximos seis meses, o próximo ano. Isso é no turismo e nos outros setores 
também no Brasil. 
 
Eu acho que está caótico, crescendo, e crescendo aos trancos e barrancos, 
sem um planejamento, o que nos envergonha, pelo menos eu me sinto 
envergonhada. Acho o Brasil um país gigante, com um potencial absurdo, 
com uma série de enfoques diferentes do ponto de vista do turismo, mas 
completamente batendo cabeça, sem foco, com um preço completamente 
desproporcional ao serviço que ele oferece. 
 
Eu enxergo pelo otimismo pela quantidade de coisas que tem para serem 
feitas e pelo pessimismo pela falta de profissionalismo e custo, preço. 
 
O mercado de turismo para mim, desde que eu comecei na área, eu só vejo 
crescer o mercado, então eu vejo uma expectativa muito grande, não só por 
causa dos eventos, independente desses eventos a gente já estava vindo 
crescendo no mercado, até interno, do brasileiro viajando dentro do Brasil, 
já é uma movimentação muito grande. (informação verbal) 

 

Um aspecto negativo que foi muito ressaltado é a atitude de oportunismo 

de alguns setores, que aproveitam o cenário de crescimento e atuam apenas para 

aumentar a rentabilidade. Em especial, houve muitas críticas ao setor hoteleiro, que 
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não possui regulamentação na precificação de seus produtos/serviços, praticando 

uma variação abusiva de preços em momentos de alta demanda.  

 

Nós vimos na Rede Globo, uma semana antes do início da Copa das 
Confederações, uma repórter entrevistando uma gerente de um hotel em 
Brasília Que virou e falou para ela assim: que nós estamos com 
informações aqui que os hotéis, alguns hotéis vão multiplicar por cinco o 
valor das diárias. Por que vocês estão fazendo isso? (informação verbal) 

 

 

1.2 Avaliação do mercado de turismo em Minas Gerais 

 

 

O cenário mineiro é visto com desconfiança. Os participantes destacaram 

a existência de produtos e destinos com alta potencialidade, mas também os graves 

problemas infraestrutura de acesso, a falta de inovação dos produtos consolidados 

(circuito das águas), política de preços e a desarticulação e falta de integração do 

setor. 

 Foram citados alguns potenciais de Minas para o turismo, como as 

Cidades Históricas, Outro Preto, Tiradentes, Circuito das Águas, INHOTIM, cada 

qual com suas peculiaridades. O INHOTIM é reconhecido como um dos “produtos” 

turísticos mais recentes e com visibilidade única para a região, mas com problemas 

de acesso e hospedagem em suas proximidades. Tiradentes é reconhecida como 

um dos destinos com melhor trabalho local. Ouro Preto é reconhecida pelo potencial 

histórico, mas com muitos problemas de falta de integração com a região e preços 

altos. O Circuito das Águas é uma região de enorme potencial, mas considerada em 

declínio, pela má administração e falta de visão do empresariado local. 

 

Você vê o Circuito das Águas. O Circuito das Águas é completamente 
abandonado, assim em termos, é um abandono. Você vê o potencial que 
aquela região tem. A coisa toda se mantém como? 
 
No Brasil comparando com o mercado internacional ele está caro 
inviabilizando a vinda de muitos estrangeiros para cá devido à disparidade 
de cambio, por mais que o câmbio deu uma favorecida, ainda não foi 
significativa para fazer a balança comercial do estrangeiro vir para o Brasil e 
ser favorável para quem trabalha com isso. Já Minas Gerais evoluiu 
bastante, é um mercado emissor interessante para dentro do Brasil, 
interessantíssimo para essas operadoras que estão aí mandando mineiros 
para viajar para o Nordeste e para fora do Brasil. No caso do receptivo 
ainda tem alguns gaps que a gente precisa juntos resolver. A iniciativa 
privada, o governo e entidades, desde parte de infraestruturas, como 
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aeroportos, estradas que é o básico até a ponta que é a capacitação de 
restaurantes, pousadas, guias passa por todo o processo. (informação 
verbal) 

 

Um dos pontos centrais das avaliações de Minas Gerais é a falta de 

articulação, para integração de ações conjuntas para promoção e comercialização 

de seus destinos. 

 

A integração é importante, por outro lado em Minas Gerais, em Belo 
Horizonte, nós tínhamos que ter essa interligação com as cidades. 
 
A minha opinião é assim; eu não sou tão antiga de mercado assim, mas eu 
acho que falta, porque é tanta gente olhando tanta coisa, que às vezes falta 
unicidade, talvez uma liderança maior. 
 
Que tal melhorar as estradas, as formas que as pessoas chegam a capital e 
vice versa, para que haja uma melhor integração, que o turismo interno se 
fortifique. (informação verbal) 

 

Houve duras críticas ao Receptivo mineiro, considerado despreparado 

(pouco qualificado), pequeno (poucas empresas atuando no ramo e com baixa 

capacidade operacional) e por praticar preços muito altos. Já na visão do próprio 

Receptivo, eles se consideram preparados, se colocando como um dos melhores 

receptivos do Brasil e que os preços cobrados não são altos, pelo produto que 

entregam.  

 

Eu acho que Minas é o seguinte: as pessoas falam que é caro, eu acho que 
não é caro pela quantidade de coisas agregadas que tem no pacote. Você 
vai para Ouro Preto, uma cidade muito conhecida, você tem o dia inteiro 
guia a disposição, guia é babá, eu falo para os meus guias, você está aqui 
para trabalhar, você é babá do cliente. 
 
E tem outra questão também; é muito caro. Ás vezes você vê pacotes 
assim, por exemplo, eu tenho amigos que são inclusive proprietários de 
empresas de receptivo, e sabe, você pega assim, o individual, um roteiro 
assim: Ouro Preto, Mariana, e cobra quinhentos reais, um absurdo! Ás 
vezes de um dia para o outro, uma noite, é o preço que você pagaria para ir 
para Porto Seguro, é difícil fazer uma comparação assim, mas acaba 
fazendo. Dá para você ficar uma semana lá, então assim, é muito caro! 
 
Eu acho também que muita coisa já foi feita nesse sentido, então a gente 
hoje consegue ter uma capacidade de operação bem maior, digo de todos 
os receptivos, hoje a gente consegue mais profissionais, mais números de 
agencia, mas acredito que ainda falta muita coisa a ser feita nesse sentido.” 
“Eu na visão de guia não consigo nem me comparar com o guia do 
nordeste, estudei 2 anos, fiz turismo, fiz curso de guia turístico, fiz história 
da arte. O meu cliente começa a receber informações na porta do hotel e o 
passeio no nordeste se resume a pegar o cara no hotel, fazer um translado 
de 50, 40 ou 30 minutos até a praia e o guia fala aqui está à praia, a areia e 
a cerveja. Eu fico o dia inteiro com meu turista e tenho que explicar para ele 
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o que é uma peanha em inglês, francês e espanhol, tenho que explicar o 
que é..., dossel, que anjo que é esse... Então eu duvido muito que você vai 
gastar R$250,00 por dia em um guia no nordeste que é a média que uma 
agencia paga por um grupo grande em Belo Horizonte. O cara compra um 
roteiro para fazer, por exemplo, Dunas de Marapé em Maceió, ele paga 
R$50,00 entra no ônibus e vai. Aqui ele paga R$280, para ir a Tiradentes e 
conhecer 3 cidades, para conhecer a biografia do Aleijadinho, a biografia do 
Tiradentes, do Ataíde e todos os outros. Vou só fechar, é que não dá para 
comparar falar que o turismo aqui não é profissional é lenda. (informação 
verbal) 

 

 

 1.3 Avaliação do impacto da copa do mundo e olimpíadas 

 

 

A Copa do Mundo e Olimpíadas ainda não trouxe, na visão do 

empresariado, um resultado significativo, mas é reconhecido como um evento de 

grande importância para o turismo nacional e local, mas que necessita de um 

trabalho continuado após o evento.  

 

Como na Copa das Confederações, eu entendo que os empresários, a 
hotelaria, os restaurantes e os espaços, eles esperavam muito da Copa das 
Confederações, enquanto a Copa das Confederações deveria ter, serviu 
para ser um treino para se mostrar e se avaliar se eu estou preparado ou 
não para a Copa do Mundo. Mas, a Copa do Mundo nem a Copa das 
Confederações, não é o que vai salvar o business dele, vai fazer com que 
ele se prepare melhor, para que ele continue atendendo e a sobreviver pós 
Copa. 
 
A gente precisa parar de pensar em Copa, por que Copa é daqui um ano e 
vai acabar. (informação verbal) 

 

O receptivo de Belo Horizonte, ao avaliar a Copa do Mundo tem opiniões 

contraditórias, transparecendo despreparo e falta de visão. Avaliam que Copa 

aparenta ser um evento que movimentará a cidade, mas que ela não representará 

impactos significativos sobre o seu negócio e o seu mercado, principalmente pela 

experiência com a Copa das Confederações. Outro ponto de contradição é em 

relação à qualificação e o preparo. Alguns representantes se dizem totalmente 

preparados para o evento, mas identificam outros segmentos despreparados,  outros 

afirmam que não estão se preparando, por receio da concorrência predatória ou pelo 
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desinteresse pelo evento39. Um dos receptivos afirmou ainda “achar” que estava 

preparado antes da Copa das Confederações, mas que a experiência lhe valeu de 

aprendizado e concluiu não saber nada de receptivo para a Copa, após o evento da 

Copa das Confederações.  

 

Agora eu vou falar como empresário então. Por que eu vou te capacitar? Na 
hora que você se capacitar você vai para o concorrente... 
 
Por que o cara não vai pagar hora extra para você se capacitar e amanhã 
você vai trabalhar para a concorrência, porque sabe que você está 
capacitado, é o que está acontecendo. (informação verbal) 

 

Ainda sobre o preparo do receptivo, foi afirmado que o INHOTIM está 

desenvolvendo um programa de treinamento para o receptivo, por considera-los 

muito despreparados. A representante do SEBRAE ainda afirma que a procura pelos 

seus cursos de qualificação é baixo, devido ao aquecimento do setor (todos estão 

funcionando perto do limite e com bom nível de faturamento do negócio), que afeta 

diretamente a procura e interesse por se qualificar. 

 

Até que pra a gente na Copa das Confederações especificamente falando a 
gente não viu movimento mesmo, não foi de pessoal de transito, aeroporto. 
Realmente foram 2 ou 3 pessoas que estavam por acaso no período da 
Copa das Confederações. De Copa das Confederações, fraco. 
 
Posso explicar para vocês o que aconteceu na Copa das Confederações? 
Porque é diferente, o evento da Copa das Confederações é um evento para 
brasileiro e belorizontino, é a oportunidade que a FIFA dá para o 
belorizontino assistir um evento FIFA dentro do estádio, porque na Copa do 
Mundo não vai ter belorizontino lá dentro. Entendeu? Isso que acontece. 
Para a Copa do Mundo são outros quinhentos, é outra história. Vai descer 
muita gente, mas não vai bater na Primotor e falar eu quero um passeio 
para o INHOTIM amanhã, não vai bater. Não vai bater na Trem de Minas 
(operadora) e pedir um pacote de 4 dias nas cidades históricas, não vai 
fazer. 
 
Eu discordo dessa fala, Belo Horizonte, Minas Gerais está muito à frente de 
outros estados. Eu trabalhei no Brasil inteiro com clientes na Copa das 
Confederações, a gente não opera só em Minas Gerais e eu tive muitos 
problemas em Fortaleza, Brasília e Salvador. São destinos turísticos 
fortíssimos, turismo de lazer que na Copa das Confederações não 
conseguiram segurar o rojão e aqui em Belo Horizonte eu não tive 
reclamação nenhuma. 
 
Vou te contar um negócio, o que eu aprendi em 15 dias de Copa das 
Confederações, eu achava que sabia tudo de receptivo. Eu descobri que 
não sabia da missa a metade porque o buraco é muito mais embaixo. 

                                            
39

 O tema do “preparo” ficou restrito à qualificação dos profissionais, constatando-se que a adesão 
dos empresários aos programas de qualificação é sempre muito baixo, não disponibilizam e nem 
incentivam a participação de seus funcionários. 
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Quando você pega esses caras, principalmente de patrocinadores que 
estão acostumados a fazer eventos no mundo inteiro de padrão 
internacional e você terem que se enquadrar dentro do nível de exigência 
deles. 
 
Então; nós temos assim, diversos programas para trabalhar, para diminuir 
essa informalidade, para trabalhar com profissionalização na gestão das 
empresas. O grande problema que eu vejo é o seguinte; as empresas estão 
ganhando dinheiro. Estão ganhando, então é muito difícil você convencer o 
dono para se qualificar, qualificar a sua gestão, qualificar a sua mão de 
obra, sendo que ele está ali com uma ocupação de cem por cento, não cem 
por cento, porque é só no final de semana, mas ele está ganhando, então é 
difícil você convencer. (informação verbal) 

 

Apesar das críticas o Receptivo mineiro se considera uma referência 

nacional, porque os guias que atuam no segmento de turismo cultural precisam 

necessariamente ser mais qualificados  que aqueles que atuam com produtos de sol 

e praia, os roteiros são mais intensos e extensos e envolvem diferentes aspectos 

 

... é só separar as coisas, o que não está bom é o receptivo, a empresa que 
recebe o turista, ou o turismo em si? O receptivo está preparado. 
 
Tranquilo é demais, é muito! Se fosse tranquilo Minas Gerais seria 
referência nacional em Turismo! 
 
Mas é! 
 
Eu na visão de guia não consigo nem me comparar com o guia do nordeste, 
estudei 2 anos, fiz turismo, fiz curso de guia turístico, fiz história, história da 
arte. O meu cliente começa a receber informações na porta do hotel e o 
passeio no nordeste se resume a pegar o cara no hotel, fazer um translado 
de 50, 40 ou 30 minutos até a praia e o guia fala aqui está à praia, a areia e 
a cerveja. Eu fico o dia inteiro com meu turista e tenho que explicar para ele 
o que é uma peanha em inglês, francês e espanhol, tenho que explicar o 
que é..., dossel, que anjo que é esse... Aqui ele paga R$280, para ir a 
Tiradentes e conhecer 3 cidades, para conhecer a biografia do Aleijadinho, 
a biografia do Tiradentes, do Ataíde e todos os outros. Vou só fechar, é que 
não dá para comparar falar que o turismo aqui não é profissional é lenda. 
(informação verbal) 

 

A estrutura de receptivo do destino também foi avaliada negativamente, 

principalmente o processo de informação ao turista e a mobilidade urbana. Os 

taxistas, funcionários do aeroporto, hotéis, e da própria BELOTUR, foram citados 

como despreparados e mal informados sobre o turismo local. E verifica-se uma 

preocupação exacerbada em relação às condições dos deslocamentos, das vias e 

do transporte urbano em BH.  
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É... Você entra em um taxi de Belo Horizonte e ele fala assim “isso está 
uma porcaria, o transito não anda, o prefeito não faz nada, o governador, 
muito menos, a câmara não serve pra nada”, então ele tá desgostoso com 
toda essa situação; e ele é a primeira pessoa que recebe o turista. 
 
Ele (os taxistas) não sabe um ponto turístico de Belo Horizonte, é o tipo da 
coisa, eu entendo que você também tem os paralelos não é? Os que 
sabem, mas normalmente eles não sabem. 
 
É a falta de capacitação de pessoal mesmo. Taxista não sabe receber, o 
garçom não sabe receber. Eu acho que falta profissionalismo em todo 
mundo que está ligado direta ou indiretamente. 
 
Tem o problema do profissional, de qualquer forma, mas eu acredito que o 
que ainda falta no turismo é um pouco mais de profissionalização. 
(informação verbal) 

 

 

1.4 Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte 

 

 

Para realizar a avaliação do potencial de Belo Horizonte como destino 

turístico, faz-se necessário comentar a influência da Cultura Mineira e a visão do 

belo-horizontino em relação a sua cidade. 

Na visão dos entrevistados, falta ao belo-horizontino um conhecimento 

melhor sobre os atrativos turísticos da cidade, bem como um sentimento de “posse” 

ou valorização destes atrativos. Observa-se que este aspecto também afeta o 

próprio trade turístico, o setor também não tem uma relação positiva em relação à 

cidade e sua oferta turística. Pode-se perceber que existe um amor reconhecido e 

declarado pela cidade, mas não existe um reconhecimento do potencial turístico de 

Belo Horizonte. Quando estimulados, são citados diversos atrativos, vistos com 

grande potencial, mas espontaneamente as citações são menos objetivas, são falas 

genéricas, sem destaques específicos.  

 

O belo-horizontino não vê o que Belo Horizonte tem de bonito, então 
quando ele recebe alguém ele fala assim ‘eu vou levar aonde? Não tem 
nada!’, ai isso me dá uma raiva. 
 
As pessoas de Belo Horizonte não valorizam Belo Horizonte. Tanto que o 
mineiro não valoriza seu local, não vai falar para os taxistas, para os hotéis, 
nunca vai falar. O maior trabalho é falar primeiro para o belo-horizontino o 
quando a cidade dele é boa. 
 
Eu acho que o que falta muito em Minas, o mineiro por ser mais quieto, eu 
acho que o mineiro não sabe fazer muita propaganda daquilo que tem, não 
é? 
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A ‘mineiridade’, a autoestima do mineiro, a consciência de que ele precisa 
fazer negócios, não é? É do turismo que ele precisa pra fazer negócios. 
 
Eu acho que um plano de propaganda e conscientização realmente, isso 
principalmente o que você falou, é muito interessante sabe? Incentivar 
todos nós, todo mineiro a justamente ter essa conscientização. 
 
Enquanto produto turístico eu não vejo hoje nenhum produto turístico sólido, 
que tenha essa proporcionalidade entre a imagem que a gente quer 
promover e a experiência que é assimilada pelo visitante. Eu não vejo a 
gente querer promover nada tão sólido, a ponto de que o visitante venha e 
usufrua disso, que tenha essa compatibilidade.  Honestamente, enquanto 
produto turístico eu não vejo nada assim. Tem um potencial enorme, a 
gente já falou várias vezes, a gente pode trabalhar com vários públicos. 
Tem essa questão de ser uma cidade urbana, a localização; você está perto 
de Brasília, Rio e São Paulo, em um dos maiores home de aeroportos do 
mundo, então a localização é privilegiada. Você pode trabalhar com o meio 
ambiente, nós estamos ao lado de uma reserva de biosfera da UNESCO, da 
mesma forma nós estamos próximos a dois patrimônios culturais da 
humanidade, e não tão longe de um terceiro, que é Diamantina. (informação 
verbal) 

 

O belo-horizontino se reconhece ainda como um povo que respira arte, 

cultura e informação, sendo um grande consumidor destes produtos. Outro fator que 

caracteriza o mineiro é a receptividade acolhedora.  

 

O público de Belo Horizonte, só para você saber, é um dos mais 
informados, um dos mais exigentes, e um dos públicos mais conhecedores 
do consumo, quando vai consumir aquela cultura. O belo-horizontino tem, e 
isso é uma vantagem nossa; mineira. Nós somos culturalmente, eu 
considero que somos um povo evoluído em cultura, e a resposta se dá em 
termos de público. Os artistas vêm para cá e saem daqui entusiasmados de 
como eles são recebidos numa cidade que nunca ouviu falar, que a maioria 
nunca ouviu falar. (informação verbal) 

 

O mercado do turismo de Belo Horizonte foi mais ligado aos eventos e 

negócios. É reconhecido que este é o “carro chefe” para o fomento local, mas falta 

uma integração com o turismo de lazer.  

 

Nós brasileiros sabemos receber o turista na praia, na areia. Nós não 
sabemos receber o turista no dia-a-dia para um trabalho, para receber um 
executivo que vem para a cidade, que vem fazer um trabalho, vai estender 
isso por um final de semana e que vai ter interesse em trazer a família dele. 
Nós somos um tipo de, no meu ponto de vista, nós trazemos um turista pra 
um evento, nós não trazemos para os próximos, nós trazemos pra um. 
 
E o importante é que nós precisamos mostrar que Belo Horizonte é uma 
cidade para turismo de negócios, pra turismo normal, a gente precisa 
mostrar sabe? (informação verbal) 
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Belo Horizonte é vista com um grande potencial de turismo e se 

engrandece muito pelo seu entorno, considerado fator primordial para seu sucesso.  

 

Hoje quando você, vamos pegar Belo Horizonte como foco, quando você 
chega ao circuito cultural da Praça da Liberdade, você pode comparar com 
qualquer outro, de São Paulo, se a gente saia daqui para São Paulo, para 
fazer lá, hoje nós não precisamos mais. Em contra partida eu estou 
recebendo gente de lá para conhecer as novidades. E voltando só um 
pouquinho atrás, quando falou sobre a questão do posicionamento, nós 
estamos a cem quilômetros dos principais parques, das principais cidades 
históricas, das principais grutas, então assim, essa posição estratégica de 
Minas, de Belo Horizonte traz esse potencial para a gente. Então, em 
termos de cultura, quando vamos aqui no entorno, saindo um pouquinho de 
Belo Horizonte, nós temos toda essa parte religiosa que está forçando bem 
a vinda do turismo para nós aqui... (informação verbal) 

 

O mercado de São Paulo teve muita dificuldade de analisar a situação do 

mercado de turismo em Belo Horizonte. Existe, para eles, um afastamento, uma 

ausência longa que dificulta a avaliação. Alguns inclusive não conhecem a cidade e 

o que ela tem a oferecer. É latente a percepção de desarticulação do setor público e 

privado em Belo Horizonte. 

 

Eu não tenho muita visão de BH... eu tenho uma percepção de BH, eu senti 
que em uma determinada época, o Convention Bureau de Belo Horizonte, 
trabalhava de uma forma mais ativa, de uma forma mais em parceria com o 
setor público. De alguns tempos para cá, eu só tenho visto o setor público, 
sumiu o Convention, não tenho ouvido falar de iniciativa privada, nem de 
hotéis, antigamente eu ainda ouvia falar do Ouro Minas, hoje eu não escuto 
mais. Hoje o que eu escuto falar é sobre a BELOTUR... vejo hoje o 
INHOTIM, um pouco a BELOTUR e a Secretaria de Turismo, mas muito 
pouco. (informação verbal) 

 

A articulação de Belo Horizonte para o turismo é um dos pontos centrais 

de discussão. A maioria não percebe esta articulação e isto fica ainda mais 

evidenciado quando se trata do mercado de São Paulo. Em Belo Horizonte, alguns 

representantes destacaram ações de articulação, envolvendo a BELOTUR ou o 

COMTUR, mas a maioria percebe o seu setor articulado, mas sem interlocução 

com os demais setores.  

Apesar de algumas opiniões positivas em relação  à articulação setorial, 

pode-se perceber que não existe uma liderança estabelecida e atuante na 

cidade, que esteja estruturando e se articulando com os diversos setores. As 

ações de turismo em Belo Horizonte estão acontecendo de forma isolada, sem 

integração e interlocução. 
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Estamos sem um cara para estar lá, mostrando o caminho. 
 
Pois é! Não sei se não está se articulando bem. Onde tem um cursinho da 
boa articulação, que eu vou me matricular, porque essa é a minha falha, 
nessa articulação eu estou tirando zero nela. 
 
Aí vou até dar uma dica: as outras pessoas podem fazer um trabalho em 
conjunto, sem ser eu sozinho. O clube do eu sozinho não existe. Eu vou 
fazer de qualquer jeito, se ninguém quiser, por quê? A economia nossa de 
negócios baseia-se em poucas empresas grandes do Brasil, que tem a 
verba de turismo de negócios. O que você precisa fazer? Reunir essas 
grandes empresas e conseguir trazer eles até aqui para explicar o projeto 
de venda para eles, e de turismo de negócios... Eles não sabem o que a 
gente tem aqui. (informação verbal) 
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2 AVALIAÇÃO DE BELO HORIZONTE ENQUANTO DESTINO 
TURÍSTICO 

 

 

2.1 A situação da produção e oferta turística de Belo Horizonte 

 

 

Praticamente em todos os grupos houveram citações sobre os principais 

atrativos para oferta turística de Belo Horizonte. Dentre as principais, destacam-se a 

oferta cultural, com destaque para os museus, aspectos históricos, programação 

artístico/musical, arquitetura, gastronomia e vida noturna/bares. É importante 

ressaltar que o entorno é um dos fatores que mais contribuem para o 

posicionamento e oferta de Belo Horizonte. A vocação da cidade para negócios 

também foi muito referenciada, mas com uma carência de vínculos com a oferta de 

lazer para esse público. O receptivo foi o que apresentou melhor conhecimento da 

oferta, mas o vínculo de dependência mútua entre BH e seu entorno, ficou ainda 

mais evidenciado. O INHOTIM e Cidades Históricas são os grandes “atrativos de 

Belo Horizonte”, apesar de estarem fora de seus limites geográficos, dentre outros 

(grutas, passeios ecológicos, Parque do Vale Verde, cachoeiras, Serra do Cipó, 

etc.).   

A cidade também é caracterizada com um bom número de equipamentos 

para shows, eventos, cultura, teatro, etc., mas que necessita de mais investimentos, 

pois não existe agenda livre nos espaços atuais e, segundo os produtores de 

eventos, existe demanda para mais eventos. Destacou-se ainda a falta de espaços 

qualificados para eventos, existem poucos locais, todos têm agenda comprometida 

e, mesmo assim, os que existem não são adequados (instalações, entorno, acesso, 

etc.) e compatíveis com o tipo e porte dos eventos que a cidade recebe e realiza. 

Outro aspecto observado é a total desarticulação na produção e operação dos 

eventos, todos reclamam de tudo.   

 

Eu acho que ela (a oferta) tem melhorado, tanto em quantidade como 
qualidade. 
Está melhorando.  
Mas ainda existe carência 
Para o tamanho que é Belo Horizonte, porque quando você está fora e as 
pessoas perguntam qual o tamanho da sua cidade, eles esperam que a 
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gente tenha um porte parecido com Rio e São Paulo, e a gente está muito 
longe deles ainda. 
 
Exatamente; Belo Horizonte ainda tem uma demanda reprimida para 
eventos, e uma das características da cidade são eventos, negócios e 
eventos, dentro dessa segmentação do turismo, e nós temos uma demanda 
reprimida para a realização de eventos, por falta de espaço. Nós não temos 
espaço para atender essa demanda. 
 
Não é só do SEBRAE não, porque eu acompanho aqui em Belo Horizonte o 
projeto de turismo de negócios já tem quatro anos, então isso é uma 
análise; é fato. A gente está perdendo uma bela duma fatia de mercado em 
Belo Horizonte, por falta de espaço. 
 
Não sei se é a divulgação, porque teve um evento no Parque Municipal, que 
foi a Noite Branca, e só foi divulgado pela rede social, e foi um caos, porque 
deu muito mais gente do que eles esperavam, não estavam preparados 
para aquela quantidade de pessoas, então se você for olhar na realidade as 
movimentações culturais que acontecem, elas tem um público que já lota, 
se for mais divulgado eles não estão estruturados para receber. 
 
Exatamente; eu acho que é a organização, porque assim como você falou 
do carnaval, teve bloco de carnaval esse ano em Belo Horizonte, que teve 
dez mil pessoas. O bloco não estava preparado, a BELOTUR não estava 
preparada, a cidade não estava preparada, não tinha banheiro químico, não 
tinha sinalização, não tinha nada. Então eu acho que estão subestimando 
não só a própria população, mas a própria organização. Estão 
subestimando aquilo que a cidade está se transformando. 
 
Falta de espaço apropriado para eventos. Tem, mas têm poucos. Tem o 
Minas Centro, o Expominas, mas é pouco. Tem que ter mais, inclusive ano 
passado a Câmara Municipal de Belo Horizonte rejeitou um projeto pra 
transformar aquele espaço em frente ao Ouro Minas num novo centro de 
convenções, é uma aberração assim não é? Mas foi negado. (informação 
verbal) 

  

Os entrevistados tiveram um pouco de dificuldade em citar as principais 

ofertas turísticas de Belo Horizonte, ou seja, os produtos que podem ser 

disponibilizados ao público cotidianamente. Os eventos são os mais lembrados e 

citados em primeiro lugar; com a insistência na pergunta, foram mencionadas outras 

possibilidades, com destaque para o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, o 

conjunto da Pampulha e seus atrativos, os bares, a gastronomia, cultura, música, 

artesanato, moda e outros.  

 

Eu acho que se você tem o potencial, isso já é uma tremenda vantagem 
competitiva. Nós temos música, nós temos teatro, artes plásticas, 
arquitetura. (informação verbal) 

 

Quando abordados sobre a oferta turística local, alguns entrevistados que 

primeiramente manifestavam-se como sendo a cidade pouco atrativa, apresentavam 
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uma mudança de comportamento e reconhecendo do potencial do turismo em Belo 

Horizonte, mas alegando a falta de divulgação.  

 

A questão cultural é, volta na questão do vamos contar o que a gente tem. 
Nós tivemos o FIF – Festival Internacional de Fotografia – os três últimos 
ganhadores do Festival Internacional de Fotografia foram mineiros, eu 
quando soube fiquei espantada... Eles fizeram um trabalho fantástico, e 
quem foi que teve acesso a isso? Sabe gente, você tem festival 
internacional de Jazz em Belo Horizonte e fica muito restrito a isso, o 
mineiro tem medo de ir lá ver o que está acontecendo. Eu vou lá? Eu sei lá 
o que vai acontecer na Praça do Papa? 
 
E o importante é que nós precisamos mostrar que Belo Horizonte é uma 
cidade para turismo de negócios, pra turismo normal, a gente precisa 
mostrar sabe? 
 
Nós acabamos de citar aqui vários exemplos que nós temos, mas nós 
temos que passar isso, as pessoas têm que acreditar; conscientizar e fazer. 
E a divulgação também, nós temos que fazer. 
 
O que Belo Horizonte devia fazer, é fazer igual à galinha e não fazer igual à 
pata. Nenhum de nós come o ovo da pata, por que a pata bota o ovo e 
deixa lá, não fala nada. A galinha bota o ovo e faz aquele escândalo, então 
Belo Horizonte precisa fazer isso! 
 
Pegando no quesito oferta, eu acho que Belo Horizonte não deixa a desejar 
em relação à maioria das capitais do Brasil, e se a gente pegar 
equipamentos culturais, eu tenho quase a convicção que é uma das capitais 
da América Latina que mais tem equipamentos culturais por metro 
quadrado, ou por habitante. A gente fez uma relação recente de teatros de 
equipamentos em geral, centros culturais, não tenho notícia do qualitativo, 
mas do quantitativo, a gente conseguiu levantar lá na Fundação Municipal 
de Cultura, mais de cento e sessenta equipamentos culturais dentro da 
cidade, uma cidade relativamente pequena, e temos cento e sessenta 
equipamentos, incluindo biblioteca, cinemas, então assim, eu acho que 
oferta tem, e cada vez mais a gente está conseguindo levar mais isso para 
fora. Agora como trabalhar isso... (informação verbal) 

 

 

2.2 Avaliação do preço para o turismo em Belo Horizonte 

 

 

A política de preços do setor hoteleiro foi destacada como um ponto 

desfavorável à comercialização de Belo Horizonte. A demanda do mercado 

corporativo e de eventos gera uma ocupação média bastante elevada e permite o 

estabelecimento de tarifas altas, mas isso afeta diretamente o turismo de lazer. Na 

visão da maioria dos participantes, existe a necessidade de uma política de preços 

da hotelaria, diferenciada para o turismo de lazer, como forma de aumentar a 

permanência do turista em Belo Horizonte; é curioso, que eles destaquem que já 
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existam tarifas promocionais de finais de semana, mas não veem isso como uma 

política diferenciada de preços para incentivar o turismo de lazer. Acaba sendo 

incoerente.  

 

Durante a semana o hotel custa, por exemplo, R$ 200,00 e fim de semana 
custa R$ 100,00, Belo Horizonte tem isso hoje, o que é que aconteceu? 
Matou o turismo rodoviário. Eu saio daqui as quartas feiras, você faz um 
roteiro de 5 dias, eu chego quinta, na quinta e sexta eu pago diária de 
corporativo e a diferença é grande! 
 
Eu não acho não. Eu vou para São Paulo toda semana, eu estou fazendo o 
meu doutorado lá, e eu fico num hotel, ás vezes muito melhor que o daqui, e 
pagando muito menos. 
 
Eu acho que em Belo Horizonte, não só a hotelaria em si, mas o 
apartamento em Belo Horizonte está caro, está tudo caro. A cidade como 
um todo encareceu; o bar, a comida, a alimentação, o hotel, tudo está caro 
mesmo. (informação verbal) 

 

O preço do receptivo também foi citado como um aspecto negativo de 

Belo Horizonte. 

 

É o receptivo mais caro do País! Belo Horizonte? Belo Horizonte! Quando 
você está em Belo Horizonte e vai fazer as Cidades Históricas, as vezes o 
pacotinho do receptivo, custa mais caro que a passagem do aéreo mais o 
hotel... a passagem é baratinha, o pacote de receptivo sempre foi muito 
caro, quando você faz as cidades Históricas. Quando você faz Belo 
Horizonte, como um city tour, bacana! (informação verbal) 

 

A estrutura da mobilidade urbana e as políticas de transporte público em 

Belo Horizonte, foram bastante criticadas e desfavoráveis ao deslocamento dos 

turistas. O táxi é apontado como uma alternativa, mas os preços altos são 

considerados desestimulantes para uso deste meio de transporte. E alguns 

participantes apresentaram sugestões de criação de linhas de ônibus turístico ou 

linhas de ônibus de transporte público por percursos turísticos da cidade, sem se 

identificar quem assumiria a responsabilidade pela operação do negócio.  

 

Você chega a Curitiba, a cidade é ‘menorzinha’, mas tem vários pontos 
turísticos espalhados. Tem um ônibus. Você passa o dia inteiro andando no 
ônibus, mas você tem um meio de transporte que faz aquilo por você. Você 
chega ao Rio, em São Paulo, tem o metrô, que te facilita a vida 
infinitamente. Você chega a Belo Horizonte, se você for cruzar da Pampulha 
à Praça do Papa, você não vai gastar menos de cinquenta reais. Aí eu te 
pergunto: Qual é o turista que vai gastar quarenta e cinco, cinquenta reais 
para ir, e depois quarenta e cinco, cinquenta reais para voltar? Então não 
vai fazer.  
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Sabe uma ideia? eu não sei se é possível fazer. Eu sei que já existe um 
ônibus do aeroporto para Belo Horizonte, mas fazer um esquema do taxi 
lotação; sei lá, alguma coisa do aeroporto para cá, porque como o nosso 
táxi... Você viu uma reportagem que saiu agora? É o taxi mais caro do 
Brasil. Fica caro. Inviabiliza ás vezes fazer negócios em Belo Horizonte, por 
causa do preço. (informação verbal) 

 

Quando foi perguntado se “Belo Horizonte vale o que cobra?” Houve 

algumas divergências. A maioria considera Belo Horizonte cara, mas quando 

comparada a outros centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, enquanto outros 

avaliam que o padrão de preços é equivalente e que, em média, o Brasil é que está 

mais caro. Muitos reconhecem que a cidade não vale o que cobra, mas enxergam 

potencial para justificar o preço. Outro ponto importante é a competição futura da 

rede hoteleira, que poderá contribuir para a redução do valor das diárias médias em 

Belo Horizonte. 

 

Eu acho cara. É uma cidade cara pelo que oferece. 
 
Eu vejo Belo Horizonte ofertando um produto caro, e com um serviço que 
não está fazendo jus ao que está cobrando. 
 
Eu concordo com isso em relação aos serviços, mas, assim, se a gente for 
pensar; comparar Belo Horizonte no segmento de negócios, se você 
compara com Rio, São Paulo, Salvador, Curitiba, está igual. Comparado 
com Rio e São Paulo, Belo horizonte está até um pouco abaixo no valor, 
dos concorrentes. 
 
Eu não acho não. Eu vou para São Paulo toda semana, eu estou fazendo o 
meu doutorado lá, e eu fico num hotel, ás vezes muito melhor que o daqui, e 
pagando muito menos. 
 
Belo Horizonte tem atrativo dentro da cidade, tem atrativos próximos, e tem 
muita gente que não sabe o que tem do lado, e mesmo quando tem do lado, 
é muito caro para ele, e aí eu fico pensando assim: uma pessoa que está 
aqui, tirando o turismo de negócios, uma pessoa que vai escolher um 
destino para ir passar umas férias, ou para ir conhecer um lugar, dificilmente 
vai escolher Belo Horizonte. 
 
Com os hotéis novos vai melhorar bastante, quando abrir o Puma... Todos 
esses que estão vindo, principalmente os de rede regional, eles vão ter que 
dar uma rebolada para se encaixar, dançar conforme a música, porque a 
música vai mudar um pouquinho a sintonia. O mercado vai ficar um pouco 
mais agressivo. 
 
Liberou muitos alvarás de construção, estima-se que quarenta e dois novos 
empreendimentos na grande Belo Horizonte serão abertos. Então se você 
me perguntar a hotelaria está feliz? Sim. Mas a gente tem de verificar o 
seguinte; será um mês só de evento.  O evento só tem um mês e nós 
vamos ganhar concorrência. É saudável ter mais concorrência, agora eu 
espero que existam mais locais de eventos, espero que existam mais. 
(informação verbal) 
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2.3 Avaliação da organização do turismo em Belo Horizonte 

 

 

A maioria dos entrevistados em todos os grupos não considera o turismo 

de Belo Horizonte organizado. As políticas públicas não têm contribuído para uma 

visão de longo prazo. A desarticulação e falta de liderança favorecem o ambiente de 

desorganização e diminuem a competitividade do destino. 

 

Não; em Belo Horizonte não. 
 
Eu acho que está fraca 
 
Eu venho de comissões de turismo há quase trinta anos e até hoje eu não vi 
nada concreto, o que eu consegui manter no mercado até hoje foi por que 
eu corri atrás, eu fui atrás, eu lutei atrás. Então, existem políticas que 
acontecem, mas não existem políticas duradouras... Então está faltando 
políticas públicas que invistam nisso (treinamento e capacitação constante, 
não somente para a Copa, mas como base para taxistas, atendentes e 
escolas), eu não quero que o estado seja mãe de ninguém, eu vejo desse 
lado, poderiam ter políticas para fomentar. (informação verbal) 

 

 

2.4 Comercialização de Belo Horizonte 

 

 

A comercialização de Belo Horizonte é um dos pontos mais criticados 

pelos entrevistados. Os representantes de emissivos de São Paulo classificam como 

um “desaparecimento” de Belo Horizonte no mercado. A falta de divulgação, ações 

comerciais para venda do turismo da cidade, ausência nas principais feiras e 

eventos do setor são alguns das principais citações.  Existem também diversas 

citações sobre a necessidade de Belo Horizonte se divulgar internamente, para a 

população e o público que lida direta ou indiretamente com o turismo local. 

 

Eu acho que Belo Horizonte não se vende. Ela não é uma cidade que faz 
esse marketing. O marketing da cidade não é bem feito. Não pode ser um 
marketing evasivo. 
 
Nós acabamos de citar aqui vários exemplos que nós temos, mas nós 
temos que passar isso, as pessoas têm que acreditar; conscientizar e fazer. 
E a divulgação também, nós temos que fazer. 
 
A gente não divulga, não tem essa divulgação tanto para taxista quanto pra 
outros setores, aqui tem muito mais turistas de negócios no dia-a-dia em 
Belo Horizonte. (informação verbal) 
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O setor hoteleiro e o Convention Bureau são os representantes do setor 

privado de turismo com maior ausência comercial e considerados pela maioria de 

suma importância na comercialização de destinos. O afastamento da BELOTUR 

também foi citado por diversas vezes, mas alguns reconhecem a iniciativa de 

reverter o quadro atual. A principal mudança de postura esperada é o planejamento 

de longo prazo, com ações contínuas de comunicação e comercialização. 

 

Pergunta a relação da BELOTUR com o Convention Bureau, que é um 
modelo de negócio que as empresas de turismo montaram; cadê o 
Convention Bureau? 
 
Mas eu acho que já existe um olhar, porque nós dois mesmos já falamos 
isso, que ela era inoperante, pelo menos foi para a gente durante um 
tempão, e hoje, eu pelo menos sinto a BELOTUR com um desejo grande de 
tentar achar o caminho. (informação verbal) 

 

Outro ponto sobre a comercialização de Belo Horizonte é a ligação entre 

atrativos e os produtos. A visão de ações isoladas, sem conexão, são fatores 

impeditivos para o sucesso na comercialização da cidade. 

 

Então na verdade a gente tem muito atrativo e pouco produto, produto 
formatado mesmo com serviço agregado. Talvez isso seja uma explicação 
também, os atrativos eles não tem muito serviço agregado, são soltos, 
desconectados. (informação verbal) 

 

Verifica-se que o setor percebe que faltam ações de promoção, as poucas 

iniciativas são tímidas e existe descontinuidade, isso impede que BH tenha presença 

e imagem consolidada no mercado; mas o trade local não tem clareza sobre quem 

deveria ter a liderança nesse campo e nem se veem como participantes (integrados, 

envolvidos) nos processos relacionados ao marketing do destino.  

 



 

 713 

 

3 POSICIONAMENTO DE BELO HORIZONTE 
 

 

Houve muita dificuldade, por parte dos entrevistados, em comparar Belo 

Horizonte a outras cidades/destinos nacionais ou internacionais. Na opinião da 

maioria dos participantes, Belo Horizonte possui um composto de oferta único e 

incomparável e se enriquece muito pelo seu entorno. As principais cidades 

comparadas a Belo Horizonte foram Curitiba, Brasília, Recife, São Paulo, Porto 

Alegre, Houston, Barcelona e Buenos Aires. 

 

Belo Horizonte é uma cidade única, difícil de comparar. Estou tentando 
buscar uma cidade... São Paulo, que tem pujança, tem vida noturna, tem 
atividade econômica, tem um povo receptivo, ´o jeito mineiro de ser´, a 
beleza da mulher mineira... Belo Horizonte não é muito comparável, por que 
ela tem um perfil meio único. É verdade que ela não está perto do mar, São 
Paulo está mais perto do mar, mas você não é Brasília, é muito mais que 
Brasília, por que tem uma efervescência, que não se tem em Brasília, 
cultural de tradição. Você vê valores que vem de 500 a 400 anos, que não 
se vê em Brasília, não vejo isto em muitos lugares... muito difícil. 
 
Eu acabei de falar ‘qual o ponto positivo de BH?’ INHOTIM, Ouro Preto, 
Tiradentes. (informação verbal) 

 

Dentre os principais pontos fortes de Belo Horizonte destacam -se: a 

cultura, arquitetura, artes, moda, música, gastronomia, a vida noturna, bares, o seu 

entorno (cidades históricas, grutas, cachoeiras, etc.) e o INHOTIM. 

 

Eu acho que se você tem o potencial, isso já é uma tremenda vantagem 
competitiva. Nós temos música, nós temos teatro, artes plásticas, 
arquitetura. 
 
Em Belo Horizonte eu estou vendo assim, se mostrando, pelo menos 
tentando, como um destino bem cultural. Está indo para esse lado cultural, 
tanto que vamos ter agora em setembro a Virada Cultural, que vai acontecer 
aqui pela primeira vez. Foi mais de mil e seiscentas inscrições de grupos 
culturais de Belo Horizonte para se apresentarem durante essas vinte e 
quatro horas da Virada Cultural. Quando eu soube dessa informação eu até 
me assustei: gente; Belo Horizonte então realmente está incentivando essa 
parte cultural. Eu acho que pode agregar, porque os nossos atrativos são 
bem culturais, são atrativos turísticos que marcam a história do Brasil, a 
história de Minas, então você consegue fechar com outros destinos. Então 
você não pode ficar só: ah; vai lá na Pampulha. Tem que vincular a 
Pampulha com algum evento, alguma coisa assim. Fazer um circuito 
mesmo para preencher; além do atrativo disso aqui tem a Praça da 
Liberdade. Uma coisa diferente. (informação verbal) 
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A quase totalidade dos participantes reconhece que Belo Horizonte não 

tem nenhum posicionamento ou tem dificuldade para determinar qual seria esse 

posicionamento. Quando consideradas as opiniões emitidas em outros pontos da 

discussão, verifica-se que uma parcela significativa identifica Belo Horizonte, no 

cenário turístico, muito ligada a negócios e eventos, incluindo-se aí a oferta de 

eventos culturais. Porém, praticamente, destacam que a cidade tem um grande 

potencial nos segmentos de negócios, eventos e cultura.  

 

Eu acho que ela tem melhorado, tanto em quantidade como qualidade. 
 
E pior que eu acho é que temos tanta coisa para mostrar, tanta diversidade, 
o potencial turístico é tão diversificado e a gente ainda é muito tímido para 
mostrar. 
 
Concordo em parte que quando uma pessoa que está de fora percebe 
realmente que o setor ainda tem muito que crescer e a mostrar ao que veio. 
 
Eu acho que lazer tem potencial para melhorar sim. 
 
Mas eu acho que é por que essas cidades se posicionaram, então Ouro 
Preto, por exemplo, quem quer ver uma cidade histórica lembra-se de 
quem? Ouro Preto. Isso se for no sudeste não é? No nordeste ai tem outras, 
mas assim, “a eu quero ver ‘não-sei-o-quê’, a então eu vou a tal lugar” então 
eu acho que falta Belo Horizonte se posicionar. 
 
Belo Horizonte é uma cidade grande, rica, é uma cidade que tem potencial, 
mas que não é vista. (informação verbal) 

 

Um dos fatores discutidos durante os grupos é a necessidade de Belo 

Horizonte se apropriar de Minas Gerais e sua cultura. O distanciamento e falta de 

integração da capital é latente e deve ser revertido com ações práticas. Dentre elas, 

foi sugerida a criação de um centro ou mercado de artesanato de Minas Gerais, que 

pudesse expor e comercializar produtos de diversas regiões do Estado, 

compreendido como uma iniciativa para posicionar melhor Belo Horizonte como 

síntese cultural de Minas e um centro comercial da cultura do Estado. 

 

De conhecer a história também, de poder valorizar o produto que tem, eu 
falo que eu vejo Belo Horizonte e Minas muito rica culturalmente, mas a 
maioria das pessoas não sabe disso, não sabem da história, não sabem da 
cultura... (informação verbal) 

 

As principais deficiências de Belo Horizonte, estão ligadas à falta de 

investimentos em mobilidade urbana, má conservação das praças, parques, pontos 
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turísticos e principalmente à falta de divulgação e articulação entre o setor público, 

privado e seu entorno. 

 

Exatamente; eu acho que é a organização, porque assim como você falou 
do carnaval, teve bloco de carnaval esse ano em Belo Horizonte, que teve 
dez mil pessoas. O bloco não estava preparado, a BELOTUR não estava 
preparada, a cidade não estava preparada, não tinha banheiro químico, não 
tinha sinalização, não tinha nada. Então eu acho que estão subestimando 
não só a própria população, mas a própria organização. Estão 
subestimando aquilo que a cidade está se transformando. 
 
Acho que fazer ações conjuntas, por que as ações hoje são muito 
separadas, por exemplo, Tiradentes tem o seu festival de comida, o Festival 
de Tiradentes sabe? INHOTIM é INHOTIM, não tem ligação nenhuma com 
Belo Horizonte, a sensação é assim ‘pra eu ir pra INHOTIM, pra eu ir pra 
esse lugar, eu vou ter que descer em algum lugar, aonde que eu vou? 
Basicamente, se eu não venho de ônibus que dá pra não vir por Belo 
Horizonte, mas basicamente eu tenho que ir’. 
 
Primeiro essa questão da estrutura urbana, eu acho muito difícil falar de 
turismo sem falar da estrutura urbana. 
 
A integração é importante, por outro lado em Minas Gerais, em Belo 
Horizonte, nós tínhamos que ter essa interligação com as cidades. 
 
Que tal melhorar as estradas, as formas que as pessoas chegam a capital e 
vice versa, para que haja uma melhor integração, que o turismo interno se 
fortifique. 
 
Eu não percebo muito isso não. Eu tenho que ter sinceridade aqui, porque 
no caso da faculdade, eu até participo, encontro muito com a ABET, em 
situações diversas e tal, mas a ABET tem uma visão de dentro do 
COMTUR. Eu não tenho essa visão. Eu não sou do COMTUR, então na 
prática, no dia a dia, eu não tenho visto isso não. Eu não tenho visto essa 
integração toda não. (informação verbal) 
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4 AVALIAÇÃO DA MARCA DO TURISMO DE BELO HORIZONTE 
 

 

Na avaliação da Marca do turismo de Belo Horizonte houveram grupos 

favoráveis e desfavoráveis à marca. A avaliação, em geral, foi positiva, porque ela 

utiliza ícones e atributos importantes da cidade (a igrejinha/Niemayer/arquitetura, 

Minas, montanhas). Alguns consideram que ela é pouco conhecida externamente 

(um participante chegou a perguntar se era a marca da BHTRANS, porque ela está 

presente principalmente na frota de taxis e ônibus urbanos) e manifestam 

preocupação dela ser identificada apenas como o marca de Governo; do seu uso e 

aplicação ao lado das marcas institucionais e de governo. 

As opiniões desfavoráveis citam não reconhecerem-se nos ícones que a 

marca sintetiza, destacam que existe excesso de cores e que o traço é infantil. 

Muitos entrevistados tiveram dificuldade de entender as representações da marca, e 

outros não gostaram do que ela representa, alegando que a Pampulha está poluída 

e mal conservada, ou que a Igrejinha não deveria ser o principal ícone da cidade.  

Dentre os principais atributos e significados da marca, destacaram a 

Igrejinha da Pampulha, o ouro ou riqueza (representado pelo amarelo), o as 

paisagens, ecologia, a Serra do Curral, as árvores da cidade (representado pelo 

verde), o triângulo da bandeira de minas (representado pelo vermelho), o céu, a 

lagoa da Pampulha (representado pelo azul) e as curvas de Niemeyer.  

Os entrevistados que tiveram certa dificuldade de identificar os elementos 

que ela representa, afirmaram que será ainda mais difícil para os que não são de 

Belo Horizonte, o que também releva a falta de posicionamento e de presença da 

cidade no mercado turístico.  

No conjunto, as opiniões foram de que os elementos que a marca possui 

não são de fácil entendimento para alguns e se agravam quando a mesma é 

apresentada sem o nome: Belo Horizonte. É quase consensual que a marca traz 

consigo o peso da falta de divulgação 

Existe ainda a preocupação sobre a descontinuidade na utilização da 

marca. Por se tratar de uma marca pública, existe um receio, por alguns 

entrevistados, de que a mesma seja trocada quando da mudança da gestão da 

Prefeitura.  
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Ela representa, ela representa, mas não é aquela... O cara bate o olho e: é 
legal, mas é legal o quê? Se não tivesse Belo Horizonte em baixo... 
 
Eu gosto, mas eu tenho uma questão: o ícone de Belo Horizonte é a igreja 
da Pampulha? Deve ser a igreja da Pampulha? 
 
Eu sou leigo, eu não entendi o que é aquilo lá. Representa nada, parece um 
submarino, um avião, a asa tá vermelha lá trás e tal. Não sei, falta um 
realismo, está abstrato demais. 
 
Aquele vermelho ali no meio, no centro, é; eu acho que está representando 
isso. O verde, que é uma cidade que há algum tempo era chamada de 
cidade jardim, mas que ainda tem muita árvore. Eu acho que essa marca foi 
muito bem escolhida. 
 
Ela continua apenas nos trazendo o Circuito Cultural da Pampulha. Se fosse 
revitalizada a Lagoa, se tivesse esportes náuticos, mas não, a Lagoa é suja, 
poluída. 
 
Eu acho que ela sintetiza bem isso que a gente acha que é Belo Horizonte, 
porque quando a gente fala da força da arte, da força da cultura, eu acho 
que é isso que a gente tem para vender. Pensando que essa marca é uma 
marca que tem esse papel de marketing urbano, e de que a gente quer 
vender a nossa cidade, qual a imagem que a gente quer transmitir, para 
mim pelo menos ela representa isso, assim, está claro que é uma 
estilização da Igreja da Pampulha, que é um ícone da arquitetura moderna, 
e que é conhecida internacionalmente, então eu acho que isso é muito 
positivo, o traço de um arquiteto, que é o Oscar Niemeyer, que representa 
essa modernidade, essa vontade progressista, de modernidade, de 
desenvolvimento, e essa síntese também com a natureza. Acho que o 
verde, para mim pelo menos, tem esse aspecto também ambiental, assim, 
da Serra do Curral. 
 
Eu acho bacana, agora ela precisaria ser conservada. Se ela não for 
conservada não adianta ela ter a identificação dela. Tem de saber até 
quando essa identificação... 
 
Nós que somos de Belo Horizonte, inclusive, se eu... eu sou de Belo 
Horizonte, quando eu vi a marca pela primeira vez eu falei: fantástico, o 
cara que fez isso é inteligente demais, só com risco ele desenhou a 
Igrejinha da Pampulha, ficou muito legal. Mas eu sou daqui. Se você pegar 
um cara de fora. (informação verbal) 
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5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO TURISMO DE BELO HORIZONTE 
 

 

Na avaliação da gestão do turismo de Belo Horizonte, a BELOTUR por 

vezes aparece com papel importante, na retomada de ações para o fomento da 

cidade e tentativa de articulação junto ao trade, mas por outro lado, destacam que 

ela tem realizado pouca ou nenhuma ação de promoção e comercialização. Quando 

avaliado o papel de liderança e articulação, verifica-se a  total ausência da iniciativa 

privada, é uma enorme lacuna, que impede o melhor desenvolvimento e integração 

do setor de turismo em Belo Horizonte. Atrelado a esta carência, existe uma grande 

expectativa que BELOTUR conjuntamente com algum representante privado, como 

o Convention Bureau, possam assumir este papel de articuladores e representantes 

do setor, gerando maior integração e desenvolvimento para o turismo da região. 

 

Mas eu acho que já existe um olhar, porque nós dois mesmo já falamos 
isso, que ela era inoperante, pelo menos foi para a gente durante um 
tempão, e hoje, eu pelo menos sinto a BELOTUR com um desejo grande de 
tentar achar o caminho. (informação verbal) 

 

Outro ponto comentado em vários momentos dos grupos é o 

acanhamento nas ações de promoção. É preciso, segundo os entrevistados, 

desenvolver ações promocionais de forma mais intensa e contínua. E identificam  a 

necessidade de duas frentes de ação para promoção de Belo Horizonte. A primeira 

é interna, conscientizando a população local e os atores do trade sobre a oferta 

turística de BH. A segunda é o investimento pesado em ações de divulgação nos 

mercados e apresentam algumas propostas: participação ativa e com visibilidade em 

feiras e eventos do setor, distribuição de material publicitário e informativo sobre a 

cidade, realização de famtours, publicidade em grandes mídias para exposição e 

comunicação da cidade. Ressalta-se ainda o papel da BELOTUR considerado o 

principal agente propulsor destas ações, junto com a Secretaria de Turismo do 

Estado. 

 

Olha; esses setores que o Max falou, eles estão se articulando, precisa 
agora é divulgar isso, a BELOTUR igual ele falou está fazendo um trabalho 
fantástico, mas precisa gritar para fora. A sensação que eu tenho é assim, 
chamar o belo-horizontino assim: e ´você conhece Belo Horizonte?’ 
(informação verbal) 
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Quando eu trabalhei na SETUR para o governo eu participei muito de feiras 
no exterior, nas principais feiras do mundo divulgando Minas Gerais e de 
um tempo para cá a SETUR parou de participar por ‘N’ motivos. A 
BELOTUR também já teve dentro da estratégia dela essa participação em 
feiras, muitas vezes não manda a pessoa certa, não consegue fazer de uma 
feira uma oportunidade de negócio, é uma ação improdutiva. 
 
A BELOTUR não pode fazer o que fez na feira em São Paulo, ficar no 
‘standizinho’, em um cantinho, aí é complicado, com acanhamento. 
 
Eu até defendo a BELOTUR, porque a BELOTUR tem feito reuniões, e tem 
tentado unir o trade. 
 
Com certeza. Essa gestão da BELOTUR está fazendo um trabalho muito 
bacana. 
 
Acho que não tem muita. Antigamente a BELOTUR fazia um material 
gráfico que a gente distribuía no interior de Minas, e a gente divulgava Belo 
Horizonte nas cidades do interior. E pararam com isso, não existe mais. 
 
Primeiro eu acho muito positivo o fato da gente já ter tido reuniões na 
BELOTUR, para integrar a cultura com o turismo, o que do nosso ponto de 
vista é fundamental, as duas tem de caminhar lado a lado. O turismo não 
vive sem a cultura, a cultura não vive sem o turismo, a gente tem de estar 
junto nisso. 
 
Eu acho que o que falta muito em Minas, o mineiro por ser mais quieto, eu 
acho que o mineiro não sabe fazer muita propaganda daquilo que tem, não 
é? 
 
Eu acho que um plano de propaganda e conscientização realmente, isso 
principalmente o que você falou, é muito interessante sabe? Incentivar 
todos nós, todo mineiro a justamente ter essa conscientização. 
(Conscientização sobre seus atrativos e potencial turístico). 
 
Eu; se tivesse de resumir tudo isso que ele falou numa palavra, eu diria 
reavivar no belo-horizontino o sentimento de pertence e, segundo; uma vez 
que ele tenha o sentimento de pertencimento, ele próprio pode ser um 
agente de marketing. Não precisa ser a Rede Globo, se pudesse ser a Rede 
Globo seria muito bom. Nós estamos cansados de ver ai no horário nobre 
da Rede Globo; Espírito Santo, Paraíba, Manaus fazendo propaganda. Eu 
acho que a partir da hora que esse sentimento de pertencimento for 
aguçado no belo-horizontino... 
 
Um bom plano de marketing, eu acho que começa por aí! 
 
Nós acabamos de citar aqui vários exemplos que nós temos, mas nós 
temos que passar isso, as pessoas têm que acreditar; conscientizar e fazer. 
E a divulgação também, nós temos que fazer. 
 
Isso! Isso! Ela (a BELOTUR) tem que motivar mais o pessoal a ser 
capacitado. (informação verbal) 

 

O setor de eventos fez duras críticas à BELOTUR e ao Convention 

Bureau, alegando pouca interlocução com as empresas mais representativas do 

mercado, bem como um “desaparecimento” da entidade. 
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É isso mesmo, o que falta é o elo. O elo não existe há muito tempo. A 
cultura, o turismo, é tratado como o desenvolvimento, a economia, ou seja, 
os cargos públicos não possibilitam às pessoas evoluírem. As pessoas que 
trabalham, eu acabei de falar e volto para concluir esse negócio da 
BELOTUR; o maior exemplo, sinceramente, de incompetência, é a 
BELOTUR. A BELOTUR é incompetente. 
 
Raramente a BELOTUR tem interlocução com os grandes. Pergunta a 
relação da BELOTUR com o Convention Bureau, que é um modelo de 
negócio que as empresas de turismo montaram; cadê o Convention 
Bureau? 
 
Tem pessoas que passaram pela BELOTUR que são meus amigos, mas é 
aquela história; cada um quer mudar o que o outro quer deixar. É o 
problema do poder público. Eu resumo nisso, o que falta é o elo, a ligação, 
entre os setores, dos interesses. (informação verbal) 

 



 

 721 

 

6 SINTESE DOS PRINCIPAIS APONTAMENTOS DA PESQUISA 
 

 

A pesquisa qualitativa trouxe indicativos claros sobre o mercado de 

turismo em Belo Horizonte. Os participantes apontaram indicadores de que o 

momento atual do turismo na cidade é muito positivo: a demanda é grande para 

casas de shows, teatro, eventos e hotéis, a maioria estaria trabalhando perto do 

limite da capacidade de operação; mas apesar disso, nem todos avaliam esse 

cenário com otimismo ou mesmo percebem que o turismo está melhorando e, 

mesmo aqueles que têm uma visão positiva, manifestam dúvidas sobre a 

sustentabilidade desse crescimento e do aproveitamento adequado das 

oportunidades que estão colocadas. 

 A perspectiva pessimista é creditada principalmente à falta de 

investimentos e projetos de qualidade em infraestrutura e mobilidade urbana. Este é 

um aspecto de extrema relevância, esteve presente em todos os grupos e exigiu um 

esforço na condução dos debates para que o tema não ocupasse o foco e 

direcionasse completamente discussão. E é um fator que 100% afirma que diminui a 

competitividade do destino. 

 Outro aspecto negativo é que Belo Horizonte é “mal trabalhada” como 

destino turístico, tem grande potencial, mas ainda está distante de ser um destino 

consolidado no mercado. O fator que mais compromete, de acordo com parte dos 

participantes, é a baixa autoestima, a falta de pertencimento e de valorização do 

próprio belo-horizontino em relação à cidade, à sua oferta cultural, seus serviços 

urbanos, seus atrativos e seu potencial para o turismo. Outros fatores ruins dizem 

respeito à má conservação urbana e dos atrativos turísticos, especialmente os 

parques, praças e seus atrativos, com destaque negativo para a Lagoa da 

Pampulha, pois a poluição impede seu uso e a infraestrutura da orla também foi 

considerada muito ruim. Existe ainda a desconexão e falta de integração dos 

atrativos com seu entorno. 

 A dificuldade que todos demonstraram em identificar destinos 

concorrentes, e citar o posicionamento da Cidade, indica a falta de um 

posicionamento claro para o próprio setor turístico o que, segunda eles, impede que 

Belo Horizonte possa despontar no cenário do turismo de lazer. Mas entre os 
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diversos posicionamentos citados destacam-se o fato de ser um destino de negócios 

e eventos, apontam ainda as questões culturais, gastronômicas e vida noturna.  

 Os atrativos do entorno são fatores determinantes para o 

posicionamento, a promoção e comercialização de Belo Horizonte. Mas esse 

entorno também precisa da infraestrutura turística instalada em BH. O INHOTIM, por 

exemplo, é destacado pelo setor como sendo o principal e mais importante “produto 

turístico de Belo Horizonte”, e o município onde ele está localizado não dispõe de 

infraestrutura para o atendimento dos visitantes, mesmo assim, não se identifica 

nenhuma iniciativa conjunta para se obter o melhor aproveitamento da excelente 

atratividade desse produto. Por outro lado, membros da Belotur criticaram o fato de 

Ouro Preto ter sido considerado “produto estrela de BH” quando da elaboração do 

Plano Horizonte. 

Assim, com relação a esse assunto, existe muita contradição, opiniões a 

favor e contra, mas reiteram que no caso das cidades históricas, Belo 

Horizonte funciona como porta de entrada, que elas geram um grande movimento de 

turistas de passagem, mas que utilizam a rede de serviços da cidade, especialmente 

a hospedagem.  

Apesar disso, a gestão do setor se mostra indiferente a essa 

interdependência entre o turismo de Belo Horizonte e seu entorno, falta parceria, 

articulação e integração em todos os elos da cadeia produtiva; e apesar de o Plano 

Horizonte ter proposto diversos produtos para promoção de BH com o seu entorno, 

também não se verifica nenhuma opinião bem informada sobre a conveniência ou 

não.  

Ainda sobre o processo de integração e articulação, ficou bem clara a 

fragilidade e falta de referência ou liderança no setor. É opinião da maioria que é 

necessário um fortalecimento das entidades representantes de classe, 

especialmente o Convention Bureau, que já ocupou um papel importante e de 

destaque, mas tem se mostrado enfraquecido e esvaziado em suas atribuições, sem 

capacidade para liderar o processo de mudança. As principais dificuldades 

identificadas para essa retomada são: 

 Falta de visão compartilhada e de futuro;  

 Falta de compromisso com os processos de qualificação de 

equipamentos e serviços; os empresários acreditam que principais 

impeditivos para o crescimento do turismo são a infraestrutura e a 
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mobilidade urbana e que em geral os empreendimentos estão fazendo 

bem o seu papel;  

 Os representantes do trade acreditam que protagonismo no setor de 

turismo deve ser do setor público;  

 Não existe comunicação efetiva entre as áreas/setores e os atores;  

 Problemas pontuais em relação aos segmentos ou áreas: 

desorganização da área de eventos (não existe base de dados, 

agenda, mapa ou sistema de monitoramento de ocupação dos 

espaços, etc.), baixa capacidade empreendedora do receptivo e 

isolamento da hotelaria, que aparentemente se recusa a estabelecer o 

diálogo com as outras áreas.  

 

O setor de eventos espera muito desta integração, demonstrando uma 

carência para que este processo possa resultar em mais e melhores negócios para a 

cidade, desde que acompanhados de investimento e desburocratização de alguns 

processos. A consolidação de uma agenda aparenta ser um dos principais passos a 

ser dado neste setor.  

 A rede hoteleira vive seu melhor momento, o que causou um 

afastamento natural das entidades, já que estão com ocupação alta, dependendo 

menos de ações compartilhada, mas acompanhado de um sentimento de 

despotismo, que pode dificultar a interlocução. Pesa a favor o cenário futuro, com o 

aumento da oferta local, que pode forçar uma mudança de postura dos 

representantes deste setor.  

 O receptivo, conforme os próprios afirmam, assim como os emissivos de 

São Paulo, precisa de um trabalho de base. Poderiam neste momento ser  

considerados, talvez, como o elo mais fraco da corrente, mas que, no conjunto dos 

grupos ficou claro que  têm uma importância fundamental para o desenvolvimento 

do turismo em Belo Horizonte. Ficou evidenciada a dificuldade de visão de longo 

prazo e quem sabe de gestão estratégica do negócio. A maioria afirma que é preciso 

realizar um trabalho de base, para qualificar a gestão, os profissionais e uma 

integração entre as empresas, em paralelo com a integração e articulação com os 

demais setores do turismo.  

 Quanto aos problemas de falta de liderança, articulação e integração do  

setor e com o entorno, a BELOTUR é identificada como a única instituição 
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organizada, estruturada e com capacidade para coordenar e liderar esse processo, 

bem como para estabelecer/implantar ações destinadas ao fortalecimento da gestão 

do setor, inclusive a empresarial e a representativa.  

Quanto à promoção de Belo Horizonte, os resultados da pesquisa 

apontam que essa área deve ser tratada com seriedade, consequência e 

continuidade, que o destino precisa de ações planejadas e de impacto, que 

iniciativas isoladas não contribuem para a consolidação e o posicionamento do 

destino no mercado.   

Quanto à qualidade da oferta, a pesquisa indica a necessidade de ações 

de melhoria e qualificação dos produtos existentes e, por que não, estruturar novos 

produtos, visto que a maioria concorda que a cidade possui potencial para mais.  

 Existe ainda uma necessidade de conscientização e o estabelecimento 

de um pacto de compromisso com o destino, com o envolvimento da rede hoteleira, 

isso teria consequência positiva sobre a política de preços do destino e também 

sobre toda operação da cadeia produtiva. Isso é importante porque a percepção de 

que Belo Horizonte é um destino caro e que falta ordenamento e profissionalismo ao 

setor.   
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INTRODUÇÃO 
 

 

O planejamento estratégico, como o próprio verbo “planejar” remete, é 

sempre um trabalho em progressão, que não se esgota após a consolidação do 

Plano propriamente dito. Ao contrário, deve estar permanentemente sendo 

implantado e monitorado, com coerência, e deve ser revisto, ajustado e melhorado a 

partir da experiência adquirida, dos resultados alcançados e das novas tendências e 

possíveis mudanças de cenário. Só assim os destinos turísticos conseguirão ampliar 

continuamente sua capacidade de promoção institucional e comercial e preparar-se 

adequadamente para o ambiente cada vez mais competitivo da atividade turística. 

A Etapa 3 de elaboração do Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

para Belo Horizonte e Aprimoramento do Plano de Marketing Atual, constituiu-se no 

aprimoramento do Plano Horizonte – Plano de Marketing Turístico de Belo 

Horizonte. Lançado em 2006, o Plano Horizonte estabeleceu as primeiras diretrizes 

técnicas de marketing turístico para a cidade, que foram elaboradas sob um rigoroso 

estudo de mercado e do destino, em um processo organizado, metodologicamente 

orientado e participativo, em que foram ouvidos mais de 100 profissionais do trade 

local, para dar resposta às demandas levantadas na época, dentre as quais se 

destacava a necessidade de tornar Belo Horizonte uma cidade atrativa para os 

mercados consumidores. 

Três fases consecutivas e interdependentes dão forma ao Plano 

Horizonte.  

A primeira (Fase I) é a base do processo de planejamento e compreendeu 

a elaboração de estudo e análise da situação atual do turismo, externa e interna, 

fundamentando-se em pesquisas primárias e secundárias, quantitativas e 

qualitativas, aplicadas ao planejamento de marketing. 

As duas fases posteriores são de cunho propositivo e definiram o conjunto 

de estratégias, programas e ações de marketing para o turismo de Belo Horizonte.  

A Fase II – Elaboração do Planejamento Estratégico estabeleceu, dentre 

outras diretrizes estratégicas de longo prazo (até 2010), uma visão de futuro, os 

objetivos e as metas, o portfólio de produtos e mercados e a identidade conceitual 

que orientou a criação da primeira marca turística de Belo Horizonte. 
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A Fase III – Plano Operacional propôs e detalhou as táticas e o plano de 

ações de marketing a serem implantadas a cada ano, tanto em relação à 

organização da oferta nas linhas de produto que garantiriam o melhor 

aproveitamento da atratividade de BH nos diferentes segmentos de lazer e no de 

negócios e eventos, bem como os programas e projetos de comunicação 

propriamente ditos, incluindo ações de suporte, de sensibilização da comunidade e 

de promoção aos mercados e respectivos níveis de investimentos. 

  Tendo em vista a amplitude e complexidade em que se insere tal 

planejamento, sobretudo nas suas fases propositivas, durante a execução da Etapa 

3, a consultoria teve como desafio aprimorar o Plano Horizonte sem avançar e 

sobrepor a formulação e detalhamento das estratégias e das ações de marketing, o 

que está previsto para os próximos produtos a serem entregues. 

Conforme o Termo de Referência, o aprimoramento do plano atual deveria 

pautar-se nas informações geradas pelas pesquisas realizadas nas Etapas anteriores 

(1 e 2), bem como do repertório de estudos, planos e programas mais recentes com 

interface direta e indireta à gestão do turismo em Belo Horizonte, sendo: 

 O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – 

PDITS;  

 O BH Metas e Resultados; 

 O Programa de Turismo de Eventos e Negócios; 

 O Relatório do Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores 

do Desenvolvimento Turístico Regional; 

 As Diretrizes do Ministério do Turismo. 

 

Este trabalho foi então executado por meio dos seguintes procedimentos: 

 

1) Avaliação dos documentos apontados pelo TR: 

 

Detectou-se que cada um dos documentos referendados no TR possui 

abrangência, objetivos e características específicas e, consequentemente, interfaces 

diferentes com o plano de marketing. O primeiro passo foi, portanto, identificar os 

pontos de interação entre estes documentos, o Plano Horizonte e suas 3 fases, 

considerando os aportes de informação que são relevantes para o planejamento de 
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marketing, compreendidas as diferenças de metodologia, as proposta e limitações 

de cada um destes estudos. A tabela abaixo demonstra os pontos de interação que 

foram observados:  

 

Tabela 45 - Interação entre os documentos do TR e o Plano de Marketing 
 

DOCUMENTOS 
INTERAÇÃO COM O PLANO 

FASE I FASE II FASE III 

Pesquisa de Demanda Nacional e Internacional x   

Pesquisa sobre o Posicionamento da Marca Turística 
de Belo Horizonte 

x   

Pesquisa dos Produtos Turísticos de Belo Horizonte x   

Pesquisa da Concorrência x   

Percepções e necessidades acerca do marketing 
turístico de Belo Horizonte 

x   

Diretrizes do Ministério do Turismo x   

Relatório do Estudo de Competitividade dos 65 
Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico 
Regional 

x   

Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável - PDITS 

x x x 

Programa de Turismo de Eventos e Negócios   x 

BH Metas e Resultados x  x 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing 

 

2) Recompilação de dados e informações pertinentes ao plano de 

marketing: 

 

De forma complementar ao repertório trazido pelos documentos citados no 

TR, a consultoria buscou junto à Belotur e outras fontes oficiais, uma série de 

informações dirigidas à atualização e aprimoramento da análise da situação atual do 

turismo bem como à apuração de estratégias e ações que já estão sendo planejadas 

e/ou estão em execução, a fim de que possam ser incorporadas às fases estratégica e 

operacional do Plano Horizonte e, posteriormente, ao Plano de Ações Estratégicas. 
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 A solicitação e a coleta de materiais e informações foram feitas por e-mail 

e por meio de reuniões presenciais entre a equipe da Chias Marketing e da Belotur. 

 

3) Atualização e aprimoramento da Análise da Situação Atual do 

Turismo (Fase I): 

 

Constituiu-se da atualização dos dados apresentados na Fase I do Plano 

Horizonte – Análise da Situação Atual, em seus capítulos de 1 a 6 e respectivos 

subcapítulos, bem como o aprimoramento da estrutura e de seu conteúdo, condicionado 

à disponibilidade de novos dados nas pesquisas e documentos de referência.  

Observa-se que nem sempre foi possível fazer a atualização sistemática 

dos dados compilados no Plano Horizonte devido à indisponibilidade das edições 

mais recentes das mesmas fontes que haviam sido abordadas e/ou devido às 

atualizações metodológicas das pesquisas utilizadas. Além disso, observa-se que os 

dados aportados pelos novos estudos e planos foram suficientes para suprir lacunas 

de dados estatísticos que já haviam sido assinalados na primeira edição do Plano 

Horizonte, como é o caso do volume de turistas atuais de Belo Horizonte.   

Em função da interface entre o Plano e as Pesquisas que haviam sido 

realizadas nas Etapas 1 e 2 do trabalho (apresentadas anteriormente), parte dos 

conteúdos foram resgatados e reapresentados, especialmente nos capítulos de 1 a 

4. Sempre que possível, os dados numéricos das fontes secundárias que haviam 

sido compilados na Pesquisa de Demanda da Etapa 1 foram devidamente 

atualizados a partir das ultimas edições das pesquisas disponibilizadas até 

dezembro de 2013. 

As análises, por sua vez, foram dirigidas ao aprimoramento do Plano de 

Marketing, contrapondo sempre que possível os cenários anteriores (de 2006) e o 

cenário atual a fim de identificar com clareza as mudanças internas e externas ao 

turismo de Belo Horizonte.  

 

4) Integração das estratégias, programas, projetos e ações para o 

turismo de Belo Horizonte (Fase II e Fase III): 

 

Os conceitos técnicos que norteiam o planejamento de marketing em 

suas fases propositivas foram resgatados. Seguiu-se então a identificação das 
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estratégias, programas e ações previstas para o turismo de Belo Horizonte, 

considerando o que já está no planejamento orçamentário da Belotur40, bem como 

sua integração à estrutura e conteúdo do Plano Horizonte. 

Ressalta-se que, neste momento, não  teve o objetivo de analisar o que 

está previsto ou elaborar novas propostas para o turismo de Belo Horizonte, apenas 

gerar referências técnicas e conteúdo de subsídio para a revisão e atualização das 

diretrizes estratégicas e operacionais do plano de marketing, atividades que eram 

tema das etapas subsequentes, de 4 a 6, conforme orienta o TR. 

 

5) Reunião de trabalho com a Comissão de Acompanhamento da 

Belotur: 

 

No dia 9 de dezembro de 2013 foi realizada uma reunião de trabalho na 

sede da Belotur em que foram discutidas e validadas com a Comissão de 

Acompanhamento as principais conclusões da análise da situação atual do turismo, 

e alinhadas as principais diretrizes para atualização das Fases II e III que seriam 

consideradas nas etapas propositivas de planejamento 

Visando manter a coerência com o planejamento de 2006, 

considerou-se os mesmos pressupostos técnicos e metodológicos do Plano 

Horizonte, tendo sido organizado de acordo com a sua estrutura, em seus 

capítulos e subcapítulos. Os conceitos técnicos utilizados em 2006 foram 

resgatados, a fim de que estivessem claro todo o processo de formulação do 

planejamento. 

Conforme já foi exposto, neste momento foi dada maior ênfase à 

integração de todo conteúdo disponível para a consolidação da análise situacional. 

Ainda não era possível estabelecer estratégias e um plano de ações de marketing 

definitivo para o turismo de Belo Horizonte, objetivo das próximas 3 etapas que 

serão apresentadas neste documento. 

 

 

                                            
40

 Utilizou-se como principal fonte o documento Programa de Trabalho Belotur 2014.  
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ENFOQUE TÉCNICO DO PLANO HORIZONTE 
 

 

O Plano Horizonte é um instrumento técnico de planejamento de 

marketing. Foi elaborado a partir de um processo metodológico aportado pela 

consultoria responsável por seu desenvolvimento. Trata-se de uma metodologia 

desenvolvida por Josep Chias e publicado em seus livros, o mais recente com 

versão em português: “Turismo, o negócio da Felicidade”. 

Para se ter claro o âmbito do planejamento de marketing bem como os 

conceitos inerentes, resgatamos o enfoque técnico considerado para a elaboração 

do Plano Horizonte, em seu capítulo introdutório. 

Existem dois enfoques metodológicos de planejamento turístico para 

alcançar os objetivos de crescimento turístico de um destino. 

Primeiro, a partir da existência de atrativos naturais ou culturais, mas 

ainda sem produtos turísticos estruturados, dá-se prioridade para a formulação do 

Plano de Desenvolvimento Turístico já que, sem produto, não existem ofertas.  

Outro enfoque é aquele que, tomando como base os produtos existentes 

inicia-se o Plano de Marketing Turístico que, ao atrair mais turistas, atua como 

acelerador do processo de mudança necessário. 
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Figura 14 - Enfoques técnicos dos planejamentos turísticos de desenvolvimento e de 
marketing 

 

Fonte: Chias Marketing. 

 

Para preparar um Plano de Desenvolvimento Turístico devem ser, em 

primeiro lugar, inventariados os recursos existentes no destino. Entendemos por 

Recursos o conjunto de atrativos culturais e naturais de uma região, criados e 

conservados por seu povo ao longo da história.  

O segundo inventário realizado é o levantamento completo da situação da 

infraestrutura geral: transporte, comunicações, saneamento, saúde, comércio, etc., 

que afetam a mobilidade pela região e a atenção aos visitantes. 

 O terceiro inventário que deve ser realizado está centrado nos 

equipamentos próprios do setor turístico, tais como hotéis, pousadas, restaurantes, 

agências de viagens, empresas de aluguel de veículos, serviços de guias, etc. que 

constituem os elementos sobre os quais atua a chamada indústria turística.  

O quarto elemento a ser considerado é constituído pelas características 

gerais e as capacidades das pessoas que prestam os diferentes serviços gerais e 

específicos do turismo. Sua qualificação e formação profissional são pontos chave 

nesta parte de um estudo para o desenvolvimento turístico. 

 

© Copyright Chias Marketing. Proibida a reprodução sem mencionar o autor. 
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 Quando todos estes recursos se estruturam para seu uso e 

aproveitamento, se convertem em Produto.  

Um produto turístico é uma proposta de viagem fora do lugar de 

residência habitual, estruturada através dos recursos, à qual se incorporam serviços 

turísticos: transporte, alojamento, guias, serviços de alimentação, etc. 

Ou seja, o desenvolvimento turístico tem como objetivo criar e definir 

produtos a partir dos recursos, para os quais deverá ser definido o que se pode 

realizar propondo um conjunto de atividades: visitar, assistir, participar, estudar, 

comprar, comer, dormir, etc. e formulando uma proposta de acessibilidade, que são 

os horários de funcionamento, formas de chegar e preços, por parte de um público. 

Um recurso no qual a proposta não esteja definida previamente pelo proprietário ou 

gestor do recurso, não pode ser considerado produto, pois não são possíveis nem o 

uso, nem o aproveitamento por parte do público.  

Para realizar o processo de planejamento do Marketing Turístico para 

Belo Horizonte, partimos do Produto e, quando ele é promovido fora da sua 

localidade, se converte em uma Oferta. 

A oferta é um produto promovido mediante programas de atuações de 

comercialização, venda e comunicação, dirigidas tanto ao público profissional, o 

chamado “trade turístico”, como ao turista potencial, ou consumidor.  

Uma Oferta Turística é, então, um produto turístico promovido 

através das redes de venda e/ou de comunicação turística. 

 O público, atraído pelo produto e por sua oferta, efetua o consumo 

turístico. Entende-se aqui por consumo turístico a realização da atividade proposta 

no produto: visitar, passear, comer, comprar, assistir, praticar esportes, etc., pelo 

consumidor. 

O Plano Horizonte - Marketing Turístico de Belo Horizonte é um 

instrumento técnico formulado com o objetivo de impulsionar o turismo da 

cidade, estimulando negócios e movimentando as empresas do setor.  

Prevê um trabalho também técnico de implantação a ser realizado para 

que este crescimento turístico seja sólido e sustentável, por meio da atuação sobre o 

âmbito de marketing. 

Para dar forma ao Plano Horizonte foi utilizado um esquema metodológico 

pensado para conjugar a liderança institucional da Prefeitura de Belo Horizonte, por 

meio da Belotur, com a experiência da equipe técnica da consultoria, para permitir 
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um trabalho rigoroso, ordenado, participativo e de busca de consenso e 

compromisso por parte dos agentes públicos e privados do setor.  

O Plano Horizonte tem três fases distintas: 

 FASE I – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL DO TURISMO 

 FASE II – ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

 FASE III – PLANO OPERACIONAL 
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O APRIMORAMENTO DO PLANO HORIZONTE: 
 

 

FASE I – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

 

A análise da situação atual é a fase inicial e a base de um plano de 

marketing. Compreende a geração de informação aplicada a este tipo de 

planejamento a partir do levantamento, ordenação, sistematização e análise de 

dados pré-existentes e/ou que foram gerados por meio de pesquisas primárias 

realizadas no escopo do trabalho.   

No Plano Horizonte, a elaboração de cada uma das etapas que compõe 

os capítulos e subcapítulos da Fase I foi executada sob um processo orientado para 

estabelecer uma radiografia do turismo no destino e também do mercado, suporte 

para um planejamento de marketing consistente e preciso.  

Sua atualização orientou-se pela estrutura utilizada em 2006, com 

pequenos ajustes em função dos dados e fontes disponíveis hoje, tendo sido 

realizada da seguinte forma:  

Capítulo 1 - A Situação Atual do Turismo, em que foram compilados 

dados do contexto externo e interno do turismo de BH a partir dos seguintes 

estudos: os movimentos e tendências do turismo no mundo, no Brasil, em Minas 

Gerais e em Belo Horizonte; o setor turístico de Belo Horizonte e avaliação de sua 

capacidade de atendimento; o perfil do turista atual de Belo Horizonte. A principal 

referência para atualização deste capítulo foi a Pesquisa de Demanda Nacional e 

Internacional realizada na Etapa 1. Foram ainda recopilados alguns dados da 

Pesquisa de Produto, especificamente sobre o setor turístico de BH. 

Capítulo 2 - A Situação da Oferta Turística de Belo Horizonte, neste 

capítulo a oferta turística foi abordada sob dois enfoques: o primeiro, “o que temos 

para oferecer”, que se consistiu na apreciação geral do território e das condições 

atuais de acessibilidade, bem como da avaliação dos produtos turísticos específicos 

de BH; o segundo, “o que está colocado no mercado”, verificando a presença no 

trade turístico, a comunicação atual e a marca turística. As pesquisas de Produtos 

Turísticos, de Posicionamento da Marca Turística e de Concorrência foram as 
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principais bases de dado para a atualização do capítulo. Também foram levantados 

alguns indicadores de oferta do Estudo de Competitividade.  

Capítulo 3 - A Opinião Interna, aqui foram compilados aspectos sobre a 

imagem e o posicionamento de Belo Horizonte, bem como sobre o marketing 

turístico do destino, destacados pelos profissionais do próprio setor turístico belo-

horizontino por meio da pesquisa qualitativa de grupos focados realizada na Etapa 2.  

Capítulo 4 – A Opinião do Mercado estudou a opinião do turista atual (em 

visita à BH) e do trade emissivo dos mercados, intermediários na comercialização do 

destino. Foram utilizadas como fonte as pesquisas primárias quantitativas realizadas 

para a Etapa 1, cujos dados foram compilados nos relatórios da Pesquisa de 

Demanda Nacional e Internacional e da Pesquisa de Posicionamento da Marca 

Turística.  

Capítulo 5 - A Política Turística, que compreendeu o levantamento das 

políticas nacionais e locais vigentes e dos programas de interesse turístico, 

sobretudo no escopo dos materiais de apoio citados no TR. 

Capítulo 6 - Conclusões, consistiu-se na elaboração das conclusões de 

todos os estudos parciais realizados nos capítulos anteriores utilizando três 

ferramentas: a matriz F.O.F.A. (análise SWOT), o Grau de Aproveitamento Atual e o 

Posicionamento Atual.  
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1 SITUAÇÃO ATUAL DO TURISMO 
 

 

1.1 O Turismo no Mundo 

 

 

O Plano Horizonte, em sua primeira versão, apresentou dados do turismo 

mundial de 2000 até 2005 e as projeções da OMT – Organização Mundial de 

Turismo para 2010. O objetivo deste capítulo é mostrar a evolução da atividade 

turística para além do período disponível na outra versão, assim como as projeções 

mais avançadas que existem, sempre observando as principais mudanças ocorridas 

nos movimentos turísticos internacionais durante o período.  

Uma importante mudança na base de dados da OMT é que atualmente a 

Região Américas tem a divisão de sub-regiões, o que permite um olhar mais 

detalhado sobre o que ocorre na América Latina e no Brasil.  

Nos anos 90 os índices de desenvolvimento do turismo mundial foram 

extremamente positivos. O setor alcançou no período uma taxa média anual superior 

a 4%, sendo o menor índice de 2,4% registrado em 1997 e o mais alto em 2000, 

quando chegou a 7,2%, e atingiu 680,6 milhões de chegadas internacionais. Já no 

período entre os anos 2005 e 2012 as viagens internacionais no mundo saíram de 

807 para 1.035 milhões, com um crescimento médio anual no período de 3,6% no 

volume de turistas.  

O fato relevante dos últimos anos foi o crescimento do turismo nos países 

de economias emergentes e a melhor distribuição das chegadas entre estes países 

e os de economias avançadas. Os primeiros receberam em 2012 46,8% das viagens 

internacionais feitas no mundo, apresentando um crescimento médio anual de 4,8% 

entre 2005 e 2012. Neste mesmo período as economias avançadas incrementaram, 

em média, anualmente, apenas 2,6% seu volume de turistas (OMT, 2013). 

Os números mais recentes da OMT ainda mostram um crescimento 

médio de 3,6% em 2012 em relação a 2011 em todo o mundo; com comportamentos 

diferentes nas diversas regiões. A Europa apresentou um crescimento entre 2011 e 

2012 de 3,4%; a região Ásia-Pacífico de 7%; as Américas cresceram 4,6% como um 

todo. No mesmo período, a África apresentou um crescimento de 5,9% e o Oriente 

Médio foi a única região que apresentou dados negativos, - 5,4%. 
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Tabela 46 - Chegadas Internacionais de Turistas no Mundo 2005, 2011, 2012/ 
Crescimento 2005 a 2012 
 

REGIÃO 

TOTAL DE VIAGENS (EM 
MILHÕES) CRESCIMENTO 

2005/2012 (%) 
2005 2011 2012 

Mundo 807 995 1.035 3,6 

Economias Avançadas 459 530 551 2,6 

Economias Emergentes 348 465 484 4,8 

Europa 388 516,4 534,2 2,5 

Ásia Pacífico 153,6 218,2 233,6 6,2 

Américas 133,3 156,0 163,1 2,9 

América Norte 
Caribe 
América Central 
América Sul 

89,9 
18,8 
6,3 

18,3 

102,1 
20,1 
8,3 

25,5 

106,7 
20,9 
8,9 

26,7 

2,5 
1,5 
5,0 
5,5 

África 34,8 49,4 52,4 6,0 

Oriente Médio 36,3 54,9 52,0 5,2 

 
Fonte: UNWTO Tourism Highlights - 2013 Edition. 

 

A América do Sul teve um crescimento médio de 5,5% nos últimos sete 

anos conforme demonstrado na Tabela 46. Após ter apresentado um significativo 

incremento entre 2010 e 2011 (+9,4%), cresceu em ritmo menor no ultimo ano 

(+4,8%), mas manteve o mesmo ritmo médio das economias emergentes, e superior 

à média mundial.  

Observa-se que apesar dos bons resultados do turismo mundial, o 

cenário atual é menos otimista do que o que havia sido verificado na versão anterior 

do Plano Horizonte. Em 2005 o crescimento médio do turismo mundial havia sido de 

5,7% em todo o mundo e o fluxo internacional havia superado 808 milhões de 

turistas. Neste mesmo período o continente americano havia registrado um 

crescimento médio de 6%, e a América do Sul apresentava índice de 12,5% de 

expansão em relação ao ano anterior. 
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Durante o ano de 2013, entre janeiro e junho, as chegadas internacionais 

aumentaram em média 5% no mundo. A América do Sul, no entanto, registrou um 

crescimento praticamente nulo nesse período. Enquanto nos primeiros trimestres de 

2012 a região cresceu 7,5% e 4,4% respectivamente; em 2013 os índices 

registrados foram de apenas 0,3% e 0,0%.  

No contexto global das viagens internacionais, as projeções da OMT 

mostram que mesmo com a crise econômica global, os resultados gerais do ano 

devem levar o setor a crescer entre 3 e 4%. 

As projeções da Organização Mundial do Turismo para o crescimento do 

número de chegadas de turistas internacionais que haviam sido abordadas em 2005 

quase se concretizaram. Esperava-se que, em 2010, o número de turistas chegasse 

à marca de 1 bilhão e que em 2020 esse número seria de 1,5 bilhão. A marca 

projetada só foi alcançada em 2012, quando o mundo registrou 1.035 milhões de 

viajantes; no ano de 2010 o total de chegadas internacionais foi de 949 milhões. A 

não realização dessa projeção deveu-se à crise econômica mundial de 2009 que 

diminuiu o ritmo de crescimento das viagens internacionais no mundo. 

As novas projeções da OMT são para 2030, quando a organização estima 

que 1,8 bilhão de pessoas viajem pelo planeta. O ritmo de crescimento médio anual 

projetado é de 3,3% entre 2010 e 2030; sendo que no período entre 2020 e 2030 o 

ritmo de crescimento médio será menor do que nos primeiros 10 anos.  

As economias emergentes devem apresentar índices de crescimento 

acima da média do mundo, e terão a maior fatia de mercado global (57%). A 

América Latina deverá crescer a um ritmo médio de 4,6% no período. 

Tão importante quanto o número de pessoas que viajaram é a 

combinação entre o tempo e o gasto realizado durante as viagens. Os gastos 

dos visitantes nos países são importantes fontes de entrada de divisas e podem 

gerar melhor distribuição de renda e desenvolvimento econômico local, atingindo 

assim os objetivos dos destinos e a função econômica e social da atividade turística. 

Abaixo mostramos os dados publicados por duas fontes oficiais: a 

Organização Mundial do Turismo - OMT, cujas estimativas são calculadas a partir 

dos números repassados pelos órgãos oficiais de turismo dos países; e o Conselho 

Mundial de Viagens e Turismo – WTTC que se baseia em pesquisas anuais para 

mensurar o impacto direto e indireto do setor de viagens e turismo na economia e na 

geração de emprego dos países. As diferenças metodológicas utilizadas pelas 
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fontes, podem levar à pequenas variações numéricas em relação aos dados e 

projeções apresentados neste documento, ainda que não revele grandes 

discrepâncias sobre os efeitos do turismo na economia mundial. Isto afirma o 

consenso dos especialistas do turismo mundial sobre os resultados positivos desta 

indústria obtidos nos últimos anos.  

Segundo a OMT, no documento UNWTO Tourism Highlights - 2013 

Edition, em 2012, as receitas geradas pelas viagens internacionais alcançaram US$ 

1,075 bilhões em todo o mundo; o valor representa um aumento real de 4% sobre o 

ano anterior. As regiões que mais registram aumento de receitas em relação a 2011 

foram a Ásia Pacífico (+6,2%), as Américas (+5,9%) e a África (+5,8%). A América 

do Sul cresceu 3,6% suas receitas com as chegadas dos visitantes estrangeiros em 

2012 em relação ao ano anterior. 

Cabe salientar que, segundo os dados do mesmo documento da OMT, 

ainda existem diferenças entre os benefícios que o turismo traz para as 

economias avançadas e para as economias emergentes. Aquelas receberam 

53,2% do volume de turistas que viajaram pelo mundo em 2012, e ficaram com 

64,1% das receitas geradas por estas viagens. Já as economias emergentes, que 

cresceram sua fatia do volume mundial de turistas, possuem 46,8% do número de 

visitantes e somente 35,9% das receitas geradas por estes turistas. 

O Conselho Mundial de Viagens e Turismo - WTTC (sigla em inglês) 

também apresenta dados que mostram a importância da indústria de viagens e 

turismo para a economia dos países.  

Segundo estudo da entidade realizado pela Oxford Economics, em 2012 a 

indústria de viagens e turismo contribuiu diretamente com 2,9% do PIB mundial 

(US$ 2,056 bilhões), com perspectivas de crescer 3,1% em 2013. Os empregos 

diretos gerados pelo turismo representaram, diretamente, 3,4% dos postos de 

trabalho no planeta (101.118.000 empregos) com perspectivas de crescer 1,2% em 

2013. Além da geração de empregos e da contribuição para o PIB, o setor foi 

responsável por 5,4% do total das exportações realizadas no mundo. Para 2013, o 

ritmo de crescimento deverá ser de 3,1% (Fonte: Travel & Tourism Economic Impact 

2013 - World). 
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1.2 O Turismo no Brasil 

 

 

1.2.1 O TURISMO INTERNACIONAL NO BRASIL 

 

 

Nos últimos dez anos, o Brasil viu crescer o número de visitantes 

estrangeiros, saindo de pouco mais de quatro milhões para quase seis milhões. Os 

dados analisados no Plano Horizonte mostravam que 5,4 milhões de estrangeiros 

visitaram o Brasil em 2005, o que representou 15,7% de expansão em relação a 

2004, índice acima da média da América do Sul. A chegada de estrangeiros no 

Brasil entre 2003 e 2012 mostrou uma evolução diferenciada, com períodos de 

queda do número de visitantes (2006, 2007 e 2009) e um ritmo de crescimento 

menor mesmo depois da recuperação em 2010, conforme demonstrado no gráfico 

abaixo: 

 

Gráfico 93 - Evolução da chegada de estrangeiros ao Brasil - 2003 a 2012. 

 

Fonte: Estatísticas Básicas do Turismo 2006-2012 - Ministério do Turismo. 

 

A projeção da EMBRATUR para 2013 é que o Brasil supere a marca dos 

6 milhões de visitantes estrangeiros. Os 5,7 milhões de turistas estrangeiros que 

chegaram ao Brasil em 2012 vieram de diversos continentes, com destaque para a 
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América do Sul e a Europa. A Argentina continua liderando o volume de visitantes 

que o Brasil recebe quase 30% do total; seguida pelos Estados Unidos que tem 10% 

do total e um grupo de países que tem, cada um, cerca de 4% do total de 

estrangeiros conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 47 - Principais países emissores de turistas para o Brasil – 2012 
 

PAÍS EMISSOR 
PARTICIPAÇÃO NO FLUXO 

TOTAL PARA O BRASIL 
(%) 

NÚMERO DE 
TURISTAS 

Argentina 29,4 1.671.604 

Estados Unidos 10,3 586.463 

Alemanha 4,6 258.437 

Uruguai 4,5 253.864 

Chile 4,4 250.586 

Paraguai 4,3 246.401 

Itália 4,1 230.114 

França 3,9 218.626 

Espanha 3,2 180.406 

Portugal 3,0 168.649 

 
Fonte: Anuário Estatístico 2012. Ministério do Turismo. 

 

Os dados apresentados na versão anterior do Plano mostravam que em 

2005, a Europa havia sido o continente de onde partiu o maior número de turistas 

que visitaram o Brasil, com destaque para Portugal, Alemanha, Itália, França, 

Espanha e Inglaterra. A América do Sul aparecia na segunda posição no ranking dos 

principais emissores, sobressaindo-se argentinos, uruguaios, paraguaios e chilenos. 

No entanto, quando se considerava o país de origem, a Argentina representava 

quase 19% de participação no mercado receptivo brasileiro, seguida pelos Estados 

Unidos com aproximadamente 15%, mantendo assim a liderança de anos anteriores 

e posteriores. 

As grandes alterações de mercados de origem para o Brasil entre 2005 e 

2012 foram o crescimento do mercado norte-americano, devido à abertura de voos 

internacionais, inclusive para Belo Horizonte, a diminuição do número de 
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portugueses, que caiu em relação ao período estudado anteriormente e hoje; e o 

aumento percentual do número de sul-americanos. 

No que diz respeito aos desembarques internacionais no país, também é 

verificada tendência de crescimento, sendo que em 2012 foram computados 9,2 

milhões de passageiros brasileiros e estrangeiros desembarcados em voos 

internacionais. 

 

Tabela 48 - Desembarques Internacionais 2011-2012 - janeiro a dezembro 
 

MÊS 

DESEMBARQUES DE PASSAGEIROS 

2011 2012 
Variação % 
2011/2012 

Regulares 
Não 

regulares 
Total Regulares 

Não 
regulares 

Total 

Total 8.749.153 269.354 9.018.507 8.995.118 241.829 9.236.947 2,42 

Janeiro 818.018 54.696 872.714 918.748 37.246 955.994 9,54 

Fevereiro 643.678 48.856 692.534 770.953 30.761 801.714 15,77 

Março 707.492 23.721 731.213 732.990 18.593 751.583 2,79 

Abril 689.110 14.281 703.391 686.338 13.212 699.550 -0,55 

Maio 698.013 9.109 707.122 703.083 11.926 715.009 1,12 

Junho 633.409 17.586 650.995 724.978 10.144 735.122 12,92 

Julho 829.308 27.535 856.843 810.428 29.235 839.663 -2,01 

Agosto 763.502 16.509 780.011 728.418 21.401 749.819 -3,87 

Setembro 741.714 12.316 754.030 744.432 13.868 758.300 0,57 

Outubro 786.459 15.273 801.732 793.643 12.480 806.123 0,55 

Novembro 717.751 11.554 729.305 675.286 19.461 694.747 -4,74 

Dezembro 720.699 17.918 738.617 705.821 23.502 729.323 -1,26 

 
Fonte: Ministério do Turismo/ INFRAERO. 

 

Os dados do ano de 2013 entre janeiro e agosto, mostram uma queda 

nas chegadas internacionais de estrangeiros no Brasil em relação a 2012, 

principalmente no início do ano, conforme demonstrado na tabela abaixo.  
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Tabela 49 - Chegadas de Estrangeiros no Brasil via aérea - janeiro a agosto 2012-2013 
 

MÊS 

CHEGADAS DE ESTRANGEIROS NO BRASIL 

2012 2013 Variação % 
2012/2013 Total Total 

Total 3.500.414 3.168.605 -9,48 

Janeiro 715.289 560.176 -21,7 

Fevereiro 559.473 453.508 -18,9 

Março 554.094 482.759 -12,9 

Abril 450.280 323.030 -28,3 

Maio 282.788 292.083 3,3 

Junho 285.435 295.929 3,7 

Julho 324.869 414.979 27,7 

Agosto 328.186 346.141 5,5 

 
Fonte: EMBRATUR/ Polícia Federal. 

 

Apresentaremos a seguir algumas das informações levantadas pelo 

Estudo da Demanda Turística Internacional de 2006 e de 2012, do Ministério do 

Turismo. Esses dados permitem analisar fatores que permanecem inalterados no 

período analisado anteriormente, assim como algumas alterações importantes no 

comportamento dos visitantes que merecem atenção de autoridades e empresários 

para aumentar a competitividade do setor e sua melhor inserção no cenário 

internacional. Cabe destacar que a série histórica comparativa desses dados é 

posterior ao estudo realizado para o Plano Horizonte. Isso é importante porque nos 

proporciona uma nova ferramenta de análise das séries históricas. 

Praticamente a metade dos estrangeiros que vem ao Brasil tem como 

principal motivo o lazer, sendo o sol e a praia o principal atrativo, e em segundo 

lugar a natureza/ecoturismo/aventura; a outra metade tem como motivo negócios e 

eventos e outros motivos. Nas viagens a lazer, merece destaque o crescimento da 

motivação principal de sol e praia e, em contraponto, a diminuição das viagens 

motivadas por cultura. 
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Tabela 50 - Motivação dos estrangeiros em visita ao Brasil - 2006-2012 
 

CARACTERÍSTICA DA VIAGEM 

MOTIVO DA VIAGEM 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 

Lazer 44,1 44,3 42,7 45,5 46,1 46,1 46,8 

Negócios, eventos e 
convenções 

28,1 27,4 27,0 22,9 23,3 25,6 25,3 

Outros motivos 27,8 28,3 30,3 31,6 30,6 28,3 27,9 

MOTIVO LAZER: (%) 

Sol e praia 54,7 60,4 52,3 61,5 60,2 62,1 64,2 

Natureza, ecoturismo ou 
aventura 

19,5 20,9 22,2 23,2 26,9 24,6 21,3 

Cultura 17,0 11,7 16,9 9,7 8,5 9,4 10,6 

Esportes 3,3 2,6 3,2 2,2 1,7 1,6 1,9 

Diversão noturna 1,5 1,4 1,8 1,0 0,7 0,9 0,9 

Viagem de incentivo 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,4 0,3 

Outros 2,9 2,1 2,9 1,7 1,4 1,0 0,8 

 
Fonte: Perfil da Demanda Turística Internacional 2006-2012 - Ministério do Turismo. 

 

O gasto médio e a permanência apontam algumas alterações anuais. Não 

é possível avaliar com exatidão o peso das oscilações cambiais como fator de 

influência dos gastos. Entretanto, sabe-se que os preços médios dos serviços 

turísticos praticados no Brasil tem aumentado nos últimos anos, o que pode ter 

tornado as viagens ao país um pouco mais caras no mercado internacional a partir 

de 2010, influenciando o crescimento do gasto médio. Nota-se também que os 

visitantes a negócios têm um gasto médio bastante superior aos que visitam o país a 

lazer. 
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Tabela 51 - Gasto Médio e permanência dos estrangeiros em visita ao Brasil - 2006-2012 
 

PERFIL DA DEMANDA TURÍSTICA INTERNACIONAL, POR MOTIVO DE VIAGEM 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

MOTIVO DA VIAGEM: GASTO MÉDIO PER CAPITA DIA NO BRASIL (US$) 

Lazer 64,33 73,37 68,00 63,26 70,53 72,68 73,77 

Negócios, eventos e 
convenções 

105,24 
112,8

6 
110,8

9 
106,1

4 
119,3

8 
127,9

4 
120,2

5 

Outros motivos 41,77 43,57 42,79 42,35 48,58 50,29 46,41 

Total 61,13 65,59 61,05 58,19 66,27 71,35 68,94 

MOTIVO DA VIAGEM: PERMANÊNCIA MÉDIA NO BRASIL (DIAS) 

Lazer 15,0 13,7 12,4 12,7 12,0 12,2 11,9 

Negócios, eventos e 
convenções 

11,8 12,1 11,7 12,8 12,7 14,1 13,3 

Outros motivos 31,6 31,8 29,0 27,6 28,2 28,8 27,0 

Total 18,8 18,8 17,5 17,5 17,2 17,3 16,5 

 
Fonte: Perfil da Demanda Turística Internacional 2006-2012 - Ministério do Turismo 

 

As cidades mais visitadas pelos estrangeiros que vieram ao Brasil variam 

conforme as diferentes motivações de viagem, porém sem grandes alterações da 

proporção de visitantes em cada destino. Ressalta-se aqui que Belo Horizonte 

aparecia como o quarto destino de negócios e eventos em 2011, mas sai desse 

ranking em 2012, perdendo espaço para Brasília e Porto Alegre. No item “outras 

motivações”, Belo Horizonte sai de terceiro para quarto lugar, perdendo espaço para 

Foz do Iguaçu. 
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Tabela 52 - Cidades mais visitadas pelos estrangeiros em visita ao Brasil, por 
motivação- 2006-2012 
 

DESTINOS MAIS VISITADOS PELOS ESTRANGEIROS NO BRASIL 

POR LAZER 
(%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rio de Janeiro - RJ 30,2 30,2 29,1 30,0 27,3 26,7 29,6 

Florianópolis - SC 15,1 15,3 16,9 16,7 19,3 19,7 18,1 

Foz do Iguaçu - PR 17,1 16,1 19,0 21,4 23,4 19,8 17,3 

São Paulo - SP 12,6 13,7 14,9 11,5 9,9 11,0 10,5 

Armação dos Búzios - RJ 4,4 6,4 6,2 7,9 7,5 6,4 7,9 

POR N&E (%) 

São Paulo - SP 51,3 52,5 53,8 48,8 51,3 51,6 48,3 

Rio de Janeiro - RJ 22,9 24,7 20,4 24,9 23,9 24,4 23,9 

Curitiba - PR 4,8 5,1 4,6 3,7 4,8 4,9 4,4 

Porto Alegre - RS 4,7 5,4 5,0 4,9 4,6 3,7 4,1 

Brasília 2,9 3,1 3,0 2,9 4,0 2,6 3,8 

POR OUTROS MOTIVOS (%) 

São Paulo - SP 26,7 30,2 30,3 27,3 30,2 30,0 28,5 

Rio de Janeiro - RJ 20,5 19,8 19,7 21,6 22,5 22,1 20,8 

Foz do Iguaçu - PR 5,8 7,5 5,5 5,5 4,8 5,6 5,8 

Belo Horizonte - MG 6,6 6,7 5,7 6,5 6,3 5,9 5,5 

Salvador - BA 6,4 6,9 6,2 5,8 6,2 5,6 5,3 

 
Fonte: Perfil da Demanda Turística Internacional 2006-2012 - Ministério do Turismo 

 

Os dados sobre a fonte de informação utilizada pelos visitantes 

demonstram grande crescimento da internet e da recomendação de amigos e 

parentes ao longo do período analisado. Nota-se aqui que a promoção turística deve 

observar esses dados no momento de fazer investimentos, notadamente estes 

devem estar focados na comunicação online e na qualidade da experiência dos 

visitantes no destino. 
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Tabela 53 - Fontes de informação utilizadas pelos estrangeiros em visita ao Brasil - 
2006-2012 
 

FONTE DE INFORMAÇÃO 
(%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Internet 19,9 24,4 27,6 30,1 30,9 32,6 33,6 

Amigos e parentes 39,7 38,4 30,7 30,8 28,4 28,5 29,9 

Viagem corporativa 19,5 17,9 17,1 15,6 16,0 18,9 18,6 

Agência de viagens 8,5 8,6 13,6 12,2 14,5 11,4 9,9 

Guias turísticos impressos 7,5 5,8 6,5 7,3 6,2 5,3 4,4 

Feiras, eventos e congressos - - 1,3 1,6 1,4 1,4 1,1 1,7 

Folders e brochuras 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 

Outros 4,5 3,1 2,5 2,3 2,2 2,0 1,6 

 
Fonte: Perfil da Demanda Turística Internacional 2006-2012 - Ministério do Turismo. 

 

O nível de satisfação nas viagens ao Brasil é historicamente bastante alto, 

com pequenas alterações dos níveis de satisfação de alguns serviços e com relação 

dos preços. Esse dado está relacionado ao índice também elevado de retorno ao 

Brasil. Em geral o perfil dos estrangeiros que viajam ao Brasil é de alta exigência, 

pois se tratam de viajantes experientes e recorrentes.  

O pouco conhecimento do Brasil sempre trouxe um elemento surpresa de 

superação das expectativas dos turistas, mas na medida em que o país é mais 

conhecido, novas exigências vão surgindo e será necessário acompanhar essa 

demanda de forma mais efetiva e rápida do que o ritmo atual. Há, portanto, uma 

necessidade latente de melhoria nas condições de serviços e de inovação dos 

destinos turísticos, aliados à melhoria da qualidade da experiência geral dos 

visitantes no país, para que os níveis de satisfação se mantenham altos ou para que 

sejam incrementados. 
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Tabela 54 - Nível de satisfação dos estrangeiros em visita ao Brasil - 2006-2012 
 

NÍVEL DE SATISFAÇÃO 
COM A VIAGEM 

(%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Superou 24,6 26,6 26,9 26,6 31,5 29,6 30,8 

Atendeu plenamente 59,6 58,0 58,9 60,7 53,8 53,7 53,9 

Atendeu em parte 13,4 12,8 12,8 11,0 13,0 14,7 13,5 

Decepcionou 2,4 2,6 1,4 1,7 1,7 2,0 2,0 

Fonte: Perfil da Demanda Turística Internacional 2006-2012 - Ministério do Turismo. 

 

Essa necessidade fica também evidenciada pelos dados apresentados 

abaixo, que analisa a satisfação dos visitantes estrangeiros sobre diversos aspectos 

da infraestrutura e dos serviços públicos e privados. Percebe-se, por exemplo, a 

recorrente necessidade de melhorias na limpeza pública, nas telecomunicações e na 

sinalização turística, nos aeroportos e rodovias. Ao mesmo tempo o fator preço 

passa a figurar entre um dos problemas quando o visitante compara o Brasil a outros 

destinos e mesmo quando relaciona o nível de qualidade dos serviços apresentados 

e o preço cobrado por eles. Trata-se de um ponto para alta atenção de gestores 

públicos e privados. 

 

Tabela 55 - Avaliação positiva da viagem por aspecto, segundo estrangeiros em 
visita ao Brasil - 2005-2011 
 

AVALIAÇÃO POSITIVA DA VIAGEM POR ASPECTO: 

INFRAESTRUTURA 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 

Limpeza pública 78,3 78,4 80,1 80,1 80,3 79,0 80,5 

Segurança pública 76,8 78,8 79,8 80,8 82,5 82,9 82,9 

Serviço de táxi 89,7 90,5 90,8 91,0 90,2 88,8 88,8 

Transporte público 83,0 82,2 83,0 82,3 81,5 79,7 78,5 

Telecomunicações 78,8 79,8 76,6 75,0 73,8 71,7 67,7 

Sinalização turística 74,6 73,8 75,4 75,8 76,5 76,0 76,5 

Aeroporto 85,9 80,2 82,2 82,2 78,2 73,0 73,0 
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AVALIAÇÃO POSITIVA DA VIAGEM POR ASPECTO: 

INFRAESTRUTURA 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 

Rodovias 64,1 66,8 63,8 64,5 66,4 68,0 70,0 

Restaurante 94,9 95,1 95,6 95,3 95,0 94,3 94,5 

Alojamento 95,2 95,6 94,5 94,6 94,0 92,6 93,2 

Diversão noturna 90,2 91,4 90,1 90,0 90,5 89,9 90,8 

SERVIÇOS TURÍSTICOS (%) 

Guias de turismo 90,3 91,9 90,1 90,8 90,6 88,9 88,8 

Informação turística 85,5 86,5 86,2 86,6 86,1 85,6 85,4 

Hospitalidade 98,0 97,5 98,2 98,1 97,8 97,6 97,7 

Gastronomia 95,0 96,0 96,0 95,7 95,5 95,0 95,5 

Preços 68,1 67,4 66,5 71,7 59,9 50,2 56,1 

 
Fonte: Perfil da Demanda Turística Internacional 2006-2012 - Ministério do Turismo. 

 

Ainda, na análise do turismo brasileiro e para o perfil do turismo de Belo 

Horizonte que será tratado posteriormente, cabe uma observação sobre a 

importância e crescimento do setor de eventos internacionais desde 2003. O Brasil 

passou da 19ª para a 7ª posição em 2012 no ranking do International Congress and 

Convention Association (ICCA), que computa o número de eventos associativos 

internacionais realizados em diversos países. Também aumentou o número de 

cidades brasileiras que recebem esses eventos, possibilitando uma ampliação das 

oportunidades no território nacional. 

Observa-se que o Brasil disputa com os principais destinos turísticos da 

Europa no ranking do número de eventos, fato muito significativo, pois entre os anos 

de 2008 e 2012, 54% dos eventos desse ranking foram de âmbito europeu (e não 

global), ou seja, nunca virão para esta região nas próximas edições pois sempre 

acontecerão em algum país da Europa. No mesmo período, dos 55 mil eventos 

realizados no mundo, somente 10% foram de âmbito sul-americano, o que diminui 

as possibilidades relativas para os destinos desta Região, como é o caso do Brasil, 

que só podem competir na captação de eventos sul-americanos, latino-americanos, 

ibero-americanos e mundiais.  



 

752  

 

 

Tabela 56 - Posição do Brasil no Ranking ICCA de eventos internacionais 
 

RANKING ICCA 2012 

Posição País Nº de eventos 

1 Estados Unidos 833 

2 Alemanha 649 

3 Espanha 550 

4 Reino Unido 477 

5 França 469 

6 Itália 390 

7 Brasil 360 

8 Japão 341 

9 Holanda 315 

10 China 311 

 
Fonte: A Modern History of International Associations Meetings 1963-2012. ICCA. 

 

 

Tabela 57 - Evolução do Brasil no Ranking ICCA de eventos internacionais 
 

EVOLUÇÃO DO BRASIL NO RANKING ICCA 

Indicadores: 2003 2012 

Número de eventos realizados no Brasil 62 360 

Posição do Brasil no ranking geral 19º 7º 

Número de cidades brasileiras que sediaram 
eventos “ICCA”  

22 60 

 
Fonte: A Modern History of International Associations Meetings 1963-2012. ICCA. 

 

Por fim, para entender a importância e impacto do turismo internacional 

no Brasil é necessário compreender sua contribuição para a economia nacional. O 

turismo está entre os itens mais importantes da balança comercial brasileira, o setor 

contribui com a entrada de divisas e a distribuição de renda nas diversas regiões. 
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Não obstante as receitas geradas pela indústria de viagens e turismo 

sejam muito importantes, os gastos dos brasileiros em viagens ao exterior têm sido 

um fator de déficit dessa conta. 

A tabela abaixo mostra que em 2012, os gastos dos brasileiros no exterior 

atingiram US$ 22 bilhões, enquanto a entrada de divisas com os gastos dos 

estrangeiros no Brasil somaram US$ 6,6 bilhões. Em 2013, essa diferença 

permanece no mesmo patamar em termos percentuais, pois os brasileiros tiveram 

comportamentos de gastos diferentes ao longo dos primeiros meses do ano, e as 

receitas dos estrangeiros apresentaram queda em alguns meses do ano, conforme 

demonstrado abaixo. 

 

Tabela 58 - Receita e Despesa Cambial Turismo Brasileiro: janeiro a outubro/ 2011-2012 
 

MÊS 

RECEITA DESPESA 

2012 2013 
Variação % 
2012/ 2013 

2012 2013 
Variação % 
2012/ 2013 

TOTAL 5.551 5.574 0,42 18.425 21.251 15,34 

Jan 666 696 4,60 2.001 2.299 14,92 

Fev 624 624 0,01 1.753 1.862 6,22 

Mar 630 599 (4,86) 1.627 1.882 15,73 

Abr 557 585 5,05 1.809 2.116 16,94 

Mai 532 522 (1,92) 1.829 2.241 22,51 

Jun 462 453 (2,05) 1.683 1.928 14,54 

Jul 546 539 (1,21) 2.010 2.214 10,14 

Ago 542 517 (4,62) 1.923 2.227 15,80 

Set 441 505 14,39 1.703 2.168 27,29 

Out 550 533 (3,09) 2.087 2.314 10,88 

 
Fonte: Ministério do Turismo. 

 

No cenário global, além do destaque pelo papel que o Brasil vem 

desempenhando na área econômica e diplomática, o grande mercado consumidor 

de viagens internacionais tem colocado nosso país em destaque nas estratégias de 

captação de turistas e em estudos de organismos internacionais. A realização dos 
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mega eventos esportivos: Copa do Mundo FIFA 2014 e Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos 2016, traz larga visibilidade internacional e tem papel importante para 

a ampliação do conhecimento do país enquanto destino turístico de lazer, negócios 

e outros tipos de eventos. 

 

 

1.2.2 O TURISMO DOMÉSTICO NO BRASIL 

 

 

A indústria de viagens e turismo no Brasil é uma atividade econômica 

relativamente recente, mas que vem mostrando importantes sinais de crescimento e 

profissionalização nos últimos anos. Líder no turismo da América do Sul, segundo os 

números de chegadas internacionais apresentadas pelos países e publicados pela 

OMT, o Brasil tem sido destaque no continente pelo crescimento do número de 

visitantes e ao mesmo tempo pela geração de receitas com os gastos dos turistas, 

conforme visto no capitulo anterior. A grande importância do Brasil nesse cenário 

vem se confirmando também em função do aumento do poder aquisitivo da 

população (Fonte: Caderno Destaques, Governo Federal, 2011), o que permite um 

maior número de consumidores de viagens dentro do Brasil e para o mercado 

internacional. 

Internamente, a competitividade entre destinos do Brasil ávidos por 

aproveitar o bom momento do mercado brasileiro tem movimentado governos e 

empresários no sentido de aumentar a capacidade de recepção de visitantes, 

ampliar as opções de viagens, mostrar novos produtos e ao mesmo tempo valorizar 

clientes do mundo corporativo e do segmento de eventos.  

Políticas públicas e privadas para o turismo têm se tornado cada vez mais 

profissionais. A realização de estudos, pesquisas, planos de desenvolvimento de 

turismo tem sido continuamente ampliada, assim como se observa o aprimoramento 

dos critérios de competitividade e das estratégias de marketing para o turismo, 

fatores que têm pautado de forma mais técnica e especializada o crescimento do 

setor. 

A estruturação da oferta turística brasileira a partir da implantação do 

Programa de Regionalização, a promulgação da Lei do Turismo, os incentivos à 

qualificação profissional, e a própria notoriedade da política econômica são algumas 
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das iniciativas e fatos que vêm favorecendo o turismo no país.  Segundo a 

Fecomércio/SP (Federação de Comercio de Bens, Serviços e Turismo), o aumento 

da renda média, a oferta de crédito e o barateamento do custo das passagens 

aéreas (redução média de 34% nos últimos 10 anos) levaram, principalmente, as 

classes C e D a viajar mais.  

Esse novo cenário configura-se uma perspectiva mais completa e propícia 

para o desenvolvimento do turismo doméstico no Brasil do que aquele verificado no 

contexto do Plano Horizonte, assim como anuncia o aparecimento de novos desafios 

e problemas. Pode-se afirmar que em 2005 e em 2013 a cultura da viagem entre os 

brasileiros mudou significativamente pelos principais motivos já expostos acima. Da 

mesma forma, os estudos e dados estatísticos existentes são mais amplos e 

completos, embora ainda insuficientes para uma análise mais profunda de alguns 

aspectos da indústria de viagens e turismo. 

Comparando as edições da pesquisa realizada pela FIPE - Fundação 

Instituto de Pesquisa Econômica sobre o turismo doméstico brasileiro observam-se 

diferenças significativas destes movimentos.  

De acordo com os dados apresentados à época da elaboração do Plano 

Horizonte, 39,6% dos brasileiros realizavam, no mínimo, uma viagem por ano; 9,2% 

realizavam viagens regulares, com frequência mensal para um mesmo destino, 

totalizando 10 ou mais viagens ano.  

O mais recente estudo disponível no momento da pesquisa sobre o 

mercado doméstico brasileiro, realizado também pela da FIPE e encomendada pelo 

Ministério do Turismo - “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico 

no Brasil - 2010/2011”, aponta a proporção de domicílios urbanos brasileiros com 

propensão a realizar viagens dentro do próprio país, demonstrando que em 44% 

desses, pelo menos um de seus residentes realizou uma viagem nacional em 2011. 

Já as viagens rotineiras, isto é, feitas com frequência ao mesmo destino, foram 

identificadas em 7% dos domicílios pesquisados e as viagens internacionais foram 

realizadas por pelo menos um dos residentes em 4,3% dos domicílios.  

Cabe salientar que a pesquisa realizada em 2012 tem uma abrangência 

territorial maior e incluiu alguns aspectos não pesquisados na edição utilizada na 

versão do Plano Horizonte. Não foi possível destacar com precisão o tamanho do 

mercado doméstico 
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As informações existentes mostram que entre 2002 e 2006 o turismo 

doméstico no Brasil cresceu 5,8% e indicam uma taxa de expansão de 1,5% ao ano. 

É um ritmo de crescimento inferior aos índices alcançados pelo turismo 

internacional, mas é grande o volume global de viagens. 

Cabe salientar que, ainda na pesquisa citada acima, os brasileiros que 

não realizaram viagens por qualquer motivo em 2011 apontaram a falta de recursos 

financeiros ou a falta de tempo como os principais fatores que impediram seus 

deslocamentos.  

Em uma análise deste dado, mais do que a indisponibilidade de recursos 

financeiros e de tempo reveladas pelo estudo pode ser também interpretada como a 

não priorização das viagens no orçamento e no contexto das famílias brasileiras em 

favor, por exemplo, da aquisição de bens materiais e da realização de outras 

atividades. Neste sentido, levanta-se a hipótese de que a falta de hábito ou mesmo o 

apreço pelas viagens também é um dos motivos que impedem o crescimento o 

turismo no Brasil, o que demonstra o espaço para crescimento num mercado já em 

expansão, mas que ainda carece de infraestrutura, políticas de estímulo e ainda de 

motivação para que o lazer, entretenimento e as viagens passem a figurar entre as 

prioridades de consumo dos brasileiros. 

Outro aspecto interessante da pesquisa é a permanência dos brasileiros 

em suas viagens. Notadamente, a motivação principal da viagem está relacionada 

com os dias de permanência.  Por exemplo, uma viagem a trabalho é mais curta que 

uma viagem a passeio, considerando que a maioria dos viajantes a negócios fica 

entre 2 a 3 dias, e a maioria dos viajantes a lazer fica entre 4 a 7 dias. No caso do 

estudo da FIPE mencionado acima, fica demonstrado que 31,7% das viagens 

demoram, em média, entre 2 ou 3 dias, para todos os tipos de motivação. 

A tendência de aumento de permanência quando o motivo de viagem é 

lazer, pode indicar grande oportunidade de ampliar a permanência média nas 

cidades com uma maior e mais qualificada oferta de opções de passeios e 

atividades, ao mesmo tempo de uma melhor contribuição dos destinos na 

informação disponível para os visitantes antes de sua viagem, independente do 

motivo principal da viagem. Desta forma, mesmo os turistas motivados à negócios 

poderiam se programar para estender sua estadia, aproveitando outras atividades 

ofertadas pelo destino e por seu entorno. 
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As oportunidades mencionadas acima são ainda mais visíveis quando os 

dados mostram que 44% das viagens domésticas são realizadas por carro, 27% 

utilizando ônibus de linha e 17% de avião. Os 12% restantes dividem-se em outros 

meios menos expressivos: ônibus fretado (5%), van/perueiro (2,5%), navio ou barco 

(1,5%), carona (1%), moto (1%), outros não identificados (1%).  A ausência de 

informações e estatísticas das viagens terrestres é um fator limitador de 

melhores análises para demonstrar as oportunidades que destinos e 

provedores de serviços possuem para ampliar sua oferta e ao mesmo tempo 

levar visitantes a explorar e melhorar a qualidade de sua experiência turística. 

Não existem dados disponíveis sobre viagens terrestres no Brasil de forma 

organizada e em séries históricas. 

O comportamento dos brasileiros em viagens dentro do Brasil 

também evidencia que o aproveitamento dos equipamentos turísticos na área 

de hospedagem também poderá crescer. Na medida em que crescem as viagens 

e se amplia o perfil de consumidores surgirão oportunidades para ampliar a 

utilização de hotéis, e é isso que as pesquisas demonstram. Conforme aponta o 

mesmo estudo da FIPE, quando realizam viagens, quase 62,8% dos brasileiros se 

hospedam em casas de amigos e parentes; ficando para os meios de hospedagem, 

em diferentes categorias, 25% da opção, divididos em hotéis, resorts e pousadas. 

Os demais (12,2%) dividem-se entre imóvel alugado (4,1%) e próprio (3,7%), 

camping ou albergue (0,7%), colônia de férias (0,7%), motel ou pensão (0,4%), 

outros não identificados (2,6%).  A utilização de hotéis e similares está diretamente 

ligada à renda dos viajantes, não obstante se verifique que o surgimento de hotéis 

econômicos seja uma grande oportunidade de mercado, quando uma das 

componentes das viagens que determina a qualidade da experiência é também se 

hospedar em lugares que ofereçam opções complementares de lazer não 

encontradas nas residências de amigos e parentes. Cabe destacar, conforme 

detalhado na tabela abaixo, que de acordo com a motivação da viagem, o tipo de 

hospedagem escolhido pode mudar, por exemplo, viajantes a negócios utilizam mais 

hotéis do que casas de amigos e parentes. 
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Tabela 59 - Meios de hospedagem utilizados nas viagens domésticas, por motivo 
 

MEIO DE HOSPEDAGEM 
MOTIVO DA VIAGEM 

Lazer Negócios Outros TOTAL 

Casa de amigos/ parentes 68,2 24,7 60,6 62,8 

Hotel 1 a 3 estrelas 8,4 36,8 13,3 12,0 

Pousada 6,9 9,4 5,3 7,0 

Hotel 4 a 5 estrelas 4,4 14,3 3,3 5,3 

Imóvel Alugado 4,5 3,3 1,9 4,1 

Imóvel Próprio 4,2 2,3 1,8 3,7 

Resort 0,8 0,5 0,5 0,7 

Camping ou Albergue 0,6 0,8 1,1 0,7 

Colônia de Férias 0,8 0,1 0,5 0,7 

Motel ou Pensão 0,2 0,4 2,1 0,4 

Outro 1,0 7,5 9,7 2,6 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo 

 

Melhorar o aproveitamento dos equipamentos turísticos existentes, 

combater a sazonalidade por meio de soluções comerciais eficientes (como 

descontos, promoções específicas a públicos especiais e etc.) e aprimorar e 

diversificar a experiência que visitantes podem ter nos destinos brasileiros, 

são fatores que podem influenciar o período das viagens e minimizar os 

efeitos da baixa estação, à medida que forem fomentados por políticas 

públicas dirigidas.  

Com comportamentos diferentes de acordo com a região do país, as 

viagens domésticas ocorrem preponderantemente nos meses de dezembro (18,8%), 

julho (12,1%) e janeiro (11,8%), que são considerados alta estação e coincidem com 

as férias escolares e, por consequência, com as férias de diversas famílias 

brasileiras. As férias são importante fator de mobilização das demandas de viagens 

a lazer. Nos demais meses do ano, há espaço para a oferta de viagens de feriados e 

finais de semana (city breaks), promoções para clientes da melhor idade ou ainda a 

realização de eventos e feiras comerciais, temas que movimentam o mercado 

turístico na baixa temporada. 
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Tabela 60 - Mês de realização da principal viagem doméstica 
 

MÊS DE REALIZAÇÃO DA PRINCIPAL VIAGEM DOMÉSTICA 

Mês % de viagens realizadas 

Janeiro 11,8 

Fevereiro 8,0 

Março 6,6 

Abril 5,5 

Maio 5,1 

Junho 6,5 

Julho 12,1 

Agosto 5,9 

Setembro 6,2 

Outubro 6,8 

Novembro 6,7 

Dezembro 18,8 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo. 

 

O melhor aproveitamento das oportunidades também se configura quando 

é analisada a forma de organização das viagens dos brasileiros, em sua maioria 

sem a utilização de agências de viagens - 90% (FIPE, 2011).  A oferta de 

informações ou venda por meio da internet são recursos utilizados pelos brasileiros 

e que devem ser mais bem explorados pelos destinos no momento de dispor 

informações sobre ofertas de produtos e serviços disponíveis para os diversos tipos 

de visitantes. 

O avanço das viagens e o conhecimento dos destinos turísticos do Brasil 

pelos próprios brasileiros também enfrenta desafios ligados aos serviços públicos e 

privados disponíveis. Na avaliação dos entrevistados identificada na pesquisa da 

FIPE diversos itens foram avaliados como positivos e negativos. 

Conforme demonstrado abaixo, os piores resultados foram apontados 

para os preços considerados ruins, para a segurança, rodovias, a limpeza e a 

infraestrutura. Por outro lado, os serviços de agências de viagens, a hospedagem e 

a gastronomia foram considerados pontos fortes dos destinos visitados. 
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Tabela 61 - Avaliação da principal viagem doméstica no Brasil (%) 
 

AVALIAÇÃO DA PRINCIPAL VIAGEM DOMÉSTICA NO BRASIL 

ITENS AVALIADOS: Positiva Negativa 

Agências de Viagens 96,2 3,8 

Transporte 88,2 11,8 

Rodovias 75,5 24,5 

Hospedagem 93,7 6,3 

Aeroporto 84,7 15,3 

Gastronomia 89,7 10,3 

Sinalização 79,6 20,4 

Informação Turística 80,5 19,5 

Atrativos e passeios 87,0 13,0 

Infraestrutura Urbana 79,0 21,0 

Limpeza 76,5 23,5 

Segurança 73,2 26,8 

Preços 64,6 35,4 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo 

 

O estudo da FIPE/ Ministério do Turismo, também demonstrou os 

destinos turísticos mais visitados pelos brasileiros em viagens domésticas; e ao 

mesmo tempo, listou quais os destinos são “objetos de sonho” de próximas viagens.  

As opções de viagens variam de acordo com a renda mensal das famílias 

estudadas e também com a motivação da viagem, mas, em geral, mantêm-se o 

ranking de cidades conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 62 - Os 10 Destinos mais visitados nas viagens domésticas (%) 
 

DESTINOS MAIS VISITADOS % das viagens realizadas 

São Paulo 5,5 

Rio de Janeiro 3,6 

Salvador 2,2 

Fortaleza 2,1 

Brasília 1,9 
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DESTINOS MAIS VISITADOS % das viagens realizadas 

Recife 1,8 

Natal 1,8 

Curitiba 1,7 

Florianópolis 1,7 

Belo Horizonte 1,5 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo 

 

Conforme o Estudo da FIPE, os destinos mais visitados estão nas 

proximidades dos maiores emissores, analisa o próprio estudo, uma vez que cerca 

de 70% dos movimentos turísticos ocorrem intra regionalmente. Em função disso,  

as principais capitais brasileiras aparecem em destaque, nos primeiros lugares.  

Já quando se trata do desejo de viagens, percebe-se que ainda há muito 

que explorar e conhecer dentro do país, o que é uma grande oportunidade para 

avaliar tipos de produtos desejados, concorrentes e formas de comunicação que 

possam trazer informações que respondam às expectativas dos brasileiros. 

 

Tabela 63 - Os 10 Destinos mais desejados no Brasil (%) 
 

DESTINOS MAIS DESEJADOS (%) 

Fernando de Noronha 13,3 

Fortaleza 10,9 

Rio de Janeiro 10,7 

Salvador 7,0 

Natal 5,4 

Gramado 4,2 

São Paulo 3,8 

Recife 2,9 

Florianópolis 2,8 

Manaus 2,4 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo 
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Ao analisar as viagens domésticas, o estudo FIPE/ Ministério do Turismo 

traçou uma matriz origem/ destino para identificar os polos emissores e receptores 

de visitantes. Sem levar em conta as viagens rotineiras, o levantamento identificou 

que a região Sudeste é responsável pelo grande movimento e entradas e saídas no 

país; a região tem 40,8% do emissivo e 36,5% do receptivo nacional. Já a região 

Nordeste recebe 30% das viagens e responde por 25,8% do emissivo nacional. 

Assim, a região sudeste caracteriza-se por ser predominantemente emissiva e a 

região nordeste por ser receptora de viajantes. 

A tabela abaixo permite visualizar esse movimento origem/ destino no 

Brasil, confirmando a grande importância do mercado regional de viagens 

domésticas. 

 

Tabela 64 - Origens e Destinos das Viagens Domésticas, por Região (%) 
 

REGIÃO DE 
ORIGEM 

REGIÃO DE DESTINO 
TOTAL 

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

Centro-Oeste 5,0 1,7 0,5 2,0 0,7 9,9 

Nordeste 0,9 21,5 0,6 2,4 0,4 25,8 

Norte 0,7 0,8 3,6 0,6 0,2 5,9 

Sudeste 2,8 5,2 0,4 29,0 3,4 40,8 

Sul 0,6 0,8 0,1 2,4 13,8 17,7 

TOTAL 9,9 30,0 5,1 36,5 18,5 100,0 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo. 

 

Além do volume de passageiros que viajam entre as regiões do País, uma 

análise dos gastos desses turistas é fundamental para o estudo econômico do 

turismo e uma melhor compreensão do tipo de produtos, destinos e visitantes que 

cada região pode receber ou promover. Há que observar-se nesse cenário, a 

existência de um equilíbrio entre gastos e receitas, assim como os movimentos 

econômicos que fazem os brasileiros quando se deslocam promovendo a 

distribuição regional do turismo. 

Na tabela abaixo é possível olhar para o percentual de gastos (realizados 

nos movimentos emissivos a partir da região) e receitas (gerados pelo fluxo de 

turistas que a região recebeu) que cada região do Brasil demonstrou no estudo da 

FIPE/ Ministério do Turismo. Grosso modo, seria como uma “balança comercial” das 
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regiões brasileiras considerando a relação entre despesas (gastos) e receitas, mas 

em termos de participação relativa e não em valores.  

A região Nordeste demonstra ser a grande beneficiária dos movimentos 

de visitantes, já que tem participação relativa de 30,8% das receitas geradas pelas 

viagens domésticas e apenas 18,1% na realização dos gastos.  A região Sudeste 

(principal emissor em número de turistas) é a maior em termos de gastos (43,8%), 

mas também das receitas (35%), pois acumula o maior volume de visitantes 

proporcionalmente. Esse dado demonstra mais uma vez o peso e importância 

econômica das viagens intra regionais no turismo doméstico no Sudeste, mas 

também das viagens inter regionais para o nordeste.  

 

Tabela 65 - Participação relativa entre o Emissivo e o Receptivo nos Gastos e 
Receitas das Viagens Domésticas, por Região (%) 
 

REGIÃO 
% Gastos % Receitas 

RELAÇÃO GASTO / 
RECEITA 

1 2 3=1/2 

Centro-Oeste 13,4 10,3 1,3 

Nordeste 18,1 30,8 0,6 

Norte 7,3 5,0 1,5 

Sudeste 43,8 35,0 1,3 

Sul 17,4 18,9 0,9 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo. 

 

Por fim, na tabela abaixo, uma importante relação pode ser observada, dado 

pelo volume de turistas recebidos e as receitas geradas pelos mesmos em cada 

Unidade da Federação. Observando o índice resultante desta divisão (receitas / 

volume), quanto mais próximo da unidade “um”, maior é o equilíbrio na relação entre 

volume de turistas recebido pelo estado e a receita gerada por estes movimentos. 

Quanto maior o índice, melhor é a relação de receita gerada por cada 

turista ou, por outro lado, mais onerosa é a viagem41. Amapá e Alagoas 

                                            
41

 Na pesquisa a receita é calculada com base no gasto de viagem informado pelo entrevistado, sem 
distinguir gastos realmente realizados no destino e outros realizados desde sua origem que não ficam 
no destino,

 
como em passagens aéreas. Neste caso, a maior receita pode ter sido gerada em função 

da necessidade de mais recursos financeiros para realizar a viagem (deslocamentos e/ou estadias 
mais caras). Por este mesmo motivo, não é possível estabelecer com certeza uma relação direta 
sobre a “rentabilidade” do turismo nos destinos, apenas especular. 
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demonstraram os mais altos índices. Quanto mais próximo à “zero”, menos 

“rentável” parece ser a atividade. Ou seja, grosso modo, menor é a receita gerada 

por cada turista. O menor índice registrado foi 0,8 (bastante próximo a 1), pelos 

Estados: Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Roraima. 

 

Tabela 66 - Receptores, Receitas e Número de Turistas, por UF (%) 
 

UF % Receitas 
% Volume 
de turistas 

RELAÇÃO 
RECEITAS/ VOLUME 

SP 18,9 19,4 1,0 

RJ 8,8 8,3 1,1 

PR 6,1 5,7 1,1 

MG 5,4 6,9 0,8 

RS 5,6 6,5 0,9 

GO 5,3 4,9 1,1 

BA 8,7 7,8 1,1 

DF 2,2 1,9 1,1 

PE 4,8 4,8 1,0 

SC 7,2 6,3 1,1 

PA 1,9 2,1 0,9 

CE 5,6 5,5 1,0 

MT 1,4 1,5 0,9 

MA 1,9 2,4 0,8 

AM 1,3 1,2 1,1 

PI 1,5 2,0 0,8 

MS 1,4 1,5 0,9 

ES 1,8 1,9 1,0 

PB 1,9 2,1 0,9 

RN 3,2 2,8 1,1 

AC 0,3 0,3 1,1 

RO 0,4 0,4 1,0 

AL 2,1 1,5 1,4 

TO 0,7 0,8 0,9 

AP 0,2 0,1 1,5 

SE 1,0 1,0 1,0 

RR 0,3 0,3 0,8 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo. 
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A importância do mercado regional em todo o mundo, e no caso do Brasil, 

fica bastante evidente na leitura dos dados apresentados. Nesse sentido, num país 

de dimensões territoriais como o nosso, a importância dos deslocamentos se 

configura em uma variável de grande influência para uma melhor compreensão das 

viagens domésticas e também da mobilidade dos estrangeiros em visita ao país. 

De acordo com a pesquisa FIPE/ Ministério do Turismo Caracterização e 

Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011, a maioria dos 

brasileiros utiliza o transporte terrestre particular ou coletivo em seus 

deslocamentos. As viagens de avião, conforme comentamos acima, são cada vez 

mais frequentes e assumem uma importância grande de acordo com a motivação da 

viagem conforme demonstrado na tabela abaixo. Brasileiros utilizam o carro (44,1%) 

na grande maioria de suas viagens, e os que viajam a negócios utilizam o avião 

(30,1%) como meio de transporte. 

 

Tabela 67 - Meios de Transportes Utilizados nas Viagens Domésticas, por motivo (%) 
 

MEIO DE 
TRANSPORTE 

PRINCIPAL MOTIVO DA VIAGEM (%) 

Lazer Negócios Outros Total 

Carro 47,7 33,6 27,0 44,1 

Ônibus de linha 26,1 23,9 36,1 26,9 

Avião 15,7 30,1 13,5 17,0 

Ônibus de excursão 4,3 3,7 8,8 4,7 

Van/ perueiro 2,1 2,4 6,3 2,6 

Navio ou barco 1,4 1,9 1,7 1,5 

Carona 1,3 0,1 1,3 1,2 

Moto 0,9 0,4 0,6 0,8 

Outros 0,4 3,8 4,7 1,2 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo 

 

Dados do Ministério do Turismo/ FIPE, mostram que o volume total de 

viagens domésticas no Brasil cresceu muito nos últimos anos, saltando de 138,7 

milhões de viagens em 2005 para 197 milhões de viagens em 2012. Ressalta-se que 
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esse número demonstra o total de viagens realizadas, contando pessoas que 

realizaram diversas viagens. A tabela abaixo mostra essa evolução: 

 

Tabela 68 - Total de Viagens Realizadas pelos Brasileiros: 2005-2012 
 

ANO VIAGENS REALIZADAS (EM MILHÕES) 

2005 138,7 

2006 147,1 

2007 156,0 

2008 165,4 

2009 175,4 

2010 186,1 

2011 190,8 

2012 197,0 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo. 

 

O Brasil tem grande dependência do setor aéreo para o desenvolvimento 

de seu turismo doméstico e internacional, neste sentido, a evolução do movimento 

de passageiros é um indicador do crescimento do mercado turístico nos últimos 

anos. A privatização de alguns aeroportos, como o de Guarulhos, por exemplo, torna 

mais difícil a comparação de dados a partir de 2013, já que a INFRAERO monitora 

somente os aeroportos de sua rede. 

Uma análise da evolução dos movimentos domésticos (embarques, 

desembarques e conexões) entre os anos de 2006 e 2012 nos permite observar o 

crescimento dos fluxos de passageiros nos aeroportos da rede INFRAERO. O 

volume de passageiros saiu de 90 para 174 milhões no período, conforme 

demonstrado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 94 - Evolução do Movimento de Passageiros Domésticos na rede 
INFRAERO 2006 a 2012 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing com base nos dados da INFRAERO. 

 

Segundo dados da ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas, 

em 2012 houve um crescimento de 6,9% do movimento doméstico de passageiros 

em relação a 2011, o que faz do Brasil o terceiro mercado doméstico da aviação 

mundial com cerca de 84 milhões de consumidores. 

Na tabela abaixo é possível acompanhar a evolução dos desembarques 

domésticos de 2011 para 2012, que saltou de 79 para quase 85 milhões. 

 

Tabela 69 - Desembarques Domésticos 2011-2012 - janeiro a dezembro 
 

Mês 

DESEMBARQUES DE PASSAGEIROS 
Variação 
% 2011 

2012 

2011 2012 

Regulares 
Não 

regulares 
Total Regulares 

Não 
regulares 

Total 

Total 77.083.904 2.160.352 79.244.256 82.631.859 2.231.834 84.863.693 7,09 

Janeiro 6.614.810 265.887 6.880.697 7.364.638 224.088 7.588.726 10,29 

Fevereiro 5.463.785 152.538 5.616.323 6.111.656 175.337 6.286.993 11,94 

Março 6.264.685 167.466 6.432.151 6.544.794 175.766 6.720.560 4,48 

Abril 6.433.187 160.343 6.593.530 6.792.803 190.279 6.983.082 5,91 

Maio 6.218.142 160.254 6.378.396 6.660.477 159.814 6.820.291 6,93 

Junho 5.943.440 175.758 6.119.198 6.705.893 188.656 6.894.549 12,67 

Julho 7.239.739 198.830 7.438.569 7.943.476 193.169 8.136.645 9,38 

Agosto 6.657.798 161.118 6.818.916 7.120.519 172.757 7.293.276 6,95 

0 

20.000.000 

40.000.000 

60.000.000 

80.000.000 

100.000.000 

120.000.000 

140.000.000 

160.000.000 

180.000.000 

200.000.000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 



 

768  

 

Mês 

DESEMBARQUES DE PASSAGEIROS 
Variação 
% 2011 

2012 

2011 2012 

Regulares 
Não 

regulares 
Total Regulares 

Não 
regulares 

Total 

Setembro 6.516.479 162.829 6.679.308 7.000.645 184.283 7.184.928 7,56 

Outubro 6.400.474 231.914 6.632.388 7.009.850 187.802 7.197.652 8,52 

Novembro 6.422.216 159.350 6.581.566 6.686.570 173.687 6.860.257 4,23 

Dezembro 6.909.149 164.065 7.073.214 6.690.538 206.196 6.896.734 -2,5 

 
Fonte: Ministério do Turismo/ INFRAERO. 

 

Já em 2013, segundo dados da ANAC - Agência Nacional de Aviação 

Civil, o mercado nacional tem diminuído seu ritmo de crescimento em relação a 

2012. Entre janeiro e agosto de 2013 a demanda por transporte aéreo doméstico de 

passageiros (passageiros-quilômetros pagos transportados) teve uma pequena 

queda de 0,08% em relação ao mesmo período do ano anterior. No mês de agosto 

de 2013, comparando com 2012, a demanda caiu 0,42%; isso ocorreu após cinco 

anos consecutivos de crescimento da demanda doméstica em agosto. 

 

 

1.3 O Turismo em Belo Horizonte 

 

 

Durante a elaboração do Plano Horizonte, a ausência de dados 

estatísticos foi demonstrada no relatório final como um dos problemas para a 

melhor compreensão do trabalho, sobretudo a ausência de dados sobre o 

fluxo turístico na cidade. À época, foram utilizadas as informações dos postos de 

informação turística da Belotur; a pesquisa da demanda turística realizada entre 

2003 e 2004; assim como duas pesquisas de demanda turística realizadas pela 

Belotur em 1999 e em 2002.  

Para complementar a base de dados para o diagnóstico do Plano 

Horizonte foi realizada em junho de 2006 a Pesquisa de Opinião do Turista Atual, 

pela Belotur através do Gauss Estatística e Mercado.   

Para atualizar o Plano Horizonte serão utilizados esses dados disponíveis 

hoje e os dados atuais levantados na Pesquisa de Demanda Turística Nacional e 
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Internacional realizada na Etapa 1, salientando-se que a ausência de uma série 

histórica e a comparação de dados de diferentes pesquisas podem trazer distorções; 

nesse sentido recomenda-se a observação dos dados mais recentes que podem 

servir de balizadores. 

 

 

1.3.1 A DEMANDA TURÍSTICA INTERNACIONAL EM BELO HORIZONTE, 

SEGUNDO O MINISTÉRIO DO TURISMO 

 

 

A chegada de estrangeiros a Belo Horizonte é um fenômeno novo, que 

ganhou força com a vinda de novos voos internacionais, o que ocorreu após a 

elaboração do Plano Horizonte.  De acordo com os dados do Ministério do Turismo, 

165 mil estrangeiros visitaram Belo Horizonte em 2004; já em 2005 o volume de 

turistas de outras nacionalidades chegou a 310 mil visitantes.  

Para conhecer melhor quem são atualmente esses visitantes e como eles 

chegaram à capital mineira, assim como entender suas motivações e 

comportamentos de viagens, analisaremos alguns dados da demanda turística 

internacional do Ministério do Turismo apresentados a seguir.  

No entanto, são necessárias algumas ponderações sobre a posição da 

cidade conforme os dados apresentados anteriormente na Tabela: Cidades mais 

visitadas pelos estrangeiros em visita ao Brasil, por motivo. Conforme observado 

naquela tabela, Belo Horizonte aparece entre as cidades mais visitadas por “Outros 

Motivos”, com 5,5% dos visitantes. Nos comentários sobre esta tabela na análise do 

turismo internacional do Brasil, mencionamos que Belo Horizonte perdeu espaço 

para outras cidades brasileiras tanto por “Outros Motivos”, que em 2001 a colocava 

em terceiro lugar com 5,9% dos turistas, como por “Negócios e Eventos”, quando a 

cidade ocupava em 2011 o quarto lugar com 3,8% dos visitantes. 

A tabela abaixo traz informações complementares e atualizadas sobre os 

estrangeiros que visitaram Belo Horizonte entre 2006 e 2012: 
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Tabela 70 - Perfil dos turistas estrangeiros em viagem ao Brasil e Belo Horizonte - 
2006-2012 / Características e organização da viagem 
 

CARACTERÍSTICA DA VIAGEM 

PAÍS DE RESIDÊNCIA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 (%) 

Estados Unidos 29,8 29,1 29,4 33,9 27,7 25,7 21,9 

Itália 9,2 8,4 11,8 6,3 9,3 8,1 9,0 

Argentina 11,0 4,2 5,8 6,0 7,6 9,5 6,1 

França 4,7 7,8 4,0 5,9 5,4 5,3 5,9 

Portugal 7,8 9,0 4,4 3,7 2,1 5,6 5,8 

Alemanha 5,6 5,7 3,7 5,4 4,3 7,5 5,2 

Peru 2,0 2,0 2,2 0,8 1,6 2,2 4,8 

Espanha 5,3 3,6 5,0 3,2 3,5 4,9 4,3 

Chile 0,8 4,8 4,8 2,3 3,2 2,5 3,9 

Canadá 1,6 1,2 2,2 2,4 2,8 1,9 3,4 

Motivo da viagem (%) 

Lazer 9,0 9,1 12,0 9,4 9,9 13,1 10,7 

Negócios, eventos e 
convenções 

32,3 31,8 34,8 25,1 32,8 31,7 28,9 

Outros motivos 58,7 59,1 53,2 65,5 57,3 55,2 60,4 

Motivo da viagem a lazer (%) 

Sol e praia 39,2 26,8 15,2 32,6 32,0 20,3 14,1 

Natureza, ecoturismo ou 
aventura 

16,8 39,8 46,6 19,3 32,7 38,1 38,5 

Cultura 40,2 29,2 26,9 39,4 18,0 30,9 39,9 

Esportes - - 6,5 4,4 14,3 2,9 1,0 

Diversão noturna - - 1,6 - 0,7 3,0 4,9 

Viagem de incentivo - 3,5 - - - - - 

Outros 3,8 0,7 3,2 4,3 2,3 4,8 1,6 

Tipo de alojamento utilizado (%) 

Hotel, flat ou pousada 32,4 30,4 36,8 27,2 32,6 37,9 35,2 

Casa de amigos e parentes 55,3 59,0 54,0 61,3 58,2 53,8 55,5 

Casa alugada 1,9 1,6 1,1 1,8 1,6 2,3 1,4 

Camping ou albergue 0,9 1,2 0,4 0,6 0,2 0,1 2,5 

Casa própria 7,7 6,5 5,9 6,3 6,2 4,4 4,3 

Resort - - 0,1 0,2 0,3 0,2 - 

Outros 1,8 1,3 1,7 2,6 0,9 1,3 1,1 
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Composição do grupo 
turístico 

(%) 

Sozinho 62,7 58,2 58,9 54,5 60,4 66,5 60,7 

Família 12,2 16,3 11,1 15,4 13,2 10,1 11,9 

Casal sem filhos 12,9 11,1 11,8 11,7 10,4 8,1 12,7 

Amigos 5,8 7,6 7,4 9,2 5,8 4,7 7,0 

Outros 6,4 6,8 10,8 9,2 10,2 10,6 7,7 

Fonte de informação (%) 

Internet 12,2 19,3 22,4 27,3 27,6 30,0 25,5 

Amigos e parentes 52,3 53,6 39,2 39,0 37,2 31,1 42,8 

Viagem corporativa 22,4 16,3 24,1 19,4 22,2 25,9 20,4 

Agência de viagens 5,1 3,9 7,5 7,6 5,7 7,0 4,2 

Guias turísticos impressos 3,8 1,5 2,4 3,4 1,9 1,0 0,8 

Feiras, eventos e congressos - 2,3 1,6 0,7 3,0 1,7 3,8 

Folders e brochuras - - - - - - 0,6 

Outros 4,2 3,1 2,8 2,6 2,4 3,3 1,9 

Grau de Satisfação sobre a viagem 

Nível de satisfação com a 
viagem 

(%) 

Superou 20,9 24,0 19,3 25,0 23,0 22,4 20,7 

Atendeu plenamente 61,3 56,1 63,6 62,4 56,2 54,7 52,0 

Atendeu em parte 14,9 15,8 15,1 11,3 18,6 20,6 23,3 

Decepcionou 2,9 4,1 2,0 1,3 2,2 2,3 4,0 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2006- 2012 - Ministério do Turismo. 

 

A tabela mostra a predominância de visitantes dos Estados Unidos, 

Europa e alguns países sul-americanos a Belo Horizonte, notando-se na série 

histórica uma queda dos europeus e um pequeno aumento dos sul-americanos. 

A motivação principal das viagens é bastante diferente da média 

brasileira, quando “negócios e eventos” e, sobretudo, “outros motivos” predominam 

como motivações principais dessas viagens. Este último com significativa 

participação de 60%. Tendo em vista que a pesquisa não foi realizada com turistas 

que vieram exclusivamente a Belo Horizonte e que pode agrupar motivações 

diversas de viagem, o tema merece investigação mais apurada. Entretanto, pode 

indicar que muitos chegam a Belo Horizonte para visitar amigos e parentes, por 

exemplo, dos Estados Unidos, país que historicamente recebeu número significativo 
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de imigração de Minas Gerais. Os dados sobre o meio de hospedagem utilizado, 

que é predominantemente “casa de amigos e parentes”, e o principal emissor, que é 

este país (Estados Unidos), corroboram com esta hipótese.  

Ao mesmo tempo, observa-se a importância do turismo de negócios e 

eventos, motivo de viagem de quase 30% dos entrevistados, e a oportunidade do 

turismo de lazer dedicado aos aspectos culturais e de natureza que pode ser mais 

bem explorado por meio da disponibilização de informação e oferta de lazer 

complementar para os visitantes que vieram por negócios ou eventos.  

Os dados específicos sobre gastos e permanência são prejudicados na 

análise pela insuficiência de amostra por motivo de lazer e negócios e eventos, o 

que também demonstra o pouco volume identificado e, provavelmente a perda de 

mercado da cidade em relação a outros concorrentes no Brasil. Sugere-se que estes 

indicadores sejam apurados mais especificamente. 

As fontes de informações dos visitantes que estiveram em Belo Horizonte 

demonstram o importante papel da internet e da opinião dos amigos e parentes para 

a decisão de viagem.  

Cabe ainda destacar que o atendimento das expectativas dos 

estrangeiros em viagem a Belo Horizonte apontam as mesmas tendências 

verificadas para o Brasil. Conforme tratado no capítulo 1.2.1., mesmo tendo suas 

expectativas plenamente atendidas ou superadas, o nível de exigência dos turistas 

internacionais é maior, o que pode influenciar a diminuição do índice de satisfação 

com a experiência no destino, assim como a preocupação com os preços e serviços 

públicos ligados à infraestrutura.  

A evolução da chegada de estrangeiros em Belo Horizonte entre os anos 

de 2006 e 2012 mostra o grande crescimento do potencial internacional da cidade, 

seja para negócios, seja para o turismo de lazer ou visita a amigos e parentes. O 

gráfico abaixo mostra que os desembarques internacionais saíram de 10 mil em 

2006 para 446 mil em 2012. 
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Gráfico 95 - Evolução dos desembarques internacionais em Belo Horizonte - 2006-2012 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing com fonte nos dados da INFRAERO. 

 

 

1.3.2 A POSIÇÃO COMPETITIVA DE MINAS GERAIS E BELO HORIZONTE NO 

TURISMO DOMÉSTICO DO BRASIL 

 

 

A análise da fatia mais importante do mercado turístico de Belo Horizonte 

está no mercado doméstico, influenciado, sobretudo, pelo volume da população local 

e ao mesmo tempo das viagens a negócios. A densidade populacional de Minas 

Gerais leva muitas pessoas a visitar amigos e parentes; e sua economia 

diversificada atrai visitantes por motivo de negócios, eventos e outras atividades 

comerciais e de serviços.  

O estudo de “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico 

no Brasil 2010-2011”, já comentado neste estudo, permite realizar alguns recortes 

que contribuem com a análise da demanda doméstica e permitem entender a 

posição de Belo Horizonte em relação aos demais destinos concorrentes no Brasil.  
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Tabela 71 - Destinos mais visitados pelos Brasileiros 2011 
 

DESTINO VISITADO 
PARTICIPAÇÃO NO FLUXO 
DOMÉSTICO TOTAL (EM %) 

São Paulo 5,5% 

Rio de Janeiro 3,6% 

Salvador 2,2% 

Fortaleza 2,1% 

Brasília 1,9% 

Recife 1,8% 

Natal 1,8% 

Curitiba 1,7% 

Florianópolis 1,7% 

Belo Horizonte 1,5% 

Goiânia 1,5% 

Porto Alegre 1,3% 

 
Fonte: Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil 2010-2011. Ministério do 
Turismo/FIPE. 

 

Os destinos turísticos mais visitados pelos brasileiros em suas viagens 

domésticas são: São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, colocando Belo Horizonte em 

décimo lugar nesse ranking com 1,5% do fluxo global de viagens domésticas em 2011. 

Além das cidades visitadas, a pesquisa buscou identificar os lugares que 

os brasileiros sonham em visitar em seu país, os destinos citados são Fernando de 

Noronha, Fortaleza, outras cidades do nordeste e do sudeste; sem que Belo 

Horizonte fosse citada. 

Fica também confirmada a informação de que as viagens intra regionais são 

maioria entre os brasileiros. Por exemplo, a região sudeste é responsável por 40,8% do 

emissivo e 36,5% do receptivo turístico brasileiro; 79,6% dos turistas que ela recebe são 

moradores do próprio sudeste e, o mesmo ocorre com a origem dos gastos.  

Especificamente, o Estado de Minas Gerais é responsável por 8% do 

mercado emissivo do Brasil e recebe 6,9% dos brasileiros que fazem viagens dentro 

do país, uma relação de 1,2 entre o número de viajantes que saem e aqueles que 

entram no Estado.  

Essa relação é a mesma quando analisados gastos e receitas com as 

atividades turísticas do Estado de Minas Gerais: os mineiros são responsáveis por 
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6,7% dos gastos feitos em viagens domésticas no Brasil e recebem 5,4% das 

receitas de gastos dos brasileiros em viagens no seu território. Esses dados 

colocaram o Estado em terceiro lugar na posição total de visitantes, gastos e 

receitas com a movimentação do turismo doméstico nacional em 2011. 

O gasto médio dos brasileiros em viagens no período analisado foi de 

R$1.128,30 para todo o Brasil, sendo que os principais itens adquiridos foram 

Transportes (28,8%, dos quais 25,9% são nos trajetos “origem-destino-origem” e 

2,9% são em transporte local), Alimentação (20,2%), Hospedagem (13%), Pacote de 

viagem (11,3%), Compras (12,7%) e Passeios Turísticos (5,9%). Com participações 

menos representativas estão os gastos com Diversão noturna (4,4%) e outros não 

especificados (3,7%).   

Essa composição também aponta oportunidades de ampliação da oferta 

de serviços e de atrativos turísticos para um melhor aproveitamento da experiência 

nos destinos e, sobretudo, das opções de conhecer os valores culturais e naturais 

de cada localidade. 

Uma análise ainda mais refinada permite identificar de onde vêm os 

brasileiros que mais deixam receitas no turismo de Minas Gerais. Os paulistas, 

mineiros e cariocas são os que mais gastam em viagens ao Estado de Minas Gerais 

conforme dados da tabela abaixo: 

 

Tabela 72 - Principais Geradores de Receitas em Minas Gerais (%) 
 

MERCADOS PARTICIPAÇÃO % DA RECEITA EM MG 

São Paulo 27,2 

Minas Gerais 25,4 

Rio de Janeiro 15,4 

Goiás 4,9 

Distrito Federal 4,9 

Paraná 3,8 

Espírito Santo 3,3 

Bahia 2,6 

Santa Catarina 2,0 

Mato Grosso 1,6 

Outros 8,9 

 
Fonte: Pesquisa de Demanda - 2011 - Belo Horizonte, Secretaria de Estado do Turismo/ MG. 
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Dados disponibilizados pela INFRAERO nos permitem analisar o avanço 

dos desembarques nacionais de passageiros nos dois principais aeroportos de Belo 

Horizonte: Pampulha e Confins. Nos últimos seis anos, a evolução desses 

desembarques é destaque quando se trata de passageiros domésticos, saltando de 

4,5 milhões em 2006 para 10,7 milhões em 2012, conforme demonstrado na tabela 

abaixo: 

 

Gráfico 96 - Desembarques Domésticos em Belo Horizonte 2006-2012 

 

Fonte: Elaboração própria Chias Marketing com dados da INFRAERO. 

 

 

1.3.3 ESTIMATIVA DE VOLUME DE VISITANTES EM BELO HORIZONTE 

 

Belo Horizonte não dispõe de uma base estatística sobre o volume 

de turistas que permita dimensionar a demanda atual, estudar sua evolução ao 

longo do tempo, analisar tendências, e que seja a base para o estabelecimento 

das metas de crescimento, item fundamental para o planejamento de 

marketing. 

O último dado disponível foi estabelecido no âmbito do PDITS e, de 

acordo com este estudo, em 2010 2,26 milhões de turistas teriam visitado Belo 

Horizonte em 2010.  

Esta deficiência já havia sido apontada pelo Plano Horizonte e, em 

decorrência disso, foram elaboradas duas estimativas de cálculo baseadas nos 

indicadores disponíveis à época.  
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Para atualizar o Plano Horizonte e traçar comparações entre os 

dados existentes em 2006 e os atuais, buscou-se as mesmas fontes, 

disponíveis no Ministério do Turismo e os mais recentes estudos da Belotur 

do recém-criado “Observatório do Turismo” (Primeiro semestre de 2013). 

Estes dados permitem observar algumas dimensões da atividade turística no 

município, indícios de seu crescimento, mas, principalmente, olhar as 

limitações dos indicadores atuais, o que deverá ser considerado nas fases 

propositivas do planejamento. 

Em 2005, no que diz respeito às chegadas de pessoas pelos terminais 

rodoviários de Belo Horizonte, estimou-se que passavam entre 30 e 34% do fluxo 

turístico da cidade, conforme dados das pesquisas de demanda de 2002 e 2004, 

respectivamente.  No mesmo período o número de desembarques foi superior a 7 

milhões de passageiros, abrangendo visitante e turistas.  

Os dados mais recentes, computados de forma diferente e que, portanto, 

não servem como base de comparação direta, demonstram que os desembarques 

de passageiros (visitantes e turistas) nos terminais rodoviários, em 2012, foi de 5 

milhões. Em 2013, entre os meses de janeiro e julho, os mesmos terminais 

registraram uma queda de -7% no número de passageiros desembarcados. 

Certamente, o aumento da renda das famílias e a popularização do transporte aéreo 

influenciou a chegada de passageiros visitantes à cidade, o que abordamos na 

análise dos desembarques aéreos. A pesquisa realizada pela SETUR/MG informa 

que cerca de 66% dos turistas que chegaram a Belo Horizonte em 2012 vieram de 

ônibus e 20% de avião. 

O volume de passageiros nos aeroportos de Pampulha e Confins também 

representa uma forma de análise da evolução do desempenho do turismo, embora 

nos dados da INFRAERO constem passageiros em trânsito, incluindo visitantes e 

moradores da cidade. Também podemos considerar que pessoas que 

desembarquem em Belo Horizonte se desloquem para outras cidades de Minas 

Gerais ou até para outros estados. 

A movimentação de passageiros nos aeroportos de Belo Horizonte 

registrou um crescimento de quase 10% em 2005 depois de um período de 

estagnação nos anos de 2002 e 2004. Após este período, entre os anos de 2006 e 

2012, conforme demonstrado na tabela abaixo, o número de passageiros em trânsito 

saiu de 4,5 milhões em 2006 para quase 11 milhões em 2012. 
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Tabela 73 - Movimento de passageiros nos aeroportos de Confins e Pampulha 2006-2012 

ANO 
PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS DE 

BELO HORIZONTE 

2006 4.518.658 

2007 5.065.286 

2008 5.589.021 

2009 5.968.212 

2010 7.714.423 

2011 9.903.913 

2012 10.726.491 

 
Fonte: INFRAERO 

 

Para a elaboração do Plano Horizonte, as pesquisas de demanda turística 

realizadas pela Belotur informavam os meios de hospedagem utilizados pelo turista 

que visita Belo Horizonte. No comparativo dos levantamentos realizado em de 1999 

e 2002, os dados se mantiveram equilibrados, considerando que aproximadamente 

30% dos turistas em visita à cidade utilizaram a rede hoteleira e entre 40 e 50% se 

hospedaram na casa de amigos e parentes. Os dados mais recentes são da 

Secretaria de Turismo de Minas Gerais e indicam que, em 2012, a utilização da rede 

hoteleira parece ter aumentado junto com a oferta hoteleira em relação ao período 

analisado no Plano Horizonte em 2006. Como são de fontes diferentes, os dados 

não devem ser comparados. Em 2012, entretanto, a pesquisa de demanda da 

SETUR apontou que cerca de 34% dos turistas se hospedaram em hotéis e 61% 

utilizaram a casa de amigos e parentes. 

De acordo com os dados da ABIH publicados no “Perfil Turístico – Belo 

Horizonte 2005”, em 2002 Belo Horizonte dispunha de 7.363 UHs e a taxa média de 

ocupação era de 42%. A pesquisa de demanda turística da SETUR deste mesmo ano 

informa que 29,7% dos turistas se hospedaram em hotéis e apart-hotéis, dos quais 

mais de 66% viajaram sozinhos, 19% viajaram em 02 pessoas e 7,4% em 03 pessoas.  

Para o Plano Horizonte, considerando-se a taxa média de ocupação de 

42% informada pela ABIH e uma estadia média de 5 dias, foi estimado em 1 milhão 

o número de turistas brasileiros que visitavam Belo Horizonte naquele ano. 

Utilizando como base as informações disponibilizadas pelo setor hoteleiro à época, 
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sobre a estadia média de 2 dias, esse número foi estimado para 2 milhões de 

turistas brasileiros anuais. 

Dados da Prefeitura de Belo Horizonte e da ABIH Minas Gerais indicam 

que em 2013 a cidade já dispõe de 9.150 UHs com uma taxa média de ocupação de 

63%. A pesquisa de demanda de 2012 realizada pela SETUR/MG indica que: 

 34% dos visitantes se hospedou em hotéis; 

 70% viajou sozinho; 

 22% viajou com outra pessoa (2 pessoas); 

 A média restante de 8% realizou a viagem com 4 pessoas (estimativa); 

 A permanência média foi de 5,3 dias na cidade. 

 

De acordo com os dados do PDITS, em 2010, BH recebeu 2.257.489 

turistas. Esse dado inclui a cidade e sua região metropolitana, pois considera: 

 8.144 UHs em BH e RMBH; 

 Permanência média de 7,4 dias; 

 Permanência média de 2,9 dias em hotéis; 

 Número de leitos: 9.900 solteiro e 4.688 casal. 

 

A definição dos parâmetros que serão utilizados como referência para o 

estabelecimento das metas será fechada na próxima etapa do trabalho, após a 

disponibilização das memórias de cálculo do PDITS. 

 

 

1.4 O perfil do turista de Belo Horizonte 

 

Para traçar o perfil e conhecer o comportamento e a opinião do visitante 

que viajava a Belo Horizonte, foram utilizadas, durante a elaboração do Plano 

Horizonte, duas fontes principais: os dados preliminares da Pesquisa de Demanda 

do Turismo Doméstico do Ministério do Turismo/ FGV - 2006 e uma pesquisa 

realizada pelo Instituto Gauss do chamado "turista atual" em parceria com a Belotur, 

também em 2006. 

Na atualização do Plano, em 2013, definiu-se como referência, utilizar os 

dados da pesquisa Gauss/ Belotur 2006 por se aproximar mais dos objetivos do 
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estudo e ter sido realizado especificamente para a elaboração do Plano Horizonte. 

Nesse sentido, serão resumidos os principais resultados da Pesquisa Gauss/ Belotur 

2006 e na apresentação dos dados de 2012 e 2013 serão feitos comentários sobre 

dados relevantes que sofreram alterações significativas e que possam ser 

comparados; para estas análises serão utilizados os dados do Observatório de 

Turismo da Belotur e os dados da pesquisa da demanda da SETUR/MG. Ressalta-

se que a atual base de dados e análise existente na Belotur, que mensalmente 

coleta dados do perfil e comportamento do turista tem grande importância para este 

trabalho porque se configura em uma série histórica, passível de comparação, fato 

que não ocorre com as pesquisas realizadas no Plano Horizonte que tiveram 

metodologias diferentes. 

 

 

1.4.1 PRINCIPAIS RESULTADOS DO PERFIL E COMPORTAMENTO DO TURISTA 

QUE VISITOU BELO HORIZONTE EM 2006 - PESQUISA GAUSS/BELOTUR 2006 

 

 

A maioria dos turistas entrevistados na pesquisa era do sexo masculino 

(53%), pertencentes à faixa etária que vai de 18 anos a 34 anos 53%, com nível de 

escolaridade predominante de ensino médio 35%. Dentre as principais profissões 

dos turistas que afirmaram estar trabalhando à ocasião, destaca-se: funcionário de 

empresas privadas 38%, funcionário público 16%, autônomo 14% e empresário 

comerciante 10%. 

O maior fluxo de turistas era proveniente do próprio estado de Minas 

Gerais 53%, os demais 47% eram pulverizados por todo território nacional e exterior 

(4%).  Dentro do território nacional destaca-se o fluxo de pessoas oriundas de São 

Paulo 9%, Espírito Santo 8%, Rio de Janeiro 6%. Entre os 4% de turistas 

estrangeiros a maioria era dos Estados Unidos. 

Sete a cada dez entrevistados (75%) já haviam visitado a capital mineira 

em ocasiões anteriores. Durante o período da pesquisa 51% estava viajando 

sozinho; 15%, com amigos, e 12% viajava em grupo.  

O turismo de lazer foi apontado como o principal motivo da viagem à Belo 

Horizonte por 59% dos entrevistados, seguido de 40% que informaram ter vindo a 
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capital de mineira para visitar amigos/parentes, 15% para realizar negócios, 14% 

para participar de eventos realizados.  

Como principal motivo da escolha de Belo Horizonte como destino 

(pergunta aberta), foi citado: a existência de amigos e parentes na cidade (27%), as 

opções de lazer (20%) e realizar compras (11%), considerando múltiplas respostas.  

Na preparação da viagem a consulta a parentes e amigos foi a primeira 

fonte de informações apontada por 65% dos turistas, seguido pela internet que foi 

apontada por 26% como a segunda fonte.  

“Compras” foi a atividade realizada por 56% dos turistas, seguida de 

“visita a museus e monumentos” (26%).  

O tempo de permanência dos visitantes à época foi de 4 a 10 dias para 

30% deles e, 22% permaneceram por mais de 10 dias, se somado os dois 

percentuais temos 52% da amostra que permaneceu na cidade por mais de 4 dias. 

Esse dado pode ser mais bem compreendido quando se avalia o tipo de 

hospedagem utilizada na viagem 54% permaneceram em casa de amigos/parentes.  

A cidade de Belo Horizonte foi associada pelos entrevistados a aspectos 

relacionados com as belezas da cidade (11%), mencionando as palavras 

boa/bonita/maravilhosa/beleza; e, 8% a amigos/parentes/família. As circunstâncias 

da convivência na cidade são lembradas na segunda associação feita ao município: 

8% associam a cidade às palavras agitada/movimentada/muitas 

pessoas/barulho/confusão.  

As cores verde e azul foram as mais associadas à cidade, com os 

respectivos percentuais 36% e 21%. 

Foi solicitado aos entrevistados que analisassem alguns aspectos da 

viagem. Verificou-se uma avaliação positiva para os 20 itens citados. Elencou-se 

aspectos relacionados à infraestrutura da cidade (limpeza urbana, segurança 

pública), estrutura para recebimento do turista (aeroportos, rodoviária, serviço de táxi 

e transporte coletivo, hospedagem), opções de lazer na cidade (compras, vida 

noturna, restaurantes, gastronomia). Alguns índices se destacam como por exemplo 

65,4% não conhecem ou não utilizam postos de informações turísticas, 61,5% não 

utilizam ou conhecem material turístico da cidade.  

De uma forma geral os turistas entrevistados pela Pesquisa Gauss/ 

Belotur 2006 gostaram da experiência de visitar Belo Horizonte, visto que, somando 
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os percentuais de excelente e bom temos o índice de 87% para a avaliação da 

cidade em termos gerais.  

Perguntados sobre o que mais gostou na cidade 16% apontaram a 

variedade de locais para a realização de compras. Entre os aspectos que causaram 

insatisfação com a cidade foram apontados por 12% a sensação de insegurança da 

cidade e a dificuldade de deslocamento proporcionada pela desorganização do 

trânsito local.  

Contudo de três a cada dez entrevistados gostaram de tudo na cidade. 

Tal fato leva 78% a afirmar que a viagem correspondeu totalmente a sua 

expectativa. Tal dado deve ser analisado com cuidado, já que, a pesquisa aponta 

que grande parte dos turistas foi motivada a vir à cidade não em função de atrativos 

que ela oferece, mas sim por ela abrigar familiares ou até mesmo eventos. Podemos 

dizer que a maioria dos turistas entrevistados veio a Belo Horizonte por atividades 

específicas que não estão relacionadas diretamente com atrativos turísticos da 

cidade. A consultoria avaliou que tais turistas poderiam ser motivados a se 

deslocar para outras localidades caso esse fator motivador sofresse alteração, 

como por exemplo, a mudança de um familiar ou amigo, preços mais atrativos 

em outras cidades ou a realização de eventos em outros destinos. 

 

 

1.4.2 CARACTERIZAÇÃO DO TURISTA ATUAL E SEU COMPORTAMENTO DE 

VIAGEM A BELO HORIZONTE 

 

 

Estudo mais recente da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais 

traz informações relativas ao perfil do visitante que visitou Belo Horizonte em 2012. 

As informações resultantes desse trabalho não diferem muito de pesquisas 

anteriores ou similares, e são as fontes mais atuais e recentes encontradas para 

analisar o perfil da demanda turística da cidade. Os dados coletados sugerem a 

presença de brasileiros e estrangeiros, mas não foi encontrada amostragem 

significativa de estrangeiros para fazer uma diferenciação de nacionalidade, 

estaremos, portanto considerando as informações para o público estrangeiro que 

foram apresentadas anteriormente neste estudo (demanda internacional em Belo 

Horizonte), e os dados abaixo para a demanda nacional, que é mais significativa. 
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Passamos a analisar as principais informações. A origem dos visitantes é, 

em sua maioria, do Estado de Minas Gerais, seguidos de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Espírito Santo e Bahia, o que não difere muito dos dados coletados em 2006, 

apenas apresentam novas origens de visitantes do sul do país. 

 

 

Gráfico 97 - Origem dos turistas que visitaram Belo Horizonte em 2012 
 

 

Fonte: Elaboração própria Chias Marketing com dados da SETUR/ MG. 

 

 

Os principais atrativos destacados pelos turistas que vieram a lazer foram: 

a cultura e a diversão noturna, seguidos de ecoturismo, eventos e gastronomia. 
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Tabela 74 - Principais atrativos visitados pelos turistas que vieram à Belo Horizonte 
a lazer em 2012 

 

PRINCIPAL ATRATIVO VISITADO % 

Turismo cultural (visitar patrimônio histórico, conhecer cultura) 22,0 

Diversão noturna 22,0 

Ecoturismo (buscar contato com a natureza) 15,0 

Eventos/ Festivais (shows, eventos, festivais) 15,0 

Gastronomia 14,0 

Turismo de aventura (prática de esportes de aventura) 3,0 

Assistir jogo 3,0 

Atividades em fazenda/ Turismo rural 2,0 

Turismo religioso 2,0 

Não sabe/ não respondeu 2,0 

Fonte: Elaboração Chias Marketing, com dados da SETUR/ MG 2012. 

 

 

Esses viajantes, 70% estavam sozinhos, sendo que, do total, 61% se 

hospedou em casas de amigos e parentes e 34% em hotéis e pousadas. Os dados 

da pesquisa Gauss/Belotur 2006 não apontavam muitas diferenças em relação a 

2012, mas os viajantes exclusivamente a negócios foram excluídos da amostra, não 

sendo recomendada a comparação direta em função das diferenças metodológicas 

entre os dois estudos.   Em 2005, 51% viajavam sozinhos, 54% se hospedavam na 

casa de amigos e parentes e 27% se hospedavam em hotéis. 

O índice de satisfação das viagens é alto, para 89% dos turistas a viagem 

atendeu plenamente ou superou as expectativas dos visitantes.  

As principais motivações da viagem dos turistas que vieram a Belo 

Horizonte em 2012 foram negócios e visitas a amigos e parentes. Destaca-se que a 

motivação para Tratamento de Saúde aparece como importante fator de visita à 

cidade. 
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Tabela 75 - Principal motivo da viagem a Belo Horizonte em 2012 
 

PRINCIPAL MOTIVO DA VIAGEM % 

Negócios 33,0 

Visita a Amigos e Parentes 32,0 

Saúde (Tratamento/ consulta médica) 11,0 

Lazer/ Passeio 8,0 

Compras 7,0 

Estudo ou cursos 4,0 

Congressos e convenções 2,0 

Resolver assuntos particulares 1,0 

 
Fonte: Elaboração própria Chias Marketing com dados da SETUR/ MG 

 

Fizemos uma comparação de algumas variáveis de acordo com o 

principal motivo da viagem abaixo, o que permite analisar de forma separada 

aqueles turistas que vieram a negócios e aqueles que estiveram em visita a amigos 

e parentes em 2012. Destaca-se o fato de que os viajantes a negócios utilizam 

hotéis, são preponderantemente do sexo masculino e gastam mais. 

 

Tabela 76 - Comparação de variáveis por motivo de viagem a Belo Horizonte – 2012 
 

VARIÁVEL 
MOTIVAÇÃO PRINCIPAL 

Visita amigos/parentes Negócios 

Hospedagem Casa de amigos Hotel 

Sexo Masculino e feminino Masculino 

Idade média 
21 a 30 anos (34%) 
31 a 40 anos (20,7%) 

21 a 30 anos (36,5%) 
21  a 40 anos (25,8%) 

Permanência 5,9 dias 6,4 dias 

Gasto médio diário R$   51,00 117,00 

 
Fonte: Elaboração própria Chias Marketing com dados da SETUR/ MG. 

 

Quanto à forma de organização da viagem em 2012, a pesquisa mostra 

que 78% dos turistas viajou sem pacotes e 21% teve sua viagem organizada pela 

empresa em que trabalha; em 2006 83% dos turistas ntrevistados haviam preparado 

sua viagem sozinhos. Os turistas que visitaram a cidade em 2012 chegaram, em sua 
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maioria, de ônibus (66%) e outros 20% de avião; sendo que a grande maioria deles 

não havia visitado a cidade antes (84%). 

As principais atividades realizadas na cidade foram compras (21%), 

contatos profissionais (20%), city tour (12%), diversão noturna (10%) e visita a 

amigos e parentes (10%), dentre outras. 

A grande maioria dos turistas (93%) disse que voltaria a Belo Horizonte nos 

próximos dois anos para visitar amigos e parentes (35%) e fazer negócios (33%), sendo 

que 18% disse que voltaria a lazer. Esses turistas (46%) também informaram que em 

suas próximas viagens a lazer iriam viajar para lugares de sol e praia. 

Destacam-se ainda, na pesquisa SETUR/MG 2012 alguns aspectos da cidade 

que foram analisados pelos turistas. Vale ressaltar que alguns destes aspectos também 

foram mencionados na pesquisa Gauss/Belotur 2006 como insatisfatórios. 

 Os principais motivos de insatisfação dos turistas em 2012 foram o 

comércio, a segurança, a falta de opções de lazer, a falta de 

hospitalidade, o transporte público e a limpeza e sinalização da cidade; 

 Os principais atrativos que representam a cidade na opinião dos 

entrevistados foram: a Lagoa da Pampulha (12%), os Parques (8%), o 

Comércio (5%), os Bares (4%), Praças (4%), o Mineirão (4%) e a 

comida local (4%). Destaca-se que 10% dos entrevistados disseram 

que não sabiam quais eram os atrativos da cidade. 

 

 

 

1.5 O setor turístico de Belo Horizonte 

 

 

Nesta seção são compilados dados dos principais setores de serviços 

turísticos que foram estudados na Pesquisa de Produtos da Etapa 1. São 

consideradas as atividades que existem fundamentalmente para o atendimento da 

demanda turística e que deixariam de existir em quantidade significativa quando da 

ausência ou pela redução expressiva do volume de visitantes42, sendo:  

                                            
42

 A Organização Mundial do Turismo (OMT), nas recomendações do marco conceitual para a 
formulação das contas satélites, lista 170 atividades específicas do turismo relacionadas ao consumo 
dos visitantes nos destinos. No Brasil, foram feitos estudos nesse sentido, no entanto, a base de 
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 Meios de hospedagem; 

 Alimentos e bebidas; 

 Agências de receptivo; 

 Espaços e serviços para eventos; 

 Postos de Informação Turística. 

 

No planejamento de marketing este estudo é determinante para entender 

as capacidades de atendimento do turismo de Belo Horizonte, quantitativa e 

qualitativamente. 

Além do PDITS e do Plano Horizonte, para Pesquisa de Produto foram 

consultadas outras fontes como o CADASTUR, o índice de competitividade do 

turismo, os dados oficiais veiculados no site promocional da Belotur e no Guia 

Quatro Rodas. Para cada área específica de serviço ainda foram acessadas e 

consultadas fontes setoriais. Este capítulo retoma, portanto, os principais 

indicadores que já haviam sido abordados na Etapa 1 do trabalho.  

 

 

1.5.1 MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

 

Para a análise da oferta de meios de hospedagem em Belo Horizonte 

foram utilizadas fontes secundárias abaixo indicadas pela ABIH/MG, na qual se 

procurou identificar as principais questões que norteiam o setor de hospedagem na 

capital mineira. O levantamento realizado em 2005 indicava que o parque hoteleiro 

da cidade, incluindo Contagem e Betim, contava com 89 estabelecimentos somando 

7.893 unidades hoteleiras (UHs).  

Existem algumas pesquisas e bases de dados quantitativos sobre a oferta 

hoteleira de Belo Horizonte e algumas apresentam também variáveis qualitativas. 

Destacamos a seguir as mais relevantes e consultadas para esta avaliação:  

 O Inventário da Oferta Atual de Unidades Habitacionais dos Meios de 

Hospedagem em Belo Horizonte e em seu Entorno de 2010, realizado 

                                                                                                                                        
dados estatísticos do setor para os serviços ainda é incipiente.  As 170 atividades podem ser 
consultadas no documento: Economia do Turismo - Uma perspectiva Macroeconômica 2003-2006 
(IBGE) apud Cuenta satélite de turismo: recomendaciones sobre el marco conceptual. Nueva York: 
Naciones Unidas; Madrid: Organización Mundial del Turismo, 2001. 149 p 
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pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e 

Contábeis de Minas Gerais da Universidade Federal de Minas Gerais 

(IPEAD/UFMG) mapeou os meios de hospedagem da capital mineira, 

região metropolitana e os municípios localizados em um raio de até 

100 quilômetros de Belo Horizonte;  

 Pesquisa de Serviços de Hospedagem 2011 (PSH) – municípios das 

capitais, regiões metropolitanas e regiões integradas de 

desenvolvimento –, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e disponível no sítio eletrônico da instituição 

(http://www.ibge.gov.br acesso em 03 set. 2012), é uma pesquisa de 

abrangência nacional, que considera os diferentes tipos de meios de 

hospedagem e as categorias correspondentes; 

 Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais 

(ABIH/MG), em seu sítio na internet (www.abihmg.com.br), 

disponibiliza dados oficiais, referentes ao ano de 2009, da hotelaria de 

Belo Horizonte e região de entorno, até 100 km de distância;  

 Belotur, na seção “hospedagem” do sítio promocional, publica dados 

sobre o número de estabelecimentos por região administrativa e tipo 

(albergue, apart-hotel, pousada, hotel, hotel de lazer, motel, pensão, 

alojamento, camping e outros); na seção “negócios e eventos”, item 

“cidade para os negócios”, apresenta dados sistematizados pela 

ABIH/MG e a Secretaria Extraordinária da Copa de Minas Gerais 

(SECOPA/MG), relacionados à quantidade de estabelecimentos, 

categoria e previsão de novos empreendimentos hoteleiros;  

 Placar da Hotelaria 2015, projeto do Fórum de Operadores Hoteleiros do 

Brasil (FOHB) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), 

faz o monitoramento da oferta hoteleira das 12 cidades sedes da Copa 

de 2014, considerando a expansão por meio da implantação de novos 

empreendimentos e a evolução da taxa média de ocupação (disponível 

no endereço eletrônico www1.sp.senac.br/hotsites/gd3/placar_hotelaria; 

 O Guia Quatros Rodas edição 2013, publicado pela Editora Abril, que 

classifica os meios hospedagem em 6 diferentes categorias: luxo, muito 

confortável, confortável, médio conforto, simples e muito simples; além 
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de destacar aspectos como o ambiente ou localização, o charme das 

instalações e serviços, vista panorâmica e sustentabilidade.  

 

Das fontes consultadas, apenas a ABIH/MG disponibiliza informações 

referentes ao total de estabelecimentos, UHs e leitos, as demais informam um ou 

outro e a comparação dos dados, quando possível, revela algumas diferenças:  

 

Tabela 77 - Oferta hoteleira de Belo Horizonte – estabelecimentos, UHs e leitos 
 

FONTES DE DADOS DE MEIOS DE 
HOSPEDAGEM 

N
o
 de 

estabele-
cimentos 

N
o
 de UHs N

o
 de leitos 

ABIH/MG 103
43

 8.365 18.068 

Inventário IPEAD/UFMG 2010 118 4.532  

Belotur – seção “hospedagem” 166   

Belotur – seção “negócios e eventos” 107
44

  17.921 

PSH IBGE 291  13.353 

Placar da Hotelaria 2015
45

 
  6.281 

CADASTUR 
64   

Guia Quatro Rodas  
80   

 
Fontes: ABIH/MG, inventário IPEAD/UFMG 2010, Belotur, PHS IBGE, Placar da Hotelaria 2015, Guia 
Quatro Rodas. 

 

Nas fontes consultadas, observa-se ainda que: 

 O inventário IPEAD/UFMG identificou 428 meios de hospedagem no 

município de Belo Horizonte, mas destacou 118 em função do porte e 

padrão dos empreendimentos; 

 No entorno da capital mineira, em um raio de até 100 quilômetros de 

distância, a oferta hoteleira varia entre 207 estabelecimentos, com 

12.273 leitos, segundo a Belotur, ou 279 empreendimentos, com 

aproximadamente 16 mil leitos, conforme os dados da ABIH/MG para 

o ano de 2009; 

                                            
43

 Mais 4 hotéis teriam sido inaugurados após 2009, segundo informou a Presidente da ABIH/MG na 
entrevista realizada para esta pesquisa, totalizando 107 estabelecimentos hoteleiros em Belo 
Horizonte  
44

  Na seção “eventos e negócios”, item “cidade para negócios”, considera como meios de 
hospedagem oficiais os hotéis, hotéis de lazer, pousadas e albergues.  
45

 www1.sp.senac.br/hotsites/gd3/placar_hotelaria acessado em 14/11/2012 
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 De acordo com os dados da PSH, Belo Horizonte representa 5,8% da 

oferta hoteleira entre as capitais de estado e o Distrito Federal.  

 

O inventário IPEAD/UFMG 2010, a Belotur e a PSH disponibilizam 

informações quanto à composição do tipo hospedagem, mas os dados são 

discrepantes, conforme evidencia o gráfico do quadro abaixo.  

 

 

Gráfico 98 - Oferta hoteleira de Belo Horizonte – por tipo de hospedagem 

 

Fonte: Inventário da Oferta Atual de Unidades Habitacionais dos Meios de Hospedagem em Belo 
Horizonte e em seu Entorno. IPEAD/UFMG, 2010. Pesquisa de Serviços de Hospedagem – PSH 
2011. IBGE. 

 

 

A Belotur disponibiliza dados sobre a distribuição geográfica dos 

estabelecimentos hoteleiros de Belo Horizonte, utilizando como referência as regiões 

administrativas municipais. A região Centro-Sul concentra mais de 60% da oferta 

hoteleira atual da cidade, seguida pela Pampulha, onde estão localizados 15% dos 

hotéis. 
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Gráfico 99 - Oferta hoteleira de Belo Horizonte – distribuição por região administrativa 

 

Fonte: Belotur, elaboração Chias Marketing. 

 

O monitoramento da taxa média de ocupação hoteleira é feito pela 

ABIH/MG, que desde 2007 adota um sistema online para o acompanhamento diário 

do desempenho dos meios de hospedagem quanto à ocupação, valor da tarifa e 

número de apartamentos em operação. Essa ferramenta é chamada de Cesta 

Competitiva e os empreendimentos monitorados participam por adesão. Os 

resultados mostram um crescimento progressivo no período de 2005 a 2008, o 

decréscimo em 2009 e a retomada do índice de 68% a partir de 2010, conforme 

mostra o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 100 - Evolução da taxa média de ocupação hoteleira Belo Horizonte 2005-2011 

 

Fonte: ABIH/MG. 
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A taxa média de ocupação hoteleira em Belo Horizonte gira em torno de 

64%, o crescimento no período entre 2005 e 2011 apresentou resultados positivos, a 

exceção do ano de 2009, quando registrou uma retração de aproximadamente 7% 

(ou 5 pontos percentuais) sobre o ano anterior.  

A diminuição da taxa de ocupação em 2009 não encontra explicações nos 

dados disponibilizados pela ferramenta da Cesta Competitiva, mas provavelmente 

ela é consequência da crise econômica mundial que se instalou no final de 2008 e 

que afetou seriamente alguns setores da economia brasileira, especialmente a 

mineração, com prejuízos para a demanda hoteleira; a melhora dos índices de 

ocupação hoteleira em 2010 pode ter sido influenciada pelo crescimento de outras 

atividades econômicas. De qualquer forma, os indicadores apontam oscilações 

importantes na ocupação hoteleira entre os meses e o período da semana.  

 

Gráfico 101 - Taxa média mensal de ocupação hoteleira em Belo Horizonte 2010-
2011 – sazonalidade 

 

Fonte: ABIH/MG. 

 

Dezembro e Janeiro são os meses que registram a menor taxa de 

ocupação hoteleira em Belo Horizonte. Nos dois anos analisados o índice ficou em 

torno de 50 a 55%.  O período de maior alta são os meses entre julho e outubro, em 

2011 o pico foi em setembro, quando foram registrados 79% de ocupação. 

Comparativamente, o período de maior oscilação ocorreu no primeiro quadrimestre 

de 2011, quando se observa uma diferença no pico da taxa de ocupação de quase 

20% em relação ao mês de fevereiro de 2010 e 2011, seguido por uma queda de 
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aproximadamente 10% em março. Em abril, a ocupação volta a crescer e, deste 

ponto em diante, a curva segue uma evolução semelhante à de 2010.  

 

Gráfico 102 - Taxa média mensal de ocupação hoteleira em Belo Horizonte 2012 – 
conforme período da semana 

 

Fonte: ABIH/MG. 

 

No entanto, verifica-se uma forte oscilação ao longo da semana, nos dias 

úteis registra-se a maior ocupação e nos finais de semana a taxa cai 

aproximadamente 20%, como mostra o gráfico do quadro acima. Esse resultado é 

um indicativo de que em Belo Horizonte existe uma predominância da demanda do 

turista de negócios e eventos, sobre o público de lazer; isto porque normalmente o 

primeiro realiza suas viagens em dias úteis, enquanto o último viaja principalmente 

nos fins de semana e feriados prolongados em períodos de baixa estação.   

De acordo com a PSH/IBGE, na hotelaria belo-horizontina predominam 

empreendimentos das categorias econômica e simples com 66% do total da oferta 

disponível, mas pelos dados publicados pela Belotur essas duas categorias 

correspondem a 45% do total e as categorias turístico e superior juntas representam 

54% da oferta turística atual.   

Além da PHS/IBGE e Belotur, duas outras fontes consultadas apresentam 

dados sobre as categorias dos hotéis de Belo Horizonte: o Placar da Hotelaria 2015 

e o Guia Quatro Rodas.   De acordo com os dados do Placar da Hotelaria 2015, 58% 

da oferta hoteleira da capital mineira são a categoria econômica.  No Guia Quatro 

Rodas, 7% dos hotéis belo-horizontinos estão classificados como muito confortáveis, 

médio confortáveis (24%), econômicos (29%), simples (19%), muito simples (5%); 

70,93% 

49,21% 

64,73% 

Média dias úteis  Média fins de semana Média geral 
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observa-se que nenhum hotel da cidade foi classificado como sendo da categoria 

luxo e os 13% que constam do final da lista não se enquadraram em nenhuma das 

categorias de classificação adotadas pelo Guia. 

A pesquisa do IBGE traz ainda informações sobre a adaptação para 

deficientes físicos. Os dados indicam que apenas 120 UHs estão adaptadas, o que 

corresponde a menos de 1% do total da oferta hoteleira de Belo Horizonte, sendo 

um percentual inferior previsto na legislação de acessibilidade pertinente46.  

De acordo com o inventário IPEAD/UFMG 2010, 36,91% dos 

empreendimentos hoteleiros foram construídos há mais de 20 anos (25,93% têm 

mais de 30 anos de funcionamento), e 30,37% têm mais de 10 anos que foram 

inaugurados.  

O levantamento do IPEAD/UFMG 2010 identificou que 71,19% dos 

estabelecimentos na capital possuem atuação independente, 21,19% têm vínculo 

com redes nacionais e 7,63% com redes internacionais. Ao que tudo indica a rede 

hoteleira de Belo Horizonte ainda se mantêm sob o controle de administrações 

familiares, porque são empreendimentos ligados às famílias por duas ou mais 

gerações, havendo reciprocidade entre a visão desses negócios e os interesses do 

grupo familiar.    

A presença de bandeiras é um requisito de competitividade do setor, 

porque confere confiabilidade para profissionais do trade e para o consumidor final, 

principalmente nos mercados internacionais. Assim, a situação atual da oferta 

hoteleira da capital mineira apresenta uma lacuna significativa, que se agrava pela 

predominância dos empreendimentos nas categorias econômica ou simples, sem 

propostas conceituais diferenciadas como são os hotéis design ou hotéis boutique, 

que é uma das tendências da hotelaria no mundo, inclusive para públicos 

executivos. 

Para atender aos requisitos da cidade-sede da Copa FIFA de 2014, Belo 

Horizonte teve que estimular a expansão da sua oferta hoteleira e, com isso, foi 

                                            
46 No Brasil, a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida é 

tratada pelas Leis 10.098/2000 e 10.048/2000, que foram regulamentas pelo Decreto 5.296 de 02 
de dezembro de 2004.   A Deliberação Normativa 429 de 2002 da EMBRATUR dispõe no seu 
Artigo 8º - Parágrafo 5º: “Os responsáveis pelos Meios de Hospedagem deverão garantir prioridade 
de ocupação às Pessoas Portadoras de Deficiência, nas UHs, adaptadas para seu  uso”.  E a 
norma técnica NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece critérios 
e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação 
de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.  
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autorizada a construção de novos empreendimentos, no entanto, há controvérsias 

quanto o número exato de novos hotéis. 

A ABIH/MG informou que estava em andamento no momento deste 

trabalho a construção de 23 novos empreendimentos hoteleiros, 40% dos novos 

hotéis serão na categoria equivalente a 4/5 estrelas, o equivalente a luxo/superior.  

Isso significa que o perfil da hotelaria belo-horizontina, apesar dos lançamentos, se 

manteria nos próximos anos, pois os novos empreendimentos não permitirão uma 

mudança do quadro atual.  Mas a ABIH/MG também previa algumas mudanças 

significativas no modelo de gestão, pois os projetos em execução são vinculados a 

redes hoteleiras nacionais e internacionais; essa mudança deverá trazer resultados 

na administração dos negócios do setor, que passaria a ter uma estrutura mais 

profissional e menos familiar, tanto nos níveis gerenciais quanto das funções 

operacionais.  

O PDITS BH apresenta dados divulgados pela Prefeitura de Belo 

Horizonte (PBH) em 2011, os números indicam uma projeção de crescimento ainda 

maior, naquele ano seriam 41 projetos hoteleiros previstos, 8 já estavam em fase de 

construção, 22 em processo de licenciamento e 11 em negociação. Considerando 

apenas os 30 projetos que estavam em fase de construção ou de licenciamento, 

significaria um acréscimo de 6.819 UHs até a Copa de 2014.  

A Belotur, no site promocional, com base nos dados do inventário 

IPEAD/UFMG, ABIH/MG, SECOPA/MG e indicadores próprios, informava que 

estavam previstos a construção de 51 novos hotéis em Belo Horizonte, para serem 

inaugurados até março de 2014, totalizando mais 16.551 leitos47; esses números 

significaria quase dobrar a oferta de leitos da cidade, conforme as informações 

publicadas pelo próprio órgão oficial de turismo da cidade.  

No Placar da Hotelaria 2015, os dados publicados da 4ª edição da 

pesquisa mapearam os projetos de empreendimentos hoteleiros previstos para a 

capital mineira e identificou que mais 5.778 UHs seriam inauguradas até 2014, o que 

significaria quase dobrar a oferta hoteleira atual da cidade que, de acordo com o 

Placar é de 6.281 UHs, um crescimento de 92%. Além do crescimento, de acordo 

com os dados analisados, os novos empreendimentos permitiriam uma mudança do 

perfil da hotelaria de Belo Horizonte, que passa a ter aproximadamente 51% de suas 

                                            
47

 www.belohorizonte.mg.gov.br seção “negócios e eventos”, item “cidade para negócios” acessado 
em 25 de mar 2013. 
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UHs na categoria econômica, contra os atuais 58%, e a criação de 6% de UHs na 

categoria uspcale, que hoje não conta com nenhuma oferta, como mostra o gráfico. 

 

Gráfico 103 - Projeção de crescimento da hoteleira de BH - Uhs  por categoria 

 

Fonte: Placar da Hotelaria 2015 – FOBH/SENAC. 

 

No entanto, as projeções do Placar da Hotelaria 2015 colocam Belo 

Horizonte como a cidade sede da Copa de 2014 com o maior risco de “super oferta” 

hoteleira.  A avaliação feita pelo estudo é de que a taxa média de ocupação atual 

(de aproximadamente 64%) deverá cair para 49%, porque a demanda não deverá 

crescer o suficiente, segundo as projeções feitas para 201548. 

                                            
48

 Foram reproduzidos os dados da 4ª edição do Placar da Hotelaria 2015, publicado em maio de 
2012, que consideram a estimativa e a projeção da oferta e da demanda hoteleiras atual e para 2015 
respectivamente, calculadas no âmbito do estudo para a cidade de Belo Horizonte. Para cada cidade 
e para cada segmento, dividiu-se a demanda acomodada prevista para 2015 pela oferta projetada em 
2015, obtendo-se assim a taxa de ocupação prevista para aquele ano. O estudo é atualizado a cada 
6 meses, tendo em vista que a situação pode mudar bastante ao longo do tempo. O 
dimensionamento e a projeção da oferta hoteleira foram feitas com base: a) Guia Quatro Rodas Brasil 
2012 e na base de dados interna da HotelInvest, tendo sido excluídos motéis, pensões, albergues, 
residenciais com serviço onde predominam contratos mensais e outros meios de hospedagem de 
porte muito reduzido ou  padrão baixo; b) soma da oferta atual com as unidades habitacionais a 
serem inauguradas até 2015, tendo sido coletados dados junto às operadoras hoteleiras associadas 
ao FOHB, além de informações internas da HotelInvest e notícias sobre projetos de redes não 
associadas ao FOHB. Já o dimensionamento e a projeção da demanda hoteleira consideraram: c) 
oferta (em pernoites) multiplicada pela taxa de ocupação obtida nos bancos de dados do FOHB e da 
HotelInvest, ambos do ano anterior ao da publicação do estudo (portanto, 2011); d) taxas de 
crescimento esperada até 2015 calculadas multiplicando a elasticidade da demanda hoteleira em 
relação ao PIB nacional pelo crescimento esperado para o PIB nacional em cada ano, até 2015. 
Essas taxas foram aplicadas sobre a demanda no ano base (2011), e sucessivamente nos anos 
seguintes, permitindo calcular a demanda potencial esperada para o ano de 2015. A elasticidade foi 
definida inicialmente para as cidades para os quais a HotelInvest possui maior disponibilidade de 
informações. Posteriormente, esta foi ajustada para cada cidade levando em consideração os 
seguintes critérios: existência de grandes projetos estruturantes; composição, tamanho e evolução 
histórica do PIB local; importância da economia no contexto nacional e regional; tamanho e evolução 
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Os dados mais recentes da Prefeitura de BH sobre o quadro de oferta de 

hotéis mostra que em dezembro de 2013 a cidade contava com 110 meios de 

hospedagem, 9.150 quartos e 18.321 leitos. Já a região metropolitana até 100 km de 

Belo Horizonte (sem contar a própria BH) contava com 310 meios de hospedagem, 

6.930 quartos e 14.277 leitos. Isso totaliza 420 meios de hospedagem em BH e 

RMBH, com 16.080 quartos e 32.598 leitos. Previa-se mais 52 novos hotéis 

totalizando 8.209 quartos e 16.038 leitos, até março de 2014. Destes 52 

equipamentos, 40 já estavam em construção no momento da pesquisa. 

 

 

1.5.2 ALIMENTOS E BEBIDAS (A&B) 

 

 

Para a análise dos serviços de alimentos e bebidas em Belo Horizonte, 

além do PDTIS, foram consultadas as seguintes fontes: 

 Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais 

(ABRASEL/MG); 

 Belotur, dados publicados no sítio promocional, seção “gastronomia”, 

onde as informações veiculadas indicam a quantidade existente, a 

distribuição por região administrativa e, no caso dos restaurantes, o 

tipo de cardápio oferecido; 

 Guia Quatro Rodas Brasil 2013; 

 CADASTUR – Ministério do Turismo; 

 Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, entidade nacional 

criada há quase 20 anos e que congrega restaurantes da alta 

gastronomia no país. 

 

Belo Horizonte é uma cidade identificada com a gastronomia mineira e o 

lugar que melhor sintetiza a culinária regional das Minas Gerais, mas não se limita a 

esse tipo de oferta; a cidade oferece experiências contemporâneas, pela fusão com 

outras cozinhas e releituras de pratos tradicionais, além de uma ampla oferta de 

restaurantes com cardápios internacionais.  Outro aspecto, não menos importante, é 

                                                                                                                                        
histórica do mercado hoteleiro; existência de geradores de demanda, hubs de transporte aéreo e 
centros de eventos; atratividade e posicionamento mercadológico do destino turístico, dentre outros.  



 

798  

 

o fato de Belo Horizonte ser conhecida como a capital brasileira dos botecos, ou 

melhor, de ser declarada oficialmente como capital mundial dos botecos pela Lei 

9714, publicada no Diário Oficial do Município em 25/06/2009, que institui ainda o 

Dia Municipal dos Botecos, a ser comemorado anualmente no terceiro sábado do 

mês de maio49.  Essa categoria de bares mais informais é um elemento 

característico da identidade cultural belo-horizontina, está presente na imagem 

turística atual da cidade e na sua oferta gastronômica, como evidenciam os 

principais guias turísticos50, e se constituí como fator determinante de seu 

posicionamento no mercado. 

Portanto, a oferta gastronômica belo-horizontina não é apenas um serviço 

para o atendimento das necessidades dos visitantes, ela se constitui em um 

importante atrativo turístico da cidade, com capacidade para mobilizar fluxos 

turísticos e para agregar valor a outros produtos e ofertas do destino. 

  Os empresários do setor manifestam preocupação em relação ao futuro 

dos botecos na cidade, segundo eles, ao mesmo tempo em que esses 

estabelecimentos são valorizados como patrimônio cultural belo-horizontino, a 

legislação e a fiscalização municipal atuam para restringir seu funcionamento, 

limitando o horário de suas atividades, coibindo o uso das calçadas e sendo 

excessivamente rigorosa no controle sonoro.  

Segundo a ABRASEL, o segmento de alimentos e bebidas (A&B) é 

classificado como “alimentação fora do lar” e compreendem os bares, restaurantes, 

cafeterias, bufês, casas noturnas, empresas de catering, sorveterias, lanchonetes, 

quiosques, lojas de conveniência, trailers de lanhes, empresas de alimentação 

                                            
49

 Disponível no Diário Oficial do Município no link 
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=999126  (acessado em 25 
mar 2013). Belo Horizonte ostenta o recorde da cidade com o maior número de bares e restaurantes 
por habitante, conforme veiculado no sítio do Rank Brasil (http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/ 
Materias/0Ijl/Cidade_Com_Maior_Numero_De_Bares_E_Restaurantes acessado em 25 de mar de 
2013) 
50

 A imagem de Belo Horizonte como a cidade dos botecos é recorrente nos guias de viagem e na 

impressa especializada, como pode ser verificado nas indicações:  http://www.feriasbrasil.com.br  

(acessado em 25 de mar 2013); http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/br-mg-belo-horizonte (acessado 

em 25 mar de 2013); http://viagem.uol.com.br/guia/cidade/belo-horizonte.jhtm  (acessado em 25 de 

mar de 2013);  http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2011/12/bares-sao-referencias-entre-pontos-

turisticos-de-belo-horizonte.html (acessado em 25 de mar de 2013);  KUGEL, S. The Other Brazil: 

Minas Gerais. New York Times, New York. 22 Out. 2009. Disponível em 

http://travel.nytimes.com/2009/10/25/travel/25brazil.html?pagewanted=4&_r=0 (acessado em 25 mar 

2013) ; Guia Quatro Rodas 2011. São Paulo: Editora Abril, 2010, p 153; Guia Unicard Unibanco. São 

Paulo: Bei Comunicação, 2005, p 209.  
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industrial e demais empresas afins. Dentro deste espectro, de acordo com os dados 

da ABRASEL de Minas Gerais (ABRASEL/MG), Belo Horizonte possui cerca de 

12.000 estabelecimentos, gerando mais de 72.000 empregos diretos e 

movimentação financeira em torno de 216 milhões por mês. Destes 

estabelecimentos, 189 restaurantes são afiliados à ABRASEL/MG. 

Dados da RAIS 2009 para Belo Horizonte indicam a existência de 4.115 

estabelecimentos formais de serviços de alimentação, que naquele ano 

empregavam 37.793 trabalhadores na cidade: 

 3.807 restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de 

alimentação e bebidas, que empregavam 31.720 pessoas;  

 34 estabelecimentos de serviços ambulantes de alimentação, que 

empregavam 214 pessoas;  

 274 empresas de serviços de catering, bufê e outros serviços de 

comida preparada, que empregavam 5.859 pessoas.  

 

A Belotur, no sítio promocional, em sua seção “gastronomia”, disponibiliza 

lista com a oferta do setor, por tipo de estabelecimento:  

 604 restaurantes e 26 tipos de cozinha;  

 391 bares; 

 119 cafeterias.  

 

A análise dos dados disponibilizados no sítio eletrônico da Belotur indica 

que a região administrativa Centro-Sul de Belo Horizonte concentra 

aproximadamente 65% dos estabelecimentos de A&B, tendência observada também 

para as ofertas de meios de hospedagem.   
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Gráfico 104 - Oferta de serviços de gastronomia em BH, distribuição por região 
administrativa       

 

Fonte: Belotur, elaboração Chias Marketing. 

 

O Guia Quatro Rodas, edição 2013, elenca 117 empreendimentos de 

A&B em Belo Horizonte, classificados pelo tipo, destaca a fama dos botecos na 

cidade que, segundo a publicação, estão presentes praticamente em cada esquina:  

 

Gráfico 105 - Oferta de A&B em Belo Horizonte – seção onde comer 2013 – por tipo 
de serviço 

 

Fonte: Guia Quatro Rodas 2013. 

 

Na base de dados do CADASTUR constam o registro de apenas 55 

estabelecimentos comerciais de A&B, sendo 42 restaurantes, 10 bares e 2 

cafeterias.  

De acordo com os dados do Guia Quatro Rodas 2013, que é considerado 

o mais importante guia turístico brasileiro, e da Associação dos Restaurantes da Boa 
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Lembrança, reconhecida por integrar a melhor oferta de restaurantes de chefs do 

Brasil, a capital mineira encontra-se em posição de destaque no país em termos da 

oferta de serviços gastronômicos, considerando a existência de restaurantes de 

destaque e a expansão do setor.  

O Guia Quatro Rodas adota um sistema de classificação dos restaurantes 

padronizado para todo o Brasil, utilizando como critérios a qualidade da cozinha, as 

instalações e serviços e preço; que são avaliados de forma independente, em que a 

classificação de um critério não interfere ou reflete sobre outro. Aponta que a capital 

mineira vive um momento de efervescência no setor, com novos empreendimentos 

sendo inaugurados, e que BH é a quinta cidade brasileira com maior número de 

restaurantes “estrelados”, ficando atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e 

Brasília. Entretanto, quando analisado no conjunto de sua oferta, 60% dos 

empreendimentos são avaliados como regular, já que a quantidade de 

equipamentos de destaque é proporcionalmente menor. 

 

Gráfico 106 - Oferta de A&B em Belo Horizonte 2013 – seção onde comer – 
classificação categoria “cozinha” 

 

Fonte: Guia Quatro Rodas Brasil 2013. 

 

No conjunto de estabelecimentos de A&B avaliados em Belo Horizonte, 

10 se distinguiram positivamente e figuram no Guia como restaurantes estrelados 

pela “qualidade da cozinha”; foram registradas mudanças favoráveis nas edições 

recentes, com mais restaurantes integrando esse grupo de destaque, no entanto, 

1% 

9% 

60% 

31% 

Excelente ***  Muito boa ** Boa * Regular Não avaliado 
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aproximadamente 60% dos empreendimentos avaliados tiveram a cozinha 

classificada como “regular”. Mas, cabe ressaltar que, a avaliação da cozinha pelo 

Guia, cobriu até o momento pouco mais de 2/3 do universo de estabelecimentos 

listados, o que pode alterar significativamente esse quadro.   

No Guia Quatro Rodas, na seção “onde comer”, a categoria “preço” 

considera o gasto médio por pessoa, com faixas pré-definidas. Na avaliação da 

categoria “preço” dos serviços de A&B em Belo Horizonte, predominam as faixas de 

gastos inferiores a R$ 74,00 por pessoa. 

A Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança tem atualmente 97 

restaurantes filiados em todo o Brasil, dos quais 13 empreendimentos estão 

localizados em Belo Horizonte e, numericamente, a cidade encontra-se atrás apenas 

do Rio de Janeiro. O interessante nos restaurantes afiliados é o esforço no sentido 

de oferecer uma gastronomia diferenciada, autoral e serviços de alto padrão.  

 

 

1.5.3 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS 

 

 

Não existiam até o momento da pesquisa realizada na Etapa 1, dados 

sistematizados sobre a oferta de serviços e equipamentos para eventos na cidade 

de Belo Horizonte. A Universidade Federal de Minas Gerais está realizando um 

estudo de demanda e de oferta do segmento previsto para entrega em Fevereiro de 

2014. O mapeamento mais abrangente foi feito no âmbito do PDITS em 2010 e, 

desde então, não existem registros quanto à inauguração de novos equipamentos 

na cidade. Com a ampliação da oferta hoteleira e a inauguração de novos hotéis, a 

previsão é de que esses novos empreendimentos hoteleiros ampliem também a 

oferta de espaços para eventos de pequeno porte.  Foi identificado ainda naquele 

momento a previsão de construção de novos equipamentos para eventos em BH 

chamados Parque de Exposições da Gameleira e Centro de Convenções de Minas 

Gerais, ainda sem previsão. 

Algumas fontes disponibilizam informações relevantes para a análise do 

segmento de turismo de eventos, se encontram abaixo identificadas, e foram 

realizadas duas reuniões com instituições relacionadas, uma com o BHC&VB e outra 

a ABEOC/MG. 



 

 803 

 

 Na base de dados do CADASTUR, estão registradas 108 empresas de 

organização de eventos com endereço em Belo Horizonte e outras 23 

de apoio à realização de eventos, que fazem principalmente a locação 

de equipamentos e mobiliários. Não foram identificados registro no 

CADASTUR de nenhum dos grandes centros de eventos da cidade; 

 No sítio eletrônico ABEOC/MG (www.abeoc.org.br acessado em 10 de 

dez 2013), constam 37 empresas afiliadas;  

 No sítio eletrônico BHCVB (www.soubh.com.br acessado em 10 de 

dez 2013) constam 157 empresas e instituições associadas, das quais 

7 são centros de convenções e espaços para eventos, 18 promotores 

e organizadores de eventos e 7 empresas prestadoras de serviços 

para eventos;  

 No sítio promocional da Belotur (acesso em 15 de mar 2013), seção 

“eventos e negócios” estão listados os 6 principais espaços para a 

realização de eventos com maior capacidade de público em Belo 

Horizonte.  

 

Para o mapeamento da oferta de espaços de grande porte existentes em 

Belo Horizonte, foram utilizados os dados levantados pela Fundação João Pinheiro 

na pesquisa de campo para a elaboração do PDITS, as informações disponibilizadas 

pela Belotur no sítio promocional, seção “negócios e eventos” e os sítios eletrônicos 

dos próprios espaços, conforme identificação abaixo. 

Belo Horizonte conta atualmente com 5 grandes equipamentos para 

eventos:  

 Expominas, é o mais novo equipamento multifuncional para grandes 

eventos de Belo Horizonte, foi inaugurado em 2006, são 72 mil m2 de 

área construída, com três pavilhões integrados, de 5,5 mil m² cada um, 

arena multiuso com 2.630 m², um centro administrativo, auditório, 

praça de alimentação, 24 salas de conferência, apoio e reunião, foyer, 

passarelas de acesso ao metrô, jardins externos, estacionamento para 

2,2 mil veículos e capacidade para receber público de até 45 mil 

pessoas. O espaço é administrado pela Companhia Mineira de 

Promoção (Prominas), empresa de capital misto controlada pela 
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Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

(CODEMIG) e que opera vinculada à Secretaria de Turismo de Minas 

Gerais (SETUR MG).  A Prominas administra também o Minascentro; 

informações disponíveis no endereço http://www.expominas.com.br/, 

acesso em 10/Nov/2013;  

 O Minascentro foi inaugurado em 1984 depois da obra de adaptação 

do edifício neoclássico projetado em 1926.  Com área total de 33 mil 

m2, o espaço pode receber até 3 eventos simultâneos, conta com 

vários auditórios e salas para reuniões e apoio logístico e tem como 

diferencial sua localização no coração do centro da cidade, de frente 

ao Mercado Central e próximo ao Terminal JK, com excelente rede de 

serviços no entorno. Informações disponíveis no endereço 

http://www.expominas.com.br/, acesso em 10/Nov/2013;  

 A Serraria Souza Pinto é um equipamento para eventos com área 

construída de 5 mil m², classificado no Guia Turístico de Belo 

Horizonte e na página eletrônica www.belohorizonte.mg.gov.br como 

um centro de cultura. Trata-se de uma edificação de 1913 onde 

funcionou uma serraria e que na década de 1990 foi restaurada e 

adaptada para ser um espaço de eventos. O fato de ser um prédio 

histórico que integra o conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça 

da Estação, além de ser administrado pela Fundação Clóvis Salgado 

(FCS), instituição pública que tem como finalidade apoiar a criação e a 

produção cultural, favorece a identificação deste espaço como um 

local vocacionado para os eventos na área da cultura. Informações 

disponíveis no endereço http://www.fcs.mg.gov.br, acesso em 

11/Nov/2012;  

 Parque de Exposições Bolívar de Andrade – Gameleira é o mais 

antigo espaço de feiras da cidade, fica em região próxima ao 

Expominas e é destinado principalmente à realização de feiras 

agropecuárias; trata-se também de um equipamento do Governo do 

Estado de Minas vinculado ao Instituto Mineiro de Agricultura, mas que 

funciona com um conselho administrativo específico, formado por 

representantes de diferentes áreas.  Informações disponíveis no 

endereço http://www.ima.mg.gov.br/, acesso em 11/Nov/2012;  
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 Chevrolet Hall foi inaugurado em 2003 e é o único de propriedade 

privada, trata-se de uma arena com palco, pista, arquibancada, 

camarote e camarins, com área total de 1.750 m²; é um equipamento 

vocacionado principalmente à realização de grandes shows e 

espetáculos. Informações disponíveis no endereço 

http://www.chevrolethallbh.com.br/; acesso em 11/Nov/2012.   

 

A Belotur destaca ainda: 

 O Grande Teatro do Palácio das Artes, projetado originalmente por 

Oscar Niemeyer e que tem capacidade para aproximadamente 1.700 

lugares; segundo os dados disponibilizados pela FCS 

(www.fcs.mg.gov.br, acesso em 14 de mar de 2013), que administra o 

espaço, o teatro dispõe de recursos cênicos e acústicos de elevado 

padrão técnico e é reconhecido como o mais versátil e mais bem 

equipado local para apresentações culturais do estado de Minas 

Gerais; 

 O projeto do Centro de Convenções de Belo Horizonte, com início das 

obras previstas para 2014, tem previsão de conclusão em 2017. O 

Centro de Convenções se localizará no bairro União, terá uma área de 

17 mil metros quadrados e capacidade para até 10 mil pessoas. Sua 

construção e montagem serão viabilizadas por concessão, por meio 

de permuta de direito de uso do equipamento durante 35 anos. Na 

área estão previstas ainda a construção de equipamentos 

complementares como hotel de alto padrão, torres empresariais, 

centro comercial e gastronômico e estacionamento para 270 veículos. 

Informações disponíveis no endereço 

http://www.belohorizonte.mg.gov.br/negocios/turismo-de-

negocios/quatro-mil-eventos-de-negocios; acessado em 14/mar/2014. 

 

As taxas médias de ocupação dos dois maiores espaços de eventos de 

Belo Horizonte no ano de 2011, o Expominas e o Minascentro ficaram em 62,39% e 

59,95% respectivamente. Como mostra o gráfico do quadro abaixo, ainda existe 

grande sazonalidade na ocupação dos referidos espaços. 
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Gráfico 107 - Taxas médias de ocupação mensal Expominas e Minascentro em 2011 

 

Fonte: PDITS 2010. 

 

A curva de sazonalidade é bem mais acentuada para os equipamentos de 

eventos do que se observa nos meios de hospedagem (conforme visto 

anteriormente), enquanto nesses últimos os piores meses são dezembro e janeiro, 

com taxas próximas aos 50%; os maiores equipamentos de eventos têm dois 

períodos de menor baixa, que coincidem com as férias escolares e dois picos de 

alta, os meses de maio, outubro e novembro.  

O PDITS BH realizou um mapeamento da oferta de equipamentos com 

espaços para eventos no município de Belo Horizonte. A pesquisa constatou a 

predominância de equipamentos de pequeno porte. Foram identificados 184 locais 

com esse perfil, conforme mostra o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 108 - Oferta de espaços para eventos de pequeno porte em Belo Horizonte 
2010 – quantidade por capacidade de atendimento 

 

Fonte: PDITS BH 2010. 
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A pesquisa de campo realizada pela Fundação João Pinheiro para o 

PDITS identificou oferta de espaços para eventos em 52 equipamentos de 

hospedagem da cidade, são eles que concentram boa parte dos espaços para 

eventos de pequeno porte, como mostra o gráfico do quadro abaixo.  

 

Gráfico 109 - Oferta de espaços para eventos nos meios de hospedagem de BH 2010 

 

Fonte: PDITS BH 2010. 

 

Os dados do Inventário realizado em 2010 pelo IPEAD/UFMG indicam 

que 50,85% dos meios de hospedagem em Belo Horizonte possuem salas de 

reuniões e 15,25% auditórios. Segundo este levantamento, em 2010, as salas de 

reuniões estavam presentes em 66,67% dos estabelecimentos vinculados às redes 

internacionais e 88,89% dos vinculados às redes nacionais.  

Na reunião realizada entre a consultoria e a ABIH no dia 18 de outubro de 

2012 procurou-se levantar dados sobre a projeção de espaços para eventos nos 

novos hotéis que estão sendo implantados ou com licença de construção. 

Constatou-se a inexistência de dados ou informações detalhadas consolidadas 

quanto aos espaços de eventos, mas sabe-se que quase todos os hotéis previstos 

para serem inaugurados até 2014, contarão com salas para a realização de eventos. 

Assim, a expectativa é que a expansão da oferta hoteleira provoque também a 

ampliação da oferta de espaços para eventos de pequeno e médio porte em Belo 

Horizonte.  
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As entrevistas realizadas com os dirigentes da ABEOC/MG, ABIH/MG, 

BHCVB e ACMinas apontaram, como opinião unânime deste grupo, que a oferta 

atual dos equipamentos de eventos não é suficiente para garantir a competitividade 

de Belo Horizonte no turismo de eventos e negócios, tanto no mercado nacional 

quanto no internacional; e que nem mesmo a perspectiva de ampliação da oferta de 

espaços associados aos novos empreendimentos hoteleiros vai alterar essa 

realidade.  Na visão das lideranças empresariais do setor, a cidade carece de 

espaços de eventos de médio porte, com capacidade para atender entre 3.500 e 

4.000 pessoas.   

Existem projetos para a construção de um novo centro de eventos, um 

por iniciativa do próprio Estado, na área do Parque de Exposições da Gameleira, 

como um anexo ao Expominas, mas tem implicações quanto ao local de destino 

para as tradicionais feiras agropecuárias que o local recebe. A outra iniciativa da 

Prefeitura Municipal é em uma área na Avenida Cristiano Machado, próximo ao 

Hotel Ouro Minas e ao Minas Shopping, mas o processo de desapropriação do 

terreno esta sendo questionado na justiça e pode inviabilizar o projeto. Trata-se do 

projeto do novo centro de convenções (CCBH) pontuado anteriormente. 

De qualquer forma, verifica-se que em anos recentes Belo Horizonte 

perdeu posições no ranking da ICCA, em 2011 ficou em 13ª posição, atrás de Ouro 

Preto que ficou na 10ª colocação.  A despeito da falta de espaços para eventos de 

médio porte, conforme apontado pelas lideranças do setor, os dados da oferta e da 

demanda deste segmento parecem indicar a perda da capacidade competitiva da 

cidade.  

A existência do Programa de Turismo de Negócios e Eventos (que será 

melhor detalhado no capítulo 5.3.) resultou na criação de um Sistema Integrado de 

informações para a captação de eventos e a construção de um trabalho em rede 

para consolidar a relação entre os diversos prestadores de serviços para o setor. 

Não obstante os avanços desse programa e a existência de uma política de 

captação de eventos, existe a necessidade de maior fortalecimento do BHC&VB 

para que a cidade possa ser mais agressiva em suas políticas de captação. 
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1.5.4 AGÊNCIAS E OPERADORAS DE RECEPTIVO 

 

 

Para o mapeamento da oferta de serviços de operadoras e agências de 

receptivo em Belo Horizonte foram consideradas as informações de diferentes fontes 

e os dados apresentam números bem distintos: 

 A RAIS referente ao ano de 2009 aponta um total de 408 

estabelecimentos formais de agenciamento de viagem na capital 

mineira; 

 Na base de dados do CADASTUR constam registradas 602 empresas 

cadastradas como agências de turismo, das quais 101 como 

empresas dedicadas ao receptivo; 

 A Associação Brasileira de Agências de Viagem de Minas Gerais 

(ABAV MG) classifica seus afiliados pela área ou segmento de 

atuação. Como uma empresa normalmente atua em diversas áreas, 

os dados publicados no sítio eletrônico da instituição 

(www.abavmg.com.br acessado em 15/11/2012) não são conclusivos 

quanto à totalidade de agências e operadoras de turismo em Belo 

Horizonte; de qualquer maneira, os dados disponíveis nesse ambiente 

informam que a capital mineira tem 189 operadoras de turismo e 19 

empresas de receptivo (agências e operadoras) filiadas a ABAV.  Em 

2006, no Plano Horizonte, haviam 57 empresas filiadas a ABAV 

classificadas como “receptivo” na capital mineira, mas a pesquisa de 

campo mostrou que apenas 7 efetivamente atuavam como tal, 

ofertavam produtos e serviços turísticos da cidade e, mesmo assim, 

Belo Horizonte não era o destino exclusivo, como é habitual nas 

operadoras e agências de receptivos; 

 A Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura 

(ABETA) tem duas empresas associadas em Belo Horizonte, uma 

escola de escalada e um atrativo de mergulho; 

 O PDTIS BH 2010, após uma seleção que considerava uma série de 

critérios, identificou apenas 11 agências com o perfil de receptivo em 

Belo Horizonte, mesmo assim, na pesquisa de campo constatou que 
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60% não trabalhavam exclusivamente com ofertas da capital mineira, 

pois operam outros destinos na Região Metropolitana, no interior de 

Minas Gerais e em outras regiões do país. 

 

O que se observa em Belo Horizonte em termos da oferta de serviços de 

receptivo é que a cidade configura-se como um dos mais importantes mercados 

emissivos do turismo brasileiro, esse fator é determinante nas atividades das 

operadoras e agências de viagem, e é grande o número de empresas nesse ramo 

de atividade, enquanto o número de receptivos é proporcionalmente menor e mesmo 

assim uma parte significativa atua também como empresas emissivas.    

  

 

1.5.5 POSTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

 

 

Na análise realizada para o Plano Horizonte, a cidade contava com 8 

(oito) Postos de Informação Turística da Belotur, localizados em diferentes locais da 

cidade. Ficou evidenciado que somente o Posto da Igreja da Pampulha realizava 

atendimento expressivo de pessoas que não eram moradores da cidade. Da mesma 

forma, foram realizadas análises sobre a ausência de unidade visual e padrão de 

atendimento realizado pelos estagiários que trabalhavam nos diversos pontos à 

época.  

Os Postos de Informação Turística têm valor como fonte de consulta para 

os visitantes em viagem a Belo Horizonte, as informações prestadas pelo 

atendimento são fundamentais para que o visitante aproveite da melhor forma sua 

experiência na cidade e descubra o que fazer.  

Os Postos de Atendimento em 2004 realizaram um total de 144.557 

atendimentos e estavam localizados nos seguintes locais: 

 Igreja Pampulha; 

 Rodoviária; 

 Mercado Central; 

 5 a. Avenida; 

 Mercado das Flores; 

 Alô Turismo; 
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 Aeroporto de Confins; 

 Museu Mineralogia. 

 

Conforme mencionado acima, retirados das estatísticas os dados dos 

moradores de Belo Horizonte, somente o Posto da Igreja da Pampulha evidenciava 

utilização pelos turistas. Este cenário mudou quando comparamos com a realidade 

de 2012. A cidade conta com 10 (dez) Postos de Informação Turística, mas com 

alterações de localização. Os locais são: 

 Aeroporto de Confins; 

 Aeroporto da Pampulha; 

 Álvaro Hardy-Veveco; 

 BH Shopping; 

 Igreja São Francisco; 

 Mercado Central; 

 Mercado das Flores; 

 Museus de Mineralogia; 

 Rodoviária; 

 Sede. 

 

A verificação dos atendimentos nos postos da Belotur por origem 

demonstra que em 2012 foram atendidas 33.683 pessoas registradas, sendo que 

52% são moradores da própria cidade, conforme pode ser observado na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 78 - Volume de atendimento nos Postos de Informação Turística Belo 
Horizonte por Origem –2012 
 

VOLUME DE 
ATENDIMENTOS 

ORIGEM DO TURISTA 

Belo Horizonte Minas Gerais Outros Estados Outros Países 

Nº de atendimentos 17.479 4.375 8.852 2.977 

(%) de atendimentos 51,9% 13% 26,3% 8,8% 

 
Fonte: Belotur, 2013. 
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Os dados de cada Posto de Informação, se observados somente as 

pessoas atendidas que não são moradores da cidade, mostram que: 

 Para os turistas de Minas Gerais os postos mais procurados são os da 

Rodoviária, do Mercado Central e de Confins; 

 Para os turistas de outros estados do Brasil, em sua maioria com 

origem de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Curitiba e 

Recife, os postos mais procurados são os do Aeroporto de Confins, da 

Rodoviária e do Mercado das Flores; 

 Para os turistas estrangeiros, em sua maioria com origem da França, 

Argentina, Estados Unidos, Alemanha e Itália, os postos mais 

procurados são os de Confins, do Mercado Central e do Mercado das 

Flores. 

 

O tipo de informação solicitada está relacionado a: 

 Folheteria: 40,8%; 

 Transportes: 12,4%; 

 Orientação Urbana: 12%; 

 Atrativos Turísticos: 8,8%; 

 Entretenimento e Lazer: 8,1%. 

 

Observa-se ainda, uma alteração importante na forma como os visitantes 

estão procurando informações na cidade. Entre 2009 e 2012, o volume de 

informações prestadas nos Postos de Informação caiu de 130.813 para 46.197. Os 

canais telefônicos tem sido mais utilizados do que os canais presenciais.  

Em 2012, a central 156 de atendimento por telefone, em operação desde 

2010, registrou 61.827 atendimentos, contra 33.683 feitos pelos postos de 

informação físicos, com atendimento misto (presencial e telefônico).  

Para efeito de ilustração e também de elaboração das futuras estratégias 

de comunicação do Plano de Marketing de Belo Horizonte, demonstramos a 

seguinte evolução das buscas na internet por informações sobre o nome Belo 

Horizonte. Mesmo não sendo números passíveis de comparação, pois os números 

de atendimentos in loco são de pessoas que já estão na cidade e as buscas na 
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internet possuem diversas origens de interesse, eles são um alerta para a 

necessidade de existência de ferramentas de informação online. 

A ferramenta do Google Insight nos permitiu visualizar que a palavra "Belo 

Horizonte" entre os anos de 2005 e 2013, na categoria de busca “Viagens” tem os 

maiores índices de buscas de informações relacionadas aos seguintes temas: 

 Ônibus Belo Horizonte; 

 Hotel Belo Horizonte; 

 Rodoviária Belo Horizonte; 

 Rodoviária; 

 Belo Horizonte hotéis; 

 Aeroporto Belo Horizonte. 
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2 A SITUAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA DE BELO HORIZONTE 
 

 

No Plano Horizonte, a análise da situação da oferta turística partiu de um 

estudo inicial sobre o território da cidade, considerando, sobretudo, fatores histórico-

culturais e as condicionantes naturais de Belo Horizonte e de seu entorno, que 

possibilitaram um primeiro entendimento de seus atrativos e potencialidades, sob o 

ponto de vista do passado e do presente. Posteriormente, com base no inventário 

turístico e nos materiais promocionais disponíveis na época, foram levantados e 

avaliados os produtos turísticos detectados na cidade e em um entorno de 100 Km. 

De forma complementar, foram ainda estudadas questões de acessibilidade, da 

comercialização e da promoção. 

A atualização e o aprimoramento deste capítulo consideraram: 

 Neste momento entende-se que não é mais necessário um estudo 

profundo sobre o território de Belo Horizonte, uma vez que tanto o Plano 

Horizonte como o PDITS já deixaram claros os aspectos históricos, 

geográficos, naturais e culturais que marcam suas potencialidades 

genuínas. Portanto, optou-se aqui por um levantamento mais objetivo 

sobre as características e tendências que distinguem o destino no 

contexto dos demais destinos turísticos brasileiros; 

 Para o estudo de acessibilidade buscou-se uma análise comparativa e 

mais objetiva das mudanças das condições de acessibilidade em relação 

aos principais mercados emissores (internacionais, nacionais, regionais);  

 A seleção e a avaliação de produtos turísticos já foram elaboradas e 

aprovadas na Etapa 1, na Pesquisa de Produtos Turísticos. Todos os 

procedimentos metodológicos utilizados foram devidamente 

detalhados naquele documento e tiveram como referência o Plano 

Horizonte e o PDITS. Neste capítulo, os resultados gerados na 

Pesquisa foram reproduzidos, dando-se ênfase ao aprofundamento 

dos argumentos técnicos que devem embasar a leitura adequada 

deste estudo no contexto do planejamento de marketing; 

 As dinâmicas comerciais do mercado turístico mudaram 

consideravelmente nos últimos anos e os materiais gráficos perderam 

forças para as ferramentas e os conteúdos digitais que hoje funcionam 
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como os elementos centrais da comunicação com o consumidor. A oferta 

de BH à qual o mercado tem acesso também mudou. Belo Horizonte tem 

hoje uma marca, um website e concorrentes definidos, estabelecidos 

também na Etapa 1. Assim, a avaliação da oferta sob o ponto de vista 

promocional e comercial, que no primeiro Plano era pautada nas ações e 

ferramentas promocionais como o material gráfico, foi remodelada e 

adequada ao novo contexto mercadológico e ao elementos disponíveis 

para análise. Como resultado tem-se uma leitura mais estratégica sobre 

o posicionamento competitivo da oferta atual. 

 

Observa-se que todos estes elementos que compõem a análise da oferta 

influenciam diretamente no “custo x benefício” da implantação do marketing e, portanto, 

mais do que estabelecer verdades absolutas sobre a atratividade e/ou as condições 

gerais dos produtos da localidade, devem permitir a discussão técnica e escolha 

estratégica sobre “o que vamos promover?”, “aonde?”, “para quem?” durante a 

definição do planejamento estratégico, para alcançar os objetivos e metas traçados. 

 

 

2.1 O perfil de Belo Horizonte 

 

 

Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, é uma cidade jovem, 

com pouco mais de cem anos, construída no final do século XIX para ser um símbolo 

da República Brasileira recém proclamada e um marco dessa nova era, como uma 

representação do desenvolvimento e do progresso que o governo republicano seria 

capaz de promover. Uma cidade moderna, planejada em todos os seus detalhes, desde 

a escolha da localização, até a sua estrutura física e funcionalidade.  

Emoldurada pela Serra do Curral, a paisagem belo-horizontina se 

caracteriza pela geografia sinuosa em contraste com a regularidade do traçado de 

suas ruas nas áreas mais centrais, pela harmonia de suas áreas verdes que 

desenham jardins e descortinam mirantes e pela arquitetura que soube incorporar os 

estilos determinantes ao longo de sua história, criando conjuntos representativos do 

neoclássico, do eclético, do art decó e do modernismo.    
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Belo Horizonte possui uma localização territorial privilegiada, a cidade 

está no centro de Minas Gerais e da região Sudeste, aspecto favorável não apenas 

no que concerne à proximidade geográfica com os principais mercados emissores 

do turismo brasileiro, mas também pela conectividade aérea e sua integração com 

os maiores aeroportos do País, o que facilita o deslocamento de turistas 

internacionais em viagens integrando outros destinos.  

Turisticamente Belo Horizonte se destaca pelo conjunto de atrativos 

resultantes de seu contexto ambiental, de sua formação sociocultural e de sua 

economia dinâmica, e que se somam ao rico patrimônio natural e cultural de seu 

entorno; onde se encontram os patrimônios mundiais, uma reserva da biosfera, um 

Parque Nacional, diversos parques estaduais e RPPNs, além de inúmeros 

monumentos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN). Esses aspectos demonstram a diversidade turística do destino e indicam 

que a cidade tem capacidade para motivar a captação de turistas, pessoas que se 

deslocam atraídos por sua programação e equipamentos culturais, pelas ofertas 

relacionadas à produção associada, negócios, eventos, aventura e ecoturismo51, 

compras, dentre outros. 

Em um raio de até 100 Km da cidade, concentra-se o mais extraordinário 

conjunto do barroco mineiro, do qual dois núcleos são inscritos na lista da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

como Patrimônio Mundial. Soma-se à cultura, a natureza exuberante do Parque 

Nacional da Serra do Cipó, que se encontra na área de abrangência da Reserva da 

Biosfera da Serra do Espinhaço, região, e ao qual o paisagista Burle Marx 

denominou de jardins do Brasil, devido à diversidade de espécies florais. No Inhotim 

a integração entre a oferta de natureza e cultura conseguiu a combinação perfeita, 

as galerias de arte estão em constante expansão, enquanto os jardins foram 

reconhecidos com título de Jardim Botânico pela Comissão Nacional de Jardins 

Botânicos (CNJB) e a estrutura de serviços para o atendimento aos visitantes está 

sendo ampliada e diversificada desde sua abertura ao público.  

                                            
51

 As ofertas qualificadas de ecoturismo em grandes cidades e entornos próximos, constituem-se em 
diferenciais competitivos para esses destinos, pois ampliam as possibilidades para a motivação de 
fluxos turísticos, sobretudo pela combinação com outros interesses e motivos de viagem; e se 
destacam exatamente porque não são atrações típicas ou previsíveis. No caso de Belo Horizonte 
estão sendo consideradas as ofertas disponíveis em um raio de até 100 kms de distância ou 
equivalente a duas horas de viagem.  
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O cenário atual é de excelentes oportunidades para o turismo belo-

horizontino.  A capital mineira vive um momento de grandes transformações, 

motivadas pelo fato de ter sido escolhida pela Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA) para ser uma das 12 cidades-sedes da Copa de 2014, o que vem 

permitindo a requalificação de equipamentos esportivos, a melhoria das condições 

de mobilidade urbana e a rápida ampliação da oferta hoteleira; outro ponto 

importante é a transferência da sede administrativa do governo estadual da Praça da 

Liberdade para a Cidade Administrativa Tancredo Neves (Rodovia Prefeito Américo 

Renê Gianetti no Bairro Serra Verde). Nas antigas edificações funcionais está sendo 

implantado um complexo de grandes atrações culturais. Essas mudanças se somam 

à visibilidade internacional que a realização da Copa FIFA 2014 proporcionou às 

cidades-sedes, que são benefícios positivos de imagem, e deverão contribuir para o 

posicionamento do destino e para a captação de mais visitantes estrangeiros.  

Essa perspectiva otimista para o turismo em Belo Horizonte é 

compartilhada por lideranças do trade turístico local. Em entrevista com diretores da 

Associação Comercial de Minas Gerais (ACMinas), foi destacado o momento e que, 

na opinião do grupo, extrapola a realização da Copa. Além da ampliação da oferta 

hoteleira, eles salientaram o projeto de ampliação do Terminal 2 do Aeroporto 

Tancredo Neves, com previsão finalização para 2016, e dois projetos de implantação 

de trem turístico: uma linha ligando o Museu de Artes e Ofícios (que está sediado na 

estação ferroviária de Belo Horizonte) ao Instituto Inhotim (em Brumadinho na 

Região Metropolitana) e outra em direção à Sabará, cidade histórica na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte.  

Outro evento que deve propiciar novos benefícios para a oferta turística 

de Belo Horizonte são os Jogos Olímpicos Rio 2016. Ao lado de São Paulo, 

Salvador e Brasília, BH está na lista de cidades co anfitriãs do evento e deverá 

receber jogos femininos e masculinos de futebol. Mais do que a visibilidade e os 

fluxos diretos que devem ser gerados, é importante destacar que os investimentos 

em infraestruturas básicas e nos centros de treinamento para atender as demandas 

do COI – Comitê Olímpico Internacional, devem favorecer a estrutura e a imagem de 

Belo Horizonte como destino para captação de eventos esportivos. 

Na Pesquisa de Produtos realizada na Etapa 1 foram retomados alguns 

dos eixos temáticos ou áreas de interesse identificadas no Plano Horizonte. 
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 Arquitetura e os espaços urbanos  

 

A proclamação da República no final do século XIX inspirou os contornos 

da futura capital de Minas, anunciando o novo tempo que o projeto da cidade 

simbolizava, combinando a solidez natural das montanhas e a rigidez humana dos 

edifícios, à fluidez das paisagens mineiras e a leveza de parques e alamedas. 

Por ser uma cidade planejada, Belo Horizonte é um marco para o 

urbanismo e para a arquitetura no País. Concebida em torno de um projeto 

modernizador, arrojado, seus idealizadores se inspiraram no racionalismo de 

Washington, capital americana, e nos elementos da belle époque francesa, 

resultando numa cidade onde prevaleceu primeiramente o eclético, o neoclássico, 

depois o art decó e acolheu pioneiramente o modernismo da arquitetura de Oscar 

Niemeyer, o mais conhecido arquiteto brasileiro. 

O conjunto da Praça da Liberdade e o Complexo Arquitetônico da 

Pampulha são as principais referências desde potencial. O primeiro vem ganhando 

impulso com a implantação do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, que trouxe 

maior dinamismo ao patrimônio arquitetônico e cultural da cidade. Já a Pampulha, é 

candidata ao título de Patrimônio Mundial pela UNESCO. Caso isso venha se 

efetivar, o conjunto deve ganhar grande notoriedade internacional. 

  

 Cultura e Eventos Culturais 

 

A produção cultural e intelectual sempre esteve presente no cotidiano 

belo-horizontino, cidade que desde seus primeiros tempos cumpriu sua função de 

capital cultural, acolhendo artistas e intelectuais mineiros de diferentes regiões do 

Estado.  

Na década de 1920 foram os modernistas Carlos Drummond de Andrade, 

Pedro Nava, Milton Campos, Gustavo Capanema e Emílio Moura que colocaram 

Belo Horizonte em sincronia com o movimento em São Paulo e Rio de Janeiro. 

Depois vieram outras gerações, outras tendências, como Fernando Sabino, Otto 

Lara Resende, Paulo Mendes Campos, Hélio Pellegrino, Roberto Drummond, dentre 

tantos outros.  

Na música Milton Nascimento e seu Clube da Esquina, Sepultura, Coral 

Ars Nova, Skank, Pato Fu, Grupo Uakit, Tianastácia; na dança Grupo Corpo; no 
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teatro Grupo Galpão, a Companhia Giramundo de Bonecos; nas artes plásticas a 

Escola Guignard. 

Uma cidade criativa e inovadora, que ocupa papel de destaque no cenário 

nacional da moda, do design, da produção artesanal, como centro de pesquisa e 

ensino, como polo de saúde. E, a despeito da capacidade extraordinária para 

abraçar o novo, para produzir inovações, Belo Horizonte valoriza e mantêm vivas 

algumas tradições do passado colonial mineiro, especialmente a religiosidade e a 

gastronômica típica.   

A forte vocação para o comércio e prestação de serviços se reflete 

também na cultura. Belo Horizonte realiza todos os domingos a maior feira de 

artesanato em espaço aberto da América Latina, são mais de três mil expositores e 

aproximadamente 80 mil visitantes por semana.   

A cidade tem uma vida cultural agitada. A oferta neste segmento está 

ganhando inúmeras novas atrações no circuito que está sendo implantado na Praça 

da Liberdade, onde antes funcionava a sede administrativa do Governo do Estado. 

Em termos do lazer noturno, BH se orgulha de ser a capital nacional dos bares, 

apresentando maior relação desse tipo de estabelecimento por habitante no Brasil52. 

As alternativas de entretenimento incluem ainda restaurantes em diferentes padrões 

e especialidades, programação de shows, festas e boates. A geografia belo-

horizontina concentra inúmeros polos de lazer.  

Também se destaca a vocação de Belo Horizonte para eventos culturais. 

Existem na cidade inúmeras iniciativas diretamente relacionadas à sua intensa 

produção artístico-cultural e eventos comerciais que aproveitam as características 

culturais, ligados às tradições mineiras e belo-horizontinas.  Esse é o caso do 

Festival Internacional de Teatro e Dança, do Festival Comida di Boteco, da Feira 

Nacional de Artesanato, entre outros. Em sua maioria, são acontecimentos 

diferenciados, que têm uma trajetória de várias edições, com excelente prestígio 

junto a segmentos especializados de público e aos públicos regionais. 

Além da agenda de eventos culturais, dois eventos tradicionais de Belo 

Horizonte vêm passando por reestruturação e devem se consolidar como 

propulsores para o turismo: o Carnaval e o Arraial de Belô. 

                                            
52

 Conforme veiculado no sítio do Rank Brasil, disponível no enderço  
www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/0Ijl/Cidade_Com_Maior_Numero_De_Bares_E_Restaurant
es acesso em 25 de mar de 2013.  
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 O Carnaval de Belo Horizonte deve ganhar cada vez maior porte e 

extensão. Para 2014 estavam previstos 200 blocos de rua em toda a cidade, além 

dos desfiles das escolas de samba.  

Já o Arraial de Belô, representação típica das antigas festas juninas de 

tradições mineiras, foi remodelado e deverá ter melhorias qualitativas significativas 

que vão desde sua concepção até os espaços físicos, atrações típicas, de 

artesanato e gastronomia. 

 

 Meio Ambiente 

 

Localizada na região central do Estado de Minas Gerais, no maciço da 

cordilheira do Espinhaço, cercada pelas serras do Curral e de Contagem, Belo 

Horizonte descortina paisagens deslumbrantes. A cidade conta ainda com uma 

estrutura de 40 parques e diversas áreas verdes; no seu entorno encontra-se ainda 

inúmeras unidades de conservação, parques estaduais e um parque nacional.  

 

 Eventos e negócios  

 

A dinâmica econômica da capital mineira cria o ambiente adequado para 

a atração de visitantes de negócios e para a realização de eventos empresariais e 

corporativos. A Mineração é uma das principais atividades econômicas do Estado 

desde o período colonial, atualmente o setor de mineração responde, segundo 

dados analíticos da Fundação João Pinheiro, por aproximadamente 10% do PIB 

industrial de MG.  O Estado ocupa um papel de liderança no setor de mineração e, 

por isso mesmo, Belo Horizonte apresenta excelentes condições para se posicionar 

na captação e realização de eventos especializados nesta área da economia.  

Outra área de destaque é a científica, a cidade concentra algumas das 

melhores instituições de ensino e pesquisa do Brasil, com destaque para a 

Fundação Dom Cabral que é considerada a melhor escola de negócios da América 

Latina e a 5ª do mundo e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que, de 

acordo com o Ranking Universitário da Folha (http://ruf.folha.uol.com.br/ acesso em 

30/out/2012), é avaliada como a 2ª melhor universidade brasileira, atrás apenas da 

Universidade de São Paulo (USP).  
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Mais do que representação da criatividade, a moda belo-horizontina é 

também um segmento que se tornou um grande negócio para a capital, atraindo 

públicos especializados nacionais e internacionais. Além dos bairros tradicionais, e 

do evento Minas Trend Preview, atacadistas de todo país contarão em breve com 

um empreendimento inédito que será construído em Pedro Leopoldo, na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, o Fashion City Brasil. Em sua concepção o 

empreendimento deve converter-se em um verdadeiro destino de negócios voltado 

para a moda, impulsionando importantes fluxos turísticos especializados.  

Recentemente, também a área de tecnologia de informação vem 

despontando em BH e deve ganhar maior destaque nos próximos anos. O Governo 

do Estado de Minas Gerais tem previsto um investimento de cerca de R$200 

milhões, na expectativa de crescer e profissionalizar o segmento por meio do 

programa MGTI 2022, impulsionando as empresas atuais e também startups de 

software e serviços de TI. O projeto prevê ainda a criação do Condomínio Empresarial 

de TI, ambiente físico e virtual compartilhado para os empreendimentos do setor que 

deve ser a referência física deste setor. 

 

 

2.2 Acessibilidade 

 

 

As condições de chegada e partida do destino, assim como uma 

locomoção interna eficiente, são fundamentais para a atração e manutenção da 

atividade turística, sobretudo em locais com vocação para o turismo de negócio e de 

eventos ou que são indutores do turismo regional (caso de Belo Horizonte), onde as 

condições de acesso e distribuição do fluxo turístico são determinantes. 

Belo Horizonte, do ponto de vista turístico, encontra-se em uma situação 

geográfica privilegiada, pelo conjunto de atrativos existentes em um raio de 

aproximadamente 100 Km, conforme foi apontado pelo Plano Horizonte e retomado 

no subcapítulo anterior.  

Aqui são descritas e ponderadas questões referentes ao acesso à cidade 

e aos seus produtos e serviços turísticos, abordando as dificuldades e facilidades 

que o turista encontra para chegar e para circular no perímetro urbano de BH e aos 

municípios do entorno.  
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A localização de Belo Horizonte na região central de Minas Gerais, mais 

ou menos no meio da região Sudeste, é considerada um elemento importante da 

acessibilidade geral. A cidade está relativamente próxima aos principais centros 

emissores de turistas do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Brasília, 

Goiânia e Salvador, entre outros. O posicionamento geográfico facilita também o 

acesso dos públicos das maiores cidades mineiras como Juiz de Fora, Uberlândia, 

Montes Claros e Ipatinga, por exemplo. 

Se, por um lado, a localização geográfica no país, a existência de boas 

estradas de acesso à capital e a razoável quantidade de voos regionais, nacionais e 

internacionais permite uma boa acessibilidade ao destino, por outro, a mobilidade na 

cidade e, entre esta e os principais atrativos de entorno, ainda é limitada. O transporte 

público é de baixa qualidade e lento dificultando a locomoção do turista que tem que 

optar por alternativas de custo maior e que nem sempre estão disponíveis. 

Chegar a Inhotim, por exemplo, em um feriado ou dia de muita chuva 

pode requerer de 2 a 3 horas. As estradas para Ouro Preto não tem boa qualidade e 

o trânsito no Anel Viário para acessar o aeroporto internacional nos horários de 

maior tráfego exige que o passageiro deixe a cidade com uma antecedência muito 

maior do que o que seria necessário em melhores condições de tráfego, diminuindo 

a qualidade da sua visita. 

 

Figura 15 - Posição relativa de Belo Horizonte 

 

Fonte: Mapa Rodoviário de Minas Gerais, DER/MG, 2004. In Plano Horizonte, 2006. 
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Mas, por outro lado, podemos afirmar que, no geral, a acessibilidade vem 

melhorando desde 2006. O Índice de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do 

Desenvolvimento Turístico Regional53 em sua primeira edição, em 2008, 

classificou a cidade em posição abaixo da média de outras capitais brasileiras em 

relação a acesso.  

O estudo, que analisa periodicamente 13 dimensões, considerou para a 

acessibilidade as seguintes variáveis: (i) acesso aéreo; (ii) acesso rodoviário; (iii) 

acesso aquaviário; (iv) acesso ferroviário; (v) sistema de transporte no destino; e (vi) 

proximidade de grandes centros emissivos de turistas. 

Na escala definida por esse trabalho, em 2008, Belo Horizonte obteve 

69,2 pontos, enquanto a média das capitais brasileiras foi de 69,9 pontos, 

pressionada, sobretudo, por deficiências rodoviárias e de viabilidade urbana. No 

mesmo trabalho, a pontuação média nacional para acesso foi de 50,8. (MINISTÉRIO 

DO TURISMO, 2008).  

Mas já nos anos seguintes, o mesmo estudo demonstrou que a cidade 

melhorou.  Em 201354, o índice médio do Brasil, em acesso, foi de 62,6 e Belo 

Horizonte obteve 80,7.  As razões apontadas pelo estudo consideraram que o 

melhor resultado deveu-se aos seguintes fatores:  

 Aeroporto em município limítrofe - Aeroporto Internacional Tancredo 

Neves, Confins, com Centro de Atendimento ao Turista (CAT), lojas, 

restaurantes; serviço de câmbio, serviço de táxi, locadoras de veículos, 

facilidades para pessoas com deficiência, limpeza e conservação dos 

banheiros e sinalização em idioma estrangeiro, entre outros; 

 Opções de transporte público ou concessões para atender aos 

passageiros que desembarcam no terminal aéreo do destino, ônibus 

comercial, ônibus executivo, táxi convencional e especial; 

 Existência de um terminal rodoviário no destino com Centro de 

Atendimento ao Turista (CAT), lojas, restaurantes, serviço bancário, 

serviço de táxi, serviço de ouvidoria da ANTT; 

 Disponibilidade de transporte metroviário; 

                                            
53 Em 2010, o Estudo de Competitividade passou a ser denominado Índice de Competitividade do Turismo 

Nacional – 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional. A metodologia que gera índices em 13 
dimensões ligadas à atividade turística permite monitorar a eficiência de um destino turístico sob a ótica da 
competitividade.  
 
54

 A pesquisa em Belo Horizonte foi realizada entre os dias 20 e 24 de maio de 2013. 
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 Linhas e transporte urbano que atendem às principais atrações 

turísticas; 

 Serviços de táxi regularizados e padronizados. 

 

Entre os fatores que ainda são limitantes à evolução do indicador, 

constam os seguintes:  

 Inexistência de serviços no terminal ferroviário que atendam ao 

destino; 

 Facilidade para pessoas com deficiência e limpeza e conservação dos 

Sanitários; 

 Inexistência de linha regular de transporte turístico (ônibus ou similar) 

que interligue os principais atrativos do destino; 

 Existência de congestionamentos no destino; 

 Carência de vagas para estacionamento nas áreas turísticas; 

 Oferta escassa de ligações aéreas diretas entre o aeroporto Carlos 

Drummond de Andrade - Aeroporto da Pampulha - e seus principais 

centros emissivos de turistas nacionais. 

 

 O PDITS também analisou a Rede de Acesso Viária, utilizando as 

seguintes variáveis: (i) aeroviária (aeroportos e heliportos), (ii) rodoviária (transporte 

e mobilidade urbana) e (iii) outros tipos de acesso (por exemplo, aquaviário e 

ferroviário). Esse trabalho, mais detalhado que o elaborado pela Fundação Getúlio 

Vargas para o Índice de Competitividade, envolveu a análise das estruturas físicas 

existentes e previstas (aeroportos, avenidas, obras de arte, etc.), bem como os 

planos de integração e gerenciamento dessa rede e foi a principal fonte utilizada 

neste documento para atualização do Plano Horizonte. 
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2.2.1. ACESSOS RODOVIÁRIOS 

 

 

Minas Gerais tem a maior55 malha rodoviária do Brasil, equivalente a 16% 

de toda a malha viária existente no país. No estado, são 269.546 km de rodovias. 

Deste total, 3% (7.689 km) são de rodovias federais, 9% (23.663 km) de rodovias 

estaduais, e 88% (238.191 km), de rodovias municipais. 

Essa distribuição é a mesma que havia em 2006, quando foi elaborado o 

Plano Horizonte, com um pequeno aumento no percentual de rodovias estaduais.  

Quanto às características das estradas, a malha federal é toda 

pavimentada. A estadual se divide em 13.995 km pavimentados e 9.724 km não 

pavimentados.  A maioria das rodovias municipais não é pavimentada. 

Belo Horizonte situa-se no entroncamento de grandes rodovias, o que 

permite a integração de Minas Gerais com os maiores centros urbanos do País e com 

os principais mercados. As distâncias entre Belo Horizonte e algumas capitais são as 

seguintes: Brasília (716 km) São Paulo (586 km), Rio de Janeiro (434 km), Vitória (524 

km), Salvador (1.372 km), Fortaleza (2.528 km) e Porto Alegre (1.712 km). 

Pela sua situação geográfica central, Belo Horizonte, abriga importantes 

eixos rodoviários federais, que combinados com as rodovias estaduais e municipais, 

representam uma rede viária densa e diversificada, que garante o acesso a todas as 

capitais da região Sudeste e Distrito Federal, principais emissores de turistas, conforme 

destacado na pesquisa de demanda (Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo).  

Quatro estradas ligam São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e o Distrito 

Federal a Belo Horizonte e todas são cortadas pelo anel viário da cidade. Para quem 

chega de ônibus, a rodoviária tem localização na área central da cidade. 

Em Minas Gerais, de acordo com a pesquisa de rodovias 201356 da CNT – 

Confederação Nacional do Transporte, 68,2% das estradas encontra-se em estado 

regular, ruim ou péssimo. Quase 4.400 quilômetros apresentam estado ruim ou 

péssimo, devido às condições precárias de pavimentação, desgaste, ondulações e 

sinalização, que requerem investimentos contínuos para sua melhoria.  

                                            
55 

Disponível em  http://www.mg.gov.br/governomg/portal/m/governomg/conheca-minas/5662-
rodovias/5146/5044 acesso em 16 de dezembro de 2013. 
56

 Disponível em 
http://pesquisarodovias.cnt.org.br/Downloads/Galeria%20de%20Fotos/2013/Relatorio%20por%20Est
ado/MG.pdf acesso em 16 de dezembro de 2013. 
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Apesar dos investimentos dos governos estadual e federal nos últimos anos, 

a melhoria deu-se em apenas 3% dos trechos analisados pela pesquisa da CNT. 

Apesar das más condições, no Carnaval de 2012, por exemplo, Minas 

Gerais registrou um número de acidentes em rodovias estaduais no País, em torno 

de 500, que foi 50% menor do que em 2011. 

Além de sua relevância enquanto eixo rodoviário, estas rodovias servem 

de acesso a áreas turísticas em Minas Gerais, como Ouro Preto e outras cidades 

históricas e Inhotim. 

 

Tabela 79 - Principais acessos rodoviários à Belo Horizonte 
 

PRINCIPAIS ACESSOS RODOVIÁRIOS A BELO HORIZONTE 

BR 381 
 

Denominada Rodovia Fernão Dias, é a principal ligação entre as regiões 
metropolitanas de Belo Horizonte e São Paulo. Forma um dos mais 
importantes eixos de transporte de carga e de passageiros de todo o Brasil, 
passando por municípios de médio porte como Lavras, Varginha, Três 
Corações, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre e Extrema, na região Sul de 
Minas. A Fernão Dias dá acesso também à BR 116, que liga o Rio de 
Janeiro à Bahia, além de Vitória. 

BR 040 

Partindo de Belo Horizonte, com pista dupla até Sete Lagoas, a BR 040 
atravessa o Noroeste de Minas ligando Belo Horizonte à capital federal, 
numa extensão total de 716 km. No outro sentido, passando pela Zona da 
Mata e Campo das Vertentes, dá acesso ao Rio de Janeiro, com extensão 
de 434 km. Na Zona da Mata, a BR 040 liga Belo Horizonte à principal 
cidade polo da região, Juiz de Fora, que abriga empresas automobilísticas, 
agroindustriais, moveleiras, metalúrgicas, cimenteiras, têxteis e produtoras 
de papel e papelão. Na região do Campo das Vertentes, leva aos acessos 
para cidades como São João Del Rei, Tiradentes e Congonhas, municípios 
de atração turística no circuito histórico. 

BR 262 

Liga Vitória, capital do Espírito Santo e importante porto de exportação, ao 
Triângulo Mineiro, passando pela Região Metropolitana de Belo Horizonte. A 
rodovia está estrategicamente localizada como um dos principais acessos à 
região Centro-Oeste do País. Também dá acesso a Uberaba, entrada do 
Triângulo Mineiro, uma das regiões mais ricas do Brasil, com grande 
projeção no setor de agronegócios e tecnologia de ponta. 

BR 116 

Forma um corredor viário que corta o leste e o noroeste de Minas Gerais, 
permitindo acesso ao Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Relevante para 
a economia brasileira, esta estrada serve também de elo entre as regiões Sul 
e Sudeste do Brasil com o Nordeste. 

 

Fonte: DER MG. 

 

O transporte interurbano de passageiros é feito através do Terminal 

Rodoviário, localizado no centro da cidade, estruturado para realizar até 48 partidas 
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simultâneas com intervalos a cada 15 minutos. A rede de linhas atende à maioria 

das cidades mineiras e às principais capitais brasileiras.   

 A reforma e a duplicação de trechos na MG-424 e na LMG-800 (obras 

que estavam com o status de previstas até o momentos) deveriam criar novo acesso 

ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, e melhorar a ligação da capital mineira 

às cidades do Vetor Norte, como Pedro Leopoldo, Confins e São José da Lapa. 

 

Figura 16 - Contexto metropolitano de Belo Horizonte 

 

Fonte: PDITS BH. 
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2.2.2 CIRCULAÇÃO URBANA 

 

 

Belo Horizonte foi uma das primeiras cidades planejadas do país. Na 

visualização do mapa da cidade, a circulação parece simples em função do traçado 

reto de suas ruas na área central. 

 

Figura 17 - Panorama de acesso e circulação em Belo Horizonte 

 

Fonte: PDITS BH. 
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Segundo informações disponíveis no PDITS, o anel rodoviário é a via 

mais movimentada das 34 cidades que compõem a Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, com fluxo diário de 154.087 veículos. Foi projetado para ser um contorno 

formado pelas BRs 040, 262 e 381, para que os veículos de carga e os viajantes não 

precisassem passar pela capital mineira, mas se tornou uma das vias mais 

perigosas e com alto índice de acidentes. 

O anel rodoviário de Belo Horizonte, já há alguns anos, tornou-se uma via 

urbana para boa parte da população da capital e do seu entorno, e é utilizado em 

trajetos cotidianos pela cidade. De outro lado, há também intenso tráfego de 

veículos de carga, em sua maioria, de diversas partes do país que utilizam o anel 

apenas como ligação entre rodovias. Essa combinação entre fluxo urbano e fluxo 

rodoviário, associada a problemas estruturais e de conservação da via, tem levado a 

frequentes acidentes, muitos fatais, com retenções recorrentes, afetando a 

mobilidade urbana, comprometendo o transporte rodoviário e a segurança no uso do 

anel rodoviário. O pico do tráfego ocorre entre às 8h e às 17h, quando passam por lá 

quase 11 mil veículos. A maior parte do tráfego na via correspondente a automóveis, 

com 69% da frequência. Seguem-se 19% de caminhões e carretas, 6,5% de 

motocicletas e 5,5% de ônibus, nesse horário e nos dois sentidos. 

Sendo o principal gargalo de tráfego na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, a via teria seus trechos problemáticos licitados em 2014, para melhorias 

nas interseções com as avenidas Amazonas, Ivai e Pedro II. A priorização de obras 

nestes três segmentos foi resultado de um acordo com o Governo Federal e 

corresponde apenas à primeira etapa de execução das obras de melhoramento que 

estão previstas. Ao longo de 2014 novas etapas do projeto seriam concluídas 

possibilitando novas licitações e contratações de obras, que deveriam ser iniciadas 

ainda no primeiro semestre do ano, de acordo com o cronograma do DER/MG. 

O aumento de 100% da frota de veículos em Belo Horizonte nos últimos 

12 anos criou engarrafamentos que se arrastam pelos principais corredores da 

cidade. A frota cresce quase 8%, em média, a cada ano, sendo que a capital mineira 

já está a caminho do padrão do trânsito europeu, em que há duas pessoas para 

cada carro. 

Paralelamente ao crescimento da frota, a BHTRANS tem buscado 

soluções de transporte coletivo e alternativo. Existia até o momento uma previsão da 

conclusão de 150 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus, da implantação de 
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mais 140 quilômetros de ciclovias  e de fechamento de quarteirões com extinção de 

vagas de estacionamento.  

Como consequência do alargamento de passeios, será reduzido ainda o 

espaço para circulação de veículos na maioria das vias da área Central, da área 

hospitalar e do Barro Preto. Especialmente neste último, um projeto de 

requalificação urbana, com arborização, instalação de mobiliário urbano, iluminação 

e criação de ruas de pedestres deverá ser iniciado em 2014, o que vai favorecer a 

circulação dos consumidores do Polo de Moda.  

O serviço de táxi de Belo Horizonte caracteriza-se pelo transporte 

individual de passageiros. A frota conta atualmente com 6.015 veículos. São 12 mil 

taxistas credenciados, entre permissionários e condutores auxiliares, que atendem 

cerca de 70 mil passageiros por dia (PBH. BHTRANS, 2010).  

O programa Pedala BH tem por objetivo incentivar o cidadão a usar a 

bicicleta como meio de transporte alternativo. Previa a implantação de cerca de 20 

Km por ano de rotas cicloviárias, para que na Copa do Mundo de 2014 Belo 

Horizonte tivesse, no mínimo, 100 Km de ciclovias para interligar os principais 

pontos da cidade ao Mineirão. O objetivo era tornar a bicicleta uma opção real de 

locomoção (PBH, 2010). 

No âmbito dos transportes públicos a circulação urbana na cidade ocorre, 

sobretudo, por meio de ônibus. Belo Horizonte possui uma única linha de metrô, com 

pequena abrangência territorial, que liga o município vizinho de Contagem à região 

de Venda Nova (regional Norte da Capital), passando pelo centro da cidade. O 

sistema é composto por 19 estações e com extensão total de 29 Km. As principais 

áreas para o turismo em Belo Horizonte encontram-se na regional Centro-Sul e na 

Pampulha, não são atendidas por este sistema. 

Belo Horizonte conta também com linha férrea para o deslocamento de 

trens de carga e de passageiros. A ligação Belo Horizonte - Vitória constitui-se na 

única linha regular de trem de passageiros a interligar duas capitais no Brasil.  

O estudo sobre os destinos indutores destaca como prioridade máxima o 

fortalecimento dos meios de transporte específicos para o turismo e aqueles próprios 

da cidade – ônibus, táxi, metrô e outros – que fazem a ligação entre 

estabelecimentos de hospedagem, pontos turísticos e estações de transporte. 
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2.2.3 ACESSOS AÉREOS  

 

 

A malha aeroviária de Belo Horizonte é restrita, mas atende 

razoavelmente aos visitantes que partem dos principais centros urbanos do país, 

principalmente São Paulo e Brasília, cidades que funcionam como os maiores 

pontos de distribuição dos voos comerciais no Brasil.  

A cidade é servida por dois aeroportos com voos comerciais regulares, 

sendo um localizado no próprio município, o Aeroporto Carlos Drummond de 

Andrade (na Pampulha), e o outro na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o 

Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado em Confins (MG), que é o 

principal e concentra a maioria dos voos interestaduais e internacionais. 

Construído na década de 1980, o Aeroporto Internacional Tancredo 

Neves, mais conhecido como Aeroporto de Confins é a principal porta de entrada de 

Belo Horizonte. Atualmente passa por reformas de ampliação e adequação. 

Apesar de estar localizado a 35 quilômetros do centro da capital mineira, 

o acesso tornou-se bastante facilitado e rápido, a partir da construção da Linha 

Verde, uma adequação das vias que o ligam ao centro de Belo Horizonte, as quais 

foram transformadas em uma via rápida, possibilitando que o trajeto seja percorrido 

em 35 minutos quando em condições normais de tráfego. Anteriormente, este 

percurso era realizado em aproximadamente 60 minutos ou mais.  

Existem serviços de ônibus de linha executiva e uma convencional saindo 

do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte e de um terminal localizado no centro da 

cidade, chamada de Conexão Aeroporto. 

As companhias aéreas que operam no Aeroporto Internacional Tancredo 

Neves são: 

 Aerolíneas Argentinas; 

 Aeroméxico; 

 Air Canadá; 

 Air France; 

 American Airlines; 

 Avianca/Ocean Air; 

 Azul; 
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 Copa; 

 Delta Airlines; 

 Gol; 

 Ibéria; 

 KLM; 

 Lan; 

 Lufthansa; 

 Qatar; 

 South African Airways; 

 Tap; 

 United Airlines. 

 

Do Aeroporto de Confins partem voos diretos para a maioria das capitais 

do Brasil e para grandes e médias cidades. Para destinos internacionais, apesar da 

grande quantidade de companhias aéreas, os voos diretos são para Buenos Aires, 

Lisboa (via Porto), Miami, Panamá e Porto. 

Conforme informação atual da INFRAERO, as obras de reforma e 

ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Confins será 

entregue em duas etapas57:  

A primeira etapa seria concluída em abril de 2014 e compreende obras 

civis e sistemas, do terraço, saguão de embarque e desembarque, check-in, praça 

de alimentação e administração e substituição das nove pontes de embarque. 

Atualmente o Aeroporto de Confins tem capacidade para 10,2 milhões de 

passageiros ao ano e com a conclusão das obras referentes ao “escopo da Copa” o 

terminal ampliará sua capacidade em 1,5 milhão/ano. Além disso, com a conclusão 

da construção do terminal 3, Confins aumentará sua capacidade para 17,1 milhões 

de passageiros/ano.  

Como a demanda que era prevista para 2014 era de 14 milhões de 

passageiros, a INFRAERO considerava que o Aeroporto de Confins estaria pronto 

para atender à demanda prevista para a Copa.  

                                            
57

 http://obras.infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-internacional-de-confins-tancredo-
neves/obras/modernizacao-e-ampliacao-do-terminal-de-passageiros-e-melhoria-das-vias-de-acesso-
ao-aeroporto.aspx acesso em 6 de janeiro de 2014. 
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A segunda etapa de melhorias do Aeroporto de Confins seria concluída 

em agosto de 2014 e incluiria a reforma e modernização das áreas dos restaurantes 

(terraço), prédio comercial e galerias técnicas, modernização e substituição dos 

sistemas eletroeletrônicos, de informativo de voo, sistemas de som, etc., das áreas 

do mezanino, salas de embarque, salas de embarque remoto, salas de 

desembarque. 

Construído na década de 1930, o Aeroporto de Belo Horizonte, 

denominado Carlos Drummond de Andrade, mas conhecido como Aeroporto da 

Pampulha tem capacidade de atender até 1,5 milhões de passageiros ao ano. Está 

instalado em uma área de dois milhões de metros quadrados, na região da 

Pampulha, distante apenas oito quilômetros do centro da cidade.  

O Aeroporto da Pampulha tem como objetivo hoje de atender ao 

segmento da aviação regional, com voos ligando a capital ao interior de Minas 

Gerais e estados vizinhos, e continua se consolidando como um importante elo 

regional, com mais de 40 voos intraestaduais, os quais são operados pelas 

companhias Air Minas, Passaredo e Azul. Também conta com frequências regulares 

para as cidades paulistas de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto e por meio de 

conexão para Curitiba, Vitória e Rio de Janeiro. 

Além da aviação regional, atualmente, o Aeroporto da Pampulha é 

referência como centro de manutenção de aeronaves executivas e comerciais de 

pequeno e médio porte, de asas fixas e rotativas.  

De acordo com a Infraero58, em abril de 2008 o Aeroporto ficou em 11º 

lugar no ranking de operações de aeronaves e em 26º na quantidade de 

passageiros, e, atualmente, o Aeroporto processa em média cerca de 5.000 pousos 

e decolagens/mês. 

Belo Horizonte ainda dispõe do Aeroporto de Belo Horizonte - Carlos 

Prates – que está instalado em uma área de 580.000 m259 e localiza-se à 

aproximadamente 7 km do centro da cidade. É um aeroporto especialmente 

dedicado à formação de pilotos, aviação desportiva, instrução, construção de 

aeronaves, aviação geral de pequeno porte, aviação de asa rotativa – helicópteros -, 

além de ser um polo formador de profissionais da aviação. 

                                            
58 

http://www.infraero.gov.br/index.php/aeroportos/minas-gerais/aeroporto-de-belo-horizonte.html 
acesso em 20 de dezembro de 2013. 
59

 http://www.infraero.gov.br/index.php/aeroportos/minas-gerais/aeroporto-carlos-prates.html acesso 
em 16 de dezembro de 2013. 
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O Aeroporto Carlos Prates atende voos não regulares das empresas de 

táxi aéreo, da aviação geral e de helicópteros. É referência em escolas de aviação 

de asa fixa e rotativa. Dispõe de empresas de manutenção, hangares e construção 

de aeronaves de pequeno porte e atende a média de 40 mil passageiros por ano. 

 

 

2.3 Os produtos turísticos de Belo Horizonte 

 

 

A seleção e avaliação de produtos turísticos de Belo Horizonte foi 

realizada na Etapa 1, durante a Pesquisa de Produtos, e considerou como critério a 

definição detalhada no enfoque técnico deste documento, ou seja, a existência de 

recursos naturais e culturais, tangíveis ou intangíveis, regularmente acessíveis e que 

propiciam a realização de uma ou mais atividades estruturadas.  

Este levantamento teve como base um amplo estudo comparativo entre o 

Plano Horizonte, o PDITS e o website da Belotur, e um trabalho in loco que envolveu 

visitas técnicas e reuniões com entidades do setor e com a equipe da Belotur.  

Os produtos turísticos selecionados para o estudo foram ordenados 

conforme os eixos temáticos, tendo sido agrupados em oito tipologias ou categorias, 

conforme demonstra o quadro abaixo:  

 

Tabela 80 - As tipologias de produtos turísticos de Belo Horizonte 
 

 
Fonte: Chias Marketing. 

 

TIPOLOGIA DE PRODUTOS TURÍSTICOS DE BELO HORIZONTE Nº 

Museus e equipamentos culturais 26 

Parques naturais e áreas verdes 5 

Praças, mirantes e áreas urbanas 8 

Mercados, feiras e compras 13 

Identidade cultural urbana e serviços 11 

Eventos culturais, esportivos e de negócios 18 

Espaços para eventos, estádios e centros esportivos 9 

Entorno de BH 5 
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Neste capítulo estão recopilados os principais aspectos inerentes ao 

levantamento realizado que demonstram as principais mudanças em relação ao que 

havia sido considerado em 2006. 

 

Gráfico 110 - Os produtos turísticos avaliados em BH e entorno 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Para o aprimoramento do Plano Horizonte foram selecionados 95 

produtos turísticos em Belo Horizonte, considerados como os mais relevantes em 

termos do potencial de mercado, incluindo os que se encontram em fase de 

implantação e, neste caso, foram analisados os projetos ou a experiência das 

instituições envolvidas nos mesmos. E, no entorno de Belo Horizonte, foram 

selecionados 5 roteiros turísticos consolidados, que são comercializados com 

algumas variações por agências e operadoras de turismo, escolhidos pela 

proximidade, mas também porque se integram e se complementam aos produtos 

belo-horizontinos.  

Em comparação a 2006, quando foi elaborado o Plano Horizonte, verifica-

se um crescimento do número total de produtos turísticos avaliados, como mostra o 

gráfico acima; no passado foram avaliadas 57 atrações em Belo Horizonte e entorno 

e em 2012 esse número subiu para 95. Considerando apenas os produtos avaliados 

na própria cidade, o crescimento foi de aproximadamente 137%: em 2012 foram 

selecionados 90 para análise contra 38 em 2006. Esse resultado ocorre pela 

inserção de novas ofertas turísticas em Belo Horizonte, em consequência da 

57 

38 

19 

95 
90 

5 

Total de produtos 
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implantação de novos equipamentos e atrações, mas também pela melhoria da 

percepção de serviços urbanos e dos eventos que a cidade realiza.   

Em cada categoria de produto observaram-se mudanças relevantes que 

devem ser acompanhadas: 

 A implantação do Circuito Cultural da Praça da Liberdade representou 

um aumento de aproximadamente 30% da oferta de “museus e 

equipamentos culturais em Belo Horizonte” e, como tal, constitui-

se num fator importante para o posicionamento do destino no mercado 

turístico. Por ser um projeto ainda em fase de implantação, verifica-se 

alguns problemas de integração entre os equipamentos, como a falta 

de um horário padrão de funcionamento, a sobreposição dos 

conteúdos expositivos, a desinformação das equipes de monitores e 

atendimento sobre o complexo e seus espaços, dentre outros 

aspectos. Mas são ajustes que podem ser corrigidos com o tempo e a 

experiência da gestão do Circuito; 

 Na tipologia de “parques naturais e áreas verdes”, Belo Horizonte 

apresenta um amplo leque de parques, mas apenas um seleto número 

de espaços apresenta atratividade e estrutura física compatível com a 

atividade turística.  Cabe ressaltar que dentre as atrações 

enumeradas, o complexo da Serra do Curral foi implantado 

recentemente, oferece trilhas sinalizadas e guias capacitados, no 

entanto, a infraestrutura de serviços é praticamente inexistente, apesar 

do relativo isolamento da área urbana, não existem lanchonetes ou 

restaurantes para o atendimento do visitante; 

 No que diz respeito à categoria de “praças, mirantes e espaços 

urbanos”, Belo Horizonte possui algumas áreas urbanas privilegiadas 

que tradicionalmente são polos de grande atração para sua própria 

população e, por consequência, também para os visitantes. Em 

qualquer destino que apresenta beleza cênica da paisagem, os 

mirantes são pontos de destaque, na capital mineira as alternativas 

estão localizadas no alto Mangabeiras e no Belvedere. Outras áreas 

são interessantes porque são reveladoras do estilo de vida da cidade, 

é assim com Santa Teresa e a Savassi; outras são espaços nobres, 

porque concentram conjuntos arquitetônicos relevantes, nesta 
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categoria poderiam ser enquadradas a Praça da Liberdade, a 

Pampulha e a Praça da Estação. No entanto, os problemas de 

conservação urbana podem comprometer a atratividade desses locais, 

é o que se verifica na Praça da Estação, que foi revitalizada para 

receber o Museu de Artes e Ofícios (MAO) em 2006 e já apresenta 

sinais de degradação, uma aparência de sujeira que afeta a percepção 

de seu conjunto paisagístico e de seu principal atrativo, que é o MAO; 

 Na tipologia “mercados, feiras e compras” foram reunidas as mais 

importantes ofertas de compras de Belo Horizonte, aspecto que é um 

dos diferenciais da cidade, seja por espaços característicos como o 

Mercado Central ou a Feira de Artesanato da Afonso Pena, mas 

também pelo conteúdo singular dos produtos, como as pedras 

preciosas, as joias, a moda, os artigos da gastronomia regional, o 

artesanato, entre outros. A seleção dos estabelecimentos comerciais 

considerou aqueles que apresentam diferenciais em termos de 

atratividade turística, seja pela localização privilegiada no contexto 

urbano, pela especialização dos produtos e serviços que oferecem, 

mas principalmente pela imagem e posicionamento que esses 

empreendimentos têm frente aos próprios moradores e aos visitantes.  

 A categoria “identidade cultural urbana e serviços” é marcada pelo 

estilo de vida belo-horizontino e de sua identidade urbana se 

caracteriza por uma cultura criativa e inovadora, que se manifesta em 

diferentes formas de expressão e de linguagens artísticas, mas sem 

comprometer os elementos essenciais e sua autenticidade. E é uma 

cidade onde o conhecimento, a pesquisa e a produção do 

conhecimento têm destaque como aliados na prestação de serviços, 

como é o caso de algumas instituições de ensino superior e de alguns 

hospitais privados; 

 A cidade possui alguns eventos permanentes que se destacam pela 

maneira como se integram ao contexto urbano e ao estilo de vida de 

sua população e que foram tratados na categoria de “eventos 

culturais, esportivos e de negócios”. No entanto, alguns dos mais 

atrativos eventos avaliados em 2006, como o Comida di Boteco e o 

Brasil Sabor, tornaram-se franquias, com edições em diferentes 
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cidades brasileiras, o que reduz significativamente o caráter de 

singularidade dos mesmos; 

 Os equipamentos para eventos foram analisados de uma maneira 

global nos no capítulo 1.5.3., mas aqui são avaliados mais 

especificamente como atrativos para o segmento de turismo de 

eventos e essa atratividade é determinante na captação.  E devido às 

oportunidades que se abrem com os megaeventos esportivos que 

serão realizados no Brasil nos próximos anos, foram incluídos novos 

espaços além do Mineirão e do Mineirinho, ambos foram valorados 

pelo Plano Horizonte em 2006.  

 

No entorno, com a opção pela avaliação dos destinos/roteiros e não de 

ofertas isoladas, o número foi reduzido de 19 para 5 atrações. Ressalta-se que não 

se trata, porém de uma redução do potencial ou da gama de produtos disponíveis no 

entorno, mas sim de adequações da metodologia de análise. Assim, pretende-se dar 

maior ênfase à oferta da própria cidade, sem deixar de considerar, porém, a 

relevância do entorno de Belo Horizonte no composto da sua oferta turística. 

 

 

2.3.1 A METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DOS PRODUTOS 

TURÍSTICOS 

 

 

Conforme já trazido pela pesquisa de produtos realizada na Etapa 1, a 

metodologia de avaliação de produtos adotada neste planejamento foi a mesma 

utilizada no Plano Horizonte.  

Esta metodologia está baseada em dois critérios, o valor potencial e o 

grau de aproveitamento, centrados na avaliação objetiva dos produtos disponíveis 

visando a otimização do marketing. Portanto, são fundamentais para orientar uma 

tomada de decisão tecnicamente coerente sobre o que vamos promover, em que: 

 O valor potencial está relacionado ao poder de atração do produto 

nos diferentes mercados, sendo que mercados de maior distância 

tendem a gerar maiores gastos no destino e, portanto, são 

comercialmente mais “atrativos”;  
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 O grau de aproveitamento está relacionado à “rentabilidade” do 

produto, ponderando seu valor potencial (capacidade de atração) e 

seu valor real enquanto oferta (produto ao alcance do consumidor). 

Esse índice indica o esforço que será necessário para converter e 

consolidar o produto em oferta no mercado (objetivo do marketing). 

Nesse sentido, observa-se que se por um lado os produtos próximos 

de atingir o grau de aproveitamento máximo (com índices próximos a 

80% ou mais) são produtos consolidados e que garantem a 

visibilidade do destino, por outro já possuem certo grau de saturação 

no mercado. Já os produtos com menores índices podem ser boas 

opções para diversificação, ampliação e renovação da oferta atual do 

destino em mercados de curta distância e/ou mais maduros, nos quais 

já está relativamente consolidado. 

 

Esta avaliação contempla cinco variáveis de análise, conforme demonstra 

o esquema a seguir: 

 

Figura 18 - Esquema para a avaliação de produtos turísticos 
 

 

© Chias Marketing 

Fonte: Chias Marketing. 
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O valor potencial corresponde aos valores inerentes ao recurso em si 

mesmo e ponderam, com diferentes pesos, três critérios:  

 Unicidade: valor que tem um recurso pelo fato de ser único no 

destino, na região, no país, no continente ou no mundo; quanto mais 

raro ou singular, maior será o âmbito de atração geográfico do mesmo; 

 Valor intrínseco: valor que comparativamente destaca o recurso 

dentro de sua categoria. Evidentemente os aspectos observados 

variam conforme a categoria do recurso que está sendo avaliado e se 

centram no nível de informação que é assimilado pelo turista e nos 

aspectos determinante para este público na escolha daquele tipo 

produto;  

 Identidade Local: valor que um recurso tem por ser típico ou 

característico do lugar; o mercado reconhece o diferencial naquilo que 

expressa a identidade de um lugar ou de uma cultura específica. 

Mensura a tão aclamada autenticidade ao produto. 

 

O grau de aproveitamento atual do produto compreende a relação entre 

o valor potencial e o valor real que considera as principais variáveis de 

transformação do produto turístico em oferta: o reconhecimento pelo mercado e sua 

capacidade para garantir a permanência do turista: 

 Notoriedade: grau de conhecimento e visibilidade do produto em 

âmbito internacional, nacional, regional ou localmente; 

 Concentração da oferta: valor derivado da quantidade e da 

diversidade de atividades e serviços existentes no produto e seu 

entorno.  

 

No processo de avaliação, cada uma das variáveis recebe uma nota 

numérica, que varia de 1 a 5 pontos, para o cálculo final são utilizados fatores de 

ponderação com pesos diferenciados, a soma total individualizada por produto indica 

seu valor na categoria, os resultados de conjunto permitem determinar o ranking dos 

produtos turísticos de Belo Horizonte, com o estabelecimento de hierarquia entre 

eles, com ênfase no valor potencial, pois são as variáveis que contribuem mais 
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diretamente para o reposicionamento de mercado e, como critério de “desempate” o 

grau de aproveitamento atual. 

Os pesos de cada um destes critérios na avaliação do potencial e do valor 

real (base para o cálculo do grau de aproveitamento) são acordados com a equipe 

de trabalho no início da pesquisa de produtos. Neste caso, utilizaram-se os mesmos 

pesos do Plano Horizonte em que, em uma escala de importância na determinação 

da motivação dos turistas estão em ordem decrescente: a unicidade, o valor 

intrínseco e a identidade local. No caso do valor real (base para o cálculo do grau de 

aproveitamento), atribuiu-se à concentração de oferta maior peso que à notoriedade.  

A avaliação dos produtos elencados e a aplicação das ponderações 

permitem estabelecer um ranking e fixar uma hierarquia de produtos com foco 

mercadológico, ou seja, considerando sua atratividade e capacidade 

competitiva no âmbito mundial, de forma a se ter clara também suas 

limitações. Do ponto de vista metodológico os produtos que alcançam o topo da 

hierarquia são considerados, pela sua excepcional potencialidade, como 

imprescindíveis para conhecer um determinado destino turístico, por isso mesmo 

são considerados como motivadores de fluxos turísticos, inclusive de mercados de 

longa distância, nacionais e internacionais. Os que ficam nas faixas intermediários e 

abaixo são identificados como complementares da oferta turística de um destino e 

importantes para ampliar o tempo de permanência dos visitantes ou para diversificar 

a oferta.  

 

Figura 19 - Hierarquias de produtos 

 

©Chias Marketing, não pode ser reproduzido sem autorização 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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O entendimento da metodologia e desta categorização permite relacionar as 

categorias de produto e seu potencial de atratividade para os diferentes mercados-alvo. 

Observa-se que os interesses das pessoas são diversos e incontroláveis, assim como 

os graus de afinidade com o destino. Portanto, a tabela abaixo especula as 

probabilidades para Belo Horizonte e não impõem uma regra fixa. 

 

Tabela 81 - Relação entre as hierarquias de produtos e os mercados potenciais 
 

CATEGORIAS 
DE PRODUTOS 

MERCADO-ALVO POTENCIAL 

INTERNACIONAL NACIONAL ESTADUAL ESPECIALIZADOS 

ESTRELA  Motivador  Motivador  Motivador  Motivador  

PRODUTO A  Complementar  Motivador  Motivador  Motivador  

PRODUTO B  Complementar  Complementar  Motivador  Motivador  

PRODUTO C  Complementar  Complementar  Motivador
60

 Motivador 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

A metodologia de avaliação considera que qualquer análise mercadológica, 

seja de produtos ou de mercados e públicos-alvo, exige profissionais devidamente 

capacitados e com um nível de experiência que lhe permita apreender, a partir dos fatos 

e informações objetivas, as principais qualidades dos produtos atuais, bem como as 

melhores oportunidades e desafios visando seu melhor aproveitamento.  

Portanto, é um pressuposto da sua aplicação que a avaliação de produtos 

seja executada por uma equipe diversa em sua formação e que conte com 

profissionais cultos, tecnicamente habilitados, capacitados na metodologia e, 

sobretudo, experientes e criativos. As avaliações dos itens em cada critério são 

feitas por um profissional experiente, posteriormente são discutidas em equipe, 

ponderadas isoladamente e em relação à coerência do conjunto do portfólio.   

 
                                            
60 Mesmo os produtos da categoria C podem ser motivadores de fluxos turísticos intraestaduais 

considerando-se que os turistas do mesmo Estado costumam visitar a capital com mais frequência (o 
que aponta a necessidade mais latente de diversificação ressaltada anteriormente) e que são 
atraídos por seus centros comerciais (shoppings, por exemplo) e/ou por eventos que podem não tem 
grande potencial para atração de fluxos de maiores distância, mas correspondem a ofertas de lazer 
de interesse para o público de outras cidades do Estado sem acesso a estas programações em seus 
locais de residência.   



 

 843 

 

2.3.2 O NOVO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DE BH 

 

 

Definida a listagem de 95 produtos turísticos de Belo Horizonte e entorno 

prioritários com relevância para o marketing, ainda na Pesquisa de Produtos 

realizada na Etapa 1 procedeu-se a avaliação técnica dos mesmos, cuja aplicação 

dos critérios detalhados no capítulo anterior permitiu verificar e compreender a 

situação atual dos produtos turísticos priorizados. Para tanto foram adotados as 

seguintes referências técnicas:  

 Análise e conteúdo do banco de dados gerado em 2006 pelo Plano 

Horizonte; 

 Os resultados da priorização dos atrativos turísticos apresentados no 

PDTIS; 

 Pesquisa em guias impressos e eletrônicos; 

 Análise dos sites dos atrativos; 

 Presença no site promocional e do guia turístico de Belo Horizonte, 

ambos publicados pela Belotur; 

 Visitas aos produtos permanentes, em conjunto para as atrações 

existentes à época da elaboração do Plano Horizonte, e individualmente 

aos novos produtos, implantados após a avaliação técnica de 2006. À 

época da visita, realizada em outubro de 2012, algumas atrações 

estavam fechadas para reforma, como é o caso do estádio do Mineirão e 

do Museu Giramundo, portanto, avaliação considerou as mudanças 

planejadas, mas recomenda-se que, no futuro, sejam reavaliados para 

correção de possíveis distorções. O mesmo ocorre com os equipamentos 

e produtos em fase de implantação, que foram avaliados com base nos 

seus projetos e experiência das instituições envolvidas.  Os eventos 

permanentes foram analisados exclusivamente a partir de dados de 

fontes secundárias.  

 

Quando comparados os resultados da avaliação técnica realizada em 

2012 com o ranking de produtos do Plano Horizonte (de 2006), observam-se 
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algumas mudanças importantes, decorrentes da incorporação das novas atrações e 

das mudanças registradas no mercado turístico.  

Um exemplo de mudança positiva foi o Museu das Minas e do Metal, que 

a partir do acervo do antigo Museu Professor Djalma Guimarães, transformou-se em 

um atrativo de destaque. A transferência da sede no edifício Rainha da Sucata para 

o antigo prédio da Secretaria de Educação permitiu a ampliação do espaço físico, no 

entanto, o mais relevante é a forma de apresentação do conteúdo do projeto 

museográfico assinado por Marcelo Dantas e projeto arquitetônico de Paulo Mendes 

da Rocha.  A abordagem é estimulante, o acervo bem apresentado, com ótima 

adaptação do espaço e das instalações.  

Em direção oposta estão os espaços para eventos da cidade, que se 

mostram sem renovações significativas desde 2006, o que resultou em perda 

de competitividade. Neste mesmo período, o País cresceu em termos do número 

de eventos internacionais pontuados no ranking da ICCA, outros destinos 

implantaram novos equipamentos, como é o caso de Fortaleza, ou se consolidaram 

na captação de eventos, como é o caso de Ouro Preto, cidade que em 2011 ficou 

em 10ª posição no ranking da ICCA, à frente de Belo Horizonte.  

Os resultados da valoração técnica, conforme já havia sido apresentado na 

Pesquisa de Produtos da Etapa 1, foram sistematizados por tipologia de produtos. De 

acordo com a metodologia de avaliação, o resultado alcançado por cada produto é o 

seu valor potencial no mercado, o que permite determinar a hierarquização dos 

principais Produtos Turísticos de Belo Horizonte e entorno, bem como fixar um ranking 

para produtos Estrela, A, B e C, conforme apresentado nos quadros abaixo: 

 

Tabela 82 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - Produtos Estrela 
 

PRODUTOS ESTRELA 

Entorno de BH 

1 Instituto Inhotim Arte Contemporânea e Jardim Botânico 

2 

Patrimônios Mundiais                                                            
Ouro Preto - conjunto arquitetônico, museus, Parque Estadual do Itacolomi, distritos de 
Cachoeira do Campo, Amarantina, Santo Antônio do Leite e Lavras Novas. Mariana - 
conjunto arquitetônico, distritos de Cachoeira do Brumado e Monsenhor Horta. Sabará - 
conjunto arquitetônico e distrito de Pompeu. Congonhas do Campo - Santuário de Bom 
Jesus do Matozinhos 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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No entorno, o grande destaque é o Inhotim que se consolidou como um 

dos mais importantes espaços de arte contemporânea do mundo e que vem 

demonstrando grande capacidade de ampliação e renovação do seu acervo. Mas 

também Ouro Preto, com seu extraordinário conjunto arquitetônico e paisagístico, 

apresentou novidades nesses últimos seis anos, com destaque para a entrada em 

operação do passeio de trem turístico até Mariana e para a recuperação do antigo 

jardim botânico, que corta transversalmente o centro histórico.  

 

Tabela 83 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos A 
 

PRODUTOS A 

Museus e equipamentos culturais 

1 Museu de Artes e Ofícios 

2 Igreja S. Francisco de Assis 

3 Memorial Minas Gerais - Vale  

4 Museu das Minas e do Metal  

Praças, mirantes e áreas urbanas  

5 Praça da Liberdade 

6 Pampulha 

Mercados, feiras e compras   

7 Mercado Central  

Identidade cultural urbana e serviços 

8 Gastronomia  

9 Música (produção, artistas, identidade musical, espaços) 

10 Dança (produção, grupo de referência, espaço) 

11 Teatro (produção, grupos de referência e espaços) 

12 Moda (estilistas e grifes mineiras) 

Entorno de BH 

13 Parque Nacional da Serra do Cipó 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Na classificação dos Produtos A, a cidade de Belo Horizonte apresentou 

um avanço expressivo na comparação com a avaliação realizada em 2006, novas 

atrações foram implantadas e melhorou significativamente a percepção dos 

aspectos relacionados à identidade cultural urbana.  
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Tabela 84 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos B 
 

PRODUTOS B 

Museus e equipamentos culturais 

1 Museu Abílio Barreto 

2 Museu de Arte da Pampulha 

3 Museu de Ciências Naturais da PUC 

4 Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG 

5 Museu Giramundo 

6 Espaço do Conhecimento UFMG 

7 Centro de Arte Popular Cemig  

8 Palácio da Liberdade (e museu do automóvel) 

9 Palácio das Artes 

10 Casa do Baile  

Parques naturais e áreas verdes 

11 Parque da Serra do Curral  

12 Parque das Mangabeiras  

13 Fundação Zoo Botânica de Belo Horizonte (Jardim Zoológico) 

Praças, mirantes e espaços urbanos 

14 Savassi 

15 Bairro de Santa Teresa 

16 Praça da Estação - Rui Barbosa  

17 Praça Israel Pinheiro – (praça do Papa) 

Mercados, feiras e compras 

18 Feira de Arte e Artesanato da Afonso Pena 

19 Centro de Artesanato Mineiro (Palácio das Artes) 

20 Centro de Artesanato do SESC Mineiro (CENARTE) 

21 Mãos de Minas  

22 Polos de Moda (Lourdes, Prado e Barro Preto + Savassi e Funcionários) 

Identidade cultural urbana e serviços 

23 Roteiro da Cachaça 

24 Design (joias e lapidação de pedras preciosas)  

25 Roteiro da Cerveja Artesanal 

26 Educação 

Espaços para eventos, estádios e centros esportivos 

27 Mineirão - Estádio Governador Magalhães Pinto  

28 Expominas  

29 Minas Tênis Clube  

Entorno de BH 

30 Grutas, Fazendas e Cachaça 

31 Serras e Vales 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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A hierarquização dos Produtos B demonstra a importância da oferta 

cultural e de lazer em Belo Horizonte. Atualmente a cidade apresenta inúmeras 

possibilidades para atividades de visitas, passeios, compras, entretenimento; e que, 

mesmo sendo produtos avaliados na hierarquização como “complementares”, eles 

contribuem para elevar a competitividade do destino, porque no conjunto aumentam 

a atratividade e possibilitam a ampliação do tempo de permanência do visitante.   

 

Tabela 85 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos C 
 

PRODUTOS C 

Museus e equipamentos culturais 

1 Museu Mineiro 

2 Museu das Telecomunicações Oi Futuro  

3 Museu dos Brinquedos  

4 Centro Cultural da UFMG 

5 Museu do Bordado 

6 Centro de Cultura de Belo Horizonte - Centro de Referência da Moda 

7 Museu Iminá de Paula 

8 Centro de Arte Contemporânea e de Fotografia 

9 Conservatório de Música da UFMG 

10 CCBB Praça da Liberdade (em implantação) 

11 Escola Inhotim (em implantação) 

12 Casa Fiat de Cultura (transferência para a Praça da Liberdade) 

Parques naturais e áreas verdes 

13 Parque Ecológico da Pampulha - Promotor Francisco Lins do Rego  

14 Parque Municipal Américo René Gianetti 

Mercados, feiras e compras 

15 Feira Tom Jobim (culinária, artes e antiguidades)  

16 Feira do Mineirinho  

17 Irffi Internacional (e museu)  

18 Diamond Mall 

19 Pátio Savassi  

20 BH Shopping  

21 Pedras preciosas e joias  

Atrativos da identidade cultural urbana 

22 Religiosidade  

23  BH Health Tour 



 

848  

 

PRODUTOS C 

Eventos culturais e esportivos de BH 

24 Campanha de Popularização do Teatro e da Dança  

25 Festival Internacional de Teatro  

26 Feira Internacional de Artesanato 

27 Fórum Internacional de Dança  

28 Festival de Arte Negra 

29 Festival Internacional de Quadrinhos 

30 Mostra de Cinema de BH 

31 Arraial de Belô 

32 Carnaval  

33 Festival Comida di Boteco 

34 Festival Brasil Sabor 

35 Festival Cachaça Gourmet 

36 Festival BH Arte e Sabor 

37 Volta Internacional da Pampulha  

38 Minas Trend Preview 

39 EXPOCACHAÇA 

40 Casa Cor Minas  

Espaços para eventos, estádios e centros esportivos 

41 MINASCENTRO - Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro  

42 Serraria Souza Pinto 

43 Parque de Exposições da Gameleira 

44 Estádio do Independência - Raimundo Sampaio 

45 Mineirinho - Estádio Jornalista Felipe Drummond 

46 Chevrolet Hall 

Praças, mirantes e espaços urbanos 

47 Mirante Mangabeiras 

48 Torre Alta Vila 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

A categoria Produtos C inclui os atrativos que ainda estavam em 

implantação quando a pesquisa de produtos foi elaborada. Estes não foram 

pontuados em todas as suas possibilidades porque efetivamente não foram 

inaugurados, mas que foram considerados porque obras já estão avançadas e 

todos os indicativos apontam favoravelmente para que venham a se configurar 

como excelentes equipamentos culturais da cidade, com destaque para o Centro 

Cultural Banco do Brasil (CCBB), a Casa Fiat de Cultura e a Escola Inhotim.   
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Gráfico 111 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte, comparativo 
2006-2012 

 

Fonte: elaborado por Chias Marketing. 

 

O gráfico acima apresenta os resultados comparativos da hierarquização dos 

produtos turísticos de Belo Horizonte em 2006 e 2012, evidenciando o crescimento 

global da oferta, com ampliação de produtos em todas as categorias consideradas, o 

maior destaque é o conjunto classificado com Produto C, que mais que triplicou no 

período analisado.  

 

 

2.4 A oferta turística atual  

 

 

A análise da oferta turística atual considerou: 

 A Pesquisa da Concorrência realizada na Etapa 1 que avaliou a oferta 

turística de Belo Horizonte em relação à seus competidores diretos; 

 A presença do destino no trade, resultante da pesquisa on line 

realizada também na Etapa 1, junto à uma seleção de agentes e 

operadores de viagem dos mercados; 

 O reconhecimento e a avaliação da marca turística, segundo a opinião 

do mercado e do trade belo-horizontino; 
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 O estudo de competitividade dos destinos indutores realizado pela 

FGV e Ministério do Turismo, especificamente os indicadores do 

estudo na dimensão de marketing e promoção do destino. 

 

 

2.4.1 AVALIAÇÃO DA OFERTA DE BELO HORIZONTE EM RELAÇÃO AOS 

CONCORRENTES  

 

 

A Pesquisa da Concorrência realizada e aprovada na Etapa 1 

estabeleceu os seguintes destinos como competidores de Belo Horizonte por 

segmento: 

 

Tabela 86 - Destinos competidores de BH por segmento 
 

Destinos selecionados como competidores no segmento de: 

Turismo cultural Turismo de negócios e eventos 

Belém Brasília 

Brasília Curitiba 

Goiânia Porto Alegre 

Recife Recife 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

Para determinar as vantagens competitivas de Belo Horizonte perante 

estes destinos, procedeu-se um levantamento de dados orientado pelos seguintes 

indicadores: 

 Caracterização dos destinos selecionados, no que diz respeito à 

aspectos como superfície, população e PIB, posição no ranking ICCA. 

 Indicadores de oferta, como a dimensão e caracterização da oferta de 

hospedagem, a situação atual das infraestruturas e equipamento para 

eventos, o perfil turístico dos destinos selecionados. 

 Indicadores de demanda, em que se considerou a caracterização da 

demanda doméstica e internacional nestes destinos, segundo fontes 

oficiais; 
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 Indicadores de promoção, que esteve pautada na análise de 

conteúdos da comunicação publicada na internet (nos sites oficiais dos 

destinos analisados). 

 

A partir das análises realizadas dos indicadores selecionados, a pesquisa 

concluiu que Belo Horizonte apresenta as seguintes vantagens competitivas para 

captação de turistas, em relação aos destinos selecionados como competidores, em 

cada um dos dois segmentos. 

 

Vantagens competitivas no segmento de turismo de negócios e 

eventos: 

 Belo Horizonte é a terceira economia do Brasil e terceiro PIB do grupo, 

42,1 bilhões de reais anuais, depois de Brasília e Curitiba. 

 Belo Horizonte historicamente ocupou posição de destaque no ranking 

de chegadas internacionais ao Brasil, quando o motivo da viagem e 

negócios e eventos, embora atrás de Curitiba, Porto Alegre e Brasília; 

 Belo Horizonte terá novas infraestruturas de transporte e novas 

infraestruturas turísticas, que ficarão como consequência da condição 

de ser cidade sede da Copa 2014, e que produzirão uma melhoria da 

atual oferta hoteleira. 

 Belo Horizonte possui uma posição privilegiada, central, no país. 

 

Vantagens competitivas no segmento de turismo cultural: 

 Belo Horizonte é portão de entrada para os destinos declarados 

Patrimônio Cultural Mundial pela UNESCO, localizados no Estado de 

Minas Gerais. 

 Belo Horizonte tem oferta cultural singular, constituída especialmente 

pelas obras arquitetônicas de valor. 

 Belo Horizonte é a capital do Estado com melhor posição nas 

chegadas de turistas domésticos dentro do grupo de destinos 

selecionados, o que denota maior fluxo intraestadual. 
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A análise de conteúdos da comunicação incluiu levantamentos feitos nas 

páginas oficiais dos destinos na internet, e considerou: a marca turística de cada 

destino, as mensagens permanentes que acompanham as marcas (slogans), e os 

segmentos de produtos comunicados. 

A quantidade de estrelas, em cada caso, indica a intensidade de 

comunicação que cada segmento de produto apresenta no site de cada destino, 

observada em seu portal de turismo, sendo: 

 - Alta intensidade, ou seja, grande destaque do segmento e/ou de 

produtos do segmento nos conteúdos de mensagem, texto e imagens; 

 - Média intensidade, ou seja, o segmento e/ou os produtos do 

segmento apresentam-se como secundários ou com médio destaque nos conteúdos 

de mensagem, texto e imagens; 

 - Baixa intensidade, ou seja, o segmento e/ou os produtos do segmento 

apresentam-se como complementares ou com baixo destaque nos conteúdos de 

mensagem, texto e imagens; 

Sem estrela – Inexistência de referencias de conteúdo ao segmento e/ou 

produtos do segmento nas mensagens, textos e imagens. 
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Tabela 87 - Comparativo da oferta do website oficial, por destino e por segmento de produto 
 

Pesquisa realizada em outubro de 2012. 

 
* Desde o início de 2012 Recife trabalha uma marca gráfica “Recife te quer” Entretanto não utiliza esta identidade gráfica no website, sendo que nas 
pesquisas realizadas o desenho é sempre citado como marca de campanha, com uma proposta de trabalho de curto prazo. O destino lançou outra marca 
para a Copa 2014, o que torna evidente a falta de posicionamento e visão de longo prazo. 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

 MARCA 

 

Belém 
(não apresenta 
marca gráfica)   

 

 

Goiânia 
(não apresenta 
marca gráfica) 

 

 
Recife* 

(não apresenta 
marca gráfica) 

 MENSAGEM 
Não apresenta 

mensagem 
publicada 

“Uma Amazônia 
de Atrações” 

“Patrimônio da 
Humanidade” 

Não apresenta 
mensagem 
publicada 

Não apresenta 
mensagem 
publicada 

Não apresenta 
mensagem 
publicada 

Não apresenta 
mensagem 
publicada 

   SEGMENTOS DE PRODUTO    

Turismo na natureza        

Turismo cultural     
 

  

Religiosidade 

 
 

  
 

 
        

Patrimônio histórico         

Arte        

Arquitetura  

 
 

   
 

Gastronomia        

Turismo de reuniões  

 
  

 
  

Turismo de negócios  

 
  

 
  

Turismo de saúde 

    
   

Compras  

  
  

 
 

Cruzeiros 

      
 

LGBT  

     
 

Turismo Melhor Idade 

      
 

Turismo de família 

      
 

Turismo Esportivo 

  
   

 
 

Concertos 

    
   

Turismo Náutico 

 
 

    
 

Luxo 

      
 

Entretenimento noturno 
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Quando analisamos os conteúdos da comunicação publicada na internet 

dos destinos selecionados na tabela acima observamos que nenhum do grupo 

destaca-se na implantação de uma promoção turística notória. 

Três destinos, dentre os competidores selecionados, apresentam marca 

gráfica, Brasília, Curitiba e Porto Alegre. Três destinos, Belém, Goiânia e Recife não 

apresentam marca turística publicada na internet, e utilizam como marca para a 

promoção turística a marca do órgão de governo.  

Belo Horizonte, destino objeto do estudo, tem marca gráfica, mas não 

apresenta uma mensagem geral acompanhando a marca. Dos demais do grupo, só 

dois destinos do grupo, Belém e Brasília, apresentam mensagem geral de produto. 

A mensagem geral de produto constitui uma ferramenta para acompanhar 

a marca, descrevendo ou reforçando os valores do destino, é uma oportunidade de 

comunicação para explicar os pontos fortes do destino, tal como o caso de Brasília, 

cuja mensagem comunica o importante fato de ser Patrimônio Mundial, ou Belém 

que associa a sua marca a marca Amazônia, mundialmente reconhecida. Neste 

sentido, os demais destinos estão perdendo oportunidades de comunicação perante 

o seu público alvo. 

Em termos de produto, embora todos os destinos selecionados tenham 

um perfil cultural, há três cidades do grupo, Belém, Porto Alegre e Recife, que 

comunicam a sua oferta de natureza, associada à localização geográfica em áreas 

de forte presença de recursos naturais, como rios, ilhas e mar.  

Brasília e Goiânia se apresentam como destinos com forte perfil cultural, 

associado principalmente a grande presença de patrimônio arquitetônico e histórico. 

Curitiba e Porto Alegre se apresentam como destinos fortes em eventos e 

negócios, com complemento de produtos culturais, e oferta de natureza no caso de 

Porto Alegre.  

Belo Horizonte comunica os seus recursos culturais, principalmente no 

que se refere a seu patrimônio arquitetônico e museus, mas também as belezas 

naturais dos arredores, associadas à localização na serra mineira. Apresenta-se 

como uma cidade gay friendly, para captar o segmento de Lésbicas, gays, 

bissexuais e transexuais - LGBT, e também comunica a sua oferta de equipamentos 

para congressos e eventos. 
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2.4.2 A PRESENÇA NO TRADE  

 

 

Para coletar dados junto ao trade dos mercados foi realizada, na Etapa 1, 

uma pesquisa on line junto à uma seleção de 120 empresas entre operadores e 

agentes de viagens dos mercado, considerando empresas que integram o mailing de 

contatos da Belotur e outras indicadas pela consultoria, considerando dois fatores: 

quota de mercado e/ou influência na comercialização de produtos turísticos para 

mercado nacional, e perfil relevante para a comercialização de Belo Horizonte. 

Das empresas participantes, 81% foram agências de viagem e 19%, 

operadores. 

Além das questões acerca da opinião e da marca de Belo Horizonte, que 

serão expostas ao longo deste documento em seus capítulos pertinentes, a 

pesquisa levantou também questões referentes à comercialização de BH. 

Das empresas pesquisadas, apenas 27,5% disse comercializar o destino 

Belo Horizonte, conforme demonstrado no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 112 - Pesquisa Trade - empresas que comercializam Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa de opinião com o trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

Dentre esta pequena proporção de empresas que comercializam BH, a 

grande maioria 87% comercializa o destino apenas quando é solicitada pelo cliente. 

Apenas 13% diz manter saídas regulares para o destino. 
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Gráfico 113 - Pesquisa Trade - empresas que operam regularmente Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa de opinião com o trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

A baixa presença de Belo Horizonte nos canais de distribuição do 

mercado que já havia sido detectada no Plano Horizonte em 2006 se confirma. 

Devido à baixa amostra de empresas que comercializam regularmente o destino, na 

foi possível aprofundar a pesquisa em aspectos relativos aos conteúdos/produtos 

belo-horizontinos que estão ofertados. 

 

 

2.4.3 AVALIAÇÃO DA MARCA  

 

 

Embora a marca seja um sinal gráfico que identifica um conjunto de 

signos, é muito mais do que isso. O principal ativo de qualquer produto, empresa ou 

destino no mercado está diretamente relacionado com o conhecimento que as 

pessoas têm dele, do conteúdo de sua imagem e do posicionamento competitivo. 

Todos esses elementos estão agregados na marca que passa então a representar 

um conjunto fundamental de ativos intangíveis, preponderantes na diferenciação da 

oferta. 

Desenvolver uma marca forte requer planejamento cuidadoso e profundo 

compromisso de longo prazo, além de um marketing planejado e executado com 
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criatividade. Marcas fortes geram intensa fidelidade do consumidor, e sua essência é 

um produto satisfatório. 

O Plano Horizonte, em 2006, orientou a criação da primeira marca 

turística de Belo Horizonte. Desenvolvida pelo artista plástico mineiro Carlos 

Bracher, a marca com o slogan “Belo Horizonte, onde a cultura ganha vida!” passou 

a ser comunicada para diversos mercados brasileiros e estrangeiros nas ações de 

promoção e apoio à comercialização do turismo executadas pela Belotur.  

 

Figura 20 - Primeira marca turística de Belo Horizonte 

 

Fonte: Arquivo de imagem do Plano Horizonte 2006. 

 

Passados alguns anos, a marca turística então utilizada exclusivamente 

para este fim tem sido substituída por um novo desenho gráfico (sem slogan), 

representativo da cidade e não apenas do turismo de Belo Horizonte e que passou a 

posicionar o destino como “Belo Horizonte, Minas Gerais”. Esta é a marca 

comunicada nas ações da Belotur e, portanto, foi o desenho gráfico considerado nas 

pesquisas de posicionamento da cidade. 

 

Figura 21 - Marca institucional de Belo Horizonte 

 

Fonte: Arquivo vetorial cedido pela Belotur. 
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Este capítulo traz a avaliação da marca considerando: 

 O recall nos públicos finais da comunicação turística (turista e trade 

emissivo), verificado por meio das pesquisas quantitativas realizadas 

na Etapa 1; 

 A opinião dos profissionais do trade belo-horizontino (a opinião 

interna) sobre a marca, resultado da pesquisa qualitativa de grupos 

focados realizada na Etapa 2. 

  

As pesquisas quantitativas realizadas junto ao turista atual em Belo 

Horizonte e ao trade dos mercados emissores entre os meses de outubro e 

novembro de 2012 avaliaram: 

 Lembrança/reconhecimento da marca dentre estes dois públicos; 

 Lembrança/reconhecimento dos canais de veiculação da marca. 

 

A marca turística de Belo Horizonte é bem lembrada pelos turistas, que 

não só a reconhecem, como lembram o local onde a mesma foi vista (82% de 

lembrança da marca e 94% de lembrança do local), dentre os turistas que viram a 

marca, 75% consideram que a marca representa Belo Horizonte, conforme 

demonstra o gráfico abaixo.   

 

Gráfico 114 - Turista atual - Lembrança e avaliação da marca de Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa de opinião com o turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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O principal local onde a marca foi vista pelos turistas é o taxi (55%), 

demonstrando que o ponto de interação do público com a marca ocorreu quando 

este já estava no destino. Também foram citados anúncios publicitários (18%), a 

internet e o material promocional (6% cada), e as feiras e eventos no setor (5%). 

 

Gráfico 115 - Turista atual - Principais locais onde a marca foi vista, múltiplas 
respostas 

 

Fonte: Pesquisa de opinião com o turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

Diferente do turista atual, dentre o público profissional (os profissionais 

das agências e operadoras dos mercados), apenas 36% dos entrevistados disseram 

lembrar-se de ter visto a marca da cidade anteriormente. Após verem a marca, 86% 

consideram o desenho gráfico representativo de Belo Horizonte.  

 

Gráfico 116 - Pesquisa Trade - Lembrança e avaliação da marca de Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa de opinião com o trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 
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Apesar da baixa lembrança da marca por parte dos profissionais, é 

importante ressaltar que a totalidade dos entrevistados (100%) lembrou o local onde 

a viram. A melhor visualização da marca aconteceu nos eventos específicos do setor 

turístico (32%), seguido de anúncios (20%) e material promocional (14%). 

 

Gráfico 117 - Pesquisa Trade - Principais locais onde a marca de Belo Horizonte foi 
vista 

 

Fonte: Pesquisa de opinião com o trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

Os dados demonstram que, o fato do desenho utilizado hoje não ser 

exclusivo do turismo e ser bastante veiculado internamente no destino 

(especialmente nos taxis) gera um altíssimo grau de reconhecimento/familiarização 

junto ao turista atual, apesar do pouco tempo de uso.  

Externamente, fora do destino, o recall ainda é baixo, mas, apesar disso, 

há no mercado uma significativa relação cognitiva entre seu desenho gráfico e o 

destino Belo Horizonte. Os eventos do setor (feiras, workshops, seminários) são de 

fato os momentos mais oportunos para fortalecimento da marca perante a cadeia de 

distribuição.  

Junto à opinião interna, foram abordados temas sobre a 

representatividade da marca atual para o destino Belo Horizonte; seus aspectos 

positivos e negativos. 
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No geral observou-se que as opiniões dos profissionais belo-horizontinos 

são bastante particulares e não consensuais, mesmo dentro de um mesmo grupo. 

A tabela abaixo sistematiza as principais opiniões manifestadas sobre o 

tema de forma que os resultados dessa pesquisa sejam mais facilmente 

visualizados, sem fazer avaliação quantitativa (sobre o que foi mais ou menos 

citado) e tampouco afirmar opiniões representativas dos setores produtivos que 

participaram da discussão, apenas sinalizar quando um mesmo aspecto citado foi 

recorrente em mais de um grupo. 

 

Tabela 88 - Opinião Interna - sobre a marca de Belo Horizonte 
 

SOBRE A MARCA TURÍSTICA: 
CITADO NOS 

GRUPOS: 

Representa ou não o turismo de Belo Horizonte: 

Representa internamente para o morador / os ícones e símbolos 

representam a cidade 

Receptivo, 

A&B/Hotelaria, 

Academia, Belotur 

Não representa para “quem vem de fora” / Seu desenho não 

identifica a cidade 

Receptivo, N&E, 

Academia, Belotur 

Aspectos positivos citados: 

Sintetiza bem os atributos de BH (arte/cultura/natureza/arquitetura) 

e seus ícones 
Cultura, N&E, Belotur 

“Tem conceito” / autenticidade Cultura, Academia 

Moderna / ousada / representa o futuro Receptivo, Cultura 

Desenho bonito Receptivo 

Aspectos negativos citados: 

Parcial (ressalta apenas um aspecto/atrativo da cidade) / imagem 

negativa em função da situação atual do atrativo que representa  

N&E, Cultura, Belotur, 

A&B/Hotelaria 

Desenho carregado: Figurativa demais / Colorida demais/ Infantil Cultura, N&E, Academia 

Muito moderna para a cidade N&E, Academia 

Complexa / difícil leitura / muitos elementos / Abstrata  Receptivo 

Incompleta: falta slogan / mensagem permanente Academia 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 
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Avalia-se que o fato de a marca não ser exclusiva do turismo foi o ponto 

que gerou a discordância nas opiniões sobre sua representatividade. Na maioria dos 

grupos essa discussão esteve vinculada ao contraponto “representa para o turista” x 

“representa para o morador”.  

Os profissionais que se posicionaram de maneira afirmativa justificaram 

pela relação dos elementos do desenho com os ícones da cidade e/ou pela 

familiarização do morador, avaliando muito mais sob o viés da sua capacidade de 

representar a cidade do que o turismo de Belo Horizonte especificamente. Já os 

profissionais que se posicionaram de maneira negativa justificam que a marca ainda 

é pouco representativa para o mercado (consumidor final). 

No grupo representativo da “cultura” especificamente, a discussão ficou 

mais dirigida sobre os aspectos positivos e negativos do desenho gráfico. Pouco se 

abordou a respeito de sua representatividade. 

De uma maneira geral as avaliações positivas estiveram claramente 

relacionadas ao seu desenho gráfico e valores inerentes à marca. Destacou-se a 

relevância cognitiva do desenho que destaca bens tangíveis e intangíveis da oferta 

turística belo-horizontina (arquitetura, natureza, cultura, arte), e de valores 

associados como modernidade, ousadia, autenticidade. 

De forma negativa são citados principalmente aspectos de desenho e de 

leitura, sendo: a parcialidade cognitiva gerada pela utilização da Igreja de São 

Francisco; o desenho “sobrecarregado”, demasiadamente figurativo e de difícil 

leitura; a falta da mensagem permanente que gera associação com o destino, mas 

ainda não o posiciona. Contrapondo a visão positiva a respeito do atributo 

“modernidade” como elemento de valor associado à marca, a única menção 

negativa com foco nos valores que representa se deu em função de uma visão 

conservadora sobre o que seria uma “modernidade excessiva”. 

 

 

2.4.4 O ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE DO MARKETING E PROMOÇÃO 

TURÍSTICA DE BELO HORIZONTE 

 

 

Dentre as dimensões analisadas pelo Índice De Competitividade Do 

Turismo Nacional está o marketing e a promoção turística.  
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Desde que o estudo começou a ser implantado a nível nacional, Belo 

Horizonte sempre se destacou nesta dimensão, apresentando médias sempre 

superiores às médias do Brasil e das capitais, superiores à 80%. 

Entretanto, enquanto o comportamento de todo o país e das capitais 

cresce continuamente a cada ano do estudo, Belo Horizonte não tem conseguindo 

manter o mesmo ritmo crescente do indicador. Em 2013 o desempenho de Belo 

Horizonte no quesito marketing e promoção foi 81%, o que representou uma queda 

de 3 pontos percentuais sobre o desempenho de 2008, ano do primeiro estudo.  

 

Figura 22 - Gráfico de desempenho de Belo Horizonte na dimensão marketing e 
promoção do estudo de competitividade 

 

Fonte: Índice de Competitividade do Turismo Nacional, Mtur/FGV/Sebrae, 2013. 

 

Para a avaliação desta dimensão, os indicadores ponderados no estudo 

são: 

 A existência de plano de marketing; 

 A participação em feiras e eventos; 

 A promoção do destino; 

 A página oficial do destino na internet. 

 

Dentre as características que influenciaram positivamente o índice estão: 

 Existência de um plano de marketing formal (apesar do mesmo estar 

desatualizado); 
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 Participação em feiras e eventos do setor de turismo nos últimos dois 

anos; 

 Participação contínua em feiras e eventos de outros setores; 

 Avaliação dos resultados dos eventos dos quais o destino participa; 

 Existência de material promocional institucional disponível em idioma 

estrangeiro; 

 Existência de material promocional que apresenta a oferta de espaços 

de eventos; 

 O material promocional do destino passa por revisão ortográfica 

profissional; 

 Agenda de eventos disponível para consulta gratuitamente impressa e 

on line; 

 Existência de página promocional de turismo do destino, acessível 

também em idioma estrangeiro, e que traz informações turísticas 

sobre o destino e cidades do entorno. 

 

Entre os fatores limitantes à evolução do indicador estão: 

 O destino não promoveu evento próprio para divulgar seus atrativos e 

equipamentos fora de seu território nos últimos cinco anos; 

 O material promocional do destino não alerta o visitante sobre a 

importância de preservar o meio ambiente;  

 A página na internet não traz informações sobre a prevenção da 

exploração sexual de crianças e adolescentes e sobre a conservação 

do meio ambiente. 

 

Observa-se que em função da metodologia adotada pelo estudo, em que 

os critérios são pré-definidos e não há flexibilidade de avaliação técnica, a atuação 

sobre os fatores limitantes que foram pontuados no Estudo devem propiciar o 

evolução de BH no mesmo, o que não necessariamente significa que, uma vez 

ajustados estes fatores, Belo Horizonte terá automaticamente uma promoção 

turística mais eficiente e/ou notória e que gerará proporcionalmente mais resultados. 
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3 OPINIÃO INTERNA  
 

 

É um pressuposto da metodologia utilizada no Plano Horizonte ouvir os 

diferentes setores que constituem a cadeia do turismo de Belo Horizonte, 

estabelecendo não só um processo participativo de planejamento como também 

mecanismos de relacionamento entre os entes públicos e privados e as entidades 

envolvidas com o fomento e promoção do turismo da cidade, de forma a garantir sua 

ativa participação e selar sua coresponsabilidade, ou seja, o compromisso para 

futura implementação do Plano. 

As opiniões destes atores, suas percepções, ideias, atitudes e 

perspectivas diante do turismo, estão compiladas nesse capítulo de Opinião Interna, 

e conferem insights sobre o que será essencial atualizar, propor e abordar nas 

estratégias, programas e ações de marketing para o turismo de Belo Horizonte na 

opinião de que quem lida cotidianamente com a atividade. Estes insights serão 

avaliados nas conclusões do diagnóstico, quando serão confrontados com demais 

pesquisas realizadas e informações levantadas. 

A metodologia de opinião interna aplicada envolveu a realização de 

pesquisa qualitativa, por meio de grupos de discussão (focus groups), na Etapa 2 do 

trabalho. Entre os dias 26 de agosto e 12 de setembro foram realizadas 6 reuniões 

setoriais com o trade turístico de Belo Horizonte, incluindo a equipe da Belotur, e 1 

reunião com representantes do mercado, realizada em São Paulo, que não foi 

considerada nesta análise. Ao todo foram mobilizados 80 profissionais para as 

discussões, sendo que 30 deles participaram efetivamente e se dispuseram a 

contribuir com sua opinião e experiência.  

O roteiro de entrevista das discussões resgatou questões levantadas em 

2006 sobre a imagem, o posicionamento e o marketing turístico de Belo Horizonte, 

mas também abordou temas pertinentes ao contexto turístico atual em que o 

planejamento está inserido, como a Copa do Mundo FIFA de 2014, que ainda não 

havia acontecido.  

Observa-se que, apesar de ter sido adotada a mesma dinâmica e a 

mesma base de roteiro para todos os grupos de discussão, a relevância e o 

aprofundamento dos temas abordados naturalmente variou em cada reunião.  
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Em uma pesquisa qualitativa, nenhuma opinião deve ser desconsiderada, 

mesmo que tenha sido citada por um único participante. Neste sentido, são 

observadas as reações dos demais participantes, mas, quando não há concordância 

ou discordância revelada, não é possível identificar claramente se trata-se de uma 

opinião essencialmente particular. A experiência da consultoria com esse tipo de 

pesquisa ainda aponta que em muitos casos há uma complementaridade de 

opiniões que tornam mais fundamentados os fatores que afetam o setor e que são 

trazidos à tona pela opinião interna. São estas posições complementares que 

enriquecem o planejamento.  

Assim, quando foi definida a metodologia de análise de dados da 

pesquisa qualitativa de grupos focais, apresentada para Comissão de 

Acompanhamento deste trabalho no dia 13 de setembro em Belo Horizonte, 

priorizou-se a análise consolidada, que ressalta as principais opiniões surgidas do 

conjunto de participantes sobre os assuntos discutidos e sua recorrência em mais de 

um grupo, independente de ser uma opinião individual ou coletiva.  

Todo o material produzido na pesquisa, tanto os relatórios parciais por 

grupo focal como a análise consolidada, foi recopilado nesta etapa e aplicado para o 

aprimoramento do Plano Horizonte. 

 Mais do que avaliar consensos e divergências entre os participantes da 

pesquisa, a proposta deste capítulo é, portanto, verificar as opiniões do setor 

produtivo belo-horizontino, representado pelos profissionais que foram convidados 

para participar da pesquisa, sobre os distintos temas que devem ser abordados no 

Plano de Marketing de Belo Horizonte, identificando possíveis mudanças de cenário 

em relação ao que foi detectado no primeiro Plano Horizonte. Não se busca, contudo 

traçar conclusões objetivas sobre o tema e sim pontuar aspectos relevantes que 

deverão ser devidamente ponderados na definição das estratégias e ações de 

marketing nas próximas fases.  

A fim de graduar os aspectos citados, utilizou-se como parâmetro a 

ocorrência do mesmo nos grupos, enquanto um tema manifestado exclusivamente 

em um grupo focal ou no geral, em mais de um. O objetivo é enfatizar as 

oportunidades e potencialidades mais evidentes, as principais ameaças e problemas 

latentes existentes que afetam o marketing, bem como as necessidades mais 

urgentes de intervenção que foram apontadas por estes profissionais. A relevância 

dada aos diferentes aspectos observados, entretanto, bem como seus 
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desdobramentos em possíveis intervenções, deverá considerar os demais 

elementos do diagnóstico e consistiu-se em uma decisão estratégica a ser tomada 

nas próximas fases do trabalho.  

O processamento de dados para este capítulo e geração do conteúdo 

apresentado foi, portanto, obtido a partir dos seguintes procedimentos:  

 Resgate do material apresentado na Etapa 2 – das sínteses 

elaboradas nos relatórios parciais e da análise consolidada, retorno às 

transcrições quando necessário;  

 Apresentação e sistematização das informações coletadas na 

pesquisa, por tema pertinente ao plano de marketing; e, 

 Formulação das análises. 

 

A seleção dos temas estruturantes do capítulo pautou-se no Plano 

Horizonte, que está sendo atualizado, acrescido de outros temas pertinentes 

abordados na pesquisa qualitativa. Para a apresentação das informações coletadas 

utilizou-se como recurso a organização dos aspectos essenciais apontados, de 

forma a permitir uma leitura mais sistemática e conclusiva deste trabalho. As 

análises foram elaboradas em função das comparações com a realidade em 2006 

bem como o entendimento dos diversos apontamentos da pesquisa aprofundados 

na reunião com a Comissão de Acompanhamento do Plano de Marketing no dia 12 

de setembro de 2013, na Belotur. 

Apesar das diferenças metodológicas entre as pesquisas de opinião 

interna de 2006 e de 2013, sempre que pertinente, as análises resgatarão os 

resultados anteriores para avaliar a persistência de percepções que haviam sido 

levantados na primeira edição do Plano Horizonte visando obter maior clareza sobre 

as necessidades de atualização das Fases II e III. 

 

 

3.1 Opinião sobre a oferta, a imagem e o posicionamento de Belo Horizonte  

 

 

As tabelas abaixo sistematizam as principais opiniões manifestadas sobre 

os temas abordados para atualização do Plano Horizonte, de forma a que os 
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resultados da pesquisa qualitativa realizada na Etapa 2 sejam mais facilmente 

visualizados.  

Ressalta-se novamente que não há pretensão de fazer qualquer 

avaliação quantitativa sobre o que foi mais ou menos citado e tampouco afirmar 

opiniões representativas dos setores produtivos que participaram da discussão, 

apenas sinalizar quando um mesmo aspecto citado foi recorrente em mais de um 

grupo. 

Não é possível estabelecer comparações diretas e sistemáticas com os 

dados da pesquisa realizada em 2006 para o Plano Horizonte (que foi quantitativa). 

Entretanto, afim de que se possa ter um panorama dos aspectos que foram 

manifestados pelo trade belo-horizontino nestes dois momentos, as análises trazem 

algumas referências comparativas sobre as percepções manifestadas sobre os 

mesmos temas. 

Na pesquisa qualitativa realizada, as discussões a respeito do turismo de 

Belo Horizonte, permitiram extrair opiniões a respeito da avaliação da oferta atual 

(produtos, preço, pontos fortes e fracos e “o que falta”); da imagem do destino; e do 

posicionamento (em relação aos destinos comparados e as vantagens competitivas 

de BH). 

Em 2006 a avaliação geral da oferta pelo trade sinalizou a falta de 

produtos estruturados, o que não justificaria investimentos em promoção e 

comercialização. Uma pequena parcela ainda ressaltava a falta de atrativos do 

destino.  

 

Tabela 89 - Opinião Interna – Avaliação da oferta turística de BH 
 

AVALIAÇÃO DA OFERTA 
CITADO NOS 

GRUPOS: 

Sobre quantidade 

Boa / Em expansão / Ampliação 
Receptivo, Cultura, 
Belotur 

Há potencial para maior aproveitamento / Potencial pouco 
aproveitado / mediana / pequena 

N&E, Academia, 
A&B/Hotelaria 

Mais relevante para negócios e eventos / Baixa para o lazer Belotur, A&B/Hotelaria 

Ainda insuficiente em termos de equipamentos turísticos Belotur, A&B/Hotelaria 
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AVALIAÇÃO DA OFERTA 
CITADO NOS 

GRUPOS: 

Sobre qualidade 

Suficiente 
Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Inadequada / Ruim 

Cultura, Belotur, 
Academia, 
A&B/Hotelaria, 
Receptivo 
 

Está melhorando Belotur 

Sobre preço 

Elevado (caro) 
Receptivo, 
A&B/Hotelaria, 
Academia, N&E, Belotur 

Baixo custo x benefício 
A&B/Hotelaria, 
Academia, N&E, Belotur 

Alto custo x benefício Receptivo 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

A avaliação global da oferta em 2012 foi discutida em relação aos 

aspectos específicos de quantidade, qualidade e preço. Uma suposta falta de 

potencial não foi mais um entrave manifestado pelo trade que, no geral, se 

posicionou de forma mais madura. Embora, sim, ainda haja entendimento sobre as 

limitações produtivas do destino, suas lacunas estão mais bem definidas e observa-

se nas discussões o pressuposto de que o destino está “apto” para ser promovido e 

comercializado no âmbito do turismo. 

As discussões estiveram bastante orientadas pela existência de boa 

quantidade de equipamentos turísticos e/ou de produtos estruturados e sua 

comunicação. Constataram-se percepções positivas de evolução e melhoria 

ocorridas nos últimos anos, mas que, em contraponto, ainda não atingiram o nível do 

potencial existente, sobretudo quando observado sob o ponto de vista da 

estruturação de produtos e sua divulgação e distribuição no mercado. Há ainda a 

percepção de que a oferta atual é maior no segmento de negócios e eventos e que 

há falta de equipamentos turísticos, especialmente para eventos.  

No que diz respeito à qualidade, as opiniões se divergem. Há percepções 

otimistas, de que a qualidade atual é suficiente para satisfazer a demanda atual e 
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que, de uma maneira geral, vem melhorando nos últimos anos. São observados de 

maneira otimista, principalmente: o incremento da rede hoteleira e dos eventos e 

programações culturais. 

Mas também há percepções negativas de que a oferta atual ainda é 

inadequada e ruim, sobretudo quando comparada com a de outros destinos. As 

comparações são feitas principalmente com São Paulo. As principais críticas recaem 

sobre questões de infraestrutura e serviços urbanos e, no que diz respeito ao 

turismo diretamente, à qualidade dos espaços de eventos e à falta de 

empreendedorismo no setor, à capacitação dos serviços prestados ao turista, de 

receptivo em especial (falta de profissionalismo, organização e regularidade), 

embora em contraponto este setor defenda justamente a qualidade e diferencial dos 

serviços que presta. 

A avaliação sobre o preço é praticamente unânime. Há o entendimento 

coletivo da baixa relação custo x benefício da oferta atual (apesar de algumas 

manifestações positivas sobre a qualidade), exceto pelo receptivo que entende que 

Belo Horizonte “vale o que cobra”. Justifica-se que os serviços prestados de 

receptivo são diferenciados e exclusivos/individualizados, próprios dos produtos com 

apelo cultural e que, portanto, são naturalmente mais caros. 

Os itens citados como influenciadores do “encarecimento” do produto são: 

deslocamentos, serviços receptivos e restaurantes. 

A gama de produtos de BH destacada pelo trade foi bastante ampla e 

diversificada, ressaltando atrativos físicos, mas também atividades (culturais e urbanas) 

que marcam a experiência turística na cidade. Destaque para o Circuito Cultural da 

Praça da Liberdade, para os eventos culturais (incluindo citações a respeito do carnaval 

e do Arraial de Belô), para os museus e centros culturais, os polos de compras, o 

conjunto mercado central – gastronomia – bares e a vida noturna. 
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Tabela 90 - Opinião Interna – Produtos de Belo Horizonte 
 

PRODUTOS DE BELO HORIZONTE CITADO NOS GRUPOS 

Circuito Cultural da Praça da Liberdade 

Receptivo, 
A&B/Hotelaria, 
Academia, N&E, Belotur, 
Cultura 

Os eventos culturais especificamente / Programação cultural/ 
Agenda cultura / Eventos culturais específicos como Carnaval, 
Arraial de Belô, Virada Cultural 

Receptivo, Cultura, N&E, 
Belotur, Academia 

Museus e Centros Culturais: Museu Artes e Ofícios / Museu Abílio 
Barreto / Museus em geral / Museu Casa de JK / Centro Cultural 
Banco do Brasil / Cine Brasil 

Receptivo, Cultura, 
A&B/Hotelaria, Belotur 

Pampulha 
Receptivo, N&E, 
A&B/Hotelaria 

Centro de Compras / Moda / Polos (de moda, design, etc.) 
Receptivo, Belotur, 
A&B/Hotelaria 

Mercado Municipal / Mercado Central 
Receptivo, A&B/ 
Hotelaria 

Feiras gastronômicas / bons restaurantes / Gastronomia 
Academia, Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Bares / vida noturna / “boteco” 
Academia, Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Parques / Botânica  A&B/Hotelaria, N&E 

Negócio e Eventos em BH Receptivo, Cultura 

Praça do Papa Academia 

Alto Afonso Pena Receptivo 

Oferta de Circuitos (moda, cerveja, barzinhos, Niemeyer, parques, 
cachaça, etc.) 

N&E 

Arquitetura N&E 

Feira Hippie / arte A&B/Hotelaria 

Mineirão A&B/Hotelaria 

INHOTIM A&B/Hotelaria 

Parque Vale Verde A&B/Hotelaria 

História de Minas Gerais e do Brasil Academia 

Turismo educacional Academia 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 
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Durante as discussões foi dada também bastante ênfase aos segmentos 

de negócios e eventos, sempre observados como uma “vocação natural da cidade”, 

mas geralmente sem distinções claras entre o produto de negócios, o produto de 

eventos técnico-científicos como congressos e feiras, de eventos corporativos e de 

outros tipos de eventos. 

Foi pontuado diversas vezes também que Belo Horizonte não possui um 

produto “de grande destaque”, que seria o “carro chefe” da oferta e do 

posicionamento da cidade, evidenciando a necessidade (ou a oportunidade) de se 

trabalhar em diferentes segmentos, para diferentes públicos, explorando o conjunto 

que a cidade proporciona enquanto um centro urbano com localização privilegiada 

no Brasil. 

No âmbito do turismo de lazer, os eventos culturais são apontados como 

itens fundamentais no incremento do portfólio de produtos da cidade e, por 

consequência, da demanda.  

O turismo educacional, para o grupo da academia é uma oportunidade, 

mas ainda pouco explorado. Os profissionais consultados citam que, apesar da 

notoriedade dos centros de educação, falta estrutura que atenda ao estudante como 

alojamentos/albergues, meio de transportes eficientes, etc., elementos fundamentais 

para o segmento. Mas citam que o maior entrave é a falta de integração entre o 

turismo e as entidades de educação, o que torna esse produto bastante incipiente 

enquanto oferta turística a ser fomentada. 

A avaliação do pior de Belo Horizonte, ou de seus pontos fracos, pautou-

se em 2006 sobre os problemas urbanos da cidade (trânsito, circulação, sinalização, 

estacionamento, segurança e limpeza). Também foram citados como fatores críticos: 

o próprio trade, o “provincianismo” do belo-horizontino, bem como sua baixa 

autoestima e desconhecimento dos atrativos da cidade. 

Em 2013 todos esses temas foram trazidos novamente à tona durante as 

discussões. Os pontos fracos do trade da cidade se revelaram em temas como falta 

de capacitação, subutilização dos atrativos turísticos, atuação ainda inexpressiva do 

BHC&VB. Foram citadas também, em quase todos os grupos, aspectos de gestão 

do turismo (desarticulação da cadeia, descontinuidade das políticas, falta de 

liderança), além da falta de uma “atratividade genuína”, ideia sempre vinculada à 

falta de um produto ou caráter marcante, de alta singularidade ou valor; insuficiência 
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quantitativa e qualitativa de espaços para eventos; dificuldade de se atingir de 

maneira eficiente os mercados (por meio da promoção e comercialização). 

Nesse ponto especificamente houveram percepções de que as ações 

para comercialização de Belo Horizonte são “tímidas”, de baixo impacto e sem 

continuidade.  A falta de informação organizada e acessível foi considerada também 

um impeditivo para o melhor aproveitamento do potencial da cidade, apesar do guia 

da Belotur ser um ponto destacado como positivo e elogiado por alguns 

participantes. 

 

Tabela 91 - Opinião Interna – O pior / pontos fracos do turismo de BH 
 

O PIOR / PONTOS FRACOS CITADO NOS GRUPOS 

Problemas urbanos e de Mobilidade: infraestrutura de transporte / 
Sinalização / Acessos / Segurança pública 

A&B/Hotelaria, 
Academia, Receptivo, 
Cultura 

Gestão: Desarticulação / descontinuidade nas políticas / Falta de 
liderança / Atuação ainda inexpressiva do BHCVB 

Belotur, Cultura, 
Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Perfil do mineiro / Baixa autoestima da população / falta 
sensibilização / O belo-horizontino não tem acesso e não conhece 
o potencial da cidade 

N&E, Cultura, Academia, 
Belotur 

Não têm atrativos / Não tem atratividade genuína 
A&B/Hotelaria, Belotur, 
Cultura 

Atrativos subtilizados / receptivo / “BH é mal trabalhada” / Tem 
atrativos, mas não tem produtos formatados 

Academia, N&E, Cultura 

Capacitação 
A&B/Hotelaria, 
Academia 

Espaços para eventos / estrutura inadequada de espaços de 
eventos 

Academia, Cultura 

Marketing / promoção e comercialização nos mercados Cultura, A&B/Hotelaria 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

Os pontos fracos observados refletem diretamente nas percepções do 

que falta para o destino. Em 2006 haviam sido elencados principalmente que: faltam 

planejamento e integração do setor, falta estruturação de produtos e falta promoção 

aos mercados; deixando evidente a necessidade de um trabalho de integração e 

fortalecimento da cadeia e de desenvolvimento de produtos turísticos, paralelamente 

à promoção da cidade.  
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Na pesquisa qualitativa realizada essas evidências se repetem. Os 

escopos destes três eixos foram, porém, ampliados nesta análise, conforme arranjos 

destacados pelos quadros vermelhos apresentados abaixo. Além dos três temas, 

também se revelou a falta de sensibilização da população para a hospitalidade, 

sendo que a origem de diversos problemas da cidade foi atribuída à própria cultura 

do cidadão, como é o caso do lixo. 

 

Tabela 92 - Opinião Interna – O que falta ao turismo de BH 
 

O QUE FALTA CITADO NOS GRUPOS 

Falta articulação no setor / Integração / Cooperação entre os 
atores 

Cultura, Belotur, 
Academia, Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Falta liderança / Falta de uma gestão mais efetiva Cultura, Academia 

Falta visão/ planejamento de longo prazo / execução alinhada ao 
planejamento 

Cultura, Academia, 
Belotur, Receptivo 

Fortalecimento de entidades chaves como BHCVB, COMTUR e a 
própria Belotur 

Academia, 
A&B/Hotelaria 

Falta entendimento sobre a importância do setor (na comunidade 
e no governo) 

Academia, Belotur 

Faltam indicadores sobre a atividade turística Academia, Belotur 

“Falta transformar o potencial em produtos” (sinalização, 
integração entre os atrativos, integração com a infraestrutura, 
acessibilidade / horário de funcionamento, definição de preços) / 
melhorar o aproveitamento de atrativos (ex. Parque Ecológico da 
Pampulha) 

Cultura, A&B/Hotelaria, 
N&E, Academia, Belotur 

Faltam produtos com identidade / fortalecer a produção associada 
(cachaça, queijo, etc.) 

Cultura 

Falta mão de obra qualificada/ capacitação profissional / 
qualificação dos serviços 

N&E, Receptivo 

Faltam espaços qualificados para realização de eventos e 
investimentos nesse sentido / aumentar a capacidade de 
equipamentos para eventos 

Cultura, A&B/Hotelaria, 
Academia 

Realização de mais eventos culturais (shows, teatros, etc.) para 
reforçar a oferta de BH 

A&B/Hotelaria 

Trabalho de captação de eventos para dar suporte à expansão da 
hotelaria / Agenda unificada de eventos 

Academia, 
A&B/Hotelaria 
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O QUE FALTA CITADO NOS GRUPOS 

Falta informação qualificada e acessível (sobretudo sobre os 
eventos culturais)  

Cultura, N&E, Academia, 
Belotur 

Falta visibilidade Nacional e Internacional do destino / divulgação Receptivo, Academia 

Falta posicionamento que reforce a atratividade e o potencial 
Cultura, A&B/Hotelaria, 
Academia 

Falta educação no cidadão (ex. lixo) / falta sensibilização para a 
hospitalidade 

Cultura, Academia, N&E 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

A ideia sobre a falta de planejamento e de integração do setor são 

acompanhadas de percepções sobre a falta de uma liderança forte, que promova e 

fomente esta articulação; a falta de uma visão e atuação de longo prazo, focada em 

resultados; o fortalecimento institucional das entidades com maior poder de 

articulação e execução como o BHC&VB, o COMTUR e a própria Belotur. De forma 

adicional, cita-se ainda a necessidade de fortalecimento da imagem da atividade 

turística perante a sociedade e à própria Prefeitura. Os indicadores de desempenho 

do turismo são fundamentais nesse caso. Entretanto houve também críticas sobre a 

falta de dados estatísticos sobre o setor, déficit generalizado nos destinos do Brasil. 

Sobre a questão da estruturação de produtos, citou-se principalmente a 

necessidade de intervenções que permitiriam conectar os atrativos e organizar e 

facilitar o acesso do turista aos mesmos, como: melhoria da sinalização, adaptação 

dos horários de funcionamento dos atrativos compatível ao período de estadia do 

turista, precificação. Também: a estruturação de produtos autênticos, sendo que o 

fortalecimento da produção associada e as parcerias com marcas mineiras foram 

citadas como ações que poderiam gerar bons resultados no sentido de suprir esta 

lacuna; a falta de capacitação e qualificação dos serviços que influenciam 

diretamente na concentração e baixa diferenciação do produto turístico da cidade.  

No que diz respeito à estruturação de produtos para o segmento de 

eventos foram citados como problemas os déficits de capacidade e qualidade dos 

espaços para eventos, mas, por outro lado, também se reconheceu a necessidade 

de fomentar mais eventos geradores de fluxo turístico na cidade. Salientaram-se nas 

discussões que, apesar da aparente saturação da capacidade dos espaços de 

eventos da cidade (que estão com suas “agendas lotadas”), a maioria dos eventos 
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realizados são demandas locais e não são frutos de um trabalho de captação 

orientado para o incremento do turismo.  

Neste sentido, houve citações a respeito da necessidade de se definir 

uma política de captação de eventos e mesmo o desenvolvimento de uma agenda 

unificada da cidade como instrumento de gerenciamento da oferta, tanto dos 

espaços como da própria hotelaria que acaba sendo diretamente impactada. Apesar 

de reconhecer-se a importância do fortalecimento do BHC&VB como executor dessa 

política, há expectativas de que a Belotur dê o imput para esse processo, exercendo 

um papel de liderança e fomentando a articulação necessária.  

A percepção sobre a falta de promoção foi revelada em três níveis: 

primeiro no que podemos chamar de “sedução”, entende-se que falta ao destino 

uma identidade e um posicionamento nos mercados, adequados ao seu potencial e 

que o torne atrativo aos olhos do público potencial; depois no que podemos entender 

como visibilidade, ou seja, estabelecer uma comunicação mais intensa, contínua e 

agressiva que dê visibilidade aos produtos turísticos belo-horizontinos e concretize o 

posicionamento estabelecido; por último, no nível da informação imprescindível para 

gerar o consumo, percebe-se a falta de informação qualificada e, principalmente, 

acessível aos turistas, sobretudo aos que já estão no destino e poderiam ampliar o 

uso turístico e até sua estadia. 

O Plano Horizonte, já em 2006, apontou grande dificuldade dos 

profissionais em opinar a respeito da imagem de Belo Horizonte. Muitos apontavam 

que a cidade não possuía uma imagem definida e/ou que era vista apenas como 

uma cidade de passagem para os outros destinos de Minas Gerais, especialmente 

as cidades históricas. Para o restante, as associações eram pulverizadas, 

destacando-se em elementos como: bares, cultura, Pampulha, tranquilidade e 

provincianismo.  

Essa dificuldade em definir elementos de imagem de Belo Horizonte, 

ressaltar o que o destino tem de melhor ou mesmo compará-lo com outros, ainda foi 

verificada nos grupos de discussão realizados em 2013.  

Quando observados os elementos associados à imagem, em comparação 

a 2006, nota-se que a ideia de “cidade dos bares”, embora tenha sido citada, foi 

perdendo espaço para outros elementos como cultura e vida urbana, identidade 

mineira (incluindo a hospitalidade/calor humano e a postura mais conservadora/ 

“fechada”), “cidade de negócios e eventos”. Apesar de, ainda, alguns associarem a 
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imagem de BH apenas como uma cidade de passagem, observa-se também outra 

forma de pensar a relação da capital com o restante do Estado: como sendo a 

referência e/ou a síntese da oferta mineira.   

 

Tabela 93 - Opinião Interna – Imagem de Belo Horizonte 
 

IMAGEM DE BH CITADO NOS GRUPOS 

BH é a “síntese de Minas” 
Receptivo, Cultura, 
Belotur, Academia 

Negócios e Eventos 
Cultura, Receptivo, 
A&B/Hotelaria, Belotur 

Não existe uma identidade / Não há uma identidade formada 
A&B/Hotelaria, Belotur, 
Academia 

Destino produtor de cultura / Cidade Cultural / Culturalmente Rica 
/ Vocação cultural / Destino de eventos culturais 

Academia, Cultura 

Cidade boa para se viver / Tranquilidade / Bonita N&E, Academia 

Cidade de passagem para outros destinos de MG; Destino de 
bate-volta. 

A&B/Hotelaria, 
Receptivo 

Oferta voltada ao público regional: Noite, gastronomia, compras/        
moda 

Academia 

Calor Humano do mineiro Academia 

Cidade dos bares Academia 

Provincianismo / “BH é muito fechada” Academia 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

Estabelecer destinos “similares” / comparáveis à Belo Horizonte foi um 

exercício bastante difícil em todos os grupos de discussão. 

Porto Alegre e Curitiba e, em menor escala, Brasília e Goiânia, foram os 

destinos com os quais o trade belo-horizontino mais comparou a cidade em 2006. 

Em 2013, além destes quatro destinos, surgiu com bastante peso a cidade de 

Recife, especialmente pela questão de turismo de eventos.   

Belo Horizonte foi também comparada à destinos internacionais norte 

americanos (Huston, Atlanta, Seattle), à capitais sul americanas (Santiago do Chile e 

Buenos Aires), e à cidades europeias (Barcelona e Lisboa). 

É importante observar que a comparação, sobretudo quando feita com 

destinos internacionais, baseia-se em aspectos de imagem, característica e/ou 
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ofertas, portanto, destinos comparáveis não significam necessariamente 

competidores diretos. 

 

Tabela 94 - Opinião Interna – Destinos com os quais se compara Belo Horizonte 
 

DESTINOS COM OS QUAIS SE COMPARA BH CITADO NOS GRUPOS 

Curitiba 
Receptivo, cultura, 
A&B/Hotelaria, N&E, 
Academia, Belotur 

Recife 
Receptivo, N&E, 
Academia, Belotur, 
A&B/Hotelaria 

Porto Alegre 
Cultura, A&B/Hotelaria, 
Belotur 

Brasília A&B/Hotelaria, Belotur 

Goiânia 
Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

São Paulo (cidade de negócios) A&B/Hotelaria 

Ribeirão Preto (Tur. Educacional) Academia 

Huston A&B/Hotelaria 

Atlanta Receptivo 

Seattle Cultura, Receptivo 

Santiago do Chile Cultura 

Barcelona (cultura + eventos) Cultura 

Lisboa N&E 

Buenos Aires Academia 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

Dentre as vantagens ou diferenciais comparativos de Belo Horizonte em 

relação aos destinos citados, os participantes mencionaram: produtos do entorno; a 

localização privilegiada no país; a hospitalidade e o jeito do povo; as condições 

naturais; produtos específicos da cidade; e também a combinação de mais de um 

elemento característico de Belo Horizonte, o que abordamos aqui como “conjunto”.  

Dentre os produtos específicos destacados como diferenciais da cidade 

foram lembrados: a arquitetura e com bastante destaque o Circuito da Praça da 

Liberdade; os bares e a vida noturna; os negócios e eventos bem como as 
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características urbanas que favorecem estes segmentos; a produção cultural; a 

gastronomia; a moda.  

 

Tabela 95 - Opinião Interna – Diferenciais comparativos de Belo Horizonte 
 

DIFERENCIAIS COMPARATIVOS DE BH CITADO NOS GRUPOS 

Entorno / Patrimônios Mundiais do entorno / INHOTIM / Serra do 
Cipó  

Receptivo, Cultura, N&E, 
Academia 

Localização privilegiada no Brasil 
Cultura, N&E, Receptivo, 
Academia 

Seu conjunto  
Belotur, N&E, 
A&B/Hotelaria 

Hospitalidade / Povo / Pessoas N&E, Academia, Belotur 

Circuito Cultural da Praça da Liberdade / Arquitetura N&E, Cultura, Receptivo 

Condições naturais: meio ambiente, clima, topografia, paisagem 
(sobre Curitiba) 

N&E, Academia, 
Receptivo 

“Botecos” / Bares / Noite 
Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Urbanidade/ Negócios e Eventos Receptivo, Cultura 

Produção Cultural: Música (artistas e produtores) / teatro / 
artesanato e cultura representativa de Minas  

Cultura, N&E 

Gastronomia / Centro gastronômico  N&E, Receptivo 

Moda N&E 
 

História / História da cidade e de Minas Gerais Receptivo 

Segurança N&E 

Cena cultural Academia 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

 

3.2 Opinião sobre marketing de Belo Horizonte 

 

 

Nos grupos focados realizados na Etapa 2 também foram abordadas 

questões mais gerais que influenciam o marketing de BH. Durantes as discussões a 

respeito das percepções sobre o cenário turístico do Brasil e de Minas Gerais e 

sobre a Copa do Mundo FIFA, foram detectadas as percepções do trade sobre as 
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oportunidades e ameaças do ambiente externo, bem como sobre os desafios e 

legado deste mega evento à cidade. 

Também foram abordados aspectos diretos inerentes à promoção e 

comercialização do turismo de Belo Horizonte. Nesse sentido, buscou-se levantar as 

facilidades e dificuldades para comercialização, a situação dos setores de hotelaria e 

eventos, assim como as sugestões de programas e ações que deveria ser 

realizadas pela Belotur e especificamente, sobre como poderia ou deveria o destino 

relacionar-se com seu entorno.  

As oportunidades conjunturais do turismo pautadas na notoriedade 

internacional do Brasil e as perspectivas do turismo doméstico continuam sendo 

percebidas com otimismo pelo trade belo-horizontino em 2013. Atualmente, porém, o 

momento econômico vivido pelo Brasil e a ascensão da classe C são os fatores que 

mais contribuem com essa visão. Questões conjunturais específicas do setor como o 

aquecimento do segmento de eventos e do mercado emissivo regional mineiro 

também foram observadas pelos participantes. 

Corroboram ainda: os incrementos dos investimentos do setor privado em 

Belo Horizonte (especialmente da hotelaria) que gerou e tende a continuar gerando 

novos negócios para o setor; os aspectos positivos e notórios da oferta mineira 

(como a gastronomia) e especialmente no entorno de BH, com alto grau de 

estruturação e histórico de comercialização, que, por estes motivos tem papel 

preponderante na atratividade da cidade. Este último item havia sido o mais citado 

em 2006. Hoje nota-se uma percepção mais ampla de que BH se aproprie não só do 

seu entorno como também do próprio Estado como um todo, aproveitando sua 

condição de capital. 

 

Tabela 96 - Opinião Interna – Oportunidades para o turismo em BH 
 

OPORTUNIDADES PARA O TURISMO EM BH CITADO NOS GRUPOS 

Crescimento/ aquecimento do mercado brasileiro / Mercado 
fortalecido / Momento econômico do Brasil / Classe C 

Receptivo, Academia, 
A&B/ Hotelaria, N&E, 
Cultura 

Aquecimento do mercado de eventos / Grandes Eventos 
esportivos e culturais que acontecem no Brasil 

N&E, Belotur 
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OPORTUNIDADES PARA O TURISMO EM BH CITADO NOS GRUPOS 

Atratividade de Minas Gerais e do entorno de BH / / Oferta de 
produtos diferenciados e bem estruturados ex. Tiradentes 

Receptivo, Cultura 

Evolução do mercado mineiro / demanda do Estado / 
Aquecimento do mercado regional (MG) 

Receptivo, N&E 

Incrementos dos investimentos do setor privado A&B/ Hotelaria 

Gastronomia mineira (cachaça, queijo, etc.) A&B/ Hotelaria 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

As ameaças ressaltadas durante as discussões correspondem a 

problemas conjunturais do turismo brasileiro que se refletem no turismo do Estado e, 

por consequência, podem também impactar o turismo em Belo Horizonte.  

A descontinuidade das políticas públicas e a diminuição dos investimentos 

públicos no turismo em soluções mais efetivas para alavancar a atividade em 

resposta ao aquecimento do mercado vivenciado no país, por exemplo, é ressaltada 

nos dois âmbitos (nacional e estadual).  

Atribuíram-se as seguintes ameaças relacionadas especificamente sobre 

o turismo nacional: o preço elevado do destino Brasil, o que faz com que o país 

perca competitividade em relação a destinos internacionais, tanto para o mercado de 

viagens domésticas como internacionais; as dificuldades enfrentadas pelos turistas 

estrangeiros na obtenção de vistos para entrar no país; a informalidade generalizada 

do setor e os baixos salários praticados para os profissionais da área; a dificuldade 

de articulação da cadeia, em todos os níveis. 

No que diz respeito ao turismo mineiro em particular, foram mencionados: 

a baixa profissionalização dos serviços turísticos praticados no Estado bem como as 

deficiências estruturantes, tendo sido especialmente lembrado as questões que 

afetam a acessibilidade e circulação entre os destinos mineiros (oferta aérea 

insuficiente, rodovias em condições ruins, sinalização escassa, etc.); a falta de 

capacitação e profissionalização dos serviços; as deficiências estruturantes e perda 

de qualidade de diversos destinos mineiros; a consequente relação de baixo custo 

benefício percebido para se viajar ao Estado; o baixo impacto das ações 

promocionais e comerciais empreendidas para alavancar o turismo em Minas 
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Gerais. A percepção é de que nestas condições seu potencial turístico está 

subaproveitado. 

 

Tabela 97 - Opinião Interna – Ameaças para o turismo em BH 
 

AMEAÇAS PARA O TURISMO EM BH CITADO NOS GRUPOS 

Descontinuidade das políticas públicas nacionais e estaduais / 
Diminuição dos investimentos do setor público / atuações 
provisórias 

Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Desarticulação em todo o país e em todos os estágios / 
desarticulação entre o público e o privado 

N&E 

Preço do destino Brasil / Perde competitividade sobre destinos 
internacionais  

Receptivo, Academia 

Dificuldade de obtenção de vistos afeta a demanda internacional 
para o Brasil 

A&B/Hotelaria 

Informalidade do setor no Brasil / baixos salários Academia 

Baixo impacto da promoção turística de Minas Gerais / Oferta 
atual disponível está abaixo do potencial do Estado 

N&E, Cultura, 
A&B/Hotelaria 

Baixa profissionalização do turismo mineiro / gaps de 
infraestrutura no Estado 

Receptivo, 
A&B/Hotelaria, Cultura 

Acessibilidade: Oferta aérea insuficiente, estradas ruins em MG A&B/Hotelaria 

Preço / Percepção custo x benefício do turismo mineiro Receptivo 

Autossuficiência do entorno em relação à Belo Horizonte Receptivo, Belotur 

Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

Em 2006, as dificuldades para comercialização e promoção do turismo de 

Belo Horizonte que tiveram mais ênfase dentre o trade belo-horizontino se 

relacionavam à legislação de bares e restaurantes e para realização de eventos; à 

falta de um posicionamento assumido pela Prefeitura em relação ao turismo; à falta 

de produtos estruturados; de ações promocionais; e, em menor escala, à baixa 

capacidade competitiva para concorrer com os destinos de sol e praia, que motivam 

a maior parte das viagens no mundo.  
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Em 2013, apesar de estes problemas terem sido retomados pelos 

profissionais do setor, destacou-se a percepção de desarticulação tanto entre os 

diferentes setores da cadeia produtiva belo-horizontina como das diferentes 

iniciativas empreendidas por cada um e ao longo do tempo, tema que foi levantado 

em todos os grupos de discussão. Observa-se que a visão imediatista, “de curto 

prazo”, é atribuída não só aos gestores públicos como também ao setor privado. 

Também com destaque citou-se as limitações de capacidade e qualidade 

tanto da oferta hoteleira atual como de espaços para eventos, impactando, sobretudo, a 

promoção e ampliação da comercialização de Belo Horizonte neste segmento.  

Para melhor compreensão das dificuldades apontadas, os demais fatores 

foram agrupados, separando questões de desenvolvimento e questões de 

marketing, conforme disposto nos dois quadrantes vermelhos da tabela abaixo.   

Sobre os aspectos de desenvolvimento, além das questões de legislação 

ainda não resolvidas, foram citadas as deficiências de infraestrutura e serviços 

públicos que afetam a experiência do turista no destino bem como a própria 

operação do destino (mobilidade, estacionamento, etc.). Outra questão, retomada 

pelo trade, é a falta de produtos estruturados e devidamente organizados para 

serem ofertados ao mercado turístico.  No dia 12 de setembro esse tema foi 

aprofundado com a equipe da Belotur no sentido de que a estruturação dos produtos 

turísticos perpassa pela apropriação adequada de recursos culturais e urbanos que 

não surgiram para atender a este propósito especificamente. Esta apropriação, 

portanto, perpassa por questões fundamentais de articulação com os demais setores 

como a cultura, os investimentos privados e a capacitação de serviços, a 

disponibilização de ferramentas de comunicação que colocam os eventos e os 

atrativos da cidade à disposição do visitante (desdobramento do marketing). 

Ainda nesse sentido, outro aspecto, ressaltado especialmente pela equipe 

da Belotur, foi a falta de valor agregado ao produto turístico de Belo Horizonte. Na 

visão do grupo, uma vez que o destino não dispõe de nenhum atrativo com grande 

singularidade, necessitaria dispor de “um algo mais” por meio de serviços de 

qualidade e a oferta de eventos por exemplo. 

Especificamente sobre as questões de marketing ressaltou-se mais uma 

vez a falta de um posicionamento da cidade, tarefa que não é fácil na visão dos 

grupos em função justamente da falta de elementos genuínos de grande 

singularidade. Entretanto, também é citada a baixa eficácia das ações promocionais 
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de divulgação e de comercialização do destino, bem como o déficit de informação ao 

consumidor, já ressaltada acima. 

No grupo de receptivo ressaltou-se ainda a dificuldade de comercialização 

dos serviços prestados por estas empresas especializadas em função do aumento 

da demanda por viagens auto organizadas e roteiros autoguiados. 

 

Tabela 98 - Opinião Interna – Dificuldades para comercialização e promoção do 
turismo de BH 
 

DIFICULDADES PARA COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CITADO NOS GRUPOS 

Falta de integração da cadeia produtiva / Desarticulação / 
iniciativas isoladas / Descontinuidade das ações / visão de curto 
prazo 

Receptivo, N&E, 
A&B/Hotelaria, Cultura, 
Belotur, Academia 

Capacidade limitada em qualidade e quantidade (ex. Hotelaria, 
espaços para eventos, etc.). 

Receptivo, Cultura. 
A&B/Hotelaria, 
Academia 

Problemas de infraestrutura e serviços públicos: sinalização, 
mobilidade, estacionamento, acessibilidade aos atrativos, 
transporte, segurança, etc. 

Cultura, Academia, 
Belotur, A&B/Hotelaria 

As oportunidades não estão se concretizando em negócios / 
Faltam produtos organizados e disponíveis para comercialização 
(receptivo, preços) / Falta o turismo apropriar-se da “cultura” e 
“espaços e agendas culturais”  

A&B/Hotelaria, 
Academia, Belotur 

Legislação de bares e restaurantes / A cidade não está “pensada” 
/ “organizada” para o turismo 

Academia, 
A&B/Hotelaria 

Burocracia para realização de eventos em locais públicos Cultura, Academia 

Falta valor agregado Belotur 

Dificuldades de se diferenciar no mercado / Falta de 
posicionamento  

N&E, Belotur, Cultura, 
Academia 

Divulgação / Promoção / Comunicação assertiva 
Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Não existe informação disponível para o visitante / O visitante não 
sabe o que está acontecendo na cidade 

Cultura, Belotur, 
Academia 

Aumento da demanda para BH ocorre por viagens auto-
organizadas / roteiros autoguiados 

Receptivo 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 
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Em 2006 a visão do trade sobre as facilidades de comercialização e 

promoção de Belo Horizonte esteve equilibrada em três temas principais: a 

acessibilidade à cidade; seu posicionamento geográfico no Brasil; e a oferta 

hoteleira. 

Em 2013, as facilidades destacadas pelo trade foram vistas sob o viés 

das mudanças positivas que vêm ocorrendo no destino, o que não contrapõe os 

aspectos citados em 2006. A posição geográfica de Belo Horizonte, por exemplo, foi 

destacada como um dos diferenciais competitivos do destino.  

Ressaltou-se de maneira favorável à comercialização e promoção do 

destino a ampliação da oferta e da capacidade competitiva da cidade, dado pelos 

projetos atuais em andamento (novos produtos e roteiros, novo centro de 

convenções); pelos investimentos privados na cidade, em especial das redes 

hoteleiras e de agências; pelo histórico de ações promocionais, em que se ressalta 

principalmente a participação em feiras e eventos do setor. Também se observa de 

forma positiva o aquecimento dos fluxos de turismo de negócios, o que se reflete na 

alta taxa de ocupação da hotelaria; e o potencial evidente da cidade, pautado nos 

atrativos específicos, na cultura, na boa gastronomia, nos bares e na típica 

hospitalidade mineira. 

 

Tabela 99 - Tabela 55: Opinião Interna – Facilidades para comercialização e 
promoção do turismo de BH 
 

FACILIDADES PARA COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CITADO NOS GRUPOS 

Ampliação da oferta / Projetos de organização da oferta em 
andamento 

N&E, Belotur 

Investimentos do setor privado / Capacidade das empresas 
receptivas 

A&B/Hotelaria, 
Receptivo 

Histórico de ações promocionais nos mercados Receptivo 

Potencial da cidade: muitos atrativos, cidade culturalmente rica, 
boa gastronomia, bares, o mineiro / a hospitalidade 

Academia, Cultura 

Mercado aquecido na cidade (“a hotelaria vive seu melhor 
momento”) 

Academia 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 
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Tanto em 2006 como em 2013 foram discutidas questões específicas dos 

setores de hotelaria e eventos, temas cruciais para o turismo de Belo Horizonte. 

No que diz respeito à hotelaria, em 2006 as opiniões se divergiam. Parte 

dos profissionais viam a rede hoteleira da cidade de forma positiva, com 

equipamentos e serviços adequados e tarifas competitivas. Outra parte destacava 

que os serviços eram pouco qualificados, havia problemas de conservação dos 

equipamentos e apontavam ainda problemas de baixa ocupação. 

Fato é que a hotelaria de BH vem sofrendo significativas mudanças desde 

então com a incorporação de equipamentos e redes em detrimento a hotelaria 

familiar que se apresentava dominante em 2006. 

As expansões quantitativa e qualitativa foram evidenciadas em diversos 

grupos. De maneira positiva, o aumento do número de hotéis reflete na alta taxa de 

ocupação atual, favorável ao setor no curto prazo, e até na percepção de relativa 

insuficiência para atender a demanda. Por outro lado, projeta-se que haverá uma 

sobreoferta nos próximos anos.  

A percepção de qualidade, apesar do incremento ocorrido, é ruim, sobretudo 

quando se contrapõe os empreendimentos familiares (mais antigos) e os novos que 

estão se instalando na cidade e que aportam o padrão das grandes redes.  

Desta relação quantitativa e qualitativa resulta a percepção de que os 

serviços de hotelaria em Belo Horizonte são caros, desfavorável ao turismo de lazer, 

segmento mais impactado pelo preço.  

 

Tabela 100 - Opinião Interna – Situação da oferta e setor hoteleiro em BH 
 

SITUAÇÃO DA OFERTA E SETOR HOTELEIRO EM BH CITADO NOS GRUPOS 

Em expansão quantitativa e qualitativa/ alta taxa de ocupação / 
perspectiva de sobreoferta 

A&B/Hotelaria, Belotur 

Serviços pouco qualificados (hotelaria familiar em comparação à 
hotelaria profissional) 

A&B/Hotelaria, Cultura 
Belotur 

Ainda é insuficiente em quantidade para atender a demanda Receptivo 

Cara / baixo custo x benefício Belotur, Cultura 

Setor desarticulado / pouco envolvimento com demais atores da 
cadeia 

Belotur 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 
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Em 2006, a oferta e o setor de eventos foram discutidos em três níveis: a 

situação atual do setor, as facilidades e as dificuldades de captação. 

Na avaliação dos profissionais e empresários diretamente ligados ao 

setor, havia o entendimento que a oferta especializada de BH estava em expansão e 

que o potencial da cidade era para a realização de eventos de pequeno porte. 

Alguns demonstraram preocupação em relação aos déficits de capacidade e, 

sobretudo, de qualidade dos equipamentos então disponíveis. Sobre as dificuldades 

de captação ressaltava-se: a falta de promoção, a desqualificação do receptivo; as 

limitações legais e a falta de espaço para realização de megaeventos. Já sobre as 

facilidades, destacavam-se os diferenciais da cidade, a maioria deles já foi citada em 

outras questões discutidas: a localização estratégica da cidade em relação aos 

principais centros emissores do país; a imagem de excelência médica; em menor 

escala, a oferta cultural, a hospitalidade mineira, o profissionalismo e a malha aérea.  

Na pesquisa qualitativa realizada na Etapa 2, esta questão foi discutida de 

maneira mais abrangente. É unanime o entendimento sobre a relevância dos 

eventos no composto da oferta turística belo-horizontina, muitas vezes sendo 

considerado o principal segmento ou vocação do destino. Cita-se ainda a 

importância destes produtos no fortalecimento interno da imagem do turismo perante 

a comunidade, uma vez que são evidentes geradores de fluxos turísticos e que 

influenciam diretamente a autoestima da população (sobretudo a oferta de eventos 

culturais). 

Entretanto, as discussões revelam a capacidade saturada dos grandes 

espaços de eventos da cidade, além das dificuldades legais para realização dos 

mesmos fora dos espaços especializados. Também são ressaltadas deficiências de 

qualidade, tanto dos espaços atuais como dos serviços especializados e dos 

fornecedores. No âmbito da captação, o setor segue sem uma política definida e um 

trabalho organizado entre os diversos atores que compõe esta cadeia. 

Consequentemente sua penetração no mercado especializado vem caindo e os 

eventos que “lotam” os espaços atuais não são qualificados para gerar resultados 

para o turismo na escala do potencial da cidade. 
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Tabela 101 - Opinião Interna – Situação da oferta e setor de eventos em BH 
 

SITUAÇÃO DA OFERTA E SETOR DE EVENTOS EM BH CITADO NOS GRUPOS 

Capacidade saturada / Falta espaços para eventos e convenções 
A&B/Hotelaria, 
Receptivo, N&E, Belotur,  

Serviços de baixa qualidade / inadequados para os eventos 
culturais / sem diferencial e valor agregado  

N&E, Belotur, Cultura 

Baixa penetração no mercado especializado N&E 

Papel importante para fortalecer internamente a imagem 
institucional do turismo de BH 

Belotur 

Falta políticas duradouras e visão de longo prazo N&E 

Setor não está devidamente organizado N&E 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

Os profissionais do turismo de BH deram ainda a sua opinião a respeito 

da realização do evento da Copa das Confederações e as perspectivas para o 

mundial de futebol 2014, evento que ainda não havia acontecido no momento deste 

trabalho e estava gerando altas expectativas no setor, em todo o Brasil. 

A Copa das Confederações parece ter sido um “choque de realidade” no 

setor. De uma maneira geral avaliou-se que a demanda efetiva esteve abaixo do 

esperado sendo que a circulação de pessoas motivadas para o evento pouco refletiu 

em maiores resultados para o turismo na cidade. Em relação à imagem projetada, 

avalia-se negativamente o reflexo das manifestações populares ocorridas durante o 

evento e do superfaturamento de preços em função do evento, resguardadas as 

proporções não são questões exclusivas de Belo Horizonte. Por outro lado, as 

questões de mobilidade e infraestruturas exclusivas para o evento, em especial 

esportivas, repercutiram de maneira positiva. 
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Tabela 102 - Opinião Interna – Avaliação da Copa das Confederações em BH 
 

AVALIAÇÃO DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES EM BH CITADO NOS GRUPOS 

Demanda abaixo do esperado / não teve demanda “para turismo”, 
apenas para o evento 

Receptivo, 
A&B/Hotelaria, N&E, 
Belotur 

Imagem negativa devido às manifestações 
Belotur, Cultura, 
Academia 

Imagem negativa devido ao superfaturamento hoteleiro; Prática 
de preços abusivos 

N&E 

Imagem positiva sobre as infraestruturas (específicas para o 
evento e de mobilidade) que se mostraram satisfatória 

Belotur 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

Sobre o evento do mundial de futebol, que se realizaria nos próximos 

anos, foram levantados os desafios de BH para garantir o melhor aproveitamento 

desta oportunidade e as expectativas sobre o seu legado para o turismo, conforme 

itens demonstrados na tabela abaixo. 

Dentre os desafios, a maior preocupação recaiu sobre a operação do 

evento e da imagem do destino diante da possibilidade de haverem novos protestos 

e manifestações populares, como ocorreu durante a Copa das Confederações. 

Na opinião do trade, gerar os resultados de visibilidade e comercialização 

tem como desafios: as restrições de comercialização impostas pela FIFA (no caso, 

atinge os pacotes regulares vendidos diretamente pela operadora oficial da 

instituição); a influência das chaves e consequentemente dos países times que irão 

jogar na cidade, informação importante para o direcionamento dos esforços 

promocionais (que ficaram disponíveis apenas em dezembro de 2013). 

  Outras preocupações dizem respeito: à qualidade do produto BH, às 

informações turísticas suficientes e disponíveis, à mobilidade, ao possível 

superfaturamento da hotelaria (o que geraria imagem negativa do destino). 

Especificamente sobre a qualidade dos serviços, citam como entrave que os 

próprios profissionais não demonstraram interesse em participar dos programas de 

capacitação e qualificação. 

A respeito do legado esperado citam: a qualificação do setor (como 

resultado dos programas que estão sendo promovidos), sobretudo no que diz 
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respeito aos idiomas; a expansão da oferta hoteleira; a integração do setor e demais 

áreas que influenciam indiretamente na cadeia de turismo, em âmbito estadual e 

municipal. Também deixaram claro que o legado que se obtém não depende apenas 

do que será realizado para atender ao evento, mas também da continuidade a partir 

destas iniciativas.  

 

Tabela 103 - Opinião Interna – Desafios e Legado da Copa 2014 para o turismo de BH 
 

DESAFIOS E POSSÍVEIS LEGADOS DA COPA 2014 
PARA O TURISMO DE BH 

CITADO NOS 
GRUPOS 

Desafios: 

Protestos / Manifestações 
A&B/Hotelaria, N&E, 
Belotur, Cultura, 
Academia 

Restrições de comercialização em função das regras FIFA 
Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Garantir a visibilidade do destino: influência das chaves; 
campanhas promocionais 

Belotur, N&E 

Qualidade do produto BH: melhorar os atrativos; despreparo do 
setor profissional / programas de capacitação ineficazes / serviços 
ruins 

A&B/Hotelaria, N&E 

Informação turística: sinalização adequada, voluntários A&B/Hotelaria, Belotur 

Superfaturamento da hotelaria N&E 

Mobilidade / trânsito A&B/Hotelaria 

Legado: 

Qualificação do setor profissional / idiomas Receptivo, Academia 

Expansão da oferta hoteleira Academia 

Integração do setor: “importante como exercício para reunir vários 
atores, traçar objetivos, projetos e ações concretas”. 

Belotur 

Depende da continuidade das ações no pós Copa Cultura 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 
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Também se discutiu com o trade a relação entre Belo Horizonte e o 

entorno. Promover produtos e destinos do entorno foi uma proposta estratégica 

trazida pelo Plano Horizonte em 2006. Na visão de alguns profissionais, a promoção 

do entorno é imprescindível para turismo de Belo Horizonte, embora outros 

profissionais tenham pontuado que na prática Belo Horizonte é sempre o portão de 

entrada e saída, e muitas vezes o turista não desfruta da cidade, o que deve ser 

cuidado na execução desta estratégia. Outra questão pontuada nesse sentido é que 

não há uma relação de dependência do entorno para com os serviços e 

equipamentos Belo Horizonte (o que é visto sob o enfoque de lazer principalmente). 

Como exemplo é muito citado o caso do Inhotim que tem projetos de construção de 

hotéis e aeroporto próprios. 

Há também consenso de que a relação de BH com o entorno precisa ir além 

da promoção (que foi proposto pelo Plano Horizonte em 2006, conforme resgatou o 

parágrafo anterior), sendo necessário estabelecer maior cooperação entre os destinos, 

integração efetiva entre o potencial de BH e das cidades do entorno, e a realização de 

trabalhos compartilhados entre todos estes destinos. A estruturação de roteiros nos 

moldes do que já tem sido pensado (como por exemplo, As três Capitais de Minas) 

pode ser um interessante viés para o fortalecimento destas relações. 

 

Tabela 104 - Opinião Interna – Como BH deveria se relacionar com o entorno 
 

COMO BH DEVERIA SE RELACIONAR COM O ENTORNO CITADO NOS GRUPOS 

Promoção do entorno (BH como portão de entrada / a associação 
com BH é imprescindível) / A atratividade do entorno é 
fundamental para destacar BH 

Receptivo, 
A&B/Hotelaria, Belotur, 
Academia 

Cooperar / Interagir / Compartilhar / sem concorrência predatória Receptivo, Cultura 

Pode ser prejudicial à medida que BH é apenas o portão de 
entrada e de saída (apenas acesso) e não atrai o visitante 

Belotur 

O entorno não depende de BH Receptivo 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

O grupo da Belotur trouxe algumas frentes de ações que têm sido 

trabalhadas para estimular o turismo, dentre as quais foram destacadas: a 

estruturação dos roteiros (as três capitais, roteiro gastronômico, cervejas artesanais, 

etc.); o edital de eventos; turismo de saúde; o polo de moda; a rede de eventos e 
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turismo de negócio (mas citam que falta apoio do trade); a captação de recursos 

federais para qualificação e promoção ligada à Copa. 

Para os profissionais da instituição, as maiores dificuldades enfrentadas 

para a promoção e a comercialização, excluindo a falta de verba seriam as 

ausências de: foco, objetivo e identidade. 

Existe uma expectativa dos demais setores ouvidos de que a Belotur 

assuma um papel de liderança e articulador do setor, destacando-se também a 

importância de instituições como o Convention & Virsitors Bureau e do COMTUR 

para que o turismo se desenvolva no destino.  

Foram colhidas sugestões para as atuações da Belotur. As mesmas 

foram agrupadas por tema em duas tabelas, sendo: ações de marketing, em que 

foram mapeadas ações de promoção e comunicação mais agressivas nos 

mercados, informação turística, sensibilização da comunidade, gestão e 

monitoramento; e ações de desenvolvimento, que englobaram a estruturação de 

produtos, legislação, capacitação, fortalecimento institucional e parcerias. 

 

Tabela 105 - Opinião Interna – Como BH deveria se relacionar com o entorno 
 

PROGRAMAS E AÇÕES DE MARKETING CITADO NOS GRUPOS 

Promoção “mais agressiva” (publicidade, TV, etc.) / Ampliar a 
divulgação nos mercados 

Receptivo, N&E, 
Academia, A&B/Hotelaria 

Marketing digital / Aplicativo mobile / Modernizar a comunicação com 
os mercados / Fomentar o relacionamento nas redes sociais 

Academia, A&B/Hotelaria 

Qualificar a informação turística que chega aos mercados (canais e 
conteúdos) 

A&B/Hotelaria 

Campanha para estender a visita do turista (“BH mais um dia”) A&B/Hotelaria 

Valorização dos produtos típicos de Minas / ações de patrocínio / 
maior apropriação da cultura mineira 

A&B/Hotelaria, Academia 

Comunicação Trade / Mercados (“as agências de turismo precisam 
ter pacotes para BH”) /Famtours 

N&E, Receptivo 

Sensibilização da comunidade / orgulho cidadão e hospitalidade / 
conhecer mais a cidade 

Cultura, N&E, Academia, 
Receptivo 

Gestão: Planejamento / Plano de Marketing / Continuidade / 
sequência dos investimentos / revisão da distribuição orçamentária 

Receptivo, N&E, Belotur 

Monitoramento da demanda (de eventos) Cultura 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 
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Tabela 106 - Opinião Interna – Programas e ações de desenvolvimento sugeridas 
para a Belotur. 
 

PROGRAMAS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CITADO NOS GRUPOS 

Legislação / Regulamentação (bares e restaurantes, lei do 
silencio, ocupação das calçadas, transporte / vans, transfer 
aeroporto)  

Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Ampliação e melhoria dos espaços para eventos A&B/Hotelaria 

Fomentar atividades para o turista / melhorar a visitação / 
melhoria do carnaval 

Academia, Cultura 

Fomentar a melhoria da infraestrutura /da mobilidade e 
outras questões estruturais (limpeza urbana, segurança 
pública, aeroporto, rodoviária, sinalização, etc.) 

Cultura, A&B/Hotelaria, 
Receptivo 

Treinamento dos atendentes dos Postos de Informação 
Turística / melhoria dos serviços de informação turística na 
cidade 

Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Capacitação do trade (serviços que atendem ao turista) / 
fomentar o empreendedorismo 

N&E, Belotur 

Fortalecimento institucional da Belotur / fomentar a 
credibilidade do turismo 

Cultura, A&B/Hotelaria, 
Belotur 
 

Articulação com o trade (parcerias objetivas) e 
fortalecimento institucional do setor (especialmente 
COMTUR, BHCVB, ...) 

A&B/Hotelaria, Belotur, 
Cultura 

Fortalecer o elo cultura e turismo Cultura 

Reestruturação da Belotur / melhor definição dos papéis 
institucionais no turismo / maior profissionalização da 
gestão (“olhar mais técnico”) 

Cultura, Academia 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

Exclusivamente com o grupo da Belotur, foram discutidos os 

aprimoramentos necessários à reestruturação do Plano de Marketing, indicando 

questões como: 

 A importância de o Plano conter ações objetivas, ser factível e ser 

implantado; 
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 Os grandes desafios, na opinião dos profissionais consultados, são: 

que todos os envolvidos “acreditem” no turismo e enfrentar a falta de 

dados concretos e científico que permitam o monitoramento da 

atividade; 

 Sobre a interação com outros planos acreditam que o Plano de 

marketing é o orientador, deve abranger os demais planos. 

 

Por fim, foi questionado no grupo da Belotur ”Qual o seu sonho para o 

turismo de Belo Horizonte em 2020”, cujas respostas sintetizam anseios que o novo 

planejamento estratégico deverá considerar: 

 Destino com identidade, com mobilidade e comunicação assertiva; 

 O turista recomendar e voltar. Sair com saudade de Belo Horizonte. 

 Todos acreditarem no turismo; 

 Belo Horizonte aparecer bem posicionada no ranking ICCA de eventos 

internacionais; 

 Uma cidade cosmopolita pela diversidade de públicos que atrai.  
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4 A OPINIÃO DO MERCADO 
 

 

Este capítulo aborda a opinião do turista atual e do trade emissivo sobre a 

cidade de Belo Horizonte, avaliações sobre seus aspectos negativos e positivos, 

sobre os principais atributos associados, dos seus serviços e atrativos, a motivação 

para a escolha do destino, a recomendação e intenção de retorno e a satisfação do 

visitante.  

Os dados aqui utilizados foram levantados nas pesquisas primárias 

realizadas na Etapa 1 do trabalho, tendo sido recopilados das pesquisas de 

demanda e de posicionamento da marca turística. Além disso, para atualizar dados 

do Plano Horizonte, utilizaram-se outras fontes secundárias, especificamente a 

pesquisa de demanda nacional e internacional realizada pelo Ministério do Turismo 

e FIPE. 

Observa-se que no Plano Horizonte não foi abordada a opinião do trade 

emissivo, sendo este um novo tema introduzido neste estudo. 

Em relação à opinião do turista, que também foi abordado pelo Plano 

Horizonte em 2006, resgataram-se os principais aspectos observados a fim de que 

os dados possam ser confrontados e atualizados (quando possível). Feitas as 

seguintes ponderações a respeito das diferenças metodológicas das pesquisas, 

todas as informações irão nos possibilitar avaliar o que mudou na percepção do 

turista brasileiro e estrangeiro sobre a cidade, e também incorporar novos dados não 

existentes na pesquisa anterior. 

 

 

4.1 A opinião do turista 

 

 

Esta análise será realizada a partir dos estudos realizados em 2006 na 

elaboração do Plano Horizonte (Pesquisa Gauss/ Belotur 2006); das pesquisas 

realizadas pelo Ministério do Turismo/ FIPE em 2006 e 2012 para os turistas 

estrangeiros; a pesquisa junto ao turista atual realizada na Etapa 1, a pesquisa de 

demanda da SETUR/ MG com os turistas atuais. 

 



 

896  

 

É importante destacar que na elaboração do Plano Horizonte a pesquisa 

realizada pela Gauss/Belotur não computou as opiniões dos turistas que vinham à 

cidade exclusivamente a negócios; trabalhou com dados daqueles que vieram a 

eventos, a lazer, a visita amigos e parentes, assim como os que vieram a negócios, 

mas também desfrutaram de atividades de lazer ou eventos durante sua estadia. 

Nesse sentido, os dados levantados pela pesquisa junto ao turista atual 

realizada no âmbito deste projeto foram sempre distinguidos conforme o motivo da 

viagem.   

 

 

4.1.1 A OPINIÃO DO TURISTA QUE VISITOU BELO HORIZONTE, DE 2006 

(PLANO HORIZONTE) 

 

 

A expectativa e satisfação do turista estrangeiro que visitou BH em 2006 

foram avaliadas pela Pesquisa da Demanda do Ministério do Turismo/FIPE, 

mostrando que para 86% destes visitantes a viagem atendeu plenamente ou 

superou as expectativas. Cerca de 10% dos estrangeiros informaram que suas 

expectativas foram atendidas em parte; 3% ficaram decepcionados e para 1% a 

viagem não satisfez suas expectativas. 

A avaliação da viagem dos brasileiros a BH foi abordada durante a 

Pesquisa Gauss/Belotur 2006, quando 78% dos pesquisados afirmaram que suas 

expectativas foram atendidas plenamente; 20% atendeu em parte e 2% 

decepcionou. 96% dos turistas informaram que tinham a intenção de voltar à cidade 

pelos seguintes motivos: "visitar amigos e parentes" (22%), porque a "cidade é 

bonita e o povo hospitaleiro" (16%), para "conhecer mais história" (12%), "fazer 

compras" (11%) ou "estudar" (5%). Ao serem perguntados se indicariam a cidade a 

amigos e parentes, 95% afirmaram que sim. 

Na opinião dos turistas consultados para a primeira edição do Plano 

Horizonte, os melhores aspectos da cidade como destino turístico eram: 

 Atrativos turísticos; 

 Compras; 

 O entorno da cidade; 

 A oferta urbana; 
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 A cidade; 

 Hospitalidade; 

 Estrutura e serviços. 

 

Os atrativos turísticos mais importantes da cidade na opinião destes 

entrevistados eram: 

 Praças; 

 Pampulha; 

 Jardim Zoológico; 

 Parques; 

 Museus; 

 Mercado Central; 

 Igrejas; 

 Mineirão; 

 Palácio das Artes. 

 

Ao serem perguntados sobre o que eles mais gostaram na cidade, os 

turistas indicam que as opções de compras, a oferta de lazer e entretenimento, a 

possibilidade de rever amigos e parentes e a hospitalidade são os maiores 

destaques.  

Já ao serem perguntados sobre o que é o pior da cidade, os visitantes 

indicavam: a insegurança, a acessibilidade para chegar à cidade e nela se 

movimentar e, a limpeza e conservação dos espaços e prédios, dentre outros. 

Tanto na opinião dos brasileiros como dos estrangeiros, o turismo cultural 

foi considerado o principal atrativo da cidade, seguidos da diversão noturna e dos 

eventos. 

 

 

4.1.2 A OPINIÃO DO TURISTA ATUAL  

 

 

Com base nos dados das pesquisas do Ministério do Turismo/ FIPE para 

avaliar a opinião dos turistas estrangeiros que vieram a Belo Horizonte em 2012; e 
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nas pesquisas da SETUR/MG sobre a demanda do Circuito BH em 2012, 

analisamos a opinião que os atuais visitantes da cidade têm sobre seus atrativos, 

pontos positivos e negativos, a satisfação de sua viagem e outros aspectos ligados 

ao reconhecimento da "marca BH" e da imagem do destino. 

 

A opinião do turista estrangeiro que visitou Belo Horizonte em sua 

viagem ao Brasil: 

 

Conforme demonstrado no Capítulo 1, o principal motivo da viagem dos 

estrangeiros a BH continua o mesmo desde 2006; esses turistas, em 2012, vieram 

por "outros motivos" (60,4%), onde visitar amigos e parentes é provavelmente a 

motivação predominante e, negócios e eventos (28,9). Somente 10,7% visitaram a 

cidade por motivos de lazer, dos quais, a cultura e a natureza são os principais 

atrativos para 39,9% e 38,5%, respectivamente. 

Para organizar sua viagem os estrangeiros buscaram informações com 

amigos e parentes (42,8%), o que é consequencia do principal motivo de sua 

viagem; na internet (25,5%) e também como reflexo da segunda motivação a 

negócios e eventos; a empresa buscou informações para 20,4% dos estrangeiros. 

Como a maioria dos visitantes esteve na cidade para visitar amigos e 

parentes ou à negócios, a intenção de retorno é bastante alta (98,8%), já que essas 

motivações refletem futuros comportamentos repetitivos de motivação. Levando em 

consideração esses motivos principais das viagens, a pesquisa do Ministério do 

Turismo/ FIPE mostrou que para 72,7% dos visitantes a viagem superou (20,7%) ou 

atendeu plenamente (52,0%) suas expectativas. Cabe salientar, que para 23,3% dos 

pesquisados a viagem atendeu em parte as expectativas, índice que era de 14,9% 

em 2006; o mesmo acontece com aqueles que tiveram suas expectativas atendidas 

plenamente em 2012 (52%) e em 2006 (61,3%).  

O maior nível de conhecimento do destino por repetidas viagens ou ainda 

por tratar-se de viajantes experientes, pode ter feito com que o nível de satisfação 

de expectativas dos turistas estrangeiros a BH  caíssem no decorrer do período 

analisado. 

 

 



 

 899 

 

Tabela 107 - Evolução do nível de atendimento das expectativas dos estrangeiros 
que vieram a Belo Horizonte 2006-2012 
 

SATISFAÇÃO DAS 
EXPECTATIVAS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 

Superou 20,9 24,0 19,3 25,0 23,0 22,4 20,7 

Atendeu plenamente 61,3 56,1 63,6 62,4 56,2 54,7 52,0 

Atendeu em parte 14,9 15,8 15,1 11,3 18,6 20,6 23,3 

Decepcionou 2,9 4,1 2,0 1,3 2,2 2,3 4,0 

 
Fonte: Pesquisa da Demanda Internacional Ministério do Turismo/ FIPE 2006-2012. 

 

Passaremos a analisar agora a opinião dos estrangeiros que visitaram BH 

sobre a infraestrutura da cidade, a infraestrutura turística e os serviços turísticos 

utilizados durante sua visita. 

Quanto à infraestrutura, os estrangeiros avaliaram como aspectos mais 

positivos em 2012 os serviços de taxi, a segurança pública e a limpeza pública, e 

como aspectos mais negativos a sinalização turística, o transporte público e as 

telecomunicações.  

Conforme demonstrado abaixo, os itens melhor avaliados merecem 

atenção por parte das políticas públicas pelos seguintes motivos: 

 A limpeza pública ainda é destacada como um problema na cidade e 

tem impacto no aspecto visual e estético da visita; 

 A percepção de segurança melhorou no período analisado, mas segue 

sendo um item de grande preocupação para turistas estrangeiros em 

todo o mundo; 

 Os serviços de taxi caíram muito na avaliação em relação a 2011. 

 

O mesmo nível de atenção deve ser dado aos itens avaliados como mais 

negativos, pois: 

 A opinião sobre o transporte público e as telecomunicações caiu muito 

no período de 2006 a 2012; 

 A sinalização turística é um tema ainda não solucionado para os 

estrangeiros na visita à cidade desde 2006. 
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Tabela 108 - Avaliação da infraestrutura pelos estrangeiros que vieram a Belo 
Horizonte 2006-2012 
 

AVALIAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 

Limpeza pública 68,8 73,0 78,7 72,4 73,5 73,0 70,4 

Segurança pública 68,6 69,6 78,7 73,1 79,6 79,4 76,3 

Serviço de táxi 94,7 95,9 94,7 95,8 95,8 93,6 87,4 

Transporte público 83,7 73,0 73,7 75,7 68,2 66,0 60,6 

Telecomunicações 85,7 73,8 76,8 72,2 79,8 69,5 65,5 

Sinalização turística 59,7 66,7 66,7 67,4 67,0 62,3 56,0 

 
Fonte: Pesquisa da Demanda Internacional Ministério do Turismo/ FIPE 2006-2012. 

 

A análise acerca dos aspectos da infraestrutura turística, demonstrada na 

tabela abaixo, nos permite avaliar que, na opinião dos estrangeiros que visitaram BH 

os aspectos melhor avaliados são os restaurantes, a diversão noturna e os meios de 

hospedagem; já os aspectos pior avaliados são as rodovias e o aeroporto. No caso 

deste último, as obras em andamento já demonstram atitudes para melhorar o 

conforto e os serviços para os turistas; já a avaliação positiva das rodovias também 

caiu nos últimos três anos. 

Já a avaliação dos serviços turísticos, disponível na mesma tabela, tem 

opinião bastante positiva dos estrangeiros na maioria dos quesitos: hospitalidade, 

gastronomia e os guias turísticos; salientando que estes últimos caíram na avaliação dos 

visitantes no período de 2006 a 2012. Já os itens com avaliação negativa são as 

informações turísticas e os preços. Os preços são tema comum na opinião dos 

estrangeiros para todas as cidades brasileiras, reflexo da variação cambial e da baixa 

competitividade do Brasil em relação aos serviços em outros destinos mundiais. O Brasil 

e seus destinos são hoje considerados caros pelos estrangeiros, um tema já destacado 

neste estudo e que merece muita atenção para o cenário futuro do país. 
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Tabela 109 - Avaliação da infraestrutura e dos serviços turísticos pelos estrangeiros 
que vieram a Belo Horizonte 2006-2012 
 

AVALIAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA 

TURÍSTICA (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 

Aeroporto 89,5 90,6 95,0 93,7 84,8 83,1 76,6 

Rodovias 42,4 55,8 50,9 43,4 53,7 48,0 42,1 

Restaurante 95,6 97,0 97,7 97,6 95,9 94,0 95,0 

Alojamento 95,4 91,7 94,7 94,4 91,9 86,6 88,2 

Diversão noturna 94,8 93,8 95,1 93,9 91,4 94,9 93,8 

AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

TURÍSTICOS 
(%) 

Guias de turismo 88,2 81,0 87,6 89,4 87,5 79,5 83,2 

Informação turística 78,9 79,8 77,6 82,4 79,1 79,3 77,2 

Hospitalidade 98,7 97,5 98,8 99,0 97,2 97,4 98,5 

Gastronomia 98,8 98,8 99,3 97,9 96,7 95,9 97,2 

Preços 72,6 71,2 72,2 75,4 71,8 52,0 47,7 

 
Fonte: Pesquisa da Demanda Internacional Ministério do Turismo/ FIPE 2006-2012. 

 

A opinião dos turistas em Belo Horizonte: 

 

As pesquisas da SETUR/MG e da Chias Marketing (realizada em 2012, 

na Etapa1) são a referência para a análise da opinião do turista atual sobre a cidade. 

Ambas consideram a opinião de brasileiros e estrangeiros, estes últimos tem 

participação percentual bem menor na amostra, inferior a 5%. 

Para entender a opinião dos turistas sobre o destino Belo Horizonte, os 

entrevistados na Etapa 1 foram questionados sobre quais seriam os pontos positivos 

e os pontos negativos da capital mineira, ou seja, o melhor e o pior sobre o destino. 

As respostas espontâneas foram agrupadas por similaridade no tema, como 

demonstrado nas tabelas a seguir, e tabulados conforme a frequência em que eram 

citados por pessoas diferentes.  

Na tabela abaixo se destacam os pontos positivos citados: a 

hospitalidade, alegria das pessoas, educação, receptividade, povo acolhedor (29%), 

bares, restaurantes, diversão noturna (13%) e a gastronomia, comidas típicas, 

queijo, boa comida (10%). 
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Tabela 110 - Turista atual - Principais aspectos positivos de Belo Horizonte 
(pergunta aberta) 
 

PRINCIPAIS ASPECTOS POSITIVOS DE BELO HORIZONTE % 

Hospitalidade / alegria das pessoas / educação / receptividade / povo acolhedor 29% 

Bares / restaurantes / diversão noturna 13% 

Gastronomia / comidas típicas / queijo / boa comida 10% 

Mobilidade / trânsito / organização / transporte público / limpeza da cidade e pontos 
turísticos / infraestrutura 

8% 

Cidade bonita / agradável / arborizada / clima / paisagens 7% 

Arte / cultura / artesanato / diversidade cultural / arquitetura 6% 

Cidades do entorno / cidades históricas / igrejas / Inhotim 6% 

Pontos turísticos / museus / Praça da Liberdade / Mercado Central / Feira de 
Artesanato / Mineirão / Igrejas 

6% 

Outras respostas 5% 

Nada / não sabe / não respondeu 3% 

Opções de lazer / turismo cultural / ecoturismo 3% 

Pampulha 2% 

Compras / shopping 2% 

Mulheres / pessoas bonitas 1% 

Segurança 1% 

Moda / pessoas bem vestida 0,5% 

Museus / teatros 0,5% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

Os principais pontos negativos de Belo Horizonte, indicados na próxima 

tabela, estão ligados aos aspectos funcionais de uma cidade grande, muito 

caracterizada pela questão da mobilidade urbana; onde se destacam: o trânsito 

ruim, o desrespeito a pedestres, sinalização, transporte público, falta metrô, falta 

estacionamento (45%), limpeza urbana, lixo, sujeira, pichação, poluição, barulho 

(8%) e violência/segurança (5%). 
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Tabela 111 - Turista atual - Principais aspectos negativos de Belo Horizonte 
(pergunta aberta) 
 

PRINCIPAIS ASPECTOS NEGATIVOS DE BELO HORIZONTE % 

Trânsito ruim/desrespeito a pedestres/sinalização/transp. público/ falta metro/falta 
estacionamento 

45% 

Nenhum ponto negativo/nada/não sabe/não respondeu 19% 

Limpeza urbana/lixo/sujeira/pichação/poluição/barulho 8% 

Violência/segurança 5% 

Falta de apoio/informações/dificuldade de comunicação/ poucas pessoas falam 
inglês 

4% 

Muitos mendigos/moradores de rua 3% 

Distância do aeroporto/custo alto de deslocamento/trânsito 3% 

Falta hotéis/caros/ruins/antigos/atendimento ruim 2% 

Preço/custo/caro 2% 

Clima/calor/falta ar condicionado 1% 

Taxistas desonestos/ sem ar condicionado/ mal informados 1% 

Pobreza 1% 

Arquitetura/ cidade feia/ envelhecida 1% 

Pessoas mal educadas/pouco receptivas/povo estressado 1% 

Não tem praia/longe do mar 1% 

Atendimento/estrutura dos bares e restaurantes/horário de funcionamento 1% 

Comida/alimentação 0,5% 

Outros com frequencia única 4% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

A Pesquisa de Demanda Turística - Temporadas Consolidadas 2012, que 

engloba as três coletas anuais (ondas) realizadas pela SETUR/MG, apontou que os 

principais motivos de insatisfação com a cidade apontados espontaneamente pelos 

entrevistados foram: cidade mal cuidada, problemas de transporte público, falta de 

hospitalidade, falta de opções de lazer, sensação de insegurança e a falta de 

qualidade do comércio.   

Na pesquisa realizada no início deste projeto, com apenas uma coleta 

realizada no mês de outubro, os turistas entrevistados também avaliaram o destino BH 
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em diversos aspectos relacionados a sua estrutura turística e a atratividade, em uma 

escala de ótimo à ruim. A esta escala foram atribuídas notas equivalentes de 1 a 5, onde 

1 significa ruim e 5 ótimo. Desta forma foi possível identificar como os entrevistados 

avaliaram cada um dos itens em notas médias demonstradas no próximo gráfico.  

Dentre os itens com as avaliações mais baixas destacam-se nessa 

pesquisa: os guias, o transporte público, a limpeza urbana, os preços ou custos da 

cidade/viagem, as informações turísticas e a sinalização turística, com notas 

inferiores a 3,5.  O item mais bem avaliado, com a nota de 4,39, foi a hospitalidade 

da população (tema de insatisfação apontada na pesquisa da SETUR). A avaliação 

geral do destino ficou em 3,18 pontos.  

 

Gráfico 118 - Turista atual - Avaliação de Belo Horizonte por item 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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A pesquisa da SETUR/MG também avaliou a cidade junto aos turistas em 

2012. Aqueles que estavam visitando a cidade pela primeira vez, em uma escala de 

1 a 10, deram a nota 7,9 antes da visita e 8,0 depois da visita. Os visitantes que já 

conheciam a cidade deram nota 7,8 antes da visita e 8,1 depois. 

De modo geral os turistas se sentiram satisfeitos com a viagem a Belo 

Horizonte, principalmente os turistas de origem nacional (85% afirmaram que a 

viagem correspondeu totalmente às expectativas). Observa-se também que 61% 

dos turistas de origem internacional tiveram suas expectativas correspondidas 

totalmente e 35% parcialmente. Apenas 1% dos turistas de origem nacional e 2% 

dos turistas internacionais não tiveram suas expectativas correspondidas pela 

viagem.  

 

Gráfico 119 - Turista atual - Nível de satisfação com a viagem a Belo Horizonte, por origem 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

Os turistas a negócios tiveram suas expectativas mais correspondidas em 

comparação aos turistas a lazer (83% contra 61% respectivamente tiveram suas 

expectativas totalmente correspondidas). 
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Gráfico 120 - Turista atual - Nível de satisfação com a viagem a Belo Horizonte, por 
motivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

A pesquisa SETUR/MG também mostra que o nível de satisfação dos 

turistas que visitaram BH em 2012 foi alto. Para 80% deles suas expectativas foram 

atendidas plenamente, para 9% elas foram superadas, para 7% as expectativas 

foram atendidas em parte e somente para 1% foram decepcionadas. 

Os índices de recomendação de Belo Horizonte por parte dos turistas é 

elevado, o que reforça o grau de satisfação em relação à cidade.   

 

Gráfico 121 - Turista atual - Intenção de retorno a Belo Horizonte, por origem 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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A Pesquisa SETUR/MG avaliou que 94% dos turistas entrevistados 

em 2012 visitaram a cidade nos últimos três anos e 93% pretendem retornar 

nos próximos dois anos. A motivação para este retorno, ainda segundo a 

pesquisa, é a mesma da viagem atual, ou seja, 35% pretendem retornar para 

visitar amigos e parentes, 33% para motivos de negócios, 18% a lazer e 8% 

para tratamento de saúde. 

Na pesquisa realizada no contexto deste trabalho, os índices de intenção 

de retorno, assim como os índices de recomendação, foram altos, variando de 83% 

a 94%, dependendo do perfil do público e do motivo da viagem, conforme os dois 

gráficos seguintes. 

 

Gráfico 122 - Turista atual - Intenção de retorno a Belo Horizonte, por motivo de 
viagem 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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Gráfico 123 - Turista atual - Principais motivos para retornar ou não a Belo Horizonte 
(pergunta aberta) 

  

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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O município tem elevados índices de recomendação do destino, por 

brasileiros (94%), estrangeiros (86%), viajantes a negócios (87%) e a lazer (94%), 

como mostram os gráficos abaixo. 

 

Gráfico 124 - Turista atual - Recomendação de Belo Horizonte como destino 
turístico, por origem 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

 

Gráfico 125 - Turista atual - Recomendação de Belo Horizonte como destino 
turístico, por motivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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das citações, seguidas de amigos, amizade, família ou namorado (a) (7%), 

gastronomia, comida típica, restaurantes e boa comida (6%), bares e botecos (6%) e 

cidade grande, capital, Brasil, Minas Gerais, crescimento e desenvolvimento (6%). 

 

Tabela 112 - Turista atual - Palavras relacionadas a Belo Horizonte (pergunta aberta) 
 

PALAVRAS RELACIONADAS A BELO HORIZONTE % 

Beleza da cidade/ paisagem/ natureza/ montanha/ arborização 10% 

Outros com apenas uma frequência. 9% 

Amigos/ amizade/ família/ namorado (a) 7% 

Gastronomia/ comida típica/ restaurantes/ boa comida 6% 

Cidade grande/ capital/ Brasil/ Minas Gerais / crescimento/ desenvolvimento 6% 

Bares/ botecos 6% 

Desorganização/ tumulto/ insegurança/ caro/ sujo /trânsito 5% 

Pampulha 5% 

Pão de queijo 5% 

Boa cidade/ tranquila/ organizada/ limpa/ qualidade de vida 4% 

Trabalho/ negócios/ oportunidades 4% 

Atrativos específicos: Praça da Liberdade/ Palácio das Artes/ Feira de 
Artesanato/ Mercado Central/ Inhotim/ Savassi/ Trem Da Vale/ Mangabeiras 

4% 

Acolhedora/ hospitalidade/ alegria das pessoas 3% 

Cidades históricas/ história do Brasil/ Ouro Preto/ Patrimônio histórico 3% 

Cultura/ tradição 3% 

Futebol/ times de Minas/ Mineirão/ Copa do Mundo 3 % 

Queijo/ queijo minas 3% 

Nada/ não sabe 2% 

Balada/ boate/ diversão noturna 2% 

Lazer/ turismo 2% 

Estudo/ concurso/ vestibular 2% 

Gostou/ ótimo lugar/ adora/ amo BH/ felicidade/ alegria 2% 
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PALAVRAS RELACIONADAS A BELO HORIZONTE % 

Compras/serviços/shopping 2% 

Clima/calor/frio 1% 

Arquitetura da cidade/Niemeyer 1% 

Mulheres bonitas 1% 

Morros/ladeira 1% 

Cachaça 0,5% 

Uai 0,5% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

Além das associações e opiniões espontâneas, a pesquisa realizada junto 

ao turista atual testou atributos pré-selecionados de acordo com valores de 

posicionamento estabelecidos no Plano Horizonte em 2006, que nortearam a criação 

da primeira marca turística do destino, e outros hipotéticos sugeridos pelos 

especialistas da Chias Marketing tendo em vista os principais anseios do mercado 

na atualidade e a estrutura turística da cidade. A avaliação foi feita por meio da 

atribuição de notas de 1 a 5 à escala de ruim à ótimo em que os turistas avaliaram 

cada um dos temas destacados. 

O posicionamento de Belo Horizonte, enquanto destino para os turistas, 

delineia as virtudes e deficiências da cidade, dado pelos quesitos melhor e pior 

avaliados respectivamente. Dentre as virtudes, ou seja, os itens melhor avaliados, 

destaca-se a hospitalidade da população, os restaurantes e a gastronomia da 

cidade, as diversões noturnas e o entretenimento, os alojamentos e a hospedagem, 

a arquitetura e o patrimônio histórico, o clima e as paisagens, todas com nota média 

superior a 4. Dentre as deficiências, destacam-se questões estruturais e de serviços 

como: os guias, o transporte público, a limpeza urbana, as informações turísticas e a 

sinalização turística, além do preço ou custo da cidade/viagem, itens que tiveram 

notas inferiores a 3,5.  
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Gráfico 126 - Turista atual – Teste de atributos relacionados à Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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Considerando que o posicionamento é sempre comparativo, os mesmos 

atributos também foram testados em relação aos destinos com os quais os turistas 

comparam espontaneamente a cidade.  

Primeiramente foi solicitado que os entrevistados identificassem dois 

destinos com os quais comparariam Belo Horizonte. A maioria teve dificuldade em 

citar os destinos comparáveis à Belo Horizonte, sendo que apenas 7% da amostra 

conseguiu fazê-lo. Mesmo assim foram selecionadas as 5 cidades mais citadas 

pelos entrevistados que compararam Belo Horizonte à algum outro destino, ainda 

que nenhuma delas tenha tido um número estatisticamente significativo de 

frequência nas respostas obtidas.  

A avaliação e ponderação dos atributos pré-selecionados para os 

destinos que foram comparados a Belo Horizonte foi realizada a partir do mesmo 

processo de avaliação utilizado para esta cidade. Assim foi possível comparar a nota 

média de Belo Horizonte em cada um dos itens avaliados pelos entrevistados. 

Para melhor visualização desta relação, optou-se pela utilização do 

gráfico tipo Radar61, uma vez que existem múltiplos aspectos/dimensões de 

posicionamento a serem interpretados.  Mesmo assim, os atributos ainda foram 

organizados por tema, sendo “População e estilo de vida”, “Infraestrutura e atrativos” 

e “Aspectos funcionais da cidade”.  

Para facilitar a leitura, em cada temática, primeiro comparamos Belo 

Horizonte à São Paulo e Curitiba, que foram os destinos mais citados; e depois à 

Goiânia e Porto Alegre, que tiveram frequências menores de citação. 

Belo Horizonte, quando comparada pelos entrevistados a outros 

municípios (a critério do entrevistado), obteve suas deficiências e qualidades 

destacadas. Nos gráficos 127 a 132, pode-se perceber que a cidade, comparada 

principalmente a São Paulo, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre, se destaca em relação 

à hospitalidade da população, aos restaurantes e gastronomia, arquitetura e 

patrimônio histórico. As principais deficiências comparadas a estas cidades são: 

guias, transporte público, informações turísticas e segurança pública. 

 

 

                                            
61

 O gráfico tipo Radar permite visualizar a distância dos elementos do ponto central, ou ponto 
mínimo, bem como a consistência de agrupamento ou dispersão dos dados. Esse tipo de gráfico é 
muito utilizado em múltiplas comparações.  
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Gráfico 127 - Turista atual - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação 
aos aspectos ligados a população/vida a outras cidades – São Paulo e Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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Gráfico 128 - Turista atual - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação 
aos aspectos ligados a população/vida a outras cidades – Goiânia e Porto Alegre 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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Gráfico 129 - Turista atual - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos ligados a Infraestrutura e Atrativos, sobre São Paulo e Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

 

Gráfico 130 - Turista atual - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação 
aos aspectos ligados a Infraestrutura e Atrativos, sobre Goiânia e Porto Alegre 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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A avaliação dos aspectos funcionais de Belo Horizonte, levou em conta os 

seguintes elementos: limpeza urbana, compras, preço/custos, clima, transportes 

públicos, segurança pública, sinalização turística e informações turísticas. 

Com exceção do clima e compras (notas médias 4,05 e 3,82 

respectivamente), todos os elementos que compõe a funcionalidade da cidade 

obtiveram notas medianas. 

Os elementos foram pontuados na seguinte ordem: Segurança pública 

(3,54), sinalização turística (3,38), informações turísticas (3,35), preços/custos 

(3,34), limpeza urbana (3,33) e transportes públicos (3,31). 

 

Gráfico 131 - Turista atual - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos funcionais de outras cidades – São Paulo e Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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Gráfico 132 - Turista atual - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos funcionais de outras cidades – Goiânia e Porto Alegre 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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Horizonte e para os destinos com os quais os entrevistados compararam a cidade, a 

fim de se obter o seu posicionamento comparativo no mercado. Conforme 

demonstrado no capítulo 2.4.2., das empresas entrevistadas, 72,5% disseram 

comercializar Belo Horizonte, mas destes apenas 13% o fazem regularmente. 

Para 23% dos entrevistados é forte a lembrança das cidades históricas, 

com destaque para a cidade de Ouro Preto, quando questionados sobre as 

principais imagens relacionadas à Belo Horizonte, seguido de palavras que remetem 

ao complexo turístico da Pampulha (15% dos respondentes).  Merece ainda 

destaque as várias referências a itens que remetem à alimentação (“Gastronomia” e 

“Bares/restaurantes/ diversão noturna”). 

 

Tabela 113 - Pesquisa Trade - Palavras relacionadas ao turismo de Belo Horizonte 
 

PALAVRAS RELACIONADAS AO TURISMO DE BELO HORIZONTE % 

Cidades Históricas/Outro Preto/História 23% 

Pampulha/Mineirão/Igrejinha/Lagoa 15% 

Outros com apenas uma frequência 13% 

Turismo de negócios/negócios 9% 

Pontos turísticos/Parque das Mangabeiras/Feira de Artesanato/Mercado 
Central 

9% 

Gastronomia 8% 

Bares/Restaurantes/Diversão noturna 7% 

Arquitetura/paisagismo 3% 

Compras/Shopping 3% 

Parques/Museus 3% 

Inhotim 2% 

Arte/Artesanato/Moda 2% 

Hospitalidade 2% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

As palavras que, segundo os entrevistados, melhor expressam Belo 

Horizonte são: Cultura/ História (15%) e Arquitetura / beleza da cidade/ natureza/ 
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montanhas/ clima/ diversidade. Também merece destaque Negócios/ Turismo de 

Negócios (10%) e a “Alimentação Mineira” que, na percepção do trade. 

As informações coletadas destacam o interesse dos entrevistados pela 

alimentação na capital mineira, com 8% tendo interesse pela 

Gastronomia/comida/culinária e 16% pelos Bares/ Restaurantes/ Vida noturna. As 

palavras que mais expressam Belo Horizonte (Cultura/História) também estão 

contidas em vários itens mencionados acima (Pontos 

Turísticos/museus/parques/igrejas; Proximidade com Cidades Históricas e História e 

cultura/pontos históricos). 

 

Tabela 114 - Pesquisa trade - Palavras que melhor expressam Belo Horizonte 
 

PALAVRAS QUE MELHOR EXPRESSAM BELO HORIZONTE % 

Cultura/História 15% 

Arquitetura/ beleza da cidade/ natureza/ montanhas/ clima/ diversidade 14% 

Negócios/ Turismo de negócios 10% 

Outros com apenas uma frequência 10% 

Pouco atrativo/ deficiente/ pouco investimento/ descaso/ desorganizado/ falta 
divulgação 

9% 

Gastronomia/ comida mineira/ culinária 8% 

Hospitalidade/ cordialidade/ receptividade 7% 

Acolhedora/ simplicidade/ agradável/ tranquilidade 7% 

Diversão noturna/ agito/ noite/ bares/ comida de boteco 7% 

Comercio/ compras/ artesanato/ moda 4% 

Lazer 3% 

Coisas de Minas: Pão de queijo/jeitinho mineiro/cachaça 3% 

Desconhecido/ pouco divulgado 3% 

Não sei/ Não conheço/ Não respondeu 2% 

Excelente/ bom 2% 

Hospedagem/ conforto 2% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 



 

 921 

 

Os principais atrativos de Belo Horizonte na opinião do trade estão 

relacionados à vida na cidade e suas características. São destacados 

espontaneamente: os bares/restaurantes/ vida noturna (16%), pontos turísticos 

específicos (14%) e com destaque a Pampulha (8%), a gastronomia (8%), a história 

(8%), a arquitetura (3%), as compras (3%). Além disso, destacam-se elementos 

específicos: a hospitalidade da população (10%), a proximidade as cidades 

históricas (9%). 

 

Tabela 115 - Pesquisa Trade - Principais atrativos de Belo Horizonte 
 

PRINCIPAIS ATRATIVOS DE BELO HORIZONTE % 

Bares/Restaurantes/Vida noturna 16% 

Pontos turísticos/museus/parques/Igrejas 14% 

Hospitalidade e receptividade da população 10% 

Proximidade com Cidades Históricas 9% 

Gastronomia/comida/culinária 8% 

Pampulha 8% 

História e cultura/pontos históricos 8% 

Não sei/Não conheço 7% 

Clima/Ecologia/Paisagem 4% 

Bons hotéis/hotéis fazenda 4% 

Outros com apenas uma frequência 4% 

Arquitetura 3% 

Compras 3% 

Não respondeu 2% 

Empresas/negócios 2% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

Os principais pontos negativos de Belo Horizonte indicados pelos 

profissionais do setor turístico são o trânsito/transporte público/distância do 

aeroporto/sinalização (23%), a pouca variedade de pontos turísticos/falta 
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atratividade turística/estrutura ruim (13%), a má conservação/sujeira/lixo/cheiro da 

lagoa (6%), prestação de serviços ruins/guias mal preparados/atendimento 

ruim/obrigação de utilizar guias (6%), indicados na tabela abaixo. 

 

Tabela 116 - Pesquisa Trade - Aspectos negativos de Belo Horizonte 
 

ASPECTOS NEGATIVOS DE BELO HORIZONTE % 

Trânsito/Transporte público/Distância do aeroporto/sinalização 23% 

Não sei/Não conheço/Não respondeu 21% 

Pouca variedade de pontos turísticos/falta atratividade turística/estrutura ruim 13% 

Nada/Não tem 9% 

Má conservação/sujeira/lixo/cheiro da lagoa 6% 

Prestação de serviços ruim/guias mal preparados/atendimento ruim/Obrigação de 
utilizar os guias locais 

6% 

Segurança/violência 5% 

Poucos hotéis/caros/ruins 5% 

Outros com apenas uma frequência 4% 

Falta de divulgação 3% 

Estradas ruins 3% 

Rodoviária ruim/Perto do centro 2% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

As próximas três tabelas abaixo indicam que, para o trade, o quesito 

divulgação tem grande relevância entre as ações prioritárias para tornar a 

capital mineira mais atrativa turisticamente, para comercializá-la melhor, 

obtendo consequentes melhorias para a cidade. 

Além das ações de divulgação (29%), os entrevistados dizem que pode 

melhorar a competitividade de Belo Horizonte: oferecer mais atrativos e opções de 

lazer (22%) e ofertar hospedagem mais atrativa, melhorando a qualidade e 

reduzindo os preços (8%). 
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Tabela 117 - Pesquisa Trade – Sugestões para Belo Horizonte ser mais competitiva 
ao turismo 
 

SUGESTÕES PARA BELO HORIZONTE SER MAIS COMPETITIVA % 

Divulgação 29% 

Mais atrativos/atrações para os turistas/Parque temático/ter um grande 
marco/mais opções de lazer/Ter Identidade própria 

22% 

Não sabe/Não respondeu 18% 

Hospedagem mais atrativa/Aumentar a quantidade/redução do preço dos hotéis 8% 

Melhorar o trânsito/acesso ao aeroporto/sinalização 7% 

Organização/planejamento/parcerias com os players do turismo/vontade 
política/investimentos 

5% 

Outros com apenas uma frequência 5% 

Receptivo/atendimento; melhor capacitação 4% 

Preços mais baixos 2% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

Vale ressaltar que 53% dos profissionais não souberam dizer quais ações 

que seriam necessárias para aumentar a comercialização de Belo Horizonte. Dentre 

as principais ações citadas estão: a divulgação da cidade/roteiros/campanha 

promocional/material de divulgação/levar as operadoras e agências a conhecer a 

região (19%), além de melhorar a infraestrutura/limpeza/segurança/preço (7%), 

melhorar a rede hoteleira/melhores preços/promoções/convênios (6%) e mais 

atrativos turísticos (6%). 
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Tabela 118 - Pesquisa Trade - Ações necessárias para aumentar a comercialização 
de Belo Horizonte 
 

AÇÕES NECESSÁRIAS PARA AUMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DE 
BELO HORIZONTE 

% 

Não sabe/não respondeu 53% 

Divulgação da cidade/roteiros/campanha promocional/material de 
divulgação/levar os operadores e agências a conhecer a região 

19% 

Melhorar infraestrutura/limpeza/segurança/preço 7% 

Melhorar rede hoteleira/melhores preços/promoções/convênios 6% 

Mais atrativos turísticos 6% 

Montar roteiros (Serra do Cipó, Inhotim, Parque dos Mangabeiras, Cidades 
Históricas, etc.) 

3% 

Melhorar receptivo/praticar preço justo 3% 

Promover grandes eventos/melhorar os centros para realizar eventos 3% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

Assim como na pesquisa com o turista atual, na pesquisa trade também 

foi feito um teste de atributos de Belo Horizonte, por meio da atribuição de notas de 

1 a 5, com os mesmos itens conferidos na primeira pesquisa, com o consumidor 

atual. 

Para compor esta análise, primeiramente foram comparadas as opiniões 

do trade e do turista. Posteriormente foi sistematizada apenas a opinião do trade 

comparando a avaliação de Belo Horizonte em relação aos principais destinos com 

os quais os profissionais entrevistados compararam espontaneamente Belo 

Horizonte. Os gráficos abaixo comparam os dados obtidos nas pesquisas junto aos 

turistas e ao trade. O trade foi um pouco mais rigoroso que os turistas nas 

avaliações dos aspectos ligados à população/vida na cidade de Belo Horizonte.   

O item melhor avaliado foi a hospitalidade (4,3 pontos de média, para 

uma escala de 5 pontos), seguido do estilo de vida (3,8). Os demais elementos 

tiveram notas medianas, sendo a identidade própria com nota média 3,6, a 

modernidade (3,5) e sustentabilidade (3,3). 
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Gráfico 133 - Pesquisa Trade - Posicionamento de Belo Horizonte em relação aos 
aspectos ligados a população/vida na cidade – Comparativo trade e turistas62

. 

 

Fontes: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. Pesquisa de opinião do 
turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

Nos aspectos ligados a infraestrutura e atrativos a gastronomia é destacada 

com nota média 4,6, seguida pela arquitetura e patrimônio histórico com 4,1.  

As festas e eventos obtiveram nota 3,8 e a oferta cultural nota 3,7. A 

gastronomia foi o único item com nota superior a dos turistas. 

 

Gráfico 134 - Pesquisa Trade - Posicionamento de Belo Horizonte em relação aos 
aspectos ligados a infraestrutura e atrativos – Comparativo trade e turistas 

 

Fontes: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. Pesquisa de opinião do 
turista atual, 2012. Chias Marketing. 

                                            
62

 Para elaboração dos gráficos tipo Radar, foram utilizadas as notas medias de cada um dos 
elementos de atratividade avaliados, dada uma escala que variou de 1 a 5, onde 1 significa péssimo e 
5 ótimo. 
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Na análise dos aspectos funcionais a avaliação do trade é regular em 

todos os elementos. A pior nota foi para mobilidade urbana (2,9), seguida por 

segurança (3,0), preço (3,1), qualidade dos serviços e capacitação (3,4) e compras 

(3,6).  

Cabe ressaltar aqui que muitos entrevistados do trade não responderam a 

esta sequência por não conhecerem Belo Horizonte. 

 

Gráfico 135 - Pesquisa Trade - Posicionamento de Belo Horizonte em relação aos 
aspectos funcionais da cidade - Comparativo trade e turistas 

 

Fontes: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. Pesquisa de opinião do 
turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

Os principais destinos comparados a Belo Horizonte pelo trade na 

pesquisa foram São Paulo, Curitiba, Ouro Preto e Rio de Janeiro.  

O teste dos atributos em relação aos destinos comparados está detalhado 

nos Gráficos 136 a 141. Eles indicam, entre outros aspectos, que são poucos os 

itens em que Belo Horizonte se destaca desses “concorrentes”, sendo a 

hospitalidade e gastronomia, os pontos de destaque.  

Os piores resultados comparativos foram em relação à identidade própria, 

oferta cultural, sustentabilidade, segurança, preço, modernidade e festas e eventos 

(sendo que os três últimos elementos superam apenas Ouro Preto). 
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Gráfico 136 - Pesquisa Trade - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos ligados a população/vida a outras cidades – São Paulo e 
Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

Gráfico 137 - Pesquisa Trade - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos ligados a população/vida a outras cidades – Ouro Preto e Rio 
de Janeiro 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 
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Gráfico 138 - Pesquisa Trade - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos ligados a infraestrutura e atrativos de outras cidades – São 
Paulo e Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

Gráfico 139 - Pesquisa Trade - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos ligados a infraestrutura e atrativos de outras cidades – Ouro 
Preto e Rio de Janeiro 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 
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Gráfico 140 - Pesquisa Trade - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos funcionais de outras cidades – São Paulo e Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

 

Gráfico 141 - Pesquisa Trade - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos ligados aos aspectos funcionais de outras cidades – Ouro 
Preto e Rio de Janeiro 
 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 
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No gráfico abaixo, podem ser observados os principais diferenciais de 

cada destino quando comparados a Belo Horizonte: 

 Ouro Preto – Oferta cultural (53%) e mais atrativos/opções de 

lazer/melhor estrutura (20%);  

 Curitiba – Mobilidade urbana (17%), acessibilidade (17%), praia (8%) e 

oferta cultural (8%); 

 Rio de Janeiro – Praia (70%) e acessibilidade (10%); 

 São Paulo - Mais atrativos/opções de lazer/melhor estrutura (35%), 

turismo empresarial (18%) acessibilidade (18%), oferta cultural (12%) 

e mobilidade urbana/transporte (6%). 

 

Gráfico 142 - Pesquisa Trade - Principais diferenciais das cidades comparadas em 
relação a Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 
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4.3 Análise consolidada da opinião do mercado 

 

 

A maioria dos turistas que visitam Belo Horizonte atualmente chega à 

cidade, majoritariamente, para visitar amigos e parentes ou a negócios e eventos; 

isso torna a experiência destes visitantes bastante diferentes em diversos aspectos. 

A utilização de serviços é diferenciada, quando um terço deles utiliza os hotéis e o 

restante hospeda-se em casas de amigos e parentes. O aproveitamento da cidade 

pelos visitantes a negócios tem limitações, seja pelos compromissos de trabalho, 

seja pela falta de conhecimento das possibilidades que a cidade oferece ou ainda 

pelo perfil destes visitantes quanto à renda e necessidades pessoais de lazer nos 

períodos de trabalho. 

As avaliações sobre aspectos negativos da cidade estão ligadas aos 

problemas enfrentados em qualquer grande cidade brasileira, tais como o trânsito, o 

transporte público, a limpeza urbana, a poluição ou o trânsito e barulho. A segurança 

é sempre um ponto de grande importância para qualquer turista, seja qual for o 

principal motivo de sua viagem, e isso ocorre com brasileiros e estrangeiros em todo 

o mundo; todas as pesquisas realizadas em destinos turísticos e estudos de 

organismos internacionais apontam a segurança como grande fator de preocupação 

durante as viagens. 

Em geral os turistas que passaram por Belo Horizonte estiveram 

satisfeitos; 85% dos brasileiros afirmaram que a viagem correspondeu totalmente às 

suas expectativas e 90% deles pretendem retornar ao destino. A parcela de turistas 

internacionais satisfeitos é menor (61% afirmaram que a viagem correspondeu as 

suas expectativas), mas o percentual de turistas que tem intenção de retorno a Belo 

Horizonte é alta, pois 83% têm intenção de retornar. As grandes mudanças por que 

passa o turismo no Brasil e no mundo fazem com que brasileiros e estrangeiros 

sejam cada vez mais experientes e exigentes, mudando o nível de exigência que 

estes possuem à respeito dos lugares que visitam. Especialmente visitantes que 

viajam a negócios possuem alto nível de exigência, pois estão em ambiente de 

trabalho, com necessidades específicas relacionadas às telecomunicações, à 

mobilidade, aos serviços e à qualidade de todos os aspectos ligados às suas 

demandas específicas.  
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Vale a pena ressaltar que o índice de retorno à cidade é alto, justamente 

porque as motivações a negócios ou a visita a amigos e parentes fazem com que as 

pessoas repitam as viagens aos destinos por esta motivação. A intenção de retorno 

a BH é de 94% para turistas a negócios e de 86% para turistas a lazer. Os visitantes 

afirmam que desejam voltar à cidade para conhecê-la melhor, porque os centros 

históricos e o entorno da cidade são reconhecidos como um grande atrativo; e ainda 

porque irão visitar amigos e parentes (20,9%) ou trabalhar (19%). Cabe destacar 

que os visitantes reconhecem o potencial para explorar aspectos de lazer e cultura 

de BH e de seu entorno, já que mencionam que gostaram da cidade e desejariam 

retornar a lazer e passeio. Justamente por estes motivos, as pessoas afirmam que 

as principais justificativas para não retornar a Belo Horizonte são porque irão viajar 

para outros lugares em outras ocasiões (35,3%) ou porque não gostaram, acharam 

a experiência cansativa ou porque identificaram que a cidade possui poucas 

atrações (29,4%).  

O percentual de recomendação é alto em todos os diferentes públicos que 

visitaram a cidade, sendo nacionais com 94% de indicação, internacionais com 86%, 

turistas a negócios 87% e lazer 94%, o que reforça a satisfação dos visitantes. 

Os aspectos reconhecidos como os mais positivos ou negativos na 

avaliação dos turistas, assim como nos atributos da marca de BH estão sempre 

ligados a quatro aspectos que representam grandes temas: 

 Hospitalidade das pessoas; 

 Gastronomia e diversão noturna; 

 Cultura, arquitetura e patrimônio histórico; 

 Grande centro urbano. 

 

A hospitalidade está relacionada ao fato de que, seja para visitar amigos e 

parentes, ou seja, para trabalhar ou desfrutar dos serviços da cidade, as pessoas 

percebem um clima hospitaleiro e acolhedor de maneira geral. Quando a maioria 

das pessoas está hospedada na casa de amigos ou de parentes ou ainda quando é 

recebida por uma empresa para realizar negócios ou participa de um evento, as 

pessoas sentem-se recebidas, estão em ambiente aonde conhecem outras pessoas. 

Além disso, a repetição da viagem faz com que a familiaridade com o destino, com 

os lugares e com as pessoas facilite a permanência e a experiência em BH. 
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 A gastronomia e a diversão noturna estão relacionadas aos aspectos 

culturais da comida local, da tradição de bares e restaurantes e também aos hábitos 

que as pessoas que viajam a trabalho podem desenvolver nas horas de tempo livre 

durante sua permanência num destino. O dia está direcionado para o trabalho e os 

horários livres à noite para jantares de negócios, descontração e entretenimento. O 

mesmo ocorre com as pessoas que visitam amigos e parentes, desfrutam dos 

horários de lazer conjunto aproveitando a forma como os "moradores” usam seu 

tempo livre. 

A associação à cultura, em especial à arquitetura e ao patrimônio histórico 

está relacionada à vivência e à imagem da cidade. Também tem origem na imagem 

do Estado de Minas Gerais, das cidades históricas, Inhotim e as oportunidades que 

o entorno da capital oferecem aos visitantes. 

Finalmente, os aspectos ligados à imagem de muitas capitais brasileiras 

ou grandes metrópoles também fazem parte da percepção que os visitantes têm de 

BH, com as virtudes, os problemas e os desafios que inserem a vida urbana.  

Por isso, grande parte dos atributos negativos da cidade faz parte desta 

dimensão da imagem, conforme demonstrado em detalhes nas análises das 

pesquisas realizadas. 

As avaliações dos agentes de viagens e operadores de turismo quanto à 

opinião sobre o destino Belo Horizonte versa sobre as mesmas dimensões de temas 

abordados pelos turistas. Isso consolida a cidade na opinião dos visitantes e 

daqueles que a comercializam dentro dos aspectos ligados à hospitalidade das 

pessoas; à gastronomia e diversão noturna; da cultura, arquitetura e patrimônio 

histórico e dos temas relacionados ao fato de BH ser um grande centro urbano. 

Deste último aspecto surgem todas as opiniões negativas sobre a cidade, já 

mencionadas neste capítulo. 

Sobre o reconhecimento da marca de BH, é menor dentre os operadores 

de mercado do que dentre os turistas, pois estes últimos estiveram na cidade, onde 

a marca é bastante veiculada. Aqueles entrevistados do setor de turismo que 

reconhecem a marca indicam que a viram no material promocional ou em eventos 

comerciais, o que é positivo junto ao fato de visualizarem na marca os atributos da 

cidade de BH. 
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Como o olhar do trade está voltado também para o conhecimento da 

cidade enquanto produto turístico e como destino de negócios e eventos, estes 

aspectos fazem parte de uma análise diferente daquela do consumidor final.  

Neste sentido, nos chamam a atenção os seguintes indicadores e temas: 

 BH é vista como cidade para negócios e, secundariamente para 

eventos; 

 A maioria dos operadores não conhece o suficiente da cidade 

enquanto destino turístico, seus atrativos e outras opções de oferta 

para seus clientes; 

 Para os profissionais do setor ainda não estão claros diversos 

aspectos ligados à infraestrutura turística e aos atrativos do destino; 

 A oferta hoteleira seja em seus aspectos qualitativos de serviços seja 

no tema preço não está clara na mente dos operadores, que 

consideram o produto caro; 

 A comparação de BH com as cidades consideradas destinos 

competidores no Brasil traz uma necessidade grande de agregar valor 

à marca do destino, sobretudo em relação à sua identidade, oferta 

cultural, infraestrutura turística, modernidade e sustentabilidade; 

 Ainda em relação aos seus competidores BH precisa construir junto ao 

mercado uma melhor opinião sobre os aspectos relacionados aos 

temas intrínsecos a uma grande cidade: segurança e preço; 

 BH precisa se reposicionar como destino de eventos em relação a 

seus competidores junto ao mercado nacional. 
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5 A POLÍTICA TURÍSTICA 
 

 

Neste capítulo são abordadas e recopiladas as principais diretrizes 

políticas vigentes, tanto na perspectiva de planejamento turístico nacional como local 

(estadual e municipal), que deverão ser marcos referenciais nas etapas 

subsequentes para a elaboração das estratégias e programas de marketing para o 

turismo de Belo Horizonte.  

São observados principalmente: metas e objetivos estratégicos; diretrizes 

de segmentação; programas, projetos e ações de estruturação e melhoria de 

produtos (no âmbito do desenvolvimento turístico); programas, projetos e ações de 

marketing quando contempladas; iniciativas de apoio e fomento por meio de 

financiamentos. 

 

 

5.1 Políticas Nacionais de Turismo  

 

No âmbito das políticas nacionais, foram verificadas as seguintes 

referências: 

 O Plano Nacional de Turismo 2013-2016; 

 O Programa de Regionalização do Turismo; 

 Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR); 

 Plano Aquarela 2020 – Marketing Turístico Internacional do Brasil; 

 

 

5.1.1 O PLANO NACIONAL DE TURISMO 2013-2016 

 

O Plano Nacional de Turismo (PNT) 2013-2016 é o instrumento que 

sistematiza as diretrizes para a política nacional de turismo, coordenado pelo 

Ministério do Turismo. , cuja visão de futuro é “posicionar o Brasil como a 3ª 

maior economia turística do mundo até 2022”.  
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As diretrizes do PNT são: 

1. Geração de oportunidades de emprego e empreendedorismo: 

desenvolvimento setorial e legado dos megaeventos, o PNT 

estabelece ações para facilitar o acesso formal ao trabalho, a proteção 

à renda e o fomento ao empreendedorismo; 

2. Participação e diálogo com a sociedade: modelo de gestão 

descentralizada com transparência e controle social, divulgar as 

informações de forma clara e objetiva; 

3. Incentivo à inovação e ao conhecimento: uso de tecnologias e 

ferramentas inovadoras para a promoção dos destinos, na formatação 

de meios alternativos de interação e contato com os turistas ou em 

pesquisa, produção de conhecimento e compreensão dos 

comportamentos dos mercados; e 

4. Regionalização do turismo: retomada do Programa de Regionalização 

do Turismo, que é um instrumento de planejamento descentralizado e 

compartilhado, com apoio ao fortalecimento institucional, 

planejamento, qualificação e práticas de cooperação entre os 

diferentes atores, públicos e privados, na busca da competitividade 

dos produtos turísticos. 

 

Seus objetivos estratégicos são:  

1. Preparar o turismo brasileiro para os megaeventos: qualificação dos 

serviços e produtos que serão ofertados aos turistas internacionais e 

nacionais; fomentar a ampliação e a modernização dos serviços 

turísticos nas cidades-sede, melhorar a infraestrutura, incrementar a 

sinalização, qualificar os serviços e promover os destinos turísticos 

brasileiros; 

2. Incrementar a geração de divisas e a chegada de turistas estrangeiros; 

3. Incentivar o brasileiro a viajar pelo Brasil; e 

4. Melhorar a qualidade e aumentar a competitividade do turismo 

brasileiro. 
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O PNT estabelece 5 metas para o turismo brasileiro no horizonte temporal 

de 2016. São elas: 

1. Meta 1: Aumentar para 7,9 milhões a chegada de turistas estrangeiros 

ao país; 

2. Meta 2:Aumentar para US$ 10,8 bilhões a receita com o turismo 

internacional; 

3. Meta 3. Aumentar para 250 milhões o número de viagens domésticas 

realizadas até 2016; 

4. Meta 4: Elevar para 70 pontos o índice médio de competitividade 

turística nacional até 2016. 3,93% ao ano ; 

5. Meta 5: Aumentar para 3,6 milhões as ocupações formais no setor de 

turismo até 2016. 

 

Com base nas diretrizes estratégicas, o PNT 2013-2016 define um 

conjunto de ações a serem implementadas para garantir a consolidação da visão de 

futuro, dos objetivos e metas estabelecidas, que contempla está organizado 

conforme apresentado na tabela abaixo. 

 

Tabela 119 - Ações e objetivos específicos do PNT 2013-2016 
 

AÇÕES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer o turista, o mercado e o 
território 

Desenvolver estudos e pesquisas sobre a atividade 
turística 

Implantar plataforma interinstitucional de dados 

Implementar sistema de inteligência 

Estruturar os destinos turísticos 

Apoiar o desenvolvimento das regiões turísticas 

Apoiar a elaboração e a implementação dos planos 
de desenvolvimento turístico 

Melhorar a infraestrutura turística 

Mensurar a competitividade nos destinos turísticos 

Estruturar os segmentos turísticos priorizados 

Melhorar a sinalização, a acessibilidade e os 
Centros de Atendimento aos Turistas nas cidades-
sede da Copa do Mundo 
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AÇÕES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fomentar, regular e qualificar os 
serviços turísticos 

Cadastrar os prestadores de serviços turísticos 

Fiscalizar os serviços turísticos 

Classificar e certificar os serviços e equipamentos 
turísticos 

Capacitar e qualificar profissionais e gestores do 
setor de turismo 

Incrementar as linhas de financiamento à Iniciativa 
Privada 

Implementar o apoio ao fomento público à pesquisa, 
inovação e conhecimento 

Atração de investimentos e questões tributárias 

Qualificação profissional para melhoria da qualidade 
dos serviços com definição de metodologia de 
cursos de qualificação profissional 

Promover os produtos turísticos 

Realizar campanhas de promoção do turismo interno 

Apoiar eventos de comercialização 

Realizar ações de apoio à comercialização do 
produto turístico brasileiro no mercado interno 

Realizar mostra nacional dos produtos e roteiros 
turísticos 

Fortalecer a estratégia de promoção internacional do 
turismo brasileiro 

Apoiar a realização de eventos de fortalecimento ao 
desenvolvimento turístico 

Articular com as demais esferas de governo a 
necessidade de uma reavaliação dos encargos 
tributários 

Estimular o desenvolvimento 
sustentável da atividade turística 

Combater a exploração de crianças e adolescentes 
na cadeia produtiva do turismo 

Integrar a produção associada na cadeia produtiva 
do turismo 

Fomentar o turismo de base comunitária 

Fortalecer a gestão 
descentralizada, as parcerias e a 
participação social 

Fortalecer a gestão do turismo no Brasil 

Definir modelos referenciais de infraestruturas de 
gestão para as Organizações Públicas de Turismo 
(OPT) 

Ampliar a cooperação internacional em turismo 

Promover a melhoria de ambiente jurídico favorável 

 
Fonte: PNT 2013-2016, Ministério do Turismo. 
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Quanto aos produtos e segmentos turísticos priorizados, o PNT 2013-

2016 apresenta, em suas disposições finais, a adoção da abordagem temática, que 

indica os principais eixos de especialização para a oferta turística em território 

nacional, que são identificados como macroambientes de negócios, a saber: 

parques nacionais, turismo de litoral, turismo cultural, turismo de saúde, 

turismo esportivo, parques temáticos, entre outros. Mesmo não sendo citado de 

forma explícita, identifica-se em diferentes tópicos uma ênfase tácita do turismo de 

eventos, seja pela relevância que o documento estabelece na posição que o País 

ocupa no ranking da International Congress and Convention Association (ICCA), 

mas também pelos esforços empreendidos pelo Ministério do Turismo para qualificar 

o Brasil para os megaeventos esportivos.   Na perspectiva do PNT 2013-2016, os 

macroambientes dos segmentos favorece a integração da cadeia produtiva, porque 

permite a sinergia e a potencialização de objetivos comuns.  

E verifica-se ainda dentre as diretrizes e ações especificas do PNT 2013-

2016 em que o tema segmentação da oferta está presente: “Estruturar os 

segmentos priorizados” e “Estimular o desenvolvimento sustentável da atividade 

turística”. Na primeira, o PNT detalha que o papel da gestão pública é atuar na 

formulação, coordenação, acompanhamento e articulação das políticas públicas 

para o ordenamento dos segmentos turísticos; bem como na promoção e apoio a 

estudos acerca da oferta e da demanda turística segmentada, especialmente os 

idosos, os jovens, as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e outros 

públicos segmentados como lésbicas, gays, bissexuais e transexuais (LGBT); 

portanto, apenas define os segmentos da demanda, mas não da oferta. 

A ação “Estimular o desenvolvimento sustentável da atividade turística”, 

cuja finalidade é a diversificação e qualificação da oferta turística, prevê em seus 

objetivos específicos:  

 Apoiar a realização de eventos de fortalecimento ao desenvolvimento 

turístico, que dentre os critérios definidos prevê: valorizar, conservar e 

promover o patrimônio cultural, natural e social com base no princípio 

da sustentabilidade; estimular processos que resultem na criação e na 

qualificação de produtos turísticos que caracterizem a regionalidade, 

genuinidade e identidade cultural do povo brasileiro; estimular a 

inovação na concepção de novos produtos turísticos bem como no 
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processo de promoção e comercialização (estratégias de websites, 

redes e mídias sociais, eMobile, aplicativos, entre outros); 

 Integrar a produção associada na cadeia produtiva do turismo por 

meio de ações de promoção e comercialização, com o apoio a 

projetos para o desenvolvimento de atividades turísticas, criação de 

metodologias inovadoras e de incentivo à formação de redes que 

garantam a sustentabilidade das iniciativas locais; 

 Fomentar o turismo de base comunitária para o desenvolvimento local 

e sustentável do turismo, por meio da organização e qualificação da 

produção, melhoria da qualidade dos serviços, incentivo ao 

associativismo, cooperativismo, empreendedorismo, formação de 

redes, estabelecimento de padrões e normas de atendimento 

diferenciado e estratégias inovadoras, para inserção desses produtos 

na cadeia produtiva do turismo, particularmente com relação a 

produtos e serviços turísticos de base comunitária com 

representatividade da cultura local, valorização do modo de vida ou 

defesa do meio ambiente. 

 

Em síntese, o PNT 2013-2016 não apresenta diretrizes objetivas e 

concretas para a estruturação dos segmentos e produtos turísticos com base 

nas características da oferta, mas oferece algumas indicações para o 

aproveitamento ou potencialização do patrimônio natural e cultural dos 

destinos brasileiros com vistas à inclusão social e o desenvolvimento local.  

O mesmo ocorre quando se trata da promoção e apoio à comercialização 

do turismo, que também não apresenta novidades. No âmbito do fomento do turismo 

interno, as atuações diretas incluem a realização de campanhas publicitárias e 

promocionais em períodos de alta e baixa estação; ações de apoio à 

comercialização voltada à grupos de consumidores como jovens e idosos para 

diminuição da sazonalidade; realização de mostra dos produtos e roteiros brasileiros 

para integração e relacionamento da cadeia.  

As atuações indiretas consideram o apoio à realização e comercialização 

de eventos geradores de fluxos turísticos.  Para fomentar o turismo internacional, 

prevê-se o fortalecimento da promoção internacional por meio da formulação, 

implementação e execução de ações de promoção comercial em mercados 
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prioritários, apoiadas por ferramentas on line e off line. Como suporte a esta atuação 

define-se ainda o estudo do comportamento do consumidor atual e potencial bem 

como a análise dos competidores do Brasil. 

A implantação do PNT se dará por meio da elaboração de uma “Agenda 

Estratégica do Turismo Brasileiro 2013/2022”, que deverá orientar, em termos 

concretos e objetivos, as escolhas estratégicas a serem feitas, bem como a 

formulação de planos de ação para o setor, a partir dessas escolhas. A cada edição 

do Plano Nacional do Turismo, a agenda será revisada observando-se um horizonte 

de planejamento de 10 anos, a partir da data de elaboração de cada PNT. A agenda 

de 2014 não havia sido disponibilizada pelo Mtur. 

 

 

5.1.2 PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO 

 

 

Lançado em 2004 o Programa de Regionalização aportado pelo Ministério 

do Turismo organiza o país em regiões turísticas para fins de gestão e de 

estruturação destes territórios enquanto destinos, favorecendo a interiorização do 

desenvolvimento turístico e consolidando destinos e regiões estratégicos para o 

país.  

É pressuposto da política adotada que a estruturação da oferta turística 

pode ser potencializada, se considerada em sua dimensão regional, em que 

diversos municípios se integram e se complementam na prestação de serviços aos 

turistas, agregando valor aos territórios. Os municípios são incentivados a um 

trabalho conjunto de estruturação e promoção, em que cada peculiaridade local 

pode ser contemplada, valorizada e integrada num mercado mais abrangente. O 

objetivo do programa é, portanto, apoiar a gestão, a estruturação e a promoção do 

turismo no País, de forma regionalizada e descentralizada.  

Com a premissa de estruturar e diversificar a oferta turística brasileira, 

inicialmente o programa era baseado na estruturação de roteiros turísticos nas 27 

UFs. Evoluiu em metodologia e ferramentas que orientaram a constituição e gestão 

de Regiões Turísticas institucionalizadas (diretrizes dos 9 módulos operacionais).  
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Posteriormente a aplicação desta política passou a estar baseada no 

apoio à estruturação de 65 destinos para serem indutores do desenvolvimento 

turístico de suas regiões. 

A partir de 2011 o Programa passou pela revisão de processos e 

resultados e após discussões no âmbito do Sistema Nacional de Turismo, das 

equipes técnicas do Ministério do Turismo, das avaliações oriundas das instâncias 

de governança, da Rede Nacional de Regionalização e, por fim, de consulta pública 

(realizada em 2013), o Ministério do Turismo lançou a nova cartilha de diretrizes 

para o Programa.  

Conceitualmente o Programa de Regionalização do Turismo não sofreu 

alterações. Os ajustes se propuseram a qualificar a concepção estratégica, as 

ferramentas de gestão e a incorporar mecanismos de fomento. 

As premissas do Programa são: 

 Abordagem territorial; 

 Integração e participação social; 

 Inclusão; 

 Descentralização; 

 Sustentabilidade; 

 Inovação63; e 

 Competitividade64. 

 

O novo modelo busca promover maior convergência e a articulação das 

ações do Ministério do Turismo e do conjunto das políticas públicas setoriais, nas 

regiões com foco na estruturação dos destinos turísticos. O modelo de gestão é 

entendido de forma compartilhada, estruturando-se da seguinte forma: 

 

 
                                            
63

 Definida como a capacidade da cadeia produtiva do turismo, de compreender que a estruturação 
dos destinos turísticos depende de uma nova visão integradora do desenvolvimento produtivo e da 
competitividade, o que: exige a formalização dos serviços e qualificação de pessoas; provoca a 
ampliação dos micro e pequenos empreendimentos, organizações associativas e cooperativas; 
requer a articulação em redes; demanda investimentos em tecnologias; busca a oferta de produtos e 
serviços segmentados que agreguem valores do patrimônio sociocultural e ambiental e que gerem, 
como resultado, a ampliação da capacidade de produção, de postos de ocupação, de difusão e de 
distribuição de produtos e serviços, além da circulação da renda no território. 
64 Entendida como a capacidade crescente de gerar negócios nas atividades econômicas 

relacionadas ao setor de turismo, de forma sustentável, proporcionando ao turista uma experiência 
positiva. 
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Figura 23 - Gestão Compartilhada do Programa de Regionalização do Turismo 

 

Fonte: Programa de Regionalização – Diretrizes. Ministério do Turismo, 2013. 

 

O Programa é operacionalizado por meio de eixos, com diferentes áreas 

de resultados a serem alcançados, conforme compilado no quadro abaixo. 
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Tabela 120 - Eixos operacionais do Programa de Regionalização do Turismo 
 

EIXOS ÁREAS E RESULTADOS ESPERADOS 

Gestão 
descentralizada do 
turismo 

Elaborar estudos estratégicos para o fortalecimento da política de 
turismo; 
Apoiar a organização dos municípios em regiões turísticas; 
Apoiar a sensibilização e mobilização das comunidades e agentes 
turísticos; 
Fortalecer as instâncias de governança de suporte à gestão 
descentralizada do turismo estadual, municipal, regional e 
macrorregional; 
Articular e fortalecer os arranjos institucionais e setoriais; 
Apoiar ações de fortalecimento dos entes que integram o Sistema 
Nacional de Turismo por meio da realização de seminários e 
oficinas de trabalho; 
Apoiar a produção de material técnico, didático, institucional e a 
realização de estudos para subsidiar a implementação de ações 
de fortalecimento do turismo; 
Observar as boas práticas, experiências e disseminação de 
conhecimento. 

Planejamento e 
posicionamento de 
mercado 

Apoiar a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação 
de planos estratégicos de desenvolvimento do turismo; 
Realizar estudos para a identificação e fortalecimento de produtos 
ou roteiros turísticos a serem desenvolvidos; 
Formatar, posicionar ou reposicionar produtos turísticos; 
Realizar estudos e pesquisas acerca da oferta e demanda 
turística segmentada. 

Qualificação 
profissional, dos 
serviços e da produção 
associada 

Mobilizar os prestadores de serviços turísticos para a 
formalização e cadastro no Sistema de Cadastro dos Prestadores 
de Serviço Turístico; 
Informar o consumidor sobre a importância de se adquirir 
produtos de prestadores regularmente cadastrados no 
CADASTUR; 
Fomentar a classificação dos empreendimentos e equipamentos 
turísticos e adoção dos referenciais de qualidade definidos pelo 
Ministério do Turismo; 
Fiscalizar prestadores de serviços turísticos nos Estados e 
municípios; 
Identificar demanda de qualificação profissional e empresarial; 
Estabelecer padrões e normas de atendimento; 
Qualificar profissionais e empresas; 
Desenvolver sistema de monitoramento e avaliação da 
qualificação realizada; 
Promover certificação profissional; 
Levantar demanda de ações para o fomento e integração da 
produção associada ao turismo; 
Organizar e qualificar a produção associada ao turismo; 
Definir estratégias para inserção dos produtos e serviços 
turísticos de base local. 
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EIXOS ÁREAS E RESULTADOS ESPERADOS 

Empreendedorismo, 
captação e promoção 
de investimento 

Realizar estudos e pesquisas das oportunidades de investimentos 
no âmbito do ativo turístico brasileiro; 
Divulgar informações acerca das oportunidades de investimento e 
financiamento da atividade turística; 
Estabelecer parcerias público–privadas; 
Divulgar linhas de crédito e modalidades de financiamento; 
Promover incentivos fiscais e tributários; 
Incentivar o associativismo, cooperativismo e empreendedorismo. 

Infraestrutura turística 

Infraestrutura e equipamentos urbanos diretamente relacionados 
às atividades turísticas; 
Infraestrutura de acesso, tais como estradas turísticas, ferrovias, 
pontes, rodovias, túneis e viadutos, orlas fluviais, lacustres e 
marítimas; 
Terminais rodoviários, ferroviários, aeroviários, fluviais, lacustres 
e marítimos; 
Edificações de uso público destinadas a atividades indutoras de 
turismo como centros de cultura, museus, casas de memória, 
centros de convenções, centros de apoio ao turista, teatros, 
centros de comercialização de produtos artesanais e mirantes 
públicos; 
Restauração de edifícios, monumentos e conjuntos históricos; 
Elaboração de projetos de infraestrutura turística. 

Informação ao turista 

Guias e mapas turísticos; 
Banco de imagens e vídeos; 
Portais (site) de regiões e destinos turísticos; 
Redes sociais e novas mídias; 
Sinalização turística; 
Centro de atendimento ao turismo. 

Promoção e apoio à 
comercialização 

Campanhas promocionais e publicitárias, além da produção das 
respectivas peças; 
Produção de materiais promocionais, tais como banners, 
cartazes, catálogos, folhetos, guias, livros, manuais, revistas, 
sacolas, pôsteres, postais, conteúdos digitais, vídeos e filmes; 
Realização de famtour  e presstrip; 
Organização de rodadas de negócios; 
Participação em feiras e eventos. 

Monitoramento 

Medição dos resultados e impactos das atividades do turismo; 
Estudos e projeções das tendências da oferta e da demanda; 
Avaliação das tendências de novas tecnologias para o setor; 
Medição de satisfação dos turistas. 

 
Fonte: Programa de Regionalização – Diretrizes. Ministério do Turismo, 2013. 
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O Ministério do Turismo deverá implementar o Programa partir das 

seguintes frentes: 

 Mapeamento, diagnóstico e categorização dos municípios e 

regiões, tendo como instrumentos o Mapa de Regionalização do 

Turismo (ultima atualização de 2013) e o novo Sistema de 

Informações Gerenciais do programa de Regionalização, que 

permitirá categorizar os municípios e regiões em diferentes níveis, de 

acordo com o estágio de desenvolvimento. Os municípios serão 

verificados em relação ao nível de atratividade, gestão e de 

organização do setor. As regiões serão categorizadas ponderando-se 

o nível de desenvolvimento dos municípios que as compõem, somado 

ao fator de cooperação regional entre estes; 

 Formação de gestores, técnicos e prestadores de serviços turísticos. O 

processo de capacitação se fará pela ação articuladora da Rede 

Nacional de Regionalização, preferencialmente com as entidades do 

Sistema Nacional de Turismo e instituições de ensino superior e 

técnico. O conteúdo do material técnico-pedagógico orientar-se-á a 

partir dos Eixos de Atuação do Programa de Regionalização; 

 Fomento ao desenvolvimento dos municípios e regiões turísticas por 

meio de chamadas públicas de projeto, orientadas nos Eixos de 

Atuação do Programa de Regionalização do Turismo e em critérios 

específicos de cada área, que deverão considerar a categorização 

definida no Sistema de Informações Gerenciais do Programa de 

Regionalização do Turismo; 

 Comunicação para informar e motivar os vários segmentos da 

sociedade para a importância do Programa “como instrumento político, 

essencial à consolidação dos destinos, e como promotor de 

desenvolvimento econômico e social nas regiões turísticas”; 

 Monitoramento do Programa considerará o acompanhamento, 

documentação, análise e avaliação de resultados, apoiados nos Eixos 

de Atuação do programa e que deverão alimentar o Sistema de 

Informações Gerenciais. 
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5.1.3 PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

(PRODETUR)  

 

 

O PRODETUR tem como proposta a organização das intervenções 

públicas para o desenvolvimento do turismo, por meio de prévios processos de 

planejamento das áreas turísticas priorizadas e da viabilização de linhas de crédito 

para a execução das ações planejadas, em parceria com organismos multilaterais, 

principalmente o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Corporação 

Andina de Fomento (CAF) que atuam como financiadores internacionais, dentre 

outras.  

Podem participar do Programa Estados e Distrito Federal, suas capitais e 

municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Os investimentos são 

operacionalizados pelo Ministério do Turismo, que orienta tecnicamente as 

propostas estaduais e municipais. Para cada área priorizada é elaborado um 

Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), sendo 

que as ações a serem financiadas são as que estão definidas neste 

planejamento. 

Os PDITS são realizados sob uma metodologia padrão que prevê 

atuações em 5 componentes:  

 Produtos; 

 Infraestrutura e Serviços Básicos; 

 Comercialização; 

 Fortalecimento Institucional; 

 Gestão Socioambiental. 

 

A Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão disponibiliza um “Manual de Financiamentos Externos” para 

orientar os gestores públicos locais. 

Em setembro de 2012 foi lançado o PDITS de Belo Horizonte que define 

as políticas públicas de desenvolvimento turístico e permite o acesso do município 

aos recursos do PRODETUR Nacional, conforme será detalhado mais adiante, no 

capítulo 5.3.2.  
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5.1.4 PLANO AQUARELA 2020 – MARKETING TURÍSTICO INTERNACIONAL DO 

BRASIL 

 

 

O Plano Aquarela – Marketing Turístico Internacional do Brasil orienta a 

promoção e a comercialização do Brasil no mercado internacional, desde 2004, 

trabalho executado pela EMBRATUR. 

Em 2009, após 5 anos de sua implantação e a eleição do Brasil para 

sediar os dois grandes eventos esportivos Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos 

Olímpicos Rio 2016, este planejamento foi atualizado com a perspectiva temporal de 

posicionamento do Brasil até 2020, tendo como referência os principais resultados 

alcançados e novos objetivos estratégicos. 

Os principais objetivos e resultados alcançados foram: 

 O Brasil é o destino líder no turismo da América do Sul; 

 O Brasil faz parte do imaginário de latinidade, onde estão Argentina, 

México e Caribe; 

 O Brasil é um dos dez destinos mais importantes do mundo na 

realização de eventos internacionais, de perfis variados; 

 O Brasil está distanciando-se cada vez mais do imaginário exótico; 

 A Marca Brasil já tem um reconhecimento e valor de mercado  

 

Os novos objetivos estratégicos para o planejamento 2020 são 

 Aprimorar e ter resultados de longo prazo no trabalho de promoção 

turística internacional; 

 Envolver os setores público e privado numa estratégia unificada de 

promoção do país no exterior; 

 Promover o Brasil como um destino global de forma profissional, com 

base em estudos, pesquisas e metas de resultados além de 2014 e 

2016; 

 Aproveitar a realização dos grandes eventos esportivos para tornar o 

país mais conhecido pelo mundo, como destino turístico.  
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Sua implantação está sendo realizada sobre 5 eixos de atuação: 

 Aprender com as experiências anteriores e de outros destinos; 

 Inovar construindo uma experiência brasileira; 

 Planejar e monitorar ações, parcerias, resultados e novos desafios; 

 Atualizar a imagem que o mundo tem do Brasil otimizando 

informações, melhorando os canais de comunicação, utilizando a 

internet e seus infinitos recursos em sinergia com as campanhas 

publicitárias e ações de relações públicas; 

 Proporcionar uma experiência sensacional aos turistas. 

 

O Plano Aquarela foi estruturado em 3 fases, e utiliza  a mesma 

metodologia do Plano Horizonte. 

A partir de um trabalho de diagnóstico elaborado na primeira fase de 

planejamento e em decorrência das estratégias formuladas em uma fase posterior, 

foram definidos a visão 2020, os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, os 

mercados-alvos prioritários para promoção turística do Brasil, além de uma grade de 

produtos de qualidade internacional, o que compreende a oferta turística do Brasil 

neste âmbito.  

 

Tabela 121 - Estratégias do Plano Aquarela 2020 
 

EIXOS ESTRATÉGIAS 

Visão 2020 

O Brasil é um país ao qual sempre temos que regressar.  
Um país extenso e intenso, onde encontramos e sentimos.  
Um país excelente e competente.  
Um país com grande diversidade natural e cultural. 
Um país com identidade própria, onde o povo define e marca esta 
diferença. 
Um país moderno, modelo de sustentabilidade. 
O Brasil é um país sensacional! 

Posicionamento 
Global 

O país passa a se comparar e competir com outros destinos 
líderes no turismo mundial, buscando consolidar a sua liderança, 
nos principais países, nos grandes segmentos. 
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EIXOS ESTRATÉGIAS 

Objetivos 2020 

Mostrar o Brasil como um país continental, imenso, com uma 
grande diversidade de oferta turística em segmentos e produtos; 
Desenvolver uma arquitetura de marca baseada em 3 eixos: 
Destino Brasil; Segmentos do Brasil; Produtos do Brasil; 
Priorizar o fortalecimento do mercado latino-americano como 
emissor para o Brasil, mantendo a estratégia de diversificação de 
mercados europeus e norte americanos; 
Mudar o cenário competitivo do Brasil, implantando uma 
estratégia segundo a acessibilidade.  

Mercados e 
prioridades por país 

Mercados vizinhos, do continente americano, com uma cultura 
comum de latinidade; 
Mercados Intercontinentais da Europa Ocidental e Estados 
Unidos e Canadá; 
Mercados muito distantes, com conexões e com uma 
acessibilidade difícil e que podem formar roteiros sul-americanos. 
 
34 países, estabelecidos 4 níveis de prioridade (azul, verde, 
amarelo, branco), revistos anualmente. 

Metas 

Metas anuais e metas de longo prazo; 
 
Aumentar em 113% o turismo internacional de 2010 a 2020 
(atingir 11,1 milhões de turistas estrangeiros em 2020); 
Aumentar em 304%  a entrada de divisas com os gastos dos 
estrangeiros no Brasil de 2010 a 2020 (atingir U$ 17,6 bilhões em 
2020); 
Aumentar em 500 mil turistas no Brasil, no ano da Copa 2014; 
e em 380 mil no ano dos Jogos Olímpicos Rio 2016 sobre os 
anos anteriores;  
Manter um crescimento sustentado de, no mínimo, 1 ponto 
percentual acima do crescimento da América do Sul. 

Estrutura da Oferta 

5 grandes segmentos: 
Sol e Praia 
Ecoturismo e Aventura 
Cultura 
Esportes 
Negócios, eventos e incentivos 
Ranking de destinos e produtos (Estrela, A, B e Complementar) 

 
Fonte: Plano Aquarela 2020 – Marketing Turístico Internacional do Brasil, Mtur, 2009. 

 

A partir daí foram também estabelecidos os conteúdos e os programas e 

projetos que compreendem ao Plano Operacional de Produtos e ao Plano 

Operacional de Marketing respectivamente. Este último define as ferramentas e a 

agenda promocional do Brasil nos mercados internacionais definidos. 
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Dentre as principais ações previstas pelo Plano Aquarela estão:  

 Campanhas publicitárias; 

 Apoio e realização de eventos de comercialização (workshops, 

treinamentos); 

 Participação em feiras especializadas; 

 Apoio à captação de eventos internacionais; 

 Atenção ao mercado por meio dos EBTs – Escritórios Brasileiros de 

Turismo; 

 Relações públicas com a imprensa especializada; 

 Treinamentos para agentes de viagem; 

 Comunicação digital; 

 Apoio aos Estados por meio de verbas descentralizadas. 

 

 

5.2 A política de turismo de Minas Gerais 

 

 

A partir de 2014 a Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais foi 

fundida à Secretara de Esportes e a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, e 

passa por uma reestruturação. 

Historicamente a implantação das políticas de turismo do Estado tem se 

dado por meio da estruturação, desenvolvimento, promoção e apoio aos Circuitos 

Turísticos, sendo um dos estados pioneiros na regionalização. 

As políticas estaduais estavam definidas no Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado, que tem a perspectiva temporal de 2011 a 2030, sendo 

estabelecidas por redes de desenvolvimento. O turismo estava previsto na Rede de 

Identidade Mineira. 

 

 

 

 

 



 

952  

 

5.2.1 PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 2011 – 2030 / 

REDE DE IDENTIDADE MINEIRA 

 

 

A Rede de Identidade Mineira abrange as áreas de turismo, cultura e 

esportes. Tinha entre suas metas os propósitos de diversidade, criatividade e 

singularidade nas três áreas. 

Os objetivos estratégicos da rede que podem se relacionar ao turismo 

são: 

 Fortalecer a identidade cultural mineira e seus valores;  

 Preservar e proteger o patrimônio cultural; 

 Aumentar a geração de negócios relacionados ao setor de cultura, 

esporte e turismo em Minas Gerais;  

 Tornar Belo Horizonte mais competitiva e atrativa aos grandes eventos 

nacionais e internacionais. 

 

As metas para o turismo são: 

 Ampliar o percentual de ocupados em atividades turísticas na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte em relação às outras regiões 

metropolitanas, registrado pela RAIS/MTE, atingindo: 9,1% em 2015; 

10,2% em 2022 e 11,4% em 2030; 

 Ampliar os desembarques rodoviários de passageiros provenientes das 

cidades mineiras nos destinos indutores. Foram identificados os 

seguintes índices de crescimento esperados: 9% de 2010 a 2015; 

13,5% de 2015 a 2022; 18%; de 2022 a 2030. 

 

Para que os objetivos estratégicos da Rede de Identidade Mineira sejam 

alcançados, dentre as estratégias prioritárias relacionadas estão: 

 Potencializar o legado da Copa do Mundo e a realização dos grandes 

eventos internacionais e nacionais para ampliar a visibilidade da 

identidade mineira. Trabalhar em rede para gerar empregos de 

qualidade; 

 Descentralizar, no território, as ações das políticas estaduais; 
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 Promover a excelência na prestação de serviços turísticos com ações 

integradas de melhoria da infraestrutura: construção e manutenção das 

estradas, melhoria na gestão de aeroportos, aumento do número de 

rodoviárias no interior do Estado, ampliação do número de hotéis, 

qualificação profissional e revitalização dos espaços públicos e 

turísticos.  

 

Em complemento às estratégias prioritárias foram definidas táticas 

especiais, dentre as quais:  

 Apoiar a divulgação e comercialização de novos destinos turísticos no 

estado; Implantar polos de turismo em unidades de conservação 

ambiental, sob a modalidade de parcerias com o setor privado; 

 Aperfeiçoar a gestão dos parques estaduais e nacionais; 

 Promover a proteção do patrimônio cultural de Minas Gerais;  

 Dotar Minas Gerais de uma moderna e inovadora rede de produção, 

exibição, circulação e formação cultural e artística nas cidades polo;  

 Estimular a iniciativa privada e grupos organizados da sociedade para 

atuação em parceria com o Estado em projetos de interesse público, 

nas áreas de cultura, turismo e esporte; 

 Transformar o ativo intangível da cultura mineira (a história, os saberes, 

os modos de fazer, as formas de expressão, as tradições e os 

costumes, dentre outros) em negócios geradores de trabalho.  

 Estimular o empreendedorismo e o intercâmbio cultural com foco na 

projeção nacional e internacional da cultura produzida em Minas 

Gerais;  

 Estimular a prática dos esportes de alto rendimento; 

 Fomentar festivais integrados de cultura, turismo e gastronomia no 

interior de Minas.  

 

No âmbito da rede, foram identificados os seguintes programas e ações 

de interesse para a cidade de Belo Horizonte: 
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Tabela 122 - Programas e projetos da Rede de Identidade Mineira 
 

PROGRAMA LINHAS DE AÇÕES DE INTERSSE TURÍSTICO 

Avança Minas 
Olímpica 

Projeto Minas 2016 que prevê a construção de um complexo 
esportivo de referência internacional e objetiva aumentar a 
representatividade do estado mineiro no cenário esportivo 
nacional e internacional. 

Circuitos Culturais de 
Minas Gerais 

Projeto Estação da Cultura Presidente Itamar Franco  
Projeto Circuito Cultural Praça da Liberdade  
Projeto Minas Patrimônio Vivo  

Destino Minas 
Estruturação dos atrativos e destinos turísticos; 
Festivais Culturais; 
Rota e Grutas de Lund. 

Estruturação, 
desenvolvimento e 
promoção do turismo 
mineiro 

Promoção do turismo mineiro e apoio à realização de eventos de 
comercialização em mercados estratégicos; 
Regionalização do turismo e fortalecimento das instâncias de 
governança; 
Pesquisas e estatísticas do turismo mineiro; 
Estruturação e promoção de destinos para eventos de visibilidade 
internacional; 
Estruturação do turismo religioso; 
Desenvolvimento do turismo por meio do PRODETUR Nacional – 
MG; 
Apoio ao turismo nos municípios. 

 
Fonte: www.turismo.mg.gov.br. 

 

 

5.3 A política municipal 

 

 

No âmbito das políticas locais, foram verificadas as seguintes referências: 

 Programa BH Metas e Resultados; 

 PDITS Belo Horizonte; 

 Programa de Turismo de Negócios e Eventos; 

 Roteiros e ofertas de Belo Horizonte (Belotur); 

 Programa de Trabalho da Belotur em 2014; 

 

 

 

 

 



 

 955 

 

5.3.1 PROGRAMA BH METAS E RESULTADOS 

 

 

BH Metas e Resultados é um planejamento estratégico de Governo, 

orientado para resultado e que define as diretrizes para a atuação da gestão 

municipal. Criado pelo Decreto 13.568 em maio de 2009, o programa se estrutura 

em 12 áreas de resultados, com 40 projetos sustentadores, que são organizados em 

ações funcionais, temáticas e intersetoriais.  

As áreas de resultados ou áreas temáticas correspondem aos grandes 

eixos nos quais a gestão municipal deve concentrar os melhores esforços para 

alcançar as transformações sociais, econômicas, ambientais e instituições previstas 

nos objetivos do Plano de Governo. O Projeto Sustentador é a proposta que 

especifica ações dentro de uma área de resultados, que é o instrumento para 

mobilizar os recursos e competências humanas e técnicas para a potencialização 

dos resultados, a racionalização de tempo e a ampliação da qualidade de 

atendimento dos serviços públicos prestados.  

O Programa BH Metas e Resultados, em seus 40 Projetos Sustentadores, 

contempla aspectos que favorecem a qualificação de Belo Horizonte como destino 

turístico. São iniciativas que têm como foco principal uma cidade melhor para sua 

população e, desta forma, contribuem para criar condições mais adequadas também 

para o visitante; sendo que algumas áreas temáticas e projetos proporcionam 

benefícios diretos para o desenvolvimento da atividade, como é o caso das áreas de 

Mobilidade urbana, de Sustentabilidade, Cultura e Prosperidade, que concentra o 

Projeto Sustentador “Turismo em Belo Horizonte”.  

No que se refere diretamente ao produto turístico, o Programa BH Metas 

e Resultados também tem diretrizes que favorece o desenvolvimento ou qualificação 

da oferta turística em Belo Horizonte. Na tabela a seguir foram mapeados dentro de 

cada área temática, o projeto sustentador e ações com implicações nesse âmbito:  

A área temática da “Cidade Sustentável” apresenta um conjunto de 

projetos e ações voltados para a melhoria do ambiente urbano com ênfase nas 

áreas verdes e nos parques, dos quais alguns são importantes atrativos do destino; 

mas também contempla incentivos para a adoção de práticas sustentáveis em 

relação ao uso racional da água e fontes de energia limpa, que podem ser aplicadas 

aos serviços e equipamentos turísticos, dentre outros aspectos.  
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Tabela 123 - Programa BH Metas e Resultados – projetos e ações da área temática 
“Cidade Sustentável” que afetam diretamente a oferta turística 
 

ÁREA TEMÁTICA: CIDADE SUSTENTÁVEL 

PROJETO AÇÃO 

Conservação da 
Biodiversidade 
 

BH MAIS Verde 
Inventário das árvores de BH 
Criação de reservas ecológicas particulares 
Corredores Ecológicos  
Proteção Serra do Curral 
Revitalizar 25 parques municipais 

Valorização das Águas 
Urbanas 

Projeto Pampulha Viva 
Utilização das águas pluviais em estabelecimento públicos  

Planejamento e Estruturação 
Urbana  

Revitalização da Savassi 
Polo da Moda Barro Preto  

Regulação e Planejamento 
Urbano 

Desburocratizar e simplificar o licenciamento urbano 

Manutenção da Cidade  Movimento Respeito BH  

Mudanças Climáticas, 
Construções Sustentáveis e 
Mobilidade  

Selo BH Sustentável  
Criar o Programa de Conservação Energética 
Pedala BH: ciclovias e sistema de aluguel de bicicletas 

Educação Ambiental Elaborar Plano de Educação Ambiental  

 
Fonte: Programa BH Metas e Resultados. 

 
 

A área temática “Cultura” tem total sinergia com o setor de turismo, em 

especial no que tange aos produtos, seja pela concentração de equipamentos 

culturais e de eventos que são importantes atrativos turísticos do município, mas 

também pelas atividades produtivas da economia criativa que são determinantes 

para a identidade cultural de Belo Horizonte e, consequentemente, afetam o 

posicionamento como destino turístico. A afinidade entre cultura e turismo é tão 

intensa, que no BH Metas e Resultados constam vários projetos e ações 

compartilhadas.  
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Tabela 124 - Programa BH Metas e Resultados – projetos e ações da área temática 
“Cultura” que afetam diretamente a oferta turística 
 

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA 

PROJETO AÇÃO 

Ampliação dos Teatros e 
Centros Culturais 

Centro Multiuso do Parque Municipal 

Edital de Seleção de projeto para Concessão de Subvenção a Eventos de Potencial 
Turístico 

Eventos culturais apoiados ou 
realizados pela PMBH 

Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte 
Festival Internacional de Teatro (FIT) 
Festival Internacional de Arte Negra 
Festival Internacional de Quadrinhos 
Virada Cultural de Belo Horizonte  
Criar o “Festival Internacional de Literatura Cidade de 
Belo Horizonte” 

BH: Som e Movimento  

Apoiar e ampliar festivais em diversas modalidades  
Apoiar manifestações populares 
Promoção do carnaval de BH 
Implantar o MIS BH – Museu da Imagem e do Som 

BH: Harmoniza e Beleza 
Plástica  

Implantar o Polo Cultural da Pampulha 
Pampulha Patrimônio Mundial 
Implantar Circuitos Culturais para promover o turismo 
cultural 
Criar o Prêmio Bienal Escultura na Praça 
Criar o Museu da Moda e do Figurino 
Incentivar o artesanato na cidade e transformar BH em 
referência de qualidade 

BH: Letras e Memórias Vivas  

Criar o “Festival Internacional de Literatura Cidade de 
Belo Horizonte”  
Apoiar e divulgar a Campanha de Popularização do 
Teatro. 

Ações Culturais Transversais 
Implantar o roteiro “As três capitais de Minas” – 
Mariana, Ouro Preto e Belo Horizonte. 
Promover BH como capital da Cultura e da Juventude 

 
Fonte: Programa BH Metas e Resultados. 

 

A área temática “Prosperidade” tem como foco o desenvolvimento 

econômico e o fortalecimento do ambiente de negócios em Belo Horizonte. Os 

objetivos deste eixo no BH Metas e Resultados é criar as condições favoráveis à 

inovação e ao desenvolvimento de serviços de alto valor agregado, com ênfase nas 

atividades econômicas associadas à tecnologia, ao conhecimento, à cultura, ao 

turismo e ao meio ambiente.  
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O fato de ser uma cidade-sede da Copa de 2014 foi um estímulo 

importante ao desenvolvimento de Belo Horizonte, pois favoreceu a articulação de 

várias outras áreas e canalizou inúmeros investimentos para a cidade.  A Prefeitura 

teve papel determinante para potencializar e gerenciar os seus efeitos em prol do 

crescimento socioeconômico do município e, como parte desses esforços, a gestão 

municipal foi reestruturada para contemplar uma área estratégica de 

desenvolvimento, de modo a estabelecer políticas para favorecer a atração de mais 

investimentos. Nesse âmbito a Secretaria de Desenvolvimento foi criada, com várias 

secretarias adjuntas, conselhos e fundos específicos; algumas medidas implantadas 

nessa área se destacam, como as políticas de incentivos fiscais, a 

desburocratização para a instalação e o funcionamento de empreendimentos e a 

qualificação de mão de obra, dentre outros.  

Nesta Área Temática um dos Projetos Sustentadores é dedicado 

exclusivamente ao fomento do Turismo, que tem por objetivo ampliar a oferta de 

serviços e valorização do espaço urbano, que tem como diretrizes:  

 Fortalecimento do turismo de negócios e eventos; 

 Diversificação da oferta de turismo de lazer: áreas verdes, agenda 

cultural e roteiros históricos integrados com o entorno;  

 Melhoria das condições de mobilidade urbana para favorecer o acesso 

aos atrativos e a integração da região metropolitana.  

 

Tabela 125 - Programa BH Metas e Resultados – Detalhamento do projeto 
sustentador “Turismo em Belo Horizonte” na área temática “Prosperidade” 
 

ÁREA TEMÁTICA: PROSPERIDADE 

PROJETO AÇÃO 

Secretaria de 
Desenvolvimento  

Parcerias público-privadas 
Programa de microcrédito 
Programa BH Negócios (micro e pequenas empresas) 

Desburocratização e 
melhoria do ambiente de 
negócios  

Redução dos prazos para regularização de empresas 
Otimização e integração dos processos de licenciamento 
Desburocratização da legislação urbanística 
Sistema Integrado PBH e Estado de Consulta Prévia de atividades 
econômicas  
Novo Código de Edificações 

Qualificação, 
profissionalização e 
emprego 
 

SINE-BH 
Programa de Desenvolvimento de Estágio e Estudantes na 
Administração Direta e Indireta Improve Your English: ensino do 
inglês na rede municipal de educação 
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ÁREA TEMÁTICA: PROSPERIDADE 

PROJETO AÇÃO 

Turismo em Belo Horizonte 

Turismo de negócios e eventos 
Viabilizar a construção de novos Centros de Eventos para incentivar o 
turismo de negócios  
Construção do Centro de Convenções de Belo Horizonte (lei 
municipal 10.521/2012)  
Captar recursos para a implantação do Espaço Multiuso no Parque 
Municipal  
Implantar a Rede de Turismo de Negócios 
Redefinir modelo de atuação da Belotur em parceria com BHCVB 
Fomentar ações que estimulem Belo Horizonte como destino turístico 
competitivo de negócios: Moda, Comércio e Serviços. 
Promover “produtos turísticos” no entorno de Belo Horizonte em 
eventos de negócios, como Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Serra 
da Piedade, Serra da Canastra e Serra do Cipó 
Qualificação e promoção de eventos culturais: Arraial de Belô e 
Carnaval belo-horizontino 
Implantar o Calendário Integrado de Eventos de BH 
Turismo de Saúde – BH Health Tour, em parceria com a Associação 
de Hospitais de Minas (AHMG) 

Turismo em Belo Horizonte 

Turismo de lazer: cultura e natureza 
Expandir ações de turismo de lazer em Belo Horizonte. 
Implantar Circuitos Culturais para promover o turismo cultural e a 
divulgação do patrimônio neoclássico e modernista. 
Implantar o Polo Cultural da Pampulha 
“BH, cidade da arquitetura”: destacar e promover o patrimônio 
neoclássico e modernista  
Implantar o roteiro “As três capitais de Minas”, Mariana, Ouro Preto e 
BH, através da oferta integrada de atrativos, principalmente com a 
Estrada Real 
Construção do Mirante no Complexo Turística da Serra do Curral 

Turismo em Belo Horizonte 

Implantar o Programa BH do Futuro: organização e qualificação dos 
serviços de receptivo, ampliação da oferta de atrativos, inovações 
tecnológicas para os serviços turísticos, incentivos tributários e 
tarifários, ações de promoção e divulgação. 
Implantar o Observatório de Políticas de Turismo,  
Implantar a Central de Informação Turística Integrada  
Estimular o turista do interior do Estado a fazer turismo em Belo 
Horizonte. 
Reformar os Centros de Atendimento aos Turistas, preparando a 
capital mineira para receber a Copa das Confederações 2013 e a 
copa do Mundo 2014. 
Capacitação da Guarda Municipal para o atendimento de turistas  
Mobilidade, transporte e sinalização:  
Finalizar a nova Estação Rodoviária de Belo Horizonte 
Implantar terminal de ônibus urbano no centro da cidade  
Criar o Guia BH Ponto a Ponto para orientar o uso do transporte 
público nas visitas às atrações turísticas  
Implantar linhas com características executivas para atendimento dos 
roteiros turísticos e culturais das regionais Centro-Sul e Pampulha. 
Implantar Sinalização Turística em Belo Horizonte 

 
Fonte: Programa BH Metas e Resultados. 
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No que se refere ao desenvolvimento do turismo, o BH Metas e 

Resultados é coerente com o que está previsto no Plano Diretor Municipal de Belo 

Horizonte (PDMBH). O PDMBH foi instituído pela Lei 7165/96, posteriormente 

alterado pelas Leis 8137/2000 e 9959/2010, e é um instrumento que regula, que 

estabelece as diretrizes para o ordenamento urbano e a ocupação da cidade. A 

tabela abaixo, elaborada com dados disponibilizados pelo PDTIS em suas páginas 

de 494 a 497, sintetiza o direcionamento que o PDMBH estabelece para o turismo 

em Belo Horizonte.   

A ênfase que o Programa BH Metas e Resultados estabelece para o 

turismo, e que encontra suas principais diretrizes no PDMBH, indica que o setor é 

uma prioridade para a gestão municipal e que é considerado como uma alternativa 

para o desenvolvimento sustentável do cidade.  Em diferentes esferas de atuação do 

Programa, identifica-se o esforço para qualificar Belo Horizonte como destino 

turístico, com iniciativas que qualificam o município para seus moradores e que 

favorecem diretamente o turismo: melhoria da mobilidade e ordenamento urbano, 

favorecimento do ambiente de negócios, ampliação e diversificação da oferta cultural 

e de lazer.  

Quanto aos produtos turísticos propriamente ditos, o Projeto Sustentador 

“Turismo em Belo Horizonte” identifica-se como prioridades o turismo de lazer e o 

turismo de negócios e eventos. E no âmbito do turismo de lazer define ações para a 

estruturação e qualificação para os atrativos do patrimônio cultural e natural.  

 

 

5.3.2 PDITS DE BELO HORIZONTE 

 

 

O PDTIS é um instrumento técnico de gestão, coordenação e condução 

das decisões da política turística e de apoio ao setor privado, de modo a dirigir seus 

investimentos e melhorar a capacidade empresarial e o acesso ao mercado turístico, 

sendo um requisito para acessar os recursos do Programa de Desenvolvimento do 

Turismo (PRODETUR).  

Nesse sentido, o PDTIS de Belo Horizonte busca a integração e a 

sinergia com todas as iniciativas em curso no município destinadas à qualificação da 

cidade e ao seu desenvolvimento sustentável, procurando ordenar aquelas que 
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favorecem mais diretamente o turismo e define um conjunto de projetos específicos 

para estimular o setor, aumentar a capacidade competitiva do destino turístico e 

alcançar um padrão de qualidade internacional para equipamentos e serviços.   

Os objetivos do PDTIS é aumentar o volume de turista, o tempo médio de 

permanência do visitante, a rentabilidade do setor, para gerar mais receita e 

empregos. É um planejamento que estabelece o turismo cultural e o turismo de 

negócios e eventos como os segmentos prioritários para impulsionar o 

desenvolvimento turístico sustentável de Belo Horizonte. Define como foco de 

atuação a estruturação e qualificação do produto e a promoção turística. Define 

como diretriz para suas ações a criação e melhoria dos atrativos, de espaços para 

eventos e dos serviços e equipamentos que dão suporte ao setor, inclusive a 

capacitação de mão de obra.   

A proposição de diretrizes para o desenvolvimento sustentável do setor 

estabelecida no PDTIS se fundamenta em um profundo diagnóstico da oferta 

turística, das variáveis da demanda atual e potencial, da imagem e posicionamento 

de Belo Horizonte nos mercados.  

No que se refere à oferta turística, o PDTIS avalia os atrativos turísticos e 

os serviços e equipamentos turísticos, conforme estabelece a metodologia do 

Inventário da Oferta Turística proposta pelo Ministério do Turismo (INVTUR).  No 

âmbito dos serviços e equipamentos são consideradas 6 tipologias: meios de 

hospedagem, serviços de gastronomia, agenciamento, transporte, equipamentos e 

serviços para eventos e entretenimento e lazer. E os atrativos são agrupados em 4 

tipologias: atrativos culturais, atrativos naturais, realizações técnico-científicas e 

eventos permanentes. 

Os dados e análises estabelecidas no diagnóstico da oferta turística de 

Belo Horizonte do PDTIS foram uma das principais fontes de referência utilizadas no 

Relatório do Produto 1, para identificar os atrativos e determinar a hierarquia entre 

eles, com base na avaliação da atratividade. E de todos os documentos indicados 

para a revisão ou atualização do Plano Horizonte é o que apresenta mais elementos 

nesse sentido, porque também é um instrumento de planejamento para o setor na 

perspectiva do desenvolvimento, enquanto o primeiro tem o foco no marketing do 

destino.  

No entanto, cabe ressaltar que o PDTIS se restringe exclusivamente à 

oferta turística existente no município de Belo Horizonte, enquanto o Plano Horizonte 
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e o atual planejamento de marketing turístico, em fase de elaboração, consideram 

também os atrativos da região do entorno; essa perspectiva de integração regional 

segue a orientação estabelecida no Termo de referência para o referido Plano, 

cumprindo assim as diretrizes do PDMBH e do BH Metas e Resultados. Outra 

diferença de abordagem entre o PDTIS e os planejamentos de marketing é que 

esses ainda incluem como atrativos um conjunto de atividades relacionadas à 

identidade cultural urbana da capital mineira, que comumente não são consideradas 

como produtos turísticos, mas que têm elevada capacidade de atração de visitantes 

e oferecem serviços que podem ser consumidos durante a permanência do turista 

na cidade.  

O processo de valoração e hierarquização da oferta turística do PDTIS e 

do plano de marketing, ainda que utilizem metodologias com elementos 

semelhantes, mas chegam a resultados distintos em termos da classificação dos 

atrativos, conforme demonstrando no Relatório do Produto 1.  

No entanto, os dois estudos coincidem ao determinar a preponderância 

dos atrativos turísticos culturais permanentes e eventuais sobre as demais 

tipologias, no que se refere à quantidade e também à posição de destaque na 

hierarquização. O PDTIS na página 507 do Relatório Final afirma que a oferta de 

produtos mais consolidados e de maior potencial turístico em Belo Horizonte é do 

segmento de turismo histórico-cultural, que inclui os temas da arquitetura, museus, a 

produção artístico-cultural e a gastronomia; e aponta como sendo uma forte vocação 

do destino, o segmento de eventos e negócios, sobretudo aqueles relacionados às 

atividades desportivas e culturais; mais adiante, sintetiza a vocação turística da 

cidade. 

A delimitação das áreas ou corredores turísticos do destino, em função da 

concentração de atrativos, é outro aspecto estratégico para o desenvolvimento e 

também para o marketing. Para o desenvolvimento, porque define as regiões 

prioritárias para os investimentos, para o marketing por orientar o trabalho da 

promoção. O PDTIS identifica como Áreas de Influência Direta (AID) do turismo de 

Belo Horizonte a região central, dentro do anel da Avenida do Contorno, a 

Pampulha, as Mangabeiras, Santa Teresa e a Gameleira, onde estão localizados o 

Expominas e o Parque de Exposições da Gamaleira. Essas AID propostas no PDTIS 

foram em sua maioria derivadas do zoneamento proposto nos roteiros turísticos do 

Plano Horizonte.  
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O PDTIS faz uma avaliação ambiental das AID, onde procura mapear as 

condições existentes para o desenvolvimento do turismo.  É uma análise que 

considera “(...) os níveis de poluição do ar e da água, o tempo gasto no 

congestionamento, a limpeza das vias e equipamentos públicos, a manutenção dos 

edifícios e da paisagem, a existência de parques e áreas de lazer, a existência de 

transporte público de qualidade e que garanta o acesso seguro aos atrativos, a 

existência de banheiros públicos e iluminação noturna, a segurança e controle de 

doenças epidêmicas. Todos esses fatores, além da qualidade do atrativo em si, são 

essenciais para atrair ou repelir o turista e, por isso, devem ser considerados no 

planejamento turístico da região”.  (PDTIS, p. 459) 

 

Complexo da Pampulha: roteiro “Marcos da Modernidade” 

A avaliação aponta como principal problema a poluição da lagoa, procura 

identificar suas causas e mostra suas implicações sobre os atrativos da região, já 

que a maioria está localizada na orla. As ações de recuperação e despoluição da 

represa foram iniciadas em 2000 e, conforme as previsões da PBH, até o final de 

2012 96% do esgoto das residências no município que deságuam na Pampulha 

seriam tratados; mas talvez isso não seja suficiente, considerando que existem 

afluentes que passam por outros municípios e onde as administrações não 

compartilham dessas preocupações e iniciativas. Porém, a lagoa não é a única 

questão da região, ainda sofre com grandes discrepâncias culturais, urbanísticas e 

sociais.   

 

Região do Centro e da Savassi: roteiros “Passado e Presente”, “Sínteses 

de Minas”, “Ofícios de Minas” e “Vida ao Ar Livre” 

A região do Centro e da Savassi, localizada no perímetro da Avenida do 

Contorno, foi planejada como área de ocupação inicial de Belo Horizonte, um 

cenário privilegiado das transformações urbanas e arquitetônicas da cidade e 

também a que mais sofre com as pressões do crescimento e do trânsito.  

O roteiro Passado Presente foi o que apresentou mais mudanças 

positivas desde a elaboração do Plano Horizonte em 2006, o antigo centro 

administração do Governo de Minas deu lugar a um complexo de museus e centros 

culturais, além de uma intensa programação cultural com apresentações artísticas e 

musicais.   
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O roteiro Sínteses de Minas tem como foco principal o Mercado Central e 

sua área de entorno direta, incluindo o Polo de Moda do Barro Preto. Do ponto de 

vista histórico e arquitetônico é uma região de grande interesse, que tem no 

Mercado Central seu principal atrativo, mas também é uma área degradada, que 

suporta um trânsito intenso, poluição visual e sonora.  No programa de qualificação 

de produtos, nas recomendações de melhoria para este roteiro estão previstas 

intervenções para o espaço interno do Mercado, com ênfase na limpeza, higiene, 

ordenamento das atividades, sinalização interna e interpretativa, proposta para o 

estabelecimento de horários diferenciados para os botecos; e sugere ainda a 

revitalização urbana de todo o entorno.  

O roteiro Ofícios de Minas abrange o eixo da Avenida Afonso Pena e 

Praça da Estação, que se integra pelo conjunto do Palácio das Artes e Parque 

Municipal, uma região onde as transformações urbanas e arquitetônicas de Belo 

Horizonte podem ser percebidas em sua plenitude e, por isso mesmo, concentra 

vários atrativos do patrimônio cultural e de grande valor simbólico da cidade.   O 

trânsito pesado, o uso exclusivamente comercial e em especial do comércio popular 

comprometem a qualidade urbana e ambiental dessa região; mesmo a Praça da 

Estação que foi revitalizada à época da inauguração do Museu de Artes e Ofícios 

apresenta sinais evidentes de degradação, situação que se agrava com as obras em 

seu entorno.   

O roteiro Vida ao Ar Livre tem a Savassi como centro de referência, 

exatamente pela combinação do uso comercial e residencial, com destaque para a 

oferta de bares, restaurantes e exclusivas lojas de rua dos mais renomados nomes 

da moda mineira, sendo um dos espaços privilegiados para vivenciar o estilo de vida 

belo-horizontino contemporâneo.  A proposta previa a integração dessa região com 

a área de Santa Teresa e Santa Efigênia, que são os mais importantes redutos 

culturais da cidade, especialmente na área musical; talvez esses dois bairros sejam 

os que melhor mantêm o ar interiorano da Belo Horizonte de seus primórdios, o que 

permite um interessante contraste com a Savassi. No entanto, este circuito não 

chegou a ser detalhado pela Belotur e como tal não foi analisado pelo PDTIS.   

 

Região do Alto das Mangabeiras: roteiro “Horizontes da Cidade” 

Compreende o bairro Mangabeiras até a escarpa norte da serra do Curral 

e se destaca por seus parques naturais, mirantes e paisagens de grande beleza 
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cênica. Esta região, comparativamente a outras áreas da cidade, apresenta boas 

condições de ordenamento e conservação urbana.  Do ponto de vista turístico o Alto 

das Mangabeiras melhorou significativamente sua atratividade com a implantação do 

Complexo Ambiental da Serra do Curral, no entanto, ainda se encontra em situação 

de isolamento, sem um nenhuma oferta de transporte regular que integre os seus 

atrativos; o deslocar do Parque Municipal das Mangabeiras para o Complexo 

Ambiental da Serra do Curral é um problema concreto que o turista vivencia.  

Para as AIDs de Santa Teresa e Gameleira, o PDTIS destaca a 

importância cultural do primeiro e dos equipamentos para eventos do segundo, 

apontando os diferenciais em relação as condições de acesso deste, porque está 

integrado a um importante eixo viário e conectado a uma linha de metrô.  

E além da avaliação ambiental, o PDTIS, com base nas pesquisas junto 

ao trade, aponta para as principais deficiências estruturais do destino e de sua oferta 

turística, que comprometem diretamente a utilização e percepção dos atrativos pelo 

visitante, que podem ser agrupados nos pontos de destaque a seguir:  

 Mobilidade urbana e transporte: a cidade não tem linhas de metrô 

suficientes e nem linhas de ônibus com itinerários turísticos; faltam 

estacionamentos e locais adequados para o embarque e desembarque 

de turistas; excesso de congestionamentos nas áreas de interesse 

turístico; a sinalização indicativa e turística é insuficiente;  

 Falta integração entre os atrativos turísticos e desses com os demais 

atores da cadeia produtiva do turismo, especialmente as agências de 

receptivo; 

 Falta de espaços para eventos, em especial os de médio e grande 

porte. O diagnóstico avaliou o crescimento do segmento com base na 

taxa de ocupação dos principais espaços e equipamentos existentes e 

que estariam próximo da saturação; mas aponta que além das 

limitações de capacidade física existe também um problema sério de 

gerenciamento das agendas dos espaços, sendo este o foco de 

atuação do Programa Rede do Turismo de Negócios e eventos; 

 Agências de receptivo: a pesquisa do PDTIS mapeou, com base nos 

dados da RAIS, um total de 387 agências de viagem, depois de uma 

triagem inicial, identificou apenas 11 com um perfil de receptivo, das 

quais apenas 4 operam exclusivamente as atividades características de 
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receptivo; e concluiu que o movimento emissivo nas agências de 

receptivo é muito expressivo e que Belo Horizonte ainda é polo mais 

emissor que receptor de turistas. (PDTIS, p 94) 

 

Na prática, os fatores acima continuam dificultando o desenvolvimento do 

turismo em Belo Horizonte. A visitação aos atrativos fica comprometida, basta 

imaginar um passeio pela Pampulha, como o visitante faz para se deslocar entre os 

atrativos?65 O mesmo ocorre com a região das Mangabeiras. E mesmo na Praça da 

Liberdade onde todo o circuito pode ser feito a pé, a integração também não ocorre 

como deveria, existem horários diferentes de funcionamento, principalmente aos 

finais de semana e as equipes, em geral, não sabem dar informações sobre as 

atrações no entorno.   O receptivo, que poderia fazer a diferença nesse caso, ainda 

é muito frágil em sua atuação no destino, porque a demanda é maior para os 

roteiros no entorno de Belo Horizonte.  

 

 

                                            
65

 Algumas questões de deslocamento devem ser sanadas com a implantação das linhas turísticas. 
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Para todos as questões mais estruturais do destino apontadas na avaliação das AIDs/roteiros, o PDTIS mapeou projetos 

previstos ou em andamento que devem solucionar ou minimizar os problemas mais agudos. Para os produtos turísticos o PDTIS 

define como estratégia:  

 

Tabela 126 - Estratégia de produtos turísticos do PDTIS 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS TÁTICAS 

Aprimorar a estruturação 
do produto turístico, a 
partir da criação e da 
melhor qualificação dos 
atrativos, de espaços de 
eventos e de outros 
serviços e equipamentos 
turísticos; 
 

Priorizar a estruturação dos 
produtos turísticos de maior 
impacto efetivo ou potencial e 
criar produtos turísticos  

Priorizar atrativos (dez eventos permanentes, cinco atrativos culturais, dois 
atrativos naturais e duas realizações técnicas e científicas) identificados no 
diagnóstico como de maior impacto efetivo ou potencial na oferta turística e nos 
mercados-meta (sobretudo os vinculados aos segmentos de cultura e de lazer) 
nas estratégias de divulgação e alocação de recursos necessários, visando a 
sua consolidação enquanto produto turístico.  

Valorizar a gestão de atrativos e dos equipamentos turísticos e a criação de 
produtos turísticos, visando à consolidação dos segmentos de turismo de 
cultura, negócios e eventos:  
Desenvolver diagnóstico e projetos executivos específicos de reformas e 
adequações físicas necessárias em equipamentos e produtos turísticos, 
incluindo melhorias nas condições de acessibilidade (áreas internas de 
embarque e desembarque, estacionamento e acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais, de acordo com a legislação vigente);  
Fomentar técnicas e material interpretativo sobre os atrativos; e  
Fomentar a ampliação da oferta de produtos turísticos, incluindo novos atrativos, 
centros de convenção e espaços de eventos de diferentes portes.  

Adequar o espaço nos destinos como parte do produto turístico:  
Promover o tratamento paisagístico e a revalorização da imagem dos principais 
eixos comerciais e zonas centrais da cidade: região do Barro Preto (polo da 
moda), região da Savassi (visando estimular o turismo de negócios e eventos) e 
orla da lagoa da Pampulha.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGIAS TÁTICAS 

Integrar a oferta existente  

Criar e/ou estruturar pontos de informação e assistência ao turista, objetivando 
maior visibilidade, qualidade e divulgação da ―Informação Turística.  
Criar sinalização turística e urbana para os atrativos, os postos de informação e 
outros serviços e equipamentos turísticos, visando corrigir deficiências nestas 
áreas.  

Criar e apoiar políticas de 
investimento e de apoio ao 
setor privado  

Promover programas de investimento e fomento à criação de atrativos, serviços 
e equipamentos turísticos privados, incluindo espaços de eventos, 
estacionamentos privados em áreas turísticas, reformas e melhorias 
(conservação e ampliação de equipamentos, áreas internas de embarque e 
desembarque, áreas de estacionamento interno e adequação dos equipamentos 
e serviços privados à legislação que atende ao PNE), e investimentos em frota 
de equipamentos de transporte turístico.  
Fomentar a concessão de incentivos fiscais, particularmente na cobrança de 
ISSQN sobre venda de ingressos e estandes, para aumentar a competitividade 
de Belo Horizonte na captação de eventos perante seus promotores.  
Promover o fortalecimento da base empresarial do setor turístico, por meio de 
encontros, visitas técnicas, seminários e capacitação de associações e 
lideranças empresariais.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGIAS TÁTICAS 

Capacitar a mão de obra 
empregada e 
potencialmente 
empregável no setor, com 
a inclusão de 
desempregados e jovens.  

Capacitar e qualificar a mão 
de obra de serviços e 
equipamentos e atrativos 
turísticos.  

Elaborar diagnósticos e programas de capacitação apropriados para 
profissionais e gestores empregados e potencialmente empregáveis nos 
serviços e equipamentos turísticos. Tal capacitação deve abranger, dentre 
outros itens: uso de ferramentas de planejamento e gestão (ambiental e da 
qualidade, dentre outras); uso de material em outros idiomas nos serviços e 
materiais promocionais dos setores de alimentação e transporte, dentre outros; 
observância de aspectos de segurança nos serviços e equipamentos, incluindo 
prevenção e combate a incêndios; integração entre serviços e equipamentos 
turísticos e atrativos turísticos; fomento à comercialização de serviços e 
equipamentos turísticos, explorando mais o mercado para o turismo de lazer e 
histórico-cultural, por meio de promoções e outros meios; estímulo a uma maior 
divulgação de serviços e equipamentos turísticos, inclusive de forma associada 
com atrativos, com maior uso de agentes de divulgação externos nos mercados 
emissores e outros mecanismos; sensibilização para a necessidade de maior 
regularização e formalização das atividades no setor (especialmente no setor de 
transporte); incremento do uso de cartão de crédito; e sensibilização dos 
empresários quanto à necessidade de reconhecimento das competências 
adquiridas pela mão de obra, na forma de promoção profissional, melhores 
salários e mais benefícios.  
Promover a sensibilização e a capacitação específica para gestores de atrativos, 
visando, dentre outros objetivos: ao uso de ferramentas de planejamento e 
gestão (ambiental e da qualidade, dentre outros); ao uso de material em outros 
idiomas; ao amplo uso de cartões de crédito; à integração dos atrativos com o 
restante da oferta turística; à observância de aspectos de segurança em todos 
os atrativos; à promoção da comercialização dos atrativos, explorando mais o 
mercado para o turismo de lazer e histórico-cultural; a ampliação da divulgação 
de atrativos, por meio do maior uso de agentes externos, da participação em 
feiras e eventos do setor e outros meios, buscando aumentar inserção em 
pacotes turísticos.  

 
Fonte: PDTIS - Relatório Final, pp 
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O Plano de Ação do PDTIS mantém o destaque para os atrativos culturais 

e os eventos permanentes, definindo como prioridade aqueles que estão localizados 

na Pampulha e região central da cidade, porque são as que apresentam maiores 

possibilidades para o crescimento e capacidade para consolidar Belo Horizonte 

como destino cultural e do turismo de negócios e eventos.  

 

E define os seguintes projetos no Plano de Ação:  

 

a) Área de estruturação e qualificação de produtos: 

i. Elaboração do Projeto e Criação do Complexo Turístico da Serra do 

Curral Elaboração do Projeto e Implantação do Espaço Cultural 

Multiuso no Parque Municipal; 

ii. Elaboração do Projeto e Construção do Espaço Municipal de Eventos; 

iii. Elaboração do Projeto e Implantação do Centro de Convenções 

Cidade Nova; 

iv. Elaboração do Projeto e Reforma do Expominas;  

v. Elaboração do projeto de sinalização interpretativa;  

vi. Elaboração do projeto de requalificação e tratamento paisagístico da 

Savassi – região da Praça Diogo Vasconcelos;  

vii. Elaboração do projeto de requalificação e tratamento paisagístico da 

região do Barro Preto – Polo de Moda;  

viii. Elaboração do projeto de tratamento urbanístico e paisagístico da 

Lagoa da Pampulha e entorno.  

 

b) Área de integração da Oferta Turística: 

i. Elaboração do Projeto e Implantação da Sinalização turística e 

indicativa do município de Belo Horizonte;  

ii. Elaboração do projeto de reforma e requalificação do Centro de 

Atendimento ao Turista Mercado das Flores;  

iii. Elaboração do Projeto e Implantação de pontos de informação e 

assistência ao turista.  
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c) Área de capacitação e qualificação da mão de obra de serviços e 

equipamentos e atrativos turísticos 

i. Elaboração de diagnóstico e material para a Realização da 

Capacitação de gestores e profissionais dos serviços e equipamentos 

e atrativos turísticos.  

 

d) Área de políticas de apoio ao setor privado associado ao turismo:  

i. Elaboração de programas de incentivos para investimento e fomento 

à criação de produtos e projetos empresariais;  

ii. Criação de incentivos fiscais, relativo ao ISSQN sobre a venda de 

ingressos e estandes (sem custo específico); 

iii. Promoção do fortalecimento da base empresarial do turismo.  

 

O PDTIS define como prioridade para o desenvolvimento do setor em 

Belo Horizonte os segmentos de Turismo Cultural e Turismo de Negócios e Eventos. 

Esses segmentos estão contemplados na Grade de Produtos do Plano Horizonte, 

portanto, também estão priorizados para fins de promoção do destino.  

O PDITS também estabelece uma estratégia tática de comercialização 

que deve ser observada pelo plano de marketing. 

A formulação desta estratégia tem como objetivo “melhorar a divulgação e 

comercialização do produto turístico de Belo Horizonte, com foco simultâneo e 

segmentado no turismo cultural, de negócios e eventos” e constitui-se em 

“desenvolver um plano de marketing, priorizando os mercados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, canais de distribuição e uso de mídias mais efetivas”. 
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Com base nestes argumentos, tração PDITS traçou as seguintes propostas táticas: 

 

Tabela 127 - Estratégia de comercialização do PDTIS 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS TÁTICAS 

 
Melhorar a divulgação e 
comercialização do produto 
turístico de Belo Horizonte, 
com foco simultâneo e 
segmentado no turismo 
cultural, de negócios e 
eventos.  
 

Desenvolver um plano de 
marketing, priorizando os 
mercados de São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, canais de 
distribuição e uso de 
mídias mais efetivas  
  

Promover Belo Horizonte não apenas como turismo de negócios e eventos, mas 
também como destino para o turismo de lazer e o turismo cultural, a partir da 
demanda potencial existente, sobretudo no Rio de Janeiro e demais estados do 
Sudeste, além das regiões Nordeste e Sul do Brasil.  

Formular e implantar itinerários e roteiros turísticos com melhor logística e potencial 
de venda, a partir dos atrativos e equipamentos de maior atratividade, que estejam 
estruturados.  

Promover a condição de Belo Horizonte como base para explorar cidades históricas 
e entorno.  

Implantar tecnologias avançadas de informação e comunicação para a 
comercialização de destinos e negócios turísticos e estimular a criação de 
plataformas público-privadas de promoção e comercialização, visando: a) promover 
a cidade, seus atrativos e eventos, serviços e equipamentos, por meio de diversas 
mídias e campanhas eficientes; e b) estimular maior comercialização de pacotes 
turísticos para Belo Horizonte, sobretudo ligados ao turismo de lazer e ao turismo 
cultural. 

Sensibilizar fornecedores dos serviços turísticos a trabalhar conjuntamente Belo 
Horizonte não apenas como turismo de negócios, mas também como turismo de 
lazer e turismo cultural. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGIAS TÁTICAS 

Sensibilizar e estimular agentes a formatar pacotes de fins de semana e produtos 
que sejam comercializados, inclusive para a terceira idade, a preços acessíveis em 
Belo Horizonte, além da realização de famtours.  

Estimular parcerias e promoções com companhias aéreas, hotéis e outras cidades, 
sobretudo em fins de semana, quando a demanda turística é menor.  

Fomentar a comunicação e o relacionamento entre agentes dos centros emissivos 
para Belo Horizonte com meios de hospedagem, restaurantes e outros atrativos, 
serviços e equipamentos turísticos locais.  

Divulgar programação, produtos e serviços turísticos via site/portal eletrônico. 

Formular e produzir materiais e eventos promocionais.  

 
Fonte: PDTIS - Relatório Final. 
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Ao final, este composto estratégico se traduziu no PDITS em apenas um 

projeto de comercialização: Elaboração do Plano de Marketing e Implantação das 

ações estratégicas, com as seguintes fases: 

i. Pesquisa dos Produtos Turísticos de Belo Horizonte, elencando os 

produtos prioritários e incluindo a descrição da situação e da posição 

competitiva de cada produto elencado, além de definir os seus 

mercados alvo;  

ii. Análises das percepções e necessidades do Marketing de Belo 

Horizonte obtidas nas reuniões com os seguintes grupos de foco do 

setor turístico: representantes dos órgãos públicos e setor privado; 

entidades de classe e setor cultural; gastronomia e compras; negócios 

e eventos e as instituições de ensino superior;  

iii. Aprimoramento do Plano de Marketing Atual (Plano Horizonte);  

iv. Ações Estratégicas de Marketing para Belo Horizonte;  

v. Implementação das ações de briefing; redação de textos 

promocionais; atualização de marcas (branding), etc.; implantação de 

outras ações definidas no Plano de Marketing;  

vi. Criação de roteiros, a partir de diagnóstico de qualificação temática 

dos atrativos e equipamentos mais estruturados e de maior potencial.  

 

As ações de i a iv estão contempladas neste projeto de “Aprimoramento 

do Plano de Marketing Atual e elaboração do Plano de Ações Estratégicas de 

Marketing para Belo Horizonte”. 

Para a implementação das ações que serão abordadas pelo plano de 

marketing e para a implantação dos roteiros. o PDITS previu um orçamento de 

R$ 13.000.000,00 a serem financiados por meio do PRODETUR Nacional 

durante 5 anos, uma expectativa de R$2,6 milhões anuais. 

Alguns fundamentos do PDITS serão ainda resgatados na FASE II deste 

relatório contrapondo de maneira mais sistemática as estratégias de marketing do 

Plano Horizonte, compondo o material que foi discutido com a Belotur no seminário 

do dia 9 de dezembro de 2013. 
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5.3.3 PROGRAMA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

 

 

Desde a década de 1990, Belo Horizonte está se estruturando para a 

realização de eventos com a criação do Belo Horizonte Convention & Visitors 

Bureau, realizando atividades de promoção da cidade por meio da Belotur e 

buscando a melhoria contínua dos serviços ligados ao turismo. Nesse contexto, 

criou-se oficialmente em 2008, o Programa de Turismo de Negócios e Eventos, 

visando desenvolver e consolidar a imagem da cidade e região como um destino de 

turismo de negócios e eventos. 

O programa de Turismo de Negócios e Eventos de Belo Horizonte 

começou a ser implantado em 2008 por iniciativa da Secretaria de Turismo de Minas 

Gerais (SETUR MG) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e tem 

parceiros estratégicos a Belotur, o Sistema Fecomércio e o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).  

Tem como base a infraestrutura e serviços locais de apoio à realização de 

eventos, sempre valorizando o patrimônio histórico, cultural e gastronômico, também 

promovendo o desenvolvimento do trabalho em rede, assim, gerando mais 

oportunidades de negócios. A proposta é aumentar o número de turistas deste 

segmento, o tempo de permanência e o gasto médio, realizando eventos 

relacionados aos principais setores econômicos de MG, bem como, ofertar mais 

produtos turísticos ao participante e ao promotor do evento, desde o momento de 

planejamento, até a execução do evento.  

Para tanto utiliza uma metodologia de rede que atua na mobilização, 

articulação e qualificação da cadeia produtiva do segmento buscando a cooperação 

e integração para tornar mais eficazes os processos da captação, da realização e do 

pós-evento e, desta forma, tornar Belo Horizonte um destino de negócios e eventos 

mais competitivo.  

 

O programa tem por objetivos gerais:  

 Consolidar a imagem de Belo Horizonte e região como um destino 

internacional de eventos de médio e grande porte, baseado na 

infraestrutura, nos produtos e serviços de apoio a realização de 

eventos em um contexto de valorização do patrimônio cultural; e 
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 Valorizar e qualificar as empresas locais frente às de outros estados, 

na realização de eventos em BH e região, através do fortalecimento de 

suas competências na prestação de serviços e fornecimento de 

produtos adequados ao segmento.  

 

E por objetivos específicos:  

 Aumentar o número de turista de negócios por meio da realização de 

eventos relacionados aos principais setores econômicos do estado;  

 Aumentar o tempo de permanência e o consumo do turista de eventos 

na cidade, com base na oferta cultural, de lazer, gastronomia, compras 

e artesanato que o destino oferece.  

 

Assim, estrategicamente, foram convocadas instituições ligadas 

diretamente ao turismo que poderiam agregar forças para um trabalho coordenado 

em rede. As entidades envolvidas foram: Associação Brasileira de Empresas 

Organizadoras de Eventos no Estado de Minas Gerais (ABEOC), Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis-Seção MG (ABIH), Associação Brasileira de 

Agências de Viagem-Seção MG (ABAV), Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes Seção MG (ABRASEL), Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau 

(BHC&VB) e Sindicato de Empresas de Promoção, Organização e Montagem de 

Feiras, Congressos e Eventos de Minas Gerais (SINDIPROM). 

Para consolidar esta estratégia, definiu-se pelo envolvimento de todos os 

atores por meio da construção do trabalho em rede. Participam também algumas 

entidades de apoio empresarial como a Associação Comercial e Empresarial de 

Minas (ACMinas) e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). 

Por meio das instituições, a finalidade seria alcançar as empresas que 

são as beneficiárias diretas do programa, as PMEs da cadeia produtiva de eventos, 

fortalecendo competências na prestação de serviços e no fornecimento de produtos 

adequados aos segmentos de negócios e eventos, gerando negócios para a cadeia 

e a satisfação dos contratantes: promotores e realizadores de eventos. 

Ao longo dos últimos anos foram contratadas diversas consultorias para 

estudar temas específicos e, também, foram realizadas oficinas para a capacitação 

da cadeia produtiva local. Os temas de capacitação foram: como montar processos 
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de captação, como atrair mais clientes, como negociar a realização de eventos, 

dentre outros.  

Para facilitar a tomada de decisões e orientar as ações dos diversos 

atores, foi desenvolvido um fluxograma que indica as ações fundamentais para a 

qualidade e a eficiência no apoio à captação e à realização de eventos. O 

fluxograma descreve passo a passo os produtos que deverão ser desenvolvidos e 

as boas práticas que deverão ser adotadas nas fases de pré-captação, captação e 

pós-captação, sistematizando cada etapa, potencializado as ações das PMEs e 

otimizando os recursos disponíveis. 

Para dar sustentabilidade ao trabalho em rede, foi constituído o escritório 

de processos que dá suporte técnico às empresas e entidades da cadeia na 

execução do trabalho, gerindo e acompanhando o desenvolvimento, corrigindo 

falhas, produzindo ajustes e conduzindo a elaboração de novos processos. 

O escritório atua com as seguintes atribuições: 

 Gerenciamento da política de apoio à captação, promoção e 

realização de eventos; 

 Gerenciamento da execução dos processos de trabalho em rede para 

o aumento da competitividade; 

 Suporte para a sustentabilidade do trabalho em rede; 

 Articulação da cadeia produtiva para o trabalho em rede (parceiros 

estratégicos, governança local e empresas da rede); 

 Apoio ao desenvolvimento de produtos e serviços junto às empresas 

em rede para atender às especificidades do segmento; 

 Identificação de oportunidades e melhores práticas do mercado para 

desenvolver diferenciais competitivos; 

 Gerenciamento e evoluções necessárias do sistema integrado; 

 Desenvolvimento e disponibilização de instrumentos de apoio às fases 

de captação; 

 Fomento, gerenciamento e divulgação das oportunidades de negócios; 

 Pesquisa de dados e informações sobre o setor por meio do núcleo de 

pesquisa de trabalho em rede; 

 Promoção das empresas em rede; e 

 Prestação de contas física e financeira do trabalho em rede. 



 

978  

 

Em 2014 o Programa finalizou sua parceria com o BID/FUMIM, momento 

em que a atuação dos parceiros e entidades locais será de suma importância. Para 

isso, é imprescindível a percepção do papel de cada um no trabalho em rede e, se 

necessário, uma readaptação para que as práticas aprendidas até então, passem a 

fazer parte do cotidiano dos participantes desse grande trabalho comum. 

O Escritório de Processos passa a ser gerenciado pela Belotur com apoio 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento. A proposta é que a Belotur faça 

suporte e apoio financeiro e técnico-operacional ao Programa. 

A metodologia de trabalho em rede atua para favorecer ambiente de 

cooperação entre as empresas e melhorar a organização do segmento, define 

instrumentos para a qualificação dos serviços e equipamentos, visando posicionar 

Belo Horizonte como um destino de eventos e negócios.   

A integração efetiva da rede de serviços e equipamentos para eventos é 

requisito para a competitividade de um destino neste segmento, portanto, as ações 

da Rede de Turismo de Negócios (atual Programa de Turismo de Negócios e 

Eventos) são importantes e talvez necessárias, pois ao que tudo indica, esse parece 

ser uma das principais fragilidades do turismo de eventos em Belo Horizonte, de 

acordo com a avaliação dos próprios produtores e realizadores de eventos. Na 

pesquisa de opinião do trade belo-horizontino, o grupo focal do segmento apontou 

como os principais fatores que comprometem o crescimento dos negócios nessa 

área a falta de organização das agendas dos espaços de eventos, a pouca 

cooperação entre os empresários do setor e a saturação dos equipamentos 

disponíveis. Ou seja, as diretrizes e componentes do Programa, quando totalmente 

implementados, contribuirão para transformar Belo Horizonte em uma referência 

para a gestão do turismo de eventos.  

Por outro lado, para alcançar os objetivos específicos previstos, o 

Programa depende, necessariamente, da oferta turística de lazer existente em Belo 

Horizonte, são essas opções que vão conferir à qualidade dos equipamentos e 

serviços de eventos o valor agregado necessário para atrair os participantes, para 

aumentar o tempo de permanência e o gasto médio individual.  Ou seja, para ser um 

destino de eventos competitivo é fundamental ter excelência na estrutura, nos 

serviços e na articulação de todos os elos desta cadeia produtiva, mas é 

imprescindível que o destino seja reconhecido pelas ofertas de lazer diversificadas e 

qualificadas, é esse posicionamento que vai atrair o público dos eventos e são as 
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opções pré e pós-eventos que vão garantir o aumento do tempo de permanência e o 

dos gastos médios desse cliente.  

O Programa não estabelece a exclusividade das atividades e 

negócios relacionados ao turismo de eventos e negócios, mas a metodologia 

de trabalho em rede não contemplava a integração efetiva com os demais 

segmentos da oferta e isso pode ser um equívoco no longo prazo.  
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6 CONCLUSÕES 
 

 

Este capítulo sistematiza as principais conclusões do diagnóstico por meio 

de três ferramentas: a análise F.O.F.A. (ou SWOT), que identifica as ameaças e 

oportunidades, os pontos fortes e fracos do turismo de Belo Horizonte; o estudo do 

posicionamento atual da cidade como destino turístico; e o grau de aproveitamento 

dos produtos atuais, numa avaliação comparativa entre o valor potencial e o valor 

real dos produtos. 

 

 

6.1 Análise F.O.F.A. (SWOT) 

 

 

A análise F.O.F.A. utiliza a metodologia SWOT, que recebe diferentes 

nomes conforme o idioma. Em português a terminologia utilizada no Plano Horizonte 

é F.O.F.A. (Pontos Fortes, Oportunidades, Pontos Fracos, Ameaças). Consiste 

identificar, na perspectiva do Plano de Marketing, quais são as ameaças e as 

oportunidades de Belo Horizonte como destino turístico, os pontos fortes e os pontos 

fracos sobre os quais a Belotur pode atuar diretamente.  

As oportunidades e ameaças são as tendências e aspectos no entorno, 

que traduzem circunstâncias positivas ou negativas, convenientes ou 

inconvenientes, que favorecem ou dificultam o desenvolvimento do turismo em Belo 

Horizonte. Constituem-se, portanto, em aspectos, situações e cenários sob os quais 

os gestores do Plano de Marketing não têm domínio.  

São considerados como pontos fortes e pontos fracos, os aspectos e 

características positivas ou negativas ao contexto da gestão do turismo em Belo 

Horizonte, fatos e realidades que podem ser influenciados ou mudados pelos pela 

Belotur.  

A análise F.O.F.A. do Plano Horizonte foi atualizada a partir da 

observação das mudanças ocorridas nos ambientes interno e externo do turismo de 

Belo Horizonte, bem como na opinião dos diferentes públicos e foi fechada em 

conjunto com a equipe da Belotur na reunião de trabalho do dia 9 de dezembro de 

2013. 
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O que marcou esta atualização foi a ampliação e aprofundamento dos 

pontos de conclusão, muito mais do que alterações expressivas nos cenários 

externo e interno ao turismo de Belo Horizonte. O resultado do trabalho realizado 

com a equipe da Belotur foi então sistematizado em uma nova estrutura em que as 

oportunidades e ameaças e os pontos fortes e fracos, foram organizadas em torno 

de fatos, de forma que suas origens e as dicotomias dos contextos sejam mais bem 

compreendidas. 

 

 



 

982  

 

 

Tabela 128 - Análise SWOT – Oportunidades e ameaças para o turismo de BH 
 

OPORTUNIDADES FATOS AMEAÇAS 

O crescimento do turismo internacional e doméstico no Brasil; 
A participação de Minas Gerais na geração de receita para o 
turismo doméstico do Brasil; 
Cidade sede da Copa do Mundo FIFA 2014 e Cidade do 
Futebol nos Jogos Olímpicos 2016, eventos excepcionais que 
trazem oportunidades para construção de uma imagem 
internacional do Brasil e seus destinos; 
Nenhum dos competidores diretos de BH se destaca por uma 
promoção turística notória; 
Fluxo de visitantes a negócios em BH; 
Chegada de empresas turísticas de abrangência nacional 
(agências de viagens); 
A presença de BH e de MG no Plano de Marketing do Brasil: 
Plano Aquarela. 

O CENÁRIO DO 
TURISMO 

Minas Gerais e Belo Horizonte não estão entre os destinos 
mais desejados pelos turistas nacionais. A preferência ainda 
é por destinos de sol e praia; 
Os competidores de BH no geral estão mais bem 
posicionados no turismo nacional; 
Esvaziamento da cidade nos grandes feriados e finais de 
semana; 
Fornecedores de serviços para eventos com baixa 
capacidade de inovação; 
O incremento de UHS em BH ocorre acima do potencial de 
crescimento do destino, sobretudo, antes da inauguração do 
novo CCBH; 
Ausência de políticas integradas com a SETUR/MG; 
Descontinuidade da implantação das políticas públicas 
federais e ausência de um plano de marketing de turismo 
doméstico.  

A centralidade geográfica da cidade; 
Única linha de trem de passageiros operando no Brasil entre duas 
capitais; 
Ampliação da malha aérea nacional e internacional. 

POSIÇÃO GEOGRÁFICA 
E CONDIÇÕES DE 

ACESSO 

Distância do aeroporto às regiões centrais da cidade (ponto 
para ser trabalhado pela comunicação, já que trata-se de um 
fator em que não é possível modificar). 
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OPORTUNIDADES FATOS AMEAÇAS 

Clima ameno o ano todo (mais relevante para o internacional); 
Quantidade e variedade dos bares; 
A produção cultural e artística; 
Incremento da oferta cultural na cidade, acompanhado de 
políticas públicas dirigidas; 
O prestígio dos eventos culturais junto aos públicos 
especializados; 
Fomento dos polos econômicos e criativos: moda (chegada do 
Fashion City Brasil), design,TI; 
Pampulha – Candidata à Patrimônio Mundial. 

ASPECTOS DO 
AMBIENTE DE BELO 

HORIZONTE 

Recursos financeiros insuficientes/ e falta de apropriação da 
população local para preservação do patrimônio arquitetônico, 
das reservas naturais e parques, da região central e entradas 
da cidade; 
Moradores de rua principalmente à noite, vendendo ou 
pedindo alguma coisa; 
Deficiências da mobilidade urbana (principal aspecto negativo 
percebido pelo turista atual). 

A hospitalidade e o jeito de ser da população; 
Belo Horizonte é uma síntese cultural de Minas Gerais; 
A notoriedade internacional da cachaça; 
Gastronomia ampla e diversificada. 

BH – CAPITAL DE 
MINAS GERAIS 

Ser apenas o portão de entrada do turismo em Minas Gerais. 

Potencialidade turística do entorno;  
Projeção do INHOTIM nos cenários nacional e internacional. 

O ENTORNO Ser apenas o portão de entrada do turismo no entorno. 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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Tabela 129 - Análise SWOT – Pontos Fortes e Fracos do turismo de BH 
 

PONTOS FORTES FATOS PONTOS FRACOS 

Crescimento dos desembarques aéreos e rodoviários em 
relação à 2006 (indicadores de incremento fluxo); 
Ocupação hoteleira durante a semana; 
Melhoria da base de dados estatísticos; 
Existência de um plano para captação de recursos 
internacionais (PDITS/PRODETUR); 
Integração do turismo às políticas públicas municipais (Plano 
BH Metas e Resultados). 

O TURISMO EM BELO 
HORIZONTE 

Perda de posições nos rankings de eventos; 
O turista de negócios e eventos não aproveita os recursos 
turísticos de BH e entorno; 
Sistema estatístico ainda é insuficiente para monitorar os 
resultados do turismo e do Plano; 
Falta estratégia unificada ao turismo de Belo Horizonte 
(pública e privada); 
A população não conhece e não valoriza os produtos 
turísticos de Belo Horizonte. 

Crescimento global da oferta / estruturação de novos produtos 
turísticos em Belo Horizonte e no entorno; 
Exceto pelos eventos, a oferta turística de lazer de BH pode ser 
desfrutada o ano inteiro. 
Os produtos turísticos culturais tangíveis e intangíveis, com 
destaque ao Circuito da Praça da Liberdade; 
Esforços de roteirização, com destaque ao projeto Três Capitais 
de Minas; 
Rede de turismo de negócios e eventos e seus 
desdobramentos. 

PRODUTOS 
TURÍSTICOS 

Belo Horizonte não tem produtos estrela; 
A oferta da Feira de Artesanato da Afonso Pena cada vez 
mais comercial; 
Situação atual das estruturas físicas do Complexo da 
Pampulha; 
Não existe uma política formalizada e compartilhada de 
captação de eventos; 
Baixa capacidade física de ampliação do segmento de 
eventos (espaços saturados); 
Desarticulação da cadeia produtiva. 

Melhoria dos equipamentos e serviços turísticos (apontado 
Índice de Competitividade); 
Incremento quantitativo e qualitativo da oferta hoteleira; 
Novo centro de convenções*. 

EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS 

O serviço de receptivo turístico não esta preparado para 
vender a cidade; 
Os serviços de informação turística não chegam 
adequadamente ao turista. 

Incremento da oferta aérea para BH; 
Relativa melhoria da mobilidade aeroporto-BH; 
Melhoria das condições do aeroporto de Confins; 
Linhas turísticas*. 

ACESSIBILIDADE E 
CIRCULAÇÃO NO 

DESTINO 

Sinalização turística deficiente; 
As condições atuais de mobilidade e trânsito são uma 
negação da imagem de cidade planejada. 
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PONTOS FORTES FATOS PONTOS FRACOS 

Website turístico; 
Imagem positiva percebida pelo turista atual: a cidade em seu 
conjunto (pessoas – “paisagens/ cenários/ 
conjuntos arquitetônicos” – gastronomia – bares – cena 
cultural); 
Alto índice de conhecimento da marca pelo turista atual. 

COMUNICAÇÃO, 
IMAGEM E 

COMERCIALIZAÇÃO 

Presença limitada no trade turístico emissor**; 
Vulnerabilidade da marca atualmente usada para representar 
o turismo***; 
Baixo “custo x benefício” percebido pelo trade; 
Ainda não há uma imagem formada do destino no imaginário 
dos públicos interno e do mercado; 
Baixo orçamento para investimento no consumidor final. 

 
* Ainda não está pronto, portanto é um ponto forte para o futuro.  
** Emissor para Belo Horizonte. Os produtos turísticos de BH não são vendidos regularmente pelas operadoras e agências do mercado.  
*** É marca institucional de Belo Horizonte e não uma marca de destino. 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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6.2 O grau de aproveitamento Turístico 

 

 

O grau de aproveitamento é calculado a partir da relação do valor 

potencial e do valor real para o marketing, com os critérios “notoriedade” e 

“concentração de oferta”, conforme metodologia apresentada no capítulo à situação 

da oferta turística de Belo Horizonte.  Esta análise permite definir 

quantitativamente o aproveitamento atual do conjunto de produtos de Belo Horizonte 

selecionados pelo Plano Horizonte. No âmbito do marketing este aproveitamento 

corresponde à relação entre o potencial e o grau de conhecimento e penetração da 

oferta global de BH no mercado turístico bem como de atividades estruturadas que 

garantam o maior tempo de permanência do visitante e os maiores gastos. 

O índice de aproveitamento do portfólio atual foi calculado da mesma 

forma que no Plano Horizonte e é dado pela média de aproveitamento de todos os 

produtos identificados. Não se deve estabelecer uma relação direta de queda ou 

aumento do índice de aproveitamento entre 2006 e 2013 uma vez que as 

composições dos dois portfólios são diferentes e o segundo engloba muito 

mais itens. 

Em 2006 o grau de aproveitamento atual da oferta turística de Belo 

Horizonte foi de 58%. Em 2013, na composição apresentada, é de 47%.  

 

Gráfico 143 - Grau de Aproveitamento Turístico de Belo Horizonte 

 

Fonte: Chias Marketing. 

100% 

47% 

Aproveitamento máximo x Aproveitamento Atual em 2013 
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Houve uma mudança significativa na quantidade de produtos 

selecionados, sobretudo na categoria complementar, abrindo bastante espaço para 

diversificação e ampliação da oferta atualmente promovida e comercializada. O 

desafio será manejar estrategicamente este amplo portfólio a favor de tornar Belo 

Horizonte competitiva, combinando os produtos motivadores com os produtos 

complementares e, nos próximos anos, ampliar o aproveitamento global deste 

composto à medida que todos se tornarem “mais conhecidos”, melhor estruturados e 

comercializados na escala de sua potencialidade. 

Pela experiência da consultoria, um destino consolidado e que trabalha 

adequadamente sua comunicação nos mercados consegue atingir cerca de 80% de 

aproveitamento. Entretanto, apesar da boa visibilidade adquirida, começa ficar 

saturado caso não apresente novidades. 

 Qualquer mudança no portfólio, seja a retirada ou a introdução de 

produtos, gera um novo índice. Trabalha-se com o portfólio aprovado na Pesquisa 

de Produtos da Etapa 1 e reapresentado no capítulo 2. Fará parte da próxima fase 

do planejamento de marketing a tomada de decisão de se trabalhar 

estrategicamente, com o portfólio total ou parcial, ou até mesmo personalizá-lo por 

mercado, de acordo com os objetivos que serão definidos. 

 

 

6.3 Posicionamento atual 

 

 

Conforme a análise realizada, o posicionamento atual deduzido do 

destino Belo Horizonte é apresentado no mapa de posicionamento retratado na 

figura adiante. 

O modelo de mapa de posicionamento apresentado foi desenvolvido pela 

Chias Marketing e foi utilizado em planos de marketing no Brasil e no Mundo, 

incluindo o Plano Aquarela – Marketing Turístico Internacional do Brasil e o próprio 

Plano Horizonte – Marketing Turístico de Belo Horizonte.  

No modelo, dois grandes eixos definem quatro fatores que são as 

motivações das viagens turísticas: o eixo horizontal define os fatores natureza e 

cultura – que constituem os atrativos e as atividades derivados dos recursos 

naturais e culturais; e o eixo vertical define os fatores sensações e estímulos – ou 
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seja como são diferenciadas as vivências e experiências na atividade turística. 

Sensações são as possibilidades propiciadas pelo lugar e por sua gente, enquanto 

estímulos são aquelas atividades criadas pelo homem.  

Próximos a cada uma das extremidades e ponderando dois ou mais 

fatores, foram estabelecidos elementos e atividades motivacionais que caracterizam 

a oferta turística de Belo Horizonte. 

No Plano Horizonte, o posicionamento turístico do destino (em 2006) foi 

estabelecido com base na visão dos turistas atuais e dos diferentes profissionais que 

atuam no setor turístico da cidade. A opinião destes grupos ressaltou, sobretudo, os 

aspectos relativos ao eixo cultura/ sensações, e em proporção menor pelos 

estímulos, representados pelas opções de compras existentes. A imagem de Belo 

Horizonte era definida pela atratividade das atividades culturais, gente/hospitalidade, 

a arquitetura e patrimônio cultural, a oferta cultural da cidade e a gastronomia. 

 

Figura 24 - Posicionamento de Belo Horizonte em 2006 

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

Em função das diferentes metodologias das pesquisas base aplicadas, 

não é possível fazer a atualização sistemática do mapa de posicionamento de forma 

que seja possível comparar o peso dos valores percebidos. Dentre as principais 
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diferenças das pesquisas que não permitem o cálculo ponderado dos atributos 

estão: a pesquisa de opinião interna ser qualitativa em 2013 (e não quantitativa 

como foi em 2006), a pesquisa com o turista atual de BH considerou também o 

turista que veio exclusivamente à negócios. Além disso, foi aplicada a pesquisa com 

o trade emissivo, que não havia sido realizada à época do Plano Horizonte. 

Entretanto, as pesquisas de opinião demonstraram que os valores 

espontâneos captados pelos diferentes públicos em 2013 não diferem dos que 

haviam sido percebidos em 2006.  Como principal diferença está a percepção mais 

aguçada de Belo Horizonte como um destino de negócios e de eventos, sobretudo 

perante o público da própria cidade, e o maior destaque da sua oferta de eventos 

culturais perante as opiniões dos turistas atuais e a opinião interna. Estas 

observações geraram um mapa atualizado, apenas no que diz respeito aos 

atributos. 

 

Figura 25 - Posicionamento atual de Belo Horizonte 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

Além disso, a definição antecipada dos competidores de BH permitiu 

estabelecer um novo modelo de mapa de posicionamento, considerando não só os 
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aspectos percebidos de sua oferta como também sobre destinos com os quais está 

sendo comparada.  

Na Pesquisa da Concorrência, realizada na Etapa 1, a partir da análise da 

comunicação realizada por meio de pesquisa na internet, foi possível deduzir o 

posicionamento atual do destino Belo Horizonte em relação aos competidores 

estabelecidos, tendo como referência como cada um destes destinos tem se 

posicionado por meio de seu trabalho de comunicação.   

 

Figura 26 - Posicionamento comparativo de Belo Horizonte e seus concorrentes, 
deduzido a partir da análise da comunicação 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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1 O QUE QUEREMOS TER 
 

 

A visão de futuro e o posicionamento desejado estão diretamente 

relacionados à imagem que desejamos alcançar nos mercados. Neles estará o valor 

turístico que se pretende conquistar em contraponto ao valor de mercado que se 

obtém hoje. A seleção e cruzamento de produtos e de mercados, os objetivos e 

metas e os níveis de orçamento propostos devem estar alinhados a esta imagem ao 

passo que configuram elementos estratégicos chaves para a tomada de decisão dos 

líderes e gestores e, portanto, devem ser monitorados periodicamente. 

 

 

1.1 Visão de futuro 

 

 

A visão de futuro é entendida no Plano Horizonte como a expressão da 

imagem desejada para Belo Horizonte no mercado turístico no médio prazo. É, 

portanto, como se espera que o destino seja reconhecido no futuro. Este conceito foi 

preponderante para mapear a visão de futuro abordada pelos demais planos e 

programas, mesmo que com outras nomenclaturas.  

 

A Visão de Futuro para BH, segundo o Plano Horizonte (2006): 

No Plano Horizonte, sua formulação considerou o potencial apresentado 

pelos produtos turísticos, tangíveis e intangíveis, as características latentes do viver 

belo-horizontino e da própria cidade, traduzindo-se em um conceito: 

 

“BELO HORIZONTE É UMA CIDADE MODERNA E AVANÇADA QUE EVIDENCIA O 

JEITO MINEIRO DE SER. 

 

SUA CULTURA VIVA, SUA ARQUITETURA, A PRÁTICA DE ATIVIDADES NA 

NATUREZA, AS COMPRAS, A GASTRONOMIA E SUA VIDA AO AR LIVRE PERMITEM 

VIVENCIAR O AMBIENTE URBANO EM UM CENÁRIO TRANQUILO E SEGURO. 
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SUA LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGIA PROPICIA OPORTUNIDADES IMPERDÍVEIS PARA 

VISITAR SÍTIOS PATRIMÔNIOS DA HUMANIDADE E RESERVA DA BIOSFERA DA 

UNESCO.” (Plano Horizonte, 2006). 

 

A Visão de Futuro para BH, segundo o PDITS: 

O PDITS não definiu uma Visão de Futuro. As questões de imagem neste 

planejamento estão voltadas mais à análise da imagem atual, segundo a opinião do 

mercado atual e potencial, do que a definição de uma proposta objetiva de imagem 

para o destino Belo Horizonte, até por não constituir-se em um plano de marketing. 

No capítulo Estratégia de Posicionamento, entretanto, o PDITS consolida 

uma proposta conceitual baseada nos diferenciais e vantagens competitivas de Belo 

Horizonte, em que: 

 

BELO HORIZONTE: 

 

“TEM UMA LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA, COM CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE 

FAVORÁVEIS E BOA ESTRUTURA PARA O TURISMO. 

 

É UM IMPORTANTE PÓLO CULTURAL E DE NEGÓCIOS, QUE ASSOCIA DE FORMA 

SINGULAR: TRANQUILIDADE, CULTURA E HOSPITALIDADE, CARACTERÍSTICAS 

TÍPICAS DO INTERIOR DE MINAS; ATRATIVOS NATURAIS; OPÇÕES CULTURAIS E DE 

LAZER, COM DESTAQUE PARA SEUS CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS E TURÍSTICOS 

DA PAMPULHA E DA PRAÇA DA LIBERDADE; PROGRAMAÇÃO CULTURAL E DE 

EVENTOS, BARES E RESTAURANTES DE QUALIDADE, QUE OFERECEM A 

CULINÁRIA MINEIRA E GASTRONÔMICA DIVERSIFICADA. 

 

É A BASE PARA VISITAR CIDADES HISTÓRICAS E OUTROS ATRATIVOS CULTURAIS 

E NATURAIS DO ENTORNO.” (PDITS, 2010). 

 

 

1.2 Posicionamento turístico desejado 

 

 

Consiste no posicionamento almejado no mercado, como síntese da 

imagem turística projetada e de sua distinção com respeito à concorrência. Decorre 
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de uma proposta de evolução a partir do posicionamento atual identificado. Esta 

evolução poderá ocorrer por duas vias: por meio do marketing, ou seja, corrigindo e 

fortalecendo a comunicação sobre aspectos da oferta que o mercado ainda não 

captou; e por meio da melhoria ou estruturação de produtos, atuando, portanto, com 

interface ao desenvolvimento.   

 

O Posicionamento Turístico Desejado para BH, segundo o Plano 

Horizonte:  

O Plano Horizonte propôs um posicionamento para BH a partir de 

elementos que expressassem o que o destino tem de mais forte e singular e, 

portanto, o diferencia perante aos demais no mercado, sem que fosse feita uma 

alusão objetiva aos seus competidores diretos.  

Estes elementos foram definidos e posteriormente mapeados tendo como 

referencia 4 eixos cardinais que sintetizam fatores essenciais à experiência turística: 

natureza e cultura, sensações e estímulos, de maneira a criar um espaço mental 

próprio para a cidade no mercado turístico. 

 

Figura 27 - Posicionamento Turístico Desejado de Belo Horizonte, proposto pelo 
Plano Horizonte 

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

ESTÍMULOS 

Gente 

Beleza 

CULTURA 

NATUREZA 

Cenograf
ia 

SENSAÇÕES 

Gastronomia 

Tranquilidad
e 

Festas / Eventos 
Estilo de 

Vida 

Clima 

Arquitetura 
Patrimônio Histórico 

Oferta cultural 

Identidade 

Compras 

ESTÍMULOS 

Beleza 



 

994  

 

Assim, a proposta de posicionamento de Belo Horizonte concentra-se 

mais em aspectos de cultura e estímulos, expresso por uma imagem relacionada 

aos temas de cultura viva, caracterizada por sua gente, pela gastronomia 

peculiar, pela intensa oferta cultural; mas também da cidade moderna, com 

estilo de vida próprio, com excelentes opções de compras e eventos. 

 

O Posicionamento Turístico Desejado para BH, segundo o PDITS:  

O posicionamento estratégico proposto pelo PDITS baseou-se na seleção 

de fatores de atratividade que configuram atributos da localidade, classes de 

usuários pretendidos e diferenciação considerando os concorrentes - Rio de Janeiro, 

São Paulo, Curitiba, Brasília e as cidades históricas de Minas Gerais. Observa-se 

que o PDITS determinou os concorrentes em função da pesquisa com os turistas 

“efetivos” e potenciais, mas não estabeleceu ponderações e uma análise crítica 

sobre os destinos citados por este público.  

Como fatores de atratividade que configuram atributos de Belo Horizonte 

selecionou-se: atrativos principais, dentre os quais o Complexo Arquitetônico e 

Paisagístico da Pampulha, os eventos permanentes de dança, teatro e outros, e 

o Circuito Turístico da Praça da Liberdade; serviços complementares, 

especificamente bares e restaurantes com gastronomia diversificada; e 

localização central no País, com boa infraestrutura de acesso. 

A “classe de usuários pretendidos” foi determinada como turistas de 

“renda média alta”, de instrução universitária e faixa etária entre 24 e 47 anos.  

Sobre a diferenciação, considerando os concorrentes, destacou-se, por 

conclusão, após a análise da concorrência, “a necessidade de Belo Horizonte 

reforçar sua imagem perante os principais mercados emissores como cidade com 

localização central estratégica com condições de acessibilidade favoráveis e 

com opções para a realização de eventos e viagens a lazer, associando 

atrativos, cultura, serviços e equipamentos de gastronomia, entretenimento e 

hospedagem, além de constituir-se como base ideal para se visitar as cidades 

históricas e Minas Gerais”.  

Esta hipótese de diferenciação reproduz as mesmas visão de futuro e 

proposta de posicionamento estabelecidas anteriormente pelo Plano Horizonte e 

apontou linhas para serem trabalhadas pelo desenvolvimento: “infraestrutura e os 

serviços de transporte e de trânsito, em especial, além da demanda por mais 
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centros de convenções, devem ser mais bem trabalhados, já que são destaques 

nos destinos concorrentes“. 

 

 

1.3 Portfólio de produtos x mercados 

 

 

A composição do portfólio de produtos e mercados do Plano Horizonte 

considerou: primeiro, a seleção de produtos que serão fomentados e promovidos e 

de mercados-alvo; posteriormente, o cruzamento entre ambas as seleções de forma 

que fosse possível formular prioridades de atuação em uma escala de intensidade, 

no caso, de um a três estrelas, em que uma estrela é o mínimo e três estrelas é o 

máximo, conforme será melhor detalhado adiante. Esta prática se transformou em 

um elemento fundamental para a distribuição do esforço promocional a ser realizado 

pela Belotur para cada produto/mercado. 

Observa-se que quanto maior for o leque de produtos em que se deseja 

trabalhar e quanto maior for a seleção de mercados pretendidos, maior deverá ser a 

capacidade de esforço promocional e de gerenciamento do marketing, o que implica 

em um maior desafio para o órgão gestor em termos orçamentários, técnicos e de 

monitoramento. A consciência das limitações existentes nesse momento e o 

estabelecimento de prioridades são fundamentais para tornar a estratégia factível e 

eficiente. A revisão periódica do planejamento, por outro, lado permitirá evoluirmos 

com base nos resultados obtidos e, assim, vamos galgando mais mercados e mais 

produtos ao longo do tempo a partir de uma atuação notória. 

 

 O portfólio de produtos-mercados do Plano Horizonte: 

 

 Os produtos selecionados. 

 

Em função do leque das características dos produtos turísticos de Belo 

Horizonte, do posicionamento desejado e como estratégia para ampliar os usos 

atuais e o tempo de permanência do visitante, foi definida uma grade de 

produtos a partir da potencialidade existente na cidade e entorno.  
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O Plano definiu então 6 linhas de produtos: 

 TURISMO CULTURAL; 

 TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS; 

 TURISMO DE CIDADE; 

 TURISMO DE AVENTURA; 

 ECOTURISMO; 

 NICHOS DE MERCADO. 

 

Esta seleção de cada um destes segmentos de produtos baseou-se nos 

seguintes aspectos, conforme transcritos do Plano Horizonte: 

 

a) “A Capital Mineira é palco e berço de diferentes formas e expressões 

artísticas, para onde convergem os talentos de todo Estado. Alguns 

artistas belo-horizontinos são reconhecidos e prestigiados 

internacionalmente, com destaques na dança, no teatro, na música, 

nas artes plásticas e no design. A cidade oferece inúmeras festas e 

eventos culturais que associa o talento, as tradições e as diferentes 

manifestações da arte popular e erudita, proporcionando uma 

programação intensa, diversificada e muito qualificada. Em seu 

entorno, num raio de até 100 Km, ficam as principais Cidades 

Históricas mineiras e o mais expressivo acervo do Barroco brasileiro. 

São estes os aspectos considerados para a definição de um 

posicionamento de Belo Horizonte como destino cultural privilegiado”; 

b) “Belo Horizonte possui hoje uma das melhores estruturas para eventos 

de médio porte no Brasil, com equipamentos e serviços qualificados, 

com uma posição geográfica estratégica, condições que permitem 

ampliar a presença no segmento do Turismo de Negócios, através do 

crescimento no mercado de Congressos, Convenções e Feiras. A 

Cidade, ao valorizar os eventos associados ao perfil do 

desenvolvimento econômico do Estado e ao seu enquanto Capital, 

com a liderança científica e tecnológica, a exuberância e vitalidade de 

seu patrimônio cultural, pode estabelecer um diferencial neste 

segmento”; 
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c) “A Cidade se destaca em aspectos e características de uma metrópole 

contemporânea: uma ampla e diferenciada rede de serviços – 

entretenimento/lazer, compras, educação, medicina –; a estrutura 

urbana que valoriza os estilos arquitetônicos, espaços livres, praças, 

áreas verdes e a paisagem das montanhas; sendo absolutamente 

hospitaleira”;  

d) “Belo Horizonte e seu entorno oferecem um leque de ofertas para os 

amantes do turismo de aventura, com destaque para o voo livre, o off 

road, o treking, o rapel e a escalada, que são verdadeiras paixões do 

belo-horizontino, sobretudo os jovens”;  

e) “Parques na área urbana, mirantes naturais, jardins, serras, cachoeiras 

e o Parque Nacional da Serra do Cipó na Reserva da Biosfera da 

Serra do Espinhaço fazem de Belo Horizonte uma capital privilegiada 

na oferta de atividades de ecoturismo”; 

f) “Produtos altamente especializados e voltados para grupos específicos 

de mercado, com interesse focado. A oferta de serviços na área de 

saúde como a oftalmologia, a ortopedia, a cirurgia plástica, dentre 

outras, conquistaram um status de excelência, alcançando prestígio 

mundial entre os respectivos profissionais e estudiosos. Outro setor 

que se destaca é a moda belo-horizontina, considerada pela 

criatividade e originalidade de sua produção”.  

 

 Os mercados selecionados: 

 

A seleção de mercados-alvo considerou o critério de localização 

geográfica sendo:  

 MINAS GERAIS;  

 ESTADOS VIZINHOS;  

 RESTO DO BRASIL;  

 INTERNACIONAIS. 

 

As pesquisas apontavam Minas Gerais e os Estados Vizinhos como os 

principais mercados de Belo Horizonte. Essa tendência foi mantida, sobretudo em 
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função da importância do Sudeste no emissivo do turismo doméstico no Brasil. O 

Plano sugeriu que a ampliação da demanda ocorresse com forte ênfase no 

crescimento quantitativo e qualitativo, ou seja, mais turista que gerassem mais 

rentabilidade.  

Também, entendeu-se que seria importante aumentar a presença de 

visitantes de outros estados brasileiros, criando uma participação maior do “turista 

nacional” que residem em áreas mais distantes. Para tanto, seriam valorizados na 

promoção alguns segmentos específicos, em que Belo Horizonte apresenta maior 

potencialidade. Ainda, sugeriu-se a ampliação de estrangeiros focada nos mercados 

internacionais estabelecidos pelo Plano Aquarela, buscando maior otimização dos 

esforços promocionais a partir do alinhamento das políticas nacional e municipal.  

 

 O portfólio: 

 

As prioridades do portfólio foram estabelecidas em uma escala de 1 a 3. 

O cruzamento produto e mercado e a indicação de prioridades 

consideraram: os volumes por segmento, o tamanho dos mercados atual x potencial 

(ou seja, capacidade ampliação), o gasto médio do turista e custo de promoção 

segundo o mercado de origem.  

Observa-se que a indicação das prioridades apenas orienta a distribuição 

dos investimentos e esforços promocionais. Portanto, o fato, por exemplo, do 

mercado mineiro não ter, para nenhum produto, três estrelas, não significa que é 

“menos importante” do que os Estados Vizinhos ou os mercados internacionais, 

apenas que necessita de menor investimento promocional. 
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Figura 28 - O portfólio de produtos x mercados em 2006 

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

 O portfólio de produtos-mercados do PDITS: 

 

O PDTIS não define um portfólio inteligente de produto e por mercado, 

entretanto aponta segmentos de produto, perfil de turistas e mercados geográficos 

potenciais que foram verificados.  

A seleção dos segmentos de produtos abordada no capítulo 2.6.1.2 

Segmentação turística em Belo Horizonte, baseou-se nas seguintes conclusões do 

diagnóstico:  

“A oferta de produtos mais consolidados e de maior potencial turístico em 

Belo Horizonte, em seu conjunto, apresenta vocação e capacidade de atração maior 

para o segmento de turismo histórico-cultural, associado à arquitetura e museus, e o 

segmento de turismo de negócios e eventos, de natureza desportiva, gastronômica, 

de produtos e artístico-cultural, além de feiras”.  

“Destaca-se ainda a oferta de realizações técnicas e científicas, como o 

Zoo/Aquário e o Espaço TIM/Planetário, e de atrativos naturais, como o Conjunto 
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Paisagístico da Serra do Curral e o Parque das Mangabeiras, onde está sendo 

concebido um projeto turístico de grande impacto na atratividade do município. Estes 

produtos estão associados ao desenvolvimento dos segmentos de turismo 

pedagógico, de natureza e lazer”.  

“Complementarmente, os serviços e equipamentos de eventos, de lazer e 

de gastronomia dão suporte a uma configuração mais completa desses produtos, 

além de reforçar a vocação para o turismo de eventos e negócios (envolvendo 

eventos científicos, congressos e convenções, além de compras) e de cultura, 

associado ao lazer, simultaneamente”.  

“Em uma cidade como Belo Horizonte, o turismo cultural e o de lazer 

constantemente se interpenetram66”. 

“Belo Horizonte pode ainda explorar sua condição de base para explorar 

tanto os atrativos histórico-culturais quanto os atrativos naturais localizados nas 

cidades históricas e nos municípios próximos, reforçando seu apelo para estes 

segmentos de demanda turística”. 

A partir daí, em seu capítulo 2.6.1.3 Produtos e segmentos turísticos 

atuais e potenciais identificados como mercados meta, o PDITS conclui produtos e 

mercados, prioritários e secundários: 

 

 Produtos e mercados prioritários: 

 

“A base e o perfil da oferta turística de Belo Horizonte têm a capacidade 

de atrair fluxos turísticos majoritariamente regionais e nacionais interessados 

em cultura, eventos, negócios e lazer. Portanto, a elaboração de uma política 

para atrair fluxos de turistas estrangeiros tenderá a ser pouco eficaz e de baixo 

custo-benefício. O recomendável seria focar no mercado nacional – mais 

particularmente, nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais -, 

buscando atrair prioritariamente turistas dos segmentos de eventos e negócios e 

histórico-cultural, de forma associada ao turismo de lazer”.  

 

 

 

                                            
66

  Neste sentido , abordam o turismo cultural motivado por interesse estético ou histórico e o turismo 
de lazer com interesse recreativo, de participação lúdica ou o divertimento puro e simples. 
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 Produtos e mercados secundários:  

 

 “Outras motivações, como natureza; estudo, intercâmbio e pesquisa; 

tratamento de saúde e utilização de Belo Horizonte como base para conhecer 

outras cidades e atrativos têm importância muito pequena no cômputo geral da 

demanda atual do turismo em Belo Horizonte, embora possam atrair um número 

maior de turistas em face das condições favoráveis da oferta existente e da 

projetada pelo município e em seu entorno e da demanda potencial”. 

 “Também as regiões Nordeste e Sul do Brasil, por apresentarem as 

médias mais elevadas de gastos turísticos em Belo Horizonte e por terem fluxos 

turísticos pouco expressivos para a Capital mineira, são mercados potenciais a 

explorar, ainda que secundariamente”.  

 

 Concluindo: 

 

O PDITS definiu a associação destas prioridades ao perfil do turista de 

interesse, definido em aspectos sócio-demográficos: 

 “Os segmentos prioritários são o de turismo de negócios e eventos e o de 

turismo de cultura, associado ao lazer (sobretudo em fins de semana e nos meses 

de baixa ocupação), para um público de homens e mulheres prioritariamente 

entre 24 e 47 anos, com curso superior, renda bruta individual entre R$3.000,00 

e R$6.000,00 e renda bruta familiar acima de R$5.000,00, oriundo dos estados 

do Sudeste e, secundariamente, do Nordeste e do Sul”.   

 

 

1.4 Objetivos e metas para o turismo de Belo Horizonte 

 

 

O Plano Horizonte definiu os objetivos qualitativos e quantitativos (metas) 

para o turismo de Belo Horizonte tendo em vista a perspectiva temporal de 4 anos, 

ou seja, considerando uma evolução projetada no período de 2006 a 2010 

impulsionada pela implantação coerente do Plano de Marketing.   
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1.4.1 OS OBJETIVOS 

 

 

 Os objetivos para o turismo de BH, segundo o Plano Horizonte:  

 

O Plano considerou que, o que se pretendia com a estratégia de 

marketing proposta, objetivava atingir um cenário de mudança no turismo da cidade 

que, por sua vez, seria concretizado por meio dos objetivos projetados. Para tanto, 

definiu tanto objetivos que previam um incremento de turistas e receitas, mas 

também, na ausência da existência de um Plano de Desenvolvimento de BH, 

objetivos estruturantes que dariam suporte à implantação do planejamento de 

marketing.  

São eles: 

 Fazer crescer o número de turistas – nacionais e estrangeiros – acima 

da média brasileira; 

 Aumentar a média de permanência;  

 Melhorar a oferta atual de cultura viva; 

 Estruturar roteiros turísticos da cidade;  

 Potencializar a oferta de produtos e atividade ao “ar livre” e “noturna”; 

 Integrar as ações de Marketing da Belotur e do Convention Bureau. 

 

 Os objetivos para o turismo de BH, segundo o PDITS: 

 

O PDITS, por sua proposta e metodologia específica, previu um objetivo 

geral em que sintetiza seu enfoque técnico, e objetivos específicos de ordem 

“instrumental” e “finalística”, prevendo um horizonte temporal de implantação de 

cinco anos: de 2011/2012 a 2016/2017. Por ser um planejamento mais amplo do que 

o Plano de Marketing no que diz respeito às propostas e áreas de intervenção, 

possui objetivos mais abrangentes. Destaca-se em negrito os objetivos que podem 

ser fomentado diretamente por meio de ações coordenadas de marketing. 

 

 

 



 

 1003 

 

Os objetivos instrumentais são: 

 Aprimorar a estruturação do produto turístico, a partir da criação e da 

melhor qualificação dos atrativos, de espaços de eventos e de outros 

serviços e equipamentos turísticos, além de capacitar a mão de obra 

empregada e potencialmente empregável no setor, com a inclusão de 

desempregados e jovens; 

 Melhorar a divulgação e comercialização do produto turístico de 

Belo Horizonte, com foco simultâneo e segmentado no turismo 

cultural e de negócios e eventos;  

 Melhorar a infraestrutura e os serviços públicos, especialmente as 

condições de acesso ao município, de mobilidade urbana e de 

acessibilidade aos atrativos e equipamentos turísticos, o saneamento 

urbano, com especial foco na região da Pampulha, e a efetividade dos 

sistemas de segurança pública na cidade;  

 Fortalecer as instituições e a governança relacionadas à gestão 

do setor turístico;  

 Contribuir para o equilíbrio ambiental urbano e promover a 

sustentabilidade da atividade turística.  

 

Os objetivos finalísticos são: 

 Aumentar o fluxo turístico estadual, nacional e internacional para 

o município; 

 Aumentar o tempo médio de permanência do turista na cidade; 

 Aumentar as unidades habitacionais e o número de leitos; 

 Incrementar os investimentos por empresas e serviços turísticos 

privados e públicos; 

 Aumentar a receita do turismo; 

 Ampliar a receita tributária municipal oriunda das atividades turística; 

 Aumentar a renda derivada pela receita turística e pelos investimentos; 

 Aumentar o número de empregos gerados pela atividade turística.  
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1.4.2 AS METAS 

 

 

As metas traduzem e projetam quantitativamente o que foi estabelecido 

pelos objetivos qualitativos em relação ao incremento do turismo.   

 

 As metas para o turismo de BH, segundo o Plano Horizonte:  

 

As metas do Plano Horizonte basearam-se na perspectiva de 

crescimento de BH acima dos índices médios do mercado turístico brasileiro 

tendo em vista que poucos destinos nacionais dispunham de uma estratégia e uma 

atuação forte no marketing, o que favoreceria o destaque da cidade neste contexto. 

A expectativa era fazer crescer o volume de turistas nacionais e internacionais, 

aumentar a estadia ou permanência média do turista na cidade, ampliar o gasto 

médio diário e, assim, proporcionar um crescimento da receita global do setor.   

Foi projetado um crescimento superior a 60% no mercado 

internacional e de 25% no mercado doméstico, acumulado entre 2007 e o final 

de 2010. Isso representaria uma taxa média anual de crescimento superior a 

10,5% no receptivo de turistas estrangeiros e de 6% no receptivo de turistas 

brasileiros.  

Com base nas estimativas de volume “atual” de turistas, estimado entre 

1,5 a 2 milhões, elaborou-se a seguinte projeção: 

 

Figura 29 - Metas 2006-2010 para o turismo de BH 

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

2006 2010 

TURISTAS NACIONAIS 

TURISTAS ESTRANGEIROS 

TOTAL 

2.000.000 2.500.000 

310.000 500.000 

2.310.000 3.000.000 
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Tais metas foram condicionadas ao desafio de aprimorar a qualidade e 

trabalhar o posicionamento desejado com a estruturação dos novos roteiros e 

produtos que seriam sugeridos no Plano Operacional. Neste contexto, foram 

também estabelecidas metas proporcionais por segmento turístico e mercado 

prioritário, que uma vez atingidas transformariam Belo Horizonte em uma referência 

do turismo no país, especialmente no segmento de turismo cultural.  

Considerando o quadro atual de motivações e motivos de viagem do 

turista que visita Belo Horizonte, a expectativa era estimular uma transformação na 

imagem da cidade e das atividades que ela suscita e oferece, que se concretizariam 

na atração de novos públicos.   

Foram também estabelecidas metas de incremento da receita. 

Considerando o gasto médios diário do turista estrangeiro como doméstico no Brasil 

(conforme dados disponibilizados na Caracterização e Dimensionamento do Turismo 

Internacional no Brasil e na Caracterização e Dimensionamento do Turismo 

Doméstico - FIPE/Ministério do Turismo) e observando também as informações de 

gastos do turista atual de Belo Horizonte (de acordo com os dados do levantamento 

do Gauss Estatística e Mercado para a Belotur utilizados como referencia no Plano 

Horizonte), a expectativa era dobrar a despesa média diária per capita do turista 

estrangeiro e elevar a do turista brasileiro em 2,4 vezes, o que provocaria um 

incremento direto na receita, conforme especificado abaixo.   

 

Figura 30 - Metas de estadia, despesa e receita 2007-2010 

  

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

 

ESTADIA MÉDIA: 3 NOITES 

DESPESA MÉDIA NACIONAL: R$ 180/DIA 

DESPESA MÉDIA INTERNACIONAL: R$ 400/DIA 

INCREMENTO DE RECEITA (2007-2010) 
 

R$ 581 MILHÕES 
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 As metas para o turismo de BH, segundo o PDITS:  

 

Os objetivos finalísticos do PDITS resultaram no estabelecimento de 

projeções para os próximos 10 anos (2010 a 2020), das quais foram consideradas, 

neste momento apenas as metas correspondentes aos objetivos destacados 

anteriormente em negrito (volume de turistas, estadia e receita). 

Todas as metas foram estabelecidas sob a perspectiva de três cenários, 

sendo: o pessimista, em que se considera que não se executa o PDITS BH; o 

realista, em que se executa o plano em um ambiente de expansão das atividades 

turísticas; e o otimista, em que se executa o plano em um ambiente de forte 

expansão, motivada por um contexto externo mais favorável do que o que havia sido 

observado em 2010. 

Para o aprimoramento do Plano de Marketing, o cenário pessimista foi 

descartado, pois se entende que o estabelecimento de metas em um planejamento 

pressupõe automaticamente a implantação do que está sendo proposto. Do 

contrário, seriam apenas projeções.  

Os cenários realistas e otimistas trabalhados pelo PDITS se diferenciam 

pelos seguintes fatores: a perspectiva de melhoria do desempenho da economia e 

do turismo em âmbito mundial, do ritmo de crescimento do setor no Brasil e do 

melhor aproveitamento da Copa e outros instrumentos de planejamento. O 

estabelecimento destes cenários implicou em uma projeção mínima e em uma 

projeção máxima respectivamente, para as metas de número de turistas e, por 

consequência, para as metas de receita. 

Sobre o volume de turistas, as metas consideraram: 

 O PDITS estimou para BH em 2010 o “fluxo atual” de turistas em 

BH de 2,26 milhões em 2010;  

 As metas de incremento basearam-se na segmentação do público por 

meio de transporte utilizado e não por mercado emissor de origem; 

 Consideraram-se os índices de crescimento da economia brasileira 

estimadas pelo FMI; 

 Foi ponderada a possível construção de um novo Centro de 

Convenções na cidade (que estaria ativo a partir de maio de 2014). 

Nesse sentido, levou-se em conta que 62% dos participantes de 
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eventos são turistas (dado levantado pela FGV em 2009, segundo o 

PDITS);  

 Considerou-se ajuste na série histórica em 2014 devido à projeção de 

aumento do fluxo de turistas da Copa que estarão na cidade; 

 O fluxo total de turistas em Belo Horizonte passaria então para 5 a 

5,4 milhões em 2020; 

 Espera-se que o número de turistas que visitarão Belo Horizonte em 

2014 varie entre 3,9 milhões e 4,1 milhões; 

 A taxa média de crescimento do número de turistas que visitarão 

Belo Horizonte variaria entre 8,22% a.a. e 9,2% a.a.; 

 Entretanto, este crescimento é fortemente influenciado por 2014, em 

que se espera que este número cresça mais de 40% em ambos os 

cenários;  

 No cenário realista, projeta-se crescimento de 5,68% em 2011 e 

4,43% em 2020; 

 No cenário otimista, estes números seriam 6,56% e 5,06%, 

respectivamente em 2011 e 2020. 

 

Sobre o tempo médio de permanência dos turistas na cidade: 

 

 Foi considerado como parâmetro inicial (referente a 2010) taxa média 

de 2,9 dias informada por hotéis e apart-hotéis, e a taxa média 

levantada na pesquisa de demanda efetiva realizada no âmbito do 

PDITS, de 7,4 dias (abrangendo todos os meios de hospedagem); 

 Pressupõem incremento de 5% dos turistas que vem a negócios e 

eventos a partir da implantação das ações planejadas no PDITS; 

 Espera-se que a permanência do turista que se hospeda em hotéis 

e apart-hotéis seja ampliada de 2,9 dias (em 2010) para: 3,2 em 

2014; 3,4 em 2017; 3,5 em 2020; 

 Em relação à taxa média de permanência considerando todos os 

meios de hospedagem, foi estimado incremento de 7,4 dias (em 

2010) para: 7,5 em 2014, 7,6 em 2017 e 7,7 em 2020. 
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Sobre a receita gerada pelo turismo: 

 Com base nos dados de gasto médio, permanecia média e fluxo 

estimado, o PDITS calculou que a receita gerada pelo turismo em BH 

foi de R$ 1,527 bilhões em 2010; 

 A elaboração das metas pressupôs que o gasto médio do turista na 

cidade, que foi estimado em R$ 91,40 pela pesquisa de demanda 

realizada no âmbito deste planejamento, permaneceria constante até 

2020. As metas anuais de receita variariam então, apenas em função 

das projeções de fluxo e estadia que foram definidas; 

 Estimou-se então que a receita gerada com o turismo atingiria de 

R$2,6 a R$2,8 bilhões em 2014; de R$ 3 a 3,3 bilhões em 2017; e 

3,5 a 3,8 bilhões em 2020.   
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2 O QUE VAMOS PROMOVER? 
 

 

A estratégia de promoção, sob a perspectiva do que vamos promover, 

deve resultar na criação de elementos visíveis da oferta promocional e da identidade 

turística de Belo Horizonte, que irão compor o conteúdo de todas as ferramentas 

promocionais, convertendo-se assim no fator de alinhamento entre todas as 

diferentes frentes de atuação, em todos os mercados. Ou seja, neste momento são 

definidos os instrumentos estratégicos centrais de toda a atividade promocional e de 

comunicação, tecnicamente constituídos por três elementos: o decálogo, a 

mensagem permanente e a marca turística.   

Trata-se de uma estratégia bastante específica do Plano de Marketing, 

pelo que dificilmente serão detectadas nos demais planejamentos a serem 

considerados, com o mesmo nível de estruturação com que foi abordado no Plano 

Horizonte.  

 

 

2.1 Pressupostos da estratégia de promoção do Plano Horizonte 

 

 

A estratégia do Plano prezou, portanto, pelo estabelecimento de uma 

comunicação integrada, marcada pela presença da mensagem global em todas 

as peças e ações, que assim se converte em um guarda chuva para todos os 

produtos a serem ofertados. 

A mensagem global é dada pelos conceitos inerentes ao decálogo e 

se expressa por meio da mensagem permanente e da marca turística. 

 

 

2.2 O decálogo 

 

 

O decálogo é o conjunto dos argumentos e dos valores que podem 

estimular a decisão do turista potencial a viajar para Belo Horizonte e é o elemento 
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central utilizado na formulação da mensagem global da promoção. É, portanto, a 

síntese temática que define a cidade, seus atrativos e sua diversidade. 

Conforme propõe o Plano Horizonte, o decálogo é derivado da valoração 

dos produtos atuais, da análise da imagem, do posicionamento desejado. Sua 

elaboração considera ainda as palavras, que na opinião do turista atual e trade 

turístico, explicam ou exprimem o que é Belo Horizonte.  

A denominação “decálogo” é meramente conceitual, é o conjunto de 

temas, de motivos condutores que expressam um destino, seu diferencial, sua 

identidade e, neste caso, a quantidade de argumentos é o menos importante.  

 

 Decálogo de BH, segundo o Plano Horizonte: 

 

Os seguintes aspectos foram decisivos na elaboração do decálogo de BH 

em 2006: 

 Verificou-se no levantamento que havia sido realizado pelo 

Gauss/Belotur a dificuldade do turista atual em definir com palavras 

chaves a cidade de Belo Horizonte, o que revelou também a imagem 

difusa da cidade como destino turístico; 

 Hospitalidade/aconchego haviam sido as palavras que receberam o 

maior número de menções e que, na opinião de 21% dos diferentes 

profissionais do turismo belo-horizontino, eram as que melhor 

sintetizam a Cidade, um atributo relacionado ao jeito de receber de 

sua gente; 

 8% destacaram a questão da culinária, utilizando as palavras 

sabores/saborosa;  

 Em seguida apareceram uma série de palavras relacionadas à 

natureza/meio ambiente (clima, montanha, natureza, belezas naturais) 

e outras relacionadas aos aspectos culturais da sociedade (tradição, 

tranquilidade, jovialidade, juventude, “mineiridade”, etc.). 
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O Plano então propôs 8 argumentos de promoção e para a “venda” de 

BH: 

IDENTIDADE BELO-HORIZONTINA 

Tradição, criatividade, jovialidade, tranquilidade. 

Um centro de intensa produção cultural, que inova, que se renova, sem 

romper com suas origens. 

 

GENTE 

Calor humano, afetuosidade, aconchego, beleza. 

 

ARQUITETURA 

A cidade planejada, que preserva sua história e se renova 

cotidianamente, antecipando os novos conceitos da arquitetura e do 

urbanismo. 

 

GASTRONOMIA 

Expressão da fartura e dos sabores de Minas, uma culinária que é a 

marca do interior do Brasil 

 

OFERTA CULTURAL 

Diferentes manifestações e expressões da arte se encontram e se fazem 

em Belo Horizonte. 

 

COMPRAS 

Moda, pedras, artesanato, a cachaça. Belo Horizonte oferece opções 

originais, um paraíso para quem busca autenticidade, beleza e 

diversidade.  

 

ESTILO DE VIDA 

Passear, admirar, comprar, beber, comer, divertir ao ar livre. A cidade 

encanta e surpreende, com alternativas para todos os gostos.  

 

ENTORNO  

História, arte, cultura, natureza. 
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Ouro Preto e Congonhas, Patrimônios da Humanidade, e a Serra do 

Espinhaço, Reserva da Biosfera.  

 

 Decálogo de BH, segundo o PDITS: 

 

O PDITS não faz alusão direta à formulação de um decálogo para BH. 

Entretanto, em seu capítulo 2.6.3.1. Fatores motivadores de visitação e imagens 

associadas ao destino sistematiza um conjunto de “imagens que devem ser 

enfatizadas por corresponder aos aspectos mais valorizados pela demanda efetiva e 

potencial associadas ao destino67”. Apesar das diferenças de enfoque técnico dos 

dois planos, considera-se uma série de atributos e/ou argumento que sintetizam o 

potencial de BH.  

 

São eles: 

“Hospedagem, atrativos turísticos, eventos e restaurantes, bares, 

diversão e lazer, que foram os elementos mais valorizados pela 

demanda efetiva pesquisada e que mais influenciaram sua viagem a Belo 

Horizonte”. 

 

“Hospitalidade, gastronomia e atrativos culturais, associados ao 

desejo de conhecer a história e a cultura da cidade como um todo, as 

cidades históricas, a programação cultural, os eventos e a culinária. Estes 

aspectos, de modo geral, foram bem avaliados por turistas potenciais e, 

como indicado pela pesquisa realizada, se revelaram como elementos 

cuja influência pode ser decisiva, desde que tenham melhor divulgação”.  

 

“Associação com Minas em geral, com destaque para sua história e 

culinária”.  

“Imagens de cidade grande, centro cultural e comercial e, ao mesmo 

tempo, acolhedora, arborizada e bela; cidade grande com tranquilidade 

e características de interior”.  

 

                                            
67

 Pg. 530 
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“Lagoa da Pampulha, com destaque para a Igreja de São Francisco e o 

Mineirão imagens de construções mais fortes ligadas à cidade e que 

podem ser reforçadas pelas imagens da Praça da Liberdade e da Serra 

do Curral”.  

 

“Cidade da moda”.  

 

“Cidade dos bares, da música mineira do Clube da Esquina e da 

música pop”.  

 

“Cidade da dança, imagem ainda não explorada, que pode ser 

promovida a partir da existência do FID, do Grupo Corpo e do Corpo de 

Baile do Palácio das Artes, dentre outros”. 

 

Soma-se a “proximidade e facilidade de acesso e a qualidade dos 

serviços, infraestrutura e a localização estratégica da cidade para eventos, mas 

de forma mais dirigida ao setor, aos promotores efetivos e potenciais e aos 

organizadores de eventos”. 

 

 

2.3 A mensagem permanente 

 

 

A mensagem permanente é o slogan que resume os argumentos e 

valores do destino. 

A intensidade e vitalidade da produção artística foi o principal diferencial 

de Belo Horizonte detectado no Plano de Marketing. A proposta então foi buscar um 

slogan que definisse uma cidade que vive e respira cultura e que tem esse traço 

como um estilo de vida. Uma cidade em que a cultura se manifesta cotidianamente. 

Neste sentido, a proposta da mensagem permitiria também sintetizar a vivência da 

cidade, a experiência de quem a visita.  
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Definiu-se então o slogan:  

“BELO HORIZONTE ONDE A CULTURA GANHA VIDA”. 

 

 

2.4 A marca turística de Belo Horizonte 

 

 

A marca turística é o elemento de identidade e reconhecimento nos 

mercados.  

Sobre a arquitetura de marca, o Plano Horizonte propôs: 

 A marca deveria funcionar como um guarda-chuva promocional e 

deveria estar presente em todas as ações e campanhas de Belo 

Horizonte;  

 Quando necessário, junto com outras marcas específicas dos 

promotores de cada ação, respeitadas as regras de aplicação e a 

distinção com marcas de assinatura;  

 Deveria ainda, estar compartilhada com a marca “Brasil”, agregando 

mais qualidade ao País na promoção do produto turístico nos 

mercados internacionais.  

 

Para a construção da marca turística de Belo Horizonte foi definido um 

briefing que simbolizou os principais aspectos a serem valorizados: 

 A primeira ideia foi a de manter a identidade, na mesma linha em 

que trabalham outras cidades líderes. O nome Belo Horizonte deve 

ser incorporado como elemento de percepção e reconhecimento; 

 A segunda ideia referiu-se às cores do desenho. Neste sentido, 

observou-se que os turistas atuais viam Belo Horizonte com a 

combinação preponderante de verde e azul, em menor escala 

nuances de amarelo, branco, vermelho, cinza e preto. Nas reuniões 

de opinião interna com o trade turístico e com os diferentes 

segmentos envolvidos diretamente com a atividade turística foi 

pedida a sugestão de três cores que para eles identificam Belo 

Horizonte. No resultado destacaram o verde, o vermelho com tons 
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ferruginosos (dióxido de ferro) e o azul. O desenho da marca teria 

então que mostrar o verde das montanhas, o vermelho ferro da 

terra e o azul dos painéis de Portinari e do céu belo-horizontino; 

 O desenho da marca deveria ser traçado por um artista, 

valorizando a imagem do centro produtor de cultura e arte, e 

deveria incorporar os elementos que evidenciam a modernidade de 

Belo Horizonte – as formas da arquitetura de Niemeyer e o traço 

original das ruas do centro; 

 A tipologia aplicada ao nome Belo Horizonte deveria ser moderna, 

elegante e o slogan em letra cursiva manual, humanizando o traço. A 

cor a ser utilizada deveria ser o preto, visando legibilidade e requinte.  

 

Como resultado deste processo, foi desenvolvida a primeira marca 

turística de BH, pelo artista plástico mineiro Carlos Bracher. 

 

Figura 31 - Primeira marca turística de Belo Horizonte 

 

Fonte: Arquivo de imagem do Plano Horizonte 2006. 

 

Passados alguns anos, a marca turística então utilizada exclusivamente 

para este fim foi substituída na Comunicação turística por uma marca criada para 

fins institucionais, representativo da cidade e não apenas do turismo de Belo 

Horizonte e que passou a posicionar o destino como “Belo Horizonte, Minas Gerais”.  

 

Figura 32 - Marca de Belo Horizonte 

 

Fonte: Arquivo vetorial cedido pela Belotur. 



 

1016  

 

Conforme estabelece o Manual de Identidade Visual da Marca 

Institucional de Belo Horizonte, este novo desenho tem os seguintes pressupostos 

conceituais: 

 A marca procura recuperar a simplicidade e a leveza do traço de 

Niemeyer num contexto mais moderno e cosmopolita, como a imagem 

da cidade que queremos; 

 A principal obra de Niemeyer, a Igreja de São Francisco na Pampulha, 

conhecida nacionalmente como uma referência de Belo Horizonte, 

aparece representada; 

 A Igreja surge em traços estilizados que também remetem às 

montanhas de Minas e à Serra do Curral, que circunda a cidade e é 

outro de seus símbolos; 

 As cores utilizadas – o azul, verde, amarelo e vermelho – carregam o 

simbolismo de integrar as cores de Minas e do Brasil ao mesmo 

tempo, harmonizam-se as cores do brasão de BH com a marca 

turística do Brasil, a Marca Brasil; 

 A aplicação da marca em cores vivas procura retratar a pulsação de 

uma cidade produtora de conhecimento e de cultura, integrada ao 

mundo moderno. O nome da cidade, escrito em letra cursiva, integra-

se ao traço da marca, ao traço do arquiteto.   
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3 ALINHAMENTOS PARA A ELABORAÇÃO DAS NOVAS 
ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA O TURISMO DE BELO 
HORIZONTE (ETAPA 4) 

 

 

A reunião de trabalho com a equipe da Belotur gerou alguns alinhamentos 

que serão considerados na próxima etapa para a atualização das estratégias de 

marketing para o turismo de Belo Horizonte. 

 Horizonte temporal das estratégias de futuro: 2015-2020. As 

estratégias de produtos, mercados, objetivos e metas deverão ser 

revisadas a cada 2 anos; 

 Conceitos e diferenciais a serem trabalhados para a Visão 2020: 

o Localização estratégica para quem vista e para atender diferentes 

mercados / O principal diferencial de Belo Horizonte é a localização 

estratégica no Brasil (entre as regiões Norte, sul, leste e oeste; 6 

fronteiras; território de passagem); 

o Centro diversificado de serviços e de negócios e eventos; 

o Qualidade, inovação e criatividade: uma cidade moderna, renovada 

pela economia criativa (moda, design...); 

o Produção cultural (artesanal, musica, etc.); 

o Síntese cultural de Minas Gerais / evidência do jeito mineiro; 

o Ocupação dos espaços urbanos (vida ao ar livre); 

o Cidade com qualidade de vida; 

o Sustentabilidade (introduzir o conceito); 

o Turismo de negócios e eventos; 

o Incorporação de conceitos que estão sendo trabalhados pelos 

parceiros (MGTI, Prefeitura, etc.). 

 Produtos e mercados: 

o Deverão ser selecionados mercados prioritários e o mercado 

internacional será objeto de posicionamento para eventos 

internacionais/ mercados da Copa/ Jogos Olímpicos: Argentina, 

Inglaterra e talvez Chile (outras seleções possíveis); 
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o Definir uma estratégia de captação de eventos que inclua o segmento 

MICE (meeting, incentives, conventions and exhibitions) de eventos 

corporativos e técnicos científicos, e eventos esportivos; 

o Incluir o segmento de incentivos; 

o O turismo cultural e de lazer serão tratados conjuntamente; 

o Detalhar os mercados geográficos, que devem ser definidos de 

acordo com as melhores conexões aéreas; 

o Fortalecer os 16 Roteiros e ofertas. 

 A mensagem global / marca / mensagem permanente: 

A princípio se trabalhará com a identidade gráfica atual. Entretanto, a 

Belotur solicita uma avaliação técnica sobre o desenho gráfico a fim de que o 

assunto possa ser aprofundado, bem como identificar os principais erros de uso. A 

estrutura de comunicação deverá considerar a elaboração de mensagens 

específicas de linhas de produtos. 

 Objetivos: 

o Belo Horizonte se credenciar como um destino turístico para 

receber grandes eventos internacionais (MICE, esportivo...); 

o Ampliar a permanência e o fluxo turístico; 

o Ampliar as atividades do turista de negócios na cidade (aproveitar o 

lazer); 

o Melhorar os canais e a qualidade da informação turística ao turista 

na cidade (sistema integrado de informação) 

 Metas: deverá ser feito um estudo da memória de cálculo do PDITS a 

fim de atualizar o indicador 2013 e as projeções futuras considerando: 

o Fluxo internacional; 

o Previsão de incremento do gasto médio; 

o Expectativas sobre a taxa de ocupação da hotelaria (deverá considerar a 

taxa de ocupação e estadia em BH confrontada com a média de outras 

cidades brasileiras, para definir as expectativas de crescimento); 

o Eficácia dos equipamentos atuais para subsidiar o crescimento do 

destino no segmento de eventos. 
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FASE III – PLANO OPERACIONAL 
 

 

A terceira fase do Plano Horizonte responde a: “o que temos que fazer?”. 

Tem, portanto, um caráter eminentemente tático e define as atuações necessárias 

para viabilizar a estratégia estabelecida na Fase II.  

Enquanto a estratégia é abstrata e baseada em objetivos de longo prazo, 

a tática é concreta e elucida a melhor ação a ser executada de imediato. 

No Plano Horizonte, a Fase III estruturada da seguinte forma: 

Os Fundamentos do Plano Operacional, em que foi definida as diretrizes 

táticas de cumprimento da estratégia e foram detalhados os objetivos, 

metas gerais e específicas por linhas de produtos, mercados prioritários e 

os respectivos investimentos de marketing indicados na fase anterior; 

 

O Plano Operacional de Produtos, que organizou e definiu as ofertas a 

serem promovidas nos diferentes mercados, as linhas de produto e os 

segmentos de mercado, a partir da valoração do potencial, do grau de 

aproveitamento dos produtos turísticos “atuais” de Belo Horizonte e 

entorno, e da estratégia de promoção; 

 

O Plano Operacional de Promoção, em que se estabeleceram os 

programas, projetos e ações específicas que deveriam ser executadas 

nos anos seguintes. Por fim, detalhou-se as ações de marketing, os 

respectivos investimentos e cronograma de implementação.  

 

Diante deste enfoque técnico observa-se mais uma vez que o 

aprimoramento deste conteúdo adiantaria e seria sobreposto ao que está previsto 

nas Etapas 4 e 5 do Plano de Ações Estratégicas de Marketing para Belo Horizonte. 

Também, que as novas proposições devem ser feitas com base nas novas 

estratégias que serão definidas apenas posteriormente. 

Com isso, neste momento a consultoria se propôs a resgatar os conceitos 

inerentes ao Plano Operacional e a mapear as táticas de promoção e de produto, os 

programas, projetos e as ações de marketing que estão previstas para o turismo de 

Belo Horizonte para este ano (2014). Desta forma, tudo o que já está planejado pela 
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Belotur será o ponto de partida para as novas proposições de marketing nas Etapas 

pertinentes. 

Os principais desafios quando “se parte para a ação” é manter a 

coerência e a coesão nas diferentes frentes de atuação.  

No dia-a-dia de um órgão de gestão do porte e importância da Belotur, 

surgem uma série de novas “necessidades”, “demandas” e dificuldades técnicas e 

orçamentárias que costumam desviar o foco de atuação daquilo que foi estabelecido 

e aprovado no planejamento. No Plano Operacional, entretanto, cada “o quê” deve 

ter o seu “por que” e sua efetividade só poderá ser avaliada se for coerentemente 

implantada. Este é o fundamento básico e embora pareça um conceito óbvio, não é 

tão simples implantar. Por outro lado, é o que permite defender as propostas 

estabelecidas pelo planejamento e demonstrar a sua consistência aos tomadores de 

decisão, bem como captar apoio e investimentos.  

A dificuldade em se manter a coesão geralmente está associada ao fato 

de que as diferentes atuações estão dispersas em diversos programas, projetos, 

áreas técnicas e até instituições, embora, por vezes, sejam complementares e visem 

atingir objetivos comuns. É preciso, porém coordenar e integrar estes esforços para 

otimizar, direcionar coerentemente e até para poder avaliar os resultados dos 

investimentos de recursos financeiros e técnicos.  

Assim, o Plano Operacional do Plano Horizonte, com sua proposta de 

atuação integral e coordenada, aportou sua estrutura e metodologia, que foram 

resgatadas e utilizadas como referência para a elaboração deste mapeamento e 

para a integração das diferentes iniciativas previstas e planejadas. Desta forma, será 

facilmente percebido como as diferentes frentes de atuação estão inter-relacionadas 

e, a partir daí, será possível elaborar as propostas de ações que devem ser 

agregadas.  

Ressalta-se que o objetivo neste momento, contudo, não foi analisar 

os pontos de coerência, divergência e/ou complementaridade do que está 

planejado, nem suas relações com as fases anteriores do Plano Horizonte. 

Tampouco, apontar necessidades e avançar em novas proposições. Apenas 

estabelecer um ponto de partida para o trabalho que subsidiaria as próximas 

Etapas 4 e 5, com a inclusão das iniciativas já em andamento. 
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1 FUNDAMENTOS DO PLANO OPERACIONAL 
 

 

Os fundamentos operacionais são importantes para estabelecer as 

diretrizes táticas e para se chegar ao investimento necessário que permita atingir as 

metas estabelecidas na Fase II. 

 

 

1.1 Os fundamentos do plano operacional do Plano Horizonte  

 

 

Na Fase II do Plano Horizonte, referente à formulação da Estratégia, ficou 

estabelecido que a promoção turística de Belo Horizonte valorizaria seus principais 

produtos potenciais e incorporaria também a oferta existente em seu entorno, 

integrando toda área num raio de aproximadamente 100 quilômetros da cidade.  

Assim foi estabelecida a grade de produtos de Belo Horizonte, com a 

ordenação da oferta baseada em 06 linhas de produto:  

 

Figura 33 - Grade de Produtos do Plano Horizonte 

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 
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Cada linha de produto está ligada a um segmento de mercado 

diferenciado pela motivação principal da visita. E por sua vez, em cada linha de 

produtos foram selecionados os produtos específicos a serem promovidos, em 

função de seu Valor Potencial, que havia sido estabelecido na Fase I do Plano, em 

2006.   

Também foram definidos, de acordo com as informações sobre os 

mercados atuais e potenciais, considerados os elementos chaves da proximidade e 

da acessibilidade, os mercados geográficos prioritários, sendo: Minas Gerais, 

Estados Vizinhos, Resto do Brasil e Internacional (Plano Aquarela). 

Com base na dupla definição da Grade de Produtos e Mercados 

Geográficos Prioritários, considerando também as demandas e motivações 

turísticas, foi determinado um Portfólio de Produtos e Mercados. 

A avaliação do potencial turístico realizada na Fase I e as linhas de 

produto estabelecidas como prioritárias na Estratégia apontavam para o peso 

preponderante do “turismo cultural”, segmento que deveria responder pelo 

maior volume de visitantes, seguido pelo “turismo de negócios” que 

representam o grupo de viagens motivadas por “congressos, convenções e 

feiras”. O “turismo de cidade”, o “turismo de aventura”, o “ecoturismo” e os 

“nichos de mercado” também teriam participação importante na composição 

do leque de ofertas de Belo Horizonte.  

É bastante evidente a presença e posterior priorização dos produtos de 

negócios, convenções, congressos, feiras e visitas técnicas, e os nichos de mercado 

de excelência médica e moda, sem descartar os demais produtos. Conforme visto 

anteriormente, o PDITS também destacou essas linhas de produtos. Todos estes 

aspectos serão considerados nas próximas etapas, em especial na Etapa 5 em que 

serão elaboradas as “ações estratégicas para os produtos prioritários”.  

 

 VOLUME/META: 3 MILHÕES DE TURISTAS EM 2010 

 

Os objetivos de volume de turistas visavam determinar uma maior 

diversificação dos volumes por linhas de produtos (Turismo Cultural, Negócios e 

Eventos, Turismo de Cidade, Turismo de Aventura, Ecoturismo, Nichos de Mercado) 

e por mercado geográfico que culminaria do incremento global do fluxo turístico em 

BH.  
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Para avaliar o alcance das metas propostas foram estabelecidos objetivos 

específicos por linhas de produtos conforme os mercados prioritários. Entretanto, os 

indicadores disponíveis ainda não estavam alinhados à segmentação proposta na 

Fase II deste Plano. Este indicador deveria ser revisto e avançar conforme fossem 

realizadas as pesquisas propostas no próprio Plano. 

De acordo com as informações disponíveis sobre o perfil de consumo, 

gasto do turista atual e tarifas dos serviços oferecidos foram adotados os seguintes 

indicadores para a formulação do incremento de receita: 

 

 ESTADIA MÉDIA / META: 3 NOITES/ 4 DIAS 

 

Para a determinação desse período de permanência foi considerada a 

estadia atual do turista que utiliza a rede hoteleira e que fica em média 2 dias na 

cidade; a partir deste patamar, é factível uma evolução progressiva entre 2007/2010, 

alcançando em 2010 um período de estadia média de 4 dias, com 3 pernoites para o 

turista que utiliza os meios de hospedagem regulares.   

 

 GASTO MÉDIO/META: 

TURISTA NACIONAL: R$ 180,00 

TURISTA INTERNACIONAL: R$ 400,00 

 

Para o estabelecimento das metas de receita foram considerados os 

gastos médios diários por pessoa, que incluíam hospedagem, alimentação, compras, 

diversão, atividades esportivas, etc.; e é diferenciado conforme a origem do turista, 

se brasileiro ou estrangeiro. Os dados disponíveis permitiram estimar que em 2006 o 

visitante nacional gastava individualmente em média R$ 133, para o turista 

internacional esse valor equivalia a R$ 300.   

A projeção foi feita considerando que, com a implantação do Plano,  

esses gastos médios poderiam ter um crescimento real no período, atingindo os 

patamares estabelecidos como meta. 
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 RECEITA/META: R$ 1,96 BILHÕES EM 2010 

 

De acordo com as estimativas acerca do volume turístico total e 

considerando o patamar de gasto médio diário individual do turista nacional e do 

turista estrangeiro, calculou-se que a receita atual do turismo belo-horizontino gira 

em torno de R$ 739 milhões, a partir do qual são feitos os estudos de evolução da 

receita total:  

 

Tabela 130 - Metas de evolução da receita turística 2006 – 2010 
 

ESTIMATIVA DE EVOLUÇÃO DA RECEITA TURÍSTICA POR MERCADO 
(EM REAIS) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Turistas Nacionais 540.153.006 632.341.071 752.044.362 976.764.322 1.360.815.859 

Turistas Estrangeiros 199.607.760 241.445.546 304.321.991 418.640.349 600.198.058 

 739.730.766 873.786.617 1.056.366.353 1.395.404.671 1.961.013.917 

 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

A partir das projeções de estadia e permanência, a receita turística de 

Belo Horizonte deveria evoluir da seguinte forma: 

 O volume turístico no ano de 2010 seria aproximadamente 28% maior 

do que o atual; 

 A receita turística no ano de 2010 seria mais do que o dobro da atual; 

 O incremento de receita no período de 2007-2010 será de R$ 581 

milhões.  

 

 O INVESTIMENTO EM MARKETING NECESSÁRIO 

 

Para o cálculo do investimento em marketing necessário (ideal para que 

se possa atingir as metas) foram adotados os indicadores gerais:  

 A “recomendação” da OMT de aplicar em marketing o equivalente a 

2% da receita gerada pelo turismo.  

 A experiência da consultoria na preparação dos planos de marketing 

nos levava a recomendar um investimento de 1,8% sobre o incremento 

de receita. 
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De acordo com as metas e estimativas formuladas na Fase II do Plano 

Horizonte, o incremento de receita no período de 2007-2010 seria de R$ 581 

milhões e o investimento em promoção seria de R$ 10,4 milhões distribuídos ao 

longo dos 4 anos, o que equivaleria a R$ 2,6 milhões de investimento por ano 

entre 2007 e 2010. 

Foi definida uma política de distribuição orçamentária que estabeleceu 

critérios objetivos de investimento por mercados e linhas de produtos, considerando 

não apenas os objetivos quantitativos, mas também os custos de promoção nos 

diferentes mercados e a receita gerada por cada linha de produto. 

O portfólio de produtos-mercados estabelecia as prioridades da ação 

promocional no período 2007-2010. E, desta forma, se constituiu no principal 

instrumento para distribuição do esforço promocional por produtos e mercados, 

sendo a referência para o modelo de ordenamento dos investimentos em marketing. 

 

 A MENSAGEM GLOBAL QUE VAMOS PROMOVER: 

 

Corresponde à apresentação geral de Belo Horizonte como destino 

turístico e é na realidade, uma mostra de toda a riqueza turística da capital mineira e 

deve funcionar como um guarda-chuva capaz de suscitar nos turistas potenciais e 

atuais, e na própria comunidade belo-horizontina, o interesse pela cidade e por seus 

produtos específicos.  Consolidar esta mensagem seria o pressuposto da 

implantação da comunicação, tanto por meio das ações de suporte como de 

promoção propriamente ditas. 

 

Conforme definido na estratégia está concretizado pelos elementos: 

Decálogo + Marca + Mensagem Permanente 

 

A construção e consolidação destes elementos seriam de longo prazo, 

contínuas e, no caso da marca, também permanente. Não se deve confundir com 

conteúdos e mensagens para campanhas publicitárias que, embora devam se 

inspirar nessa proposta, são variáveis, dinâmicos e empregadas por períodos curtos 

(de cerca de 1 ano), com objetivos específicos.  
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1.2 Fundamentos operacionais para as Etapas 4 e 5 

 

 

Na reunião de trabalho do dia 9 de dezembro, ficou acordado com a 

Comissão de Acompanhamento que o plano de ações de marketing seria elaborado 

no horizonte temporal de 2 anos, portanto de 2014 a 2016. Após este período o 

mesmo deverá ser avaliado, revisado e atualizado, conforme as dinâmicas 

comerciais vigentes. O próprio plano de ações deverá prever mecanismos de 

monitoramento e de renovação periódica.  

Além disso, o plano operacional deverá considerar as novas dinâmicas de 

mercado. No contexto atual temos gerações muito diferentes de clientes convivendo 

em um mesmo momento, com demandas de produtos e canais de venda muito 

diferentes, aos que é preciso dar resposta de forma eficaz nos próximos anos. Isso 

significa investimentos em tecnologia e capacidade de diferenciação. Os destinos 

turísticos precisam mostrar sua versatilidade.  

Alguns pressupostos que o Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

deverá considerar: 

 Monitoramento de esforços e resultados: o sistema estatístico 

atual não é ideal. Entretanto, monitorar esforços e mensurar 

resultados é fundamental. Assim, precisamos assumir o compromisso 

de aprimorar o sistema estatístico atual mas também estabelecer 

uma base de dados e indicadores para mensurar o crescimento e 

a evolução a partir dos esforços que serão aplicados. 

 O mercado de negócios, o mercado de eventos (MICE) e o 

mercado de lazer: Será necessário diferenciar as diferentes 

formas de aproximação do mercado, considerando as 

especificidades de sedução, comercialização, posicionamento 

competitivo de Belo Horizonte e oferta em cada um dos segmentos. 

 Comunicação x promoção x comunicação institucional: é preciso 

diferenciar os objetivos dos trabalhos de comunicação, 

promoção e comunicação institucional. A comunicação constitui-se 

da formação de uma imagem do destino para sedução e motivação. 

Estabelecer uma identidade para a cidade é uma estratégia de 

sedução fundamental, independente do público-alvo e do segmento 
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que se deseja atingir.  Trabalhar sob a promoção objetiva colocar os 

produtos para serem comercializados. Para tanto são selecionados 

diversos ativos, de acordo com o público-alvo e mercado que se 

deseja atingir. Já a comunicação institucional consiste em fortalecer a 

imagem da Belotur e do turismo de Belo Horizonte perante os 

públicos internos (comunidade, parceiros, o trade belo-horizontino) e 

sensibilizar a comunidade para a atividade. É um trabalho 

complementar, pois não gera resultados diretos à atividade.  

 Mensagem permanente x mensagem de campanha: Outra 

diferenciação necessária é que a mensagem permanente está 

associada à identidade do destino (associada à sua marca gráfica) e, 

portanto, ressalta seus diferenciais e exige um trabalho de longo 

prazo (não deve mudar) para que seja reconhecida e consolidada. É o 

trabalho de branding. A mensagem permanente, entretanto, não 

exclui a existência de mensagens específicas a serem trabalhadas em 

curto prazo com objetivos comerciais e promocionais específicos para 

um determinado período. São as mensagens tema das campanhas 

publicitárias. 
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2 PLANO OPERACIONAL DE PRODUTOS 
 

 

2.1 O plano operacional de produtos do Plano Horizonte 

 

 

Na Fase I do Plano Horizonte, em 2006, foi diagnosticado que o uso 

turístico de Belo Horizonte estava restrito a alguns pontos específicos. Também foi 

identificado também que o trade profissional e a comunidade em geral atribuíam 

pouca importância aos atrativos da cidade. Assim, o Plano Operacional de Produtos 

teria a tarefa de melhorar os produtos atuais e estabelecer indicadores para a 

estruturação de novos produtos. 

A proposta foi valorizar os recursos mais importantes o que permitiu 

selecionar e estabelecer 4 programas de estruturação e organização da oferta que 

deveriam ser implantados pela Belotur.  

 

Tabela 131 - Programas e ações de Produtos do Plano Horizonte 
 

PROGRAMAS AÇÕES OBJETIVOS 

LINHAS DE 
PRODUTOS 

Definir, caracterizar e 
estruturar as linhas de 
produtos turísticos de 
Belo Horizonte 

Criar os bureaux de produtos para organizar, 
estruturar e qualificar as atividades dos diferentes 
segmentos; 
Capacitar as empresas de receptivo para o 
atendimento dos públicos especializados e para 
conhecer a oferta existente. 

ROTEIROS 
TURÍSTICOS 

Selecionar os atrativos 
por área geográfica e 
motivação 
 

Estabelecer roteiros regulares que possibilitem um 
melhor aproveitamento da cidade e dos seus 
atrativos para passeios guiados e autoguiados; 
Capacitar as empresas de receptivo para 
apresentar adequadamente a cidade; 
Ampliar e qualificar a sinalização in situ para 
melhorar a acessibilidade aos produtos turísticos  

ROTEIROS 
TURÍSTICOS NO 
ENTORNO DE 
BELO HORIZONTE 

Definir e caracterizar 4 
roteiros turísticos  
 

Ampliar a oferta turística de Belo Horizonte 
incorporando os principais atrativos localizados no 
entorno; 
Estabelecer ações de cooperação e parceria entre 
as Prefeituras e Secretarias de Turismo 
envolvidas; 
Fortalecer o Programa de Regionalização do 
Ministério do Turismo 

PACOTES 
TURÍSTICOS 

Estruturar os pacotes 
turísticos de Belo 
Horizonte e seus 
respectivos mercados 
 

Ampliar o período de estadia média; 

 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 
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Abaixo foram resgatados os conceitos que nortearam o entendimento e 

seleção das linhas de produtos priorizadas no Plano Horizonte. 

 

P1 AS LINHAS DE PRODUTO DE BELO HORIZONTE 

 

O turismo especializado ou segmentado é uma derivação do conceito de 

special interest travel, que surge em decorrência do amadurecimento do mercado 

turístico, da demanda de um público mais experiente e mais exigente.  No contexto 

do marketing, a segmentação turística é compreendida como um instrumento de 

organização da promoção para os diferentes públicos e é definida pela natureza 

intrínseca ao próprio atrativo, em função das atividades preponderantes e 

motivadoras do fluxo turístico. Assim, a organização em linhas de produtos é uma 

ferramenta de ordenamento para o mercado, pois permite a classificação dos 

produtos e atividades estruturados para uso do público.  

Com base nos estudos de mercado e nas estimativas dos volumes de 

viagens por segmento turístico estabeleceu-se uma caracterização das linhas de 

produtos turísticos de Belo Horizonte, onde são considerados os aspectos 

diferenciais e a potencialidade geral. No entanto, é importante destacar que algumas 

áreas de interesse apresentam importantes pontos de confluência com outras e, 

muitas vezes, se confundem, sendo diferenciadas apenas pelo fator de motivação 

efetiva da viagem.  

Outro aspecto importante a ser considerado na estruturação dos 

segmentos turísticos é a transversalidade com outras áreas afins, que não são 

necessariamente diretamente vinculadas ao turismo, mas que exercem grande 

impacto no setor. Isso ocorre com as diferentes manifestações da cultura, com o 

meio ambiente ou mesmo com temas mais especializados, mais focados. Assim este 

Programa, além do objetivo fim, que é ampliar e qualificar as atividades turísticas, 

estabelece as diretrizes para a gestão partilhada dessas áreas e setores, no sentido 

de somar esforços para o desenvolvimento de ações de interesse comum.   
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Figura 34 - Linhas de Produtos do Plano Horizonte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

 

P1. A1 TURISMO CULTURAL 

 

Caracterização 

Turismo cultural pode ser definido como a viagem a lugares distintos da 

sua residência habitual de pessoas interessadas em conhecer outras culturas, 

costumes e tradições diferentes dos seus e a contemplar bens materiais e imateriais, 

principalmente aqueles relacionados com a história e arte do lugar escolhido.  

O turismo cultural engloba atrativos do patrimônio tangível e intangível, 

incluindo também atividades e vivências culturais, bem como programas focados nos 

costumes de determinado povo ou região. Este segmento turístico proporciona ao 

visitante mergulhar e desfrutar do estilo de vida de uma determinada sociedade, das 

áreas de entorno e dos aspectos que determinam sua identidade e caráter.  

No mundo globalizado, em que predominam ofertas “padrão” em termos 

de serviços e equipamentos turísticos, abrem-se novas e esperançosas 

possibilidades de diversificação da oferta turística a partir dos diferenciais culturais 

de cada destino. Neste contexto a diversidade cultural, como fonte de intercâmbio, 

de inovação e criatividade é elemento fundamental para o turismo em geral e para o 

segmento cultural em particular, por agregar novos valores e possibilidades de 

experiências.   

CONGRESSOS, CONVENÇÕES E FEIRAS 

TURISMO DE CIDADE 

CONGRESSOS, CONVENÇÕES E FEIRAS 

NICHOS DE MERCADO 

TURISMO CULTURAL 

TURISMO DE CIDADE 

TURISMO DE AVENTURA 

NEGÓCIOS 

ECOTURISMO 
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Nos estudos gerais publicados pela OMT e nas pesquisas específicas 

realizadas por alguns países, constata-se o crescente interesse pelo turismo cultural, 

tanto dos produtos da cultura erudita quanto da cultura popular. Em alguns destinos 

este segmento é determinante como motivador das viagens internacionais e em 

outros é considerado um fator diferenciador que agrega valor a produtos de sol e 

praia ou de ecoturismo, por exemplo.  

Uma das características marcantes da oferta turística de Minas Gerais 

está diretamente relacionada à sua cultura, que tem como marca o patrimônio 

artístico-arquitetônico das cidades barrocas, a diversidade do artesanato, a 

religiosidade e a rica gastronomia. Belo Horizonte, a capital planejada, é uma síntese 

de Minas, onde antigas tradições encontram ressonância em um ambiente 

culturalmente vivo, que encontram expressão no cotidiano urbano, na produção 

teatral, na música, na dança, na moda ...  

 

TURISMO CULTURAL EM BH 

Projetada para ser a nova capital de Minas e um símbolo da jovem República 
Brasileira, Belo Horizonte se distingue de outras cidades da mesma época pela 
diversidade dos estilos arquitetônicos que soube incorporar ao seu plano original, 
com destaque para a Pampulha, considerado o primeiro conjunto da arquitetura 
moderna no país e é, segundo Niemeyer, onde tudo começou.  
 
Belo Horizonte é um centro de produção artística e cultural. A cidade agrada aos 
amantes das artes plásticas, da música, do teatro, da dança, da literatura, do 
design... As atividades culturais estão espalhadas por toda parte.  
 
A tradição cultural belo-horizontina remonta a sua própria localização, no coração 
das Minas e entre as mais importantes cidades barrocas brasileiras. Desde os 
primeiros tempos suas ruas atraíram os jovens poetas do modernismo e hoje tem 
força e expressão em talentos como o Grupo Corpo, 1º Ato, Galpão, Giramundo, 
Milton Nascimento, Sepultura, Skank. 

 

P1. A2 NEGÓCIOS 

 

Caracterização 

Não é simples estabelecer o volume turístico do segmento dos 

Congressos, Convenções e Feiras; em muitos casos tratados genericamente como 

“eventos de negócios” ou ainda como “turismo técnico-científico”. Cada país trabalha 

com argumentos distintos na captação, na tabulação e interpretação dos dados 
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sobre a motivação da viagem do turista internacional. Em face das dificuldades 

apontadas para a definição deste segmento, optou-se naquele momento, pela 

utilização genérica do termo “Negócios”. 

O mais relevante é a excelente rentabilidade deste segmento turístico. 

Avalia-se que o gasto individual de viagem de um “turista de negócios”, como é 

comumente chamado, é em média o dobro de qualquer outro turista.  

No entanto, é importante diferenciar a pessoa que viaja para participar de 

uma feira, de um congresso ou de uma convenção, daquela que é obrigada a ir a 

uma cidade específica por obrigações profissionais, pois neste caso o destino é 

determinado pela área de atuação da empresa, não uma opção ou escolha de quem 

viaja. O motivo da viagem àquele lugar é trabalho/negócio, mas a decisão do 

destino da viagem deste turista não é passível de motivação. A motivação 

pode ser entendida, no contexto turístico, como aquilo que provoca estímulo, 

que desperta o interesse, a curiosidade; enquanto o motivo é a razão, a causa, 

a necessidade que obrigou a realização de uma viagem.  

Cabe ressaltar ainda que este segmento é complementar ao turismo em 

geral, na medida em que facilita a expansão e compartilha a mesma infraestrutura 

de serviços, proporcionando benefícios aos turistas e à comunidade local. Os 

estudos demonstram que as pessoas que viajam por negócio, podem prolongar sua 

permanência para usufruir das ofertas turísticas do lugar. 

 

NEGÓCIOS 

Destino privilegiado pela localização geográfica e pela infraestrutura urbana, dotado 
de serviços e equipamentos qualificados para realização de eventos de pequeno e 
médio porte. 
 
Belo Horizonte é uma cidade dinâmica que combina a liderança em setores da 
medicina, da odontologia, da tecnologia da informação e é uma referência na área 
do ensino e da pesquisa, com destacadas escolas técnicas e universidades. 
 
A Capital Mineira é o centro do principal polo de mineração do país, e é reconhecida 
ainda pela produção de uma moda original, pela rica cultura urbana e pela 
singularidade do patrimônio natural e cultural de seu entorno. 
 
Principais espaços para realização de eventos: 
Expominas 
Minascentro 
Serraria Souza Pinto 
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P1. A3 TURISMO DE CIDADE 

 

Caracterização 

O turismo de cidade pode ser definido como o conjunto de atividades 

específicas do contexto urbano, que despertam a curiosidade de pessoas de outros 

locais e assim resultam em um afluxo de viajantes. O turismo de cidade inclui 

amplos grupos de público, que mesclam diferentes motivações e interesses, abrange 

os participantes em congressos e eventos profissionais, os turistas culturais e 

esportistas, apreciadores de edifícios históricos, viajantes a negócios, assim como 

pessoas que visitam amigos e parentes. 

O turismo de cidade é fruto de uma demanda por viagens mais flexíveis, 

que envolvem experiências pessoais, sociais e culturais mais autênticas. Neste 

contexto as cidades se converteram em espaços privilegiados de atrações, lazer, 

entretenimento, serviços e produções culturais. 

Porque cada cidade é única, constitui-se singularmente e apresenta 

identidade própria. No espaço urbano afloram as formas, cores, sabores e odores, 

hábitos e costumes, tradição e memória. A leitura dessas marcas exprime o modo de 

pensar, desejar, desprezar ou escolher, se relacionar, sentir e se expor do povo da 

cidade. 

A partir da década de 1980, muitas cidades europeias passaram a incluir 

em sua agenda de planejamento institucional a promoção do turismo e a inserção 

das atividades turísticas no cotidiano urbano. Em 1991 foi fundada a European Cities 

Tourism (ECT), uma associação dos departamentos de turismo de cidade e das 

organizações de marketing urbano, que passou a monitorar e orientar o 

desenvolvimento desse segmento turístico no continente europeu.   

As cidades líderes passaram a elaborar planos estratégicos, programas e 

projetos urbanos, agressivas campanhas de marketing para a promoção em suas 

regiões, em seus países, e no mundo. As intervenções resultantes desse processo 

de planejamento turístico visam, quase sempre, a melhoria do ambiente das 

cidades, buscam a legibilidade urbana, de sua arquitetura, dos seus fazeres e 

possibilidades; procuraram transforma-las em locais agradáveis ao convívio; 

convertem suas potencialidades em atividades concretas para visitar, passear, 

comprar, dormir, comer... 
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 Por suas características intrínsecas, Belo Horizonte é uma cidade com 

relevante potencial para despertar o interesse de diferentes grupos de público em 

todo o país.  

 

TURISMO DE CIDADE  

Belo Horizonte é uma metrópole contemporânea, com uma ampla e diferenciada 
rede de serviços qualificados na área de saúde e educação, com uma estrutura 
urbana que valoriza os estilos arquitetônicos, os espaços livres, as áreas verdes, a 
paisagem das montanhas… e uma gente bonita e hospitaleira. 
 
Belo Horizonte é também um centro de moda, de gastronomia, de compras, de 
entretenimento, lazer, a cidade dos bares, capital da cachaça… 
 
Bairros residenciais e com variada oferta de entretenimento e lazer; 
Feiras ao ar livre 

 

 

P1. A4 TURISMO DE AVENTURA 

 

Caracterização 

A definição empregada pelo Ministério do Turismo estabeleceu como 

turismo de aventura a "prática de atividades de aventura de caráter não competitivo" 

no contexto turístico. Desta forma, compreende-se que as atividades de turismo de 

aventura são aquelas oferecidas comercialmente, usualmente adaptadas das 

modalidades esportivas de aventura, mas com caráter recreativo, envolvendo riscos 

avaliados, controlados e assumidos.  

De forma abrangente, o turismo de aventura no Brasil desenvolveu-se 

numa relação direta com turismo de natureza, em que as atividades acontecem 

preferencialmente em áreas naturais, em unidades de conservação e entorno. 

Dentro do ecoturismo, o segmento de aventura foi se diferenciando, adquirindo 

características próprias, diversas operadoras passaram a dispor de equipamentos e 

recursos humanos e a oferecer produtos para este novo mercado. Associações 

esportivas organizadas por modalidades também se desenvolveram, absorvendo 

uma parte da demanda de apoio e orientação aos praticantes.  

O crescimento do mercado do turismo de aventura foi rápido e 

abrangente. No Brasil, este segmento está amplamente disseminado, com uma 
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grande variedade de empresas e prestadores de serviço em todo o território 

nacional.  

As diferentes modalidades que caracterizam o turismo de aventura 

possuem definições que variam de região para região, de país para país. De modo 

geral, as modalidades mais oferecidas são as agrupadas de acordo com o espaço 

de realização e suas técnicas específicas, como por exemplo: 

 Ar: voo livre (asa delta, paraglider), balonismo, ultraleve; 

 Terra: treking, canionismo, espeleoturismo, arvorismo, técnicas 

verticais (rapel, tirolesa, montanhismo, escalada), expedições fora de 

estrada, bice-cross, ciclismo, cavalgadas; 

 Água: rafting, canoagem, acqua ride (boia cross), kitesurf e windsurf. 

 

TURISMO DE AVENTURA  

A geografia acidentada e as paisagens das montanhas atraem e desafiam os 
amantes da escalada, do canionismo, da canoagem, do treking, do off-road, da 
cavalgada, do voo livre, entre outros. Belo Horizonte e seu entorno oferecem 
inúmeras possibilidades para a prática do turismo de aventura:  

 Serra do Curral 

 Serra do Cipó 

 Serra da Moeda 

 Casa Branca 

 Macacos 

 

 

P1. A5 ECOTURISMO 

 

Caracterização 

O termo Ecoturismo surgiu na década de 80 e originalmente foi definido 

como "viagens para áreas conservadas, com o interesse específico de admirar, 

estudar e desfrutar da paisagem, de suas flora e fauna, como também das 

manifestações culturais que ali ocorrem”. (Hector Ceballos-Lascurain).  

Atualmente ecoturismo é definido como um segmento da atividade 

turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva 

sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da 

interpretação do ambiente, promovendo o bem estar das populações envolvidas. O 
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conceito mais objetivo de ecoturismo estabelece como o turismo responsável, 

aquele que preserva os atrativos e entorno, que busca promover o bem estar dos 

habitantes locais. 

Assim, ecoturismo tem sido usado para determinar diferentes produtos 

ligados à natureza, ao meio ambiente e aos conceitos de preservação dos recursos 

naturais. É um segmento especializado, no qual o turista tem sempre um interesse 

peculiar e está disposto a participar ativamente da sua viagem. O ecoturista procura 

atividades em contato com a natureza, a caminhada por trilhas ou a observação da 

fauna e da flora em seu habitat natural, por exemplo; porém mais do que admirar 

passivamente, ele busca um entendimento do “meio” que visita, quer explorar, 

descobrir e aprender, superar os limites aos quais está condicionado e as 

dificuldades que a natureza estabelece.  

O ecoturismo vem se destacando como o segmento que mais cresce nos 

destinos turísticos emergentes, como a África do Sul e a América Latina. 

 

ECOTURISMO 

No passado Belo Horizonte era conhecida como “cidade jardim” devido ao 
paisagismo de suas ruas e praças, mas tinha a maior proporção de árvores por 
habitantes do Brasil68.  
 
Parques na área urbana, mirantes naturais, jardins, serras e cachoeiras são convite 
ao contato com a natureza e suas deslumbrantes paisagens e seu entorno oferece 
inúmeras possibilidades para a prática de atividades como caminhadas, observação 
da flora, espeleoturismo.   

 Serra do Curral e Parque das Mangabeiras 

 Parque Nacional da Serra do Cipó 

 Parque Estadual do Rola Moça 

 A Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço 

 

 

P1. A6 NICHOS DE MERCADO 

 

Caracterização 

A percepção de que existem públicos com interesse especializado 

reconhece que poucas zonas de destinação turística têm potencial para motivar 

públicos em escala universal. Consequentemente, em lugar de desperdiçar os 

                                            
68

 Informação reproduzida do Plano Horizonte. 
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recursos de promoção e publicidade com a intenção de contemplar a todos os 

consumidores em potencial, a melhor estratégia de mercado é assinalar quais são 

os segmentos do mercado total que se deseja atingir, e dirigir os esforços 

promocionais especificamente aos desejos e necessidades desses grupos 

selecionados. Os recursos orçamentários são sempre limitados e escolhas devem 

ser feitas. 

A segmentação turística ou a definição de tipologias do turismo é uma 

ferramenta de organização do setor para fins mercadológicos, de planejamento e 

gestão. Os grandes segmentos são definidos a partir da identidade da oferta, pelas 

características, variáveis da demanda e, consequentemente, para mercados mais 

gerais. Neste processo, os conjuntos de produtos mais especializados, voltados 

para o atendimento de públicos mais específicos, mesmo que dentro de uma 

área de interesse mais amplo, são considerados nichos de mercado.  

Decorrentes do processo de especialização de mercado, em que um 

determinado produto ou conjunto de produtos se organiza para atendimento de 

grupos de interesse exclusivos, os nichos de mercado apresentam particularidades e 

necessidades específicas.   

A principal vantagem da utilização desta estratégia está em encontrar 

uma área específica de mercado em que o destino possa atender com o melhor de 

suas habilidades. Neste caso, a proposta é identificar áreas de interesse – atrativos 

naturais, culturais ou serviços –, em que o destino demonstre competitividade 

diferenciada e capacidade para despertar a motivação de grupos de consumidores.  

No entanto, o nicho precisa ser suficientemente rentável para justificar os 

investimentos necessários na estruturação da oferta e na promoção. Algumas áreas 

altamente especializadas como a pesca ou a observação de pássaros, mobilizam 

pessoas em todo o mundo, apresentam alta rentabilidade e, por isso mesmo, se 

convertem em produtos âncoras de vários destinos, que se tornam conhecidos 

exatamente pela qualidade da oferta que apresentam. 

É necessário considerar para a definição de uma estratégia de nichos 

prioritários, a existência de uma efetiva oportunidade de mercado – ponderando as 

demandas existentes –, a potencialidade efetiva para sua exploração – 

disponibilidade de recursos, capacidade de atendimento, diferencial competitivo, etc. 

Na avaliação do potencial turístico de Belo Horizonte (em 2006) foram 

identificadas áreas que apresentam características diferenciadas e com grandes 
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possibilidades para a diversificação da oferta geral da cidade. Isso ocorre com 

algumas especialidades da medicina, como a oftalmologia, a ortopedia, a cirurgia 

plástica, dentre outras, que conquistaram um status de excelência, alcançando 

prestígio mundial entre os respectivos profissionais e estudiosos. Outro setor que se 

destaca é a moda belo-horizontina, considerada pela criatividade e originalidade de 

sua produção.  

Uma das concepções de nicho presente nos dicionários é a de um 

compartimento ou espaço reservado, um ornamento, o que traz em si mesmo um 

sentido de privilégio, de especialização que é muito adequada ao conceito de nicho 

mercado turístico.   

Mesmo sendo grupos de interesses especializados e não existindo dados 

estatísticos para a aferição da demanda atual, verifica-se a existência de uma 

demanda tanto do turismo de saúde, quanto do setor de moda que, se a oferta for 

devidamente estruturada para a promoção turística, pode ampliar o potencial geral 

de Belo Horizonte e conquistar resultados efetivos na geração de novos fluxos.  

 

NICHOS DE MERCADO 

 
Em Belo Horizonte a combinação de talento e qualidade de serviços 
especializados estabelece o diferencial da cidade para setores como a 
medicina, a moda, o design, entre outros. 
 
São produtos focados, para públicos especiais e especializados, que requerem 
diferenciação na estruturação da oferta e da promoção: 

 Excelência Médica: oftalmologia, cardiologia, ortopedia, cirurgia plástica;  

 A moda mineira: criatividade e originalidade 
 

 

 

P2 ROTEIROS TURÍSTICOS DE BELO HORIZONTE 

 

Uma das principais conclusões do diagnóstico (realizado em 2006) 

apontou para a necessidade de ampliação da potencialidade turística, indicando a 

importância da estruturação de novos produtos e melhoria da qualidade do produto 

turístico atual de Belo Horizonte. Assim, mesmo que este seja um Plano de 

Marketing, fez-se indispensável o estabelecimento de algumas ações de 
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desenvolvimento, que são ordenadas como “recomendações específicas” para cada 

conjunto de atividades e “recomendações gerais” para todo o roteiro proposto. 

Outros problemas identificados foram o pouco conhecimento e a 

valorização dos produtos turísticos de Belo Horizonte pelo trade profissional e 

moradores da cidade. A tarefa de melhoria da informação e de acessibilidade aos 

recursos está concentrada em despertar a atenção e o comprometimento dos 

setores público e privado responsáveis pela sua gestão, por meio do Programa de 

Sensibilização para a Hospitalidade, apresentado em outra sessão deste Plano 

Operacional. 

A partir do ranking de produtos e visando definir um melhor 

aproveitamento das atividades possíveis ao turista em Belo Horizonte – 

visitar/passear, comer, comprar, praticar esportes – foram estabelecidos 6 

propostas de roteiros na cidade.  

 

Figura 35 - Roteiros de Belo Horizonte, do Plano Horizonte 
 

MARCOS DA MODERNIDADE 

 

SÍNTESES DE MINAS 

 

PASSADO E PRESENTE 

 

OFÍCIOS DE MINAS 

 

HORIZONTES DA CIDADE 

 

VIDA AO AR LIVRE 

 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 
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P2. A1 MARCOS DA MODERNIDADE: A PAMPULHA 

 

O Conjunto Arquitetônico da Pampulha foi projetado em 1940, por Oscar 

Niemeyer, a pedido do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Por 

suas características inovadoras, é considerado um dos marcos da arquitetura 

moderna no Brasil e que reuniu, pela primeira vez, quatro grandes expoentes da arte 

em nosso país: Oscar Niemeyer, Candido Portinari, Ceschiatti e Burle Marx. O 

Conjunto da Pampulha é, na visão de seu arquiteto, um balão de ensaio para o 

projeto de Brasília. 

 

Visitar 

 Igreja São Francisco de Assis 

 Casa do Baile 

 Museu de Arte da Pampulha 
E ainda para públicos com interesse específico: 

 Mineirão 

 Fundação Zoo Botânica  

 Parque Ecológico da Pampulha 

Recomendações 
Específicas 

 Desenvolver roteiros para os diferentes atrativos do Conjunto, 
incluindo a presença de guias especializados em cada um.  

 Reformular o espaço e o próprio roteiro de visitação do Mineirão, 
o estádio deve ter um centro de memória com material 
audiovisual, que permita ao público vivenciar um pouco, 
fragmentos das grandes decisões de futebol e das partidas que 
fizeram e fazem a história do local. 

 Estabelecer um roteiro para as visitas autoguiadas no Parque 
Ecológico da Pampulha, com informações sobre a implantação 
do parque e a recuperação ambiental da Lagoa. 

 Retirar as barraquinhas ao longo da entrada principal do 
Zoológico; estabelecer o roteiro de visitação e ampliar a 
sinalização existente para facilitar as visitas autoguiadas ao local.  

Comer 

 Cafeteria do Museu 

 Restaurante Xapuri 

 Fazenda Paladino 

Recomendações 
Específicas 

 Ampliar e qualificar os serviços da cafeteria do Museu, que pode 
se converter numa parada estratégica durante a visita ao 
conjunto da Pampulha, onde as pessoas podem fazer um lanche 
ou uma refeição leve. 

 Implantar uma lanchonete no Mineirão para atendimento do 
público durante as visitas. 

 Melhorar o espaço físico do restaurante/lanchonete, qualificando 
os serviços e os produtos oferecidos. 
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Comprar 

 Lojinha do torcedor (Mineirão) 

 Feira de Artesanato do Mineirinho (quintas à noite e manhãs de 
domingo) 

 Lojinha do Museu 

Recomendações 
Específicas 

 Ampliar as ofertas nas lojinhas de souvenirs, mantendo a 
temática relacionada ao espaço, valorizando o acervo, a história 
do local e disponibilizando também peças de designers e artistas 
reconhecidos. 

 Rever a estrutura e a oferta da lojinha de souvenir do Mineirão, 
que deve estar aberta no período das visitas. 

 Qualificar o espaço físico da Feira de Artesanato do Mineirinho e 
ampliar a oferta de artesanato, privilegiando a produção das 
diferentes regiões do estado.  

 Implantar uma lojinha com artigos relacionados ao meio ambiente 
e com produtos para ecoturistas no Parque Ecológico. 

 

Recomendações Gerais 

 Concluir a revitalização da Lagoa. 

 Incentivar a implantação de passeio de barco interligando os diferentes atrativos no 
entorno da Lagoa. 

 Elaborar e implantar projeto de revitalização da orla da Lagoa, retirando construções que 
destoam do conceito arquitetônico da região e/ou comprometem a urbanização e o 
paisagismo do local. 

 Elaborar estudo de viabilidade para a ampliação do projeto original do complexo, com a 
construção de um espaço para eventos culturais de médio porte. 

 

 

P2. A2 SÍNTESES DE MINAS: MERCADO CENTRAL 

 

O Mercado Central é uma espécie de síntese das diferentes Minas 

Gerais, que concentra todos os cheiros e sabores da famosa culinária mineira, dos 

queijos, do artesanato, da famosa cachaça. Tudo que está disperso no imenso 

território das Minas, o visitante pode encontrar aí: produtos típicos, utensílios 

ancestrais como as panelas de ferro, colheres de pau, peneiras de taquara, etc. Mas 

é também um lugar de encontro, de conversa, principalmente nos botecos com suas 

comidinhas e aperitivos.  

O Mercado Central consegue ser um local de preservação de tradições 

arcaicas, da memória cultural de Minas, no coração de uma cidade moderna, e é 

esse contraste que impressiona. 
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Visitar 
 Lojas de produtos típicos. 

 Lojas de artesanato. 

 Lojas de utensílios de cozinha. 

Recomendações 
Específicas 

 Melhorar e qualificar o espaço interno. 

 Estabelecer melhores condições de higiene e limpeza geral, 
incluindo os banheiros para uso do público. 

 Implantar sinalização interna para facilitar as visitas autoguiadas. 

Comer  Botecos e restaurantes populares do mercado. 

Recomendações 
Específicas 

 Implantar programa permanente de limpeza e higiene para os 
botecos e restaurantes. 

 Ampliar o horário de funcionamento da área de botecos e 
restaurante, com o estabelecimento de uma entrada 
independente, pelo menos até às 22 horas, garantindo o happy 
hour. 

 Incentivar a instalação de uma cachaçaria, um espaço exclusivo 
para a comercialização e degustação da mais tradicional bebida 
mineira. 

Comprar 

 Produtos típicos mineiros. 

 Artesanato. 

 Cachaça. 

Recomendações 
Específicas 

 Implantar programa permanente de limpeza e higiene, 
principalmente das bancas de alimentos.  

 Melhorar a apresentação dos produtos e organização geral das 
bancas, mas mantendo a identidade do comércio popular mineiro. 

 

Recomendações Gerais 

 Elaborar projeto para a recuperação de toda a área do entorno do Mercado, revitalização 
do espaço urbano com limpeza e redução da poluição visual, melhoria das condições de 
circulação e acessibilidade do pedestre na região. 

 Elaborar projeto para definir a identidade visual e funcional da área externa e interna do 
mercado. 

 

 

P2. A3 BH: PASSADO E PRESENTE 

 

Belo Horizonte nasceu na Praça da Liberdade, foi o local escolhido para 

abrigar a sede do Governo de Estado e a máquina administrativa. Formou-se no 

entorno do Palácio da Liberdade um conjunto arquitetônico eclético, com 

predominância do neoclássico e do art nouveau, ao qual se somaram posteriormente 
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construções modernistas. Os jardins da praça, inspirados na tradição do paisagismo 

francês, se destacam pela esmerada conservação e beleza. 

 

Visitar 

 O Conjunto arquitetônico. 

 Museu de Mineralogia. 

 Museu Mineiro. 

 Antiquários. 

 Savassi. 

Recomendações 
Específicas 

 Museu Mineralogia: o espaço físico cria sérios problemas de 
acessibilidade e de exposição do acervo. É fundamental garantir 
e facilitar a circulação do público, inclusive dos portadores de 
necessidades especiais. Ainda é importante ampliar o acervo e 
incluir um módulo audiovisual, com imagens e projeções das 
minas, dos processos de extração de pedras. 

 Museu Mineiro: rever o projeto museográfico, estabelecer um 
roteiro de visitação mais dinâmico e que valorize o acervo do 
museu. 

Comer  Restaurantes e bares da Savassi. 

Recomendações 
Específicas 

 Implantar uma cafeteria/bistrô integrada à livraria no Museu 
Mineiro. 

 Criar um roteiro dos restaurantes e bares da Savassi. 

Comprar 

 Antiquários da Praça Marília de Dirceu. 

 Moda nas lojas e shoppings da Savassi. 

 Lojas de Artesanato: Mãos de Minas. 

Recomendações 
Específicas 

 Museu de Mineralogia: instalar uma pequena loja de pedras, com 
amostras, peças com pedras e joias com pedras semipreciosas. 

 Museu Mineiro: reestruturar a livraria no andar térreo, o espaço é 
amplo e funcionaria bem com oferta combinada de loja de 
souvenir, cafeteria e bistrô. 

 

Recomendações Gerais 

 Implantar o projeto Circuito Cultural da Praça da Liberdade e garantir no mesmo um 
espaço para apresentar a produção artístico-cultural de Belo Horizonte: música, dança, 
teatro, design... 

 

 

P2. A4 OFICIOS DE MINAS: AFONSO PENA E PRAÇA DA ESTAÇÃO 

 

A Avenida Afonso Pena é um eixo vital do centro de Belo Horizonte e é 

considerada, por muitos, como a mais importante da cidade. Ela é o coração 
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econômico da capital mineira e interliga atrativos turísticos naturais e culturais como 

a Savassi, o Mangabeiras, ao longo de suas calçadas e adjacências se encontram 

locais de referência do fazer e das artes mineiras e belo-horizontinas. 

  

Visitar 

 Palácio das Artes. 

 Conjunto arquitetônico da Avenida Afonso Pena. 

 Conservatório de Música da UFMG. 

 Instituto Moreira Salles. 

 Centro de Cultura de Belo Horizonte. 

 Centro Cultural da UFMG. 

 Museu de Artes e Ofícios.  

 Parque Municipal. 

 Feira de Arte e Artesanato (exclusivamente aos domingos). 

Recomendações 
Específicas 

 Elaborar projeto para revitalização do conjunto arquitetônico ao 
longo da Avenida Afonso Pena, com a recuperação de 
construções de valor histórico como o edifício Acaiaca, o Cine 
Brasil, etc. E privilegiando ações para a redução da poluição 
visual. 

 Revitalização e conservação do Parque Municipal. 

 Espaços culturais: oferecer uma programação regular. 

Comer 

 Bistrô do Conservatório de Música da UFMG. 

 Cafeteria do Palácio das Artes. 

 Bares e restaurante da Rua da Bahia. 

 Bares, restaurantes, pizzarias e cafés do alto da Avenida Afonso 
Pena. 

Recomendações 
Específicas 

 Qualificar a oferta dos restaurantes na região central da cidade, 
na própria Avenida Afonso Pena e imediações. 

 Incentivar a implantação de bares, cafés e restaurantes, 
recuperando assim a tradição boêmia da região central. 

Comprar 

 Centro de Artesanato Mineiro. 

 Livrarias do Palácio da Arte e do Conservatório de Música. 

 Feira de Arte e Artesanato. 

Recomendações 
Específicas 

 Centro de Cultura de Belo Horizonte: implantar uma loja e/ou 
livraria dedicada à temática do cinema e da televisão no Brasil e, 
mais especificamente, em Minas e Belo Horizonte. 

 Feira de Arte e Artesanato: definir um espaço da feira para a 
recuperação de seus conceitos e propostas originais, que 
valorizem o artista popular e o artesão; organizar melhor o espaço 
de exposição, a divisão por setor ajuda, mas é pouco quando o 
interesse do público é a busca de produtos mais exclusivos, que 
deveriam ter destaque dentro de cada sessão. 
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Recomendações Específicas 

 Elaborar projeto para complementar a revitalização integral da Praça da Estação, com 
recuperação dos prédios de reconhecido valor histórico e arquitetônico, incluindo as 
questões de trânsito, paisagismo e privilegiando a melhoria dos espaços culturais já 
instalados.  

 

 

P2. A5 VIDA AO AR LIVRE 

 

Belo Horizonte tem o maior número de bares por habitante do país e, por 

isto, é conhecida como capital nacional dos bares. Mas vem de longe a tradição 

boêmia da cidade, a noite belo-horizontina já foi cúmplice de várias gerações de 

artistas, intelectuais e boêmios que marcaram época e lugares.  

Os barzinhos e botecos de Belo Horizonte aproveitam o clima ameno da 

cidade e invadem as calçadas, dando um colorido especial às ruas de bairros como 

a Savassi, São Pedro, Anchieta, Serra, Santa Tereza, Santa Efigênia ... São cafés, 

pubs, bares com pista de dança, música ao vivo, choperias se misturam aos 

restaurantes de gastronomia variada; inúmeras opções com diferentes estilos e 

propostas, espaços que conciliam diversão e arte: vídeo bares, bares-galerias, bares 

que apostam em apresentações de música, dança, teatro e performances. A 

vitalidade e o ecletismo fazem da noite de Belo Horizonte uma experiência única. 

Ao ar livre também acontecem inúmeras atividades de compras de Belo 

Horizonte, com opções de moda, pedras preciosas e semipreciosas, artesanato e 

antiguidades.  

A cidade é considerada um dos mais importantes centros de moda 

brasileira criando estilos e lançando tendências, apostando na vanguarda. Sua 

produção se destaca pela originalidade, ousadia e qualidade. Conhecida pelas 

ofertas do pret-à-porter, Belo Horizonte tem o setor de confecções bastante 

desenvolvido. Nos shopping-centers, pequenos e acolhedores, e nas lojas de rua na 

região da Savassi está o comércio mais sofisticado. Juntos eles constituem a vitrine 

e a passarela por onde desfila a moda mineira, constituindo excelentes opções de 

compra para o visitante. 

Localizada na mais rica região mineral do Brasil, Belo Horizonte é um 

grande mercado de exposição e venda de pedras preciosas e semipreciosas. 
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Topázios, águas-marinhas, turmalinas, esmeraldas e ametistas comercializadas em 

estado bruto, já lapidadas ou transformadas em joias de vários estilos e criativos 

designers.  

 

Passear 

 Anchieta. 

 Savassi. 

 Sion. 

 São Pedro. 

 Santo Antônio. 

 Lourdes. 

 Serra. 

 Santa Tereza. 

 Santa Efigênia 

 Caiçara... 

Recomendações 
Específicas 

 Intervenções urbanas que facilitem a circulação do pedestre, 
melhorem a acessibilidade e tornem essas áreas agradáveis para 
os passeios a pé. 

Comer e Beber 

 Aurora. 

 Taste Vin. 

 Vecchio Sogno. 

 Splendido. 

 L’Osteria Casa Mattizzi. 

 Mi Luccia. 

 Marília. 

 Dona Lucinha. 

 A Favorita. 

 D’Artagnan. 

 Bar do Toninho. 

 Bar Temático. 

 Bolão. 

 Tip Top. 

 Bar do Antônio. 

 Afrodick. 

 Maria de Lourdes Botequim. 

 Pedacinhos do Céu. 

 Cartola Bar. 

 Ziriguidum. 

 Albano’s. 

 Adega da Pinga. 

 Casa da Cachaça. 

 Pro Santo... 
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Recomendações 
Específicas 

 Qualificar os serviços e incentivar a melhoria das instalações dos 
bares e botecos. 

Comprar 

 Pedras: Irffi Internacional, Byart Pedras e Joias, Carneiro Gem’s 
Stone, Hikari Gem Center, H. Stern, Mosaico, Stone e Shine. 

 Moda: Pátio Savassi, confecções no Gutierrez e Santo Antônio, 
Shopping Diamond. 

 Artesanato: Artesanato BH, Gerais do Brasil, Armazém da Roça. 

Recomendações 
Específicas 

 Desenvolver e implantar projeto para área de moda, privilegiando 
roteiros de compra nas principais grifes e confecções. 

 

Recomendações Gerais 

 Desenvolver roteiros específicos por bairros, destacando as opções de bares, 
restaurantes e compras. 

 

 

P2. A6 HORIZONTES DA CIDADE 

 

A Serra do Curral é o limite natural de Belo Horizonte, que hoje é 

reconhecido como um de seus símbolos, de onde se descortina o mais completo 

panorama de toda cidade e seu entorno, com seus magníficos horizontes e 

paisagens.   

No alto do Mangabeiras fica a Praça do Papa, onde João Paulo II rezou a 

missa quando visitou a capital mineira, tornou-se um mirante, cercado por 

residências luxuosas, e palco de manifestações religiosas, shows musicais e 

apresentações teatrais. Acima, nas encostas da Serra, se encontra o Parque das 

Mangabeiras, projetado pelo paisagista Burle Marx, a maior área verde da cidade, 

com 2,3 milhões de metros quadrados. O parque oferece opções de várias trilhas 

para passeios ecológicos, espaços prática de esportes, jogos de recreação, áreas 

de piqueniques e mirantes para contemplação da paisagem natural e urbana.   

 

Visitar 

 Praça do Papa. 

 Parque das Mangabeiras (com possibilidade de caminhadas 
pelas trilhas). 

 Rua do Amendoim. 
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Recomendações 
Específicas 

 Estabelecer um roteiro de visitação para o Parque das 
Mangabeiras. 

 Recuperar e conservar as trilhas e a própria estrutura do Parque.  

Comer  Restaurantes e bares no alto da Avenida Afonso Pena. 

Recomendações 
Específicas 

 Instalar uma lanchonete/restaurante visando oferecer opções e 
conforto ao visitante. 

 Incentivar a criação de um centro gastronômico nas proximidades 
da Praça do Papa, com bares, cafés e restaurantes, onde o 
visitante pudesse prolongar o tempo da visita e ao mesmo tempo 
usufruir um momento de lazer com a tranquilidade que esta 
região sugere. 

Comprar  

Recomendações 
Específicas 

 Instalar uma loja no Parque com oferta de souvenir, artigos 
relacionados ao local e ao meio ambiente. 

 Incentivar a criação de uma área comercial, com lojas de objetos 
de design, peças de decoração, galerias, joalherias... 

 

Recomendações Gerais 

 Elaborar projeto para a construção de um conjunto turístico na área da Serra do Curral, 
que estruture diferentes atividades e usos, ampliando o potencial desta área da Cidade 
e, ao mesmo tempo colabore na preservação deste espaço natural. 

 

 

P3 ROTEIROS TURÍSTICOS NO ENTORNO DE BH 

  

Belo Horizonte é uma capital com um entorno privilegiado. Em um raio de 

100 Km existem ofertas turísticas excepcionais que inclui o conjunto das cidades 

históricas mineiras, com dois Patrimônios da Humanidade – Ouro Preto e 

Congonhas –, a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, o Parque Nacional da 

Serra do Cipó, entre outros.    

Com base no inventário, na valoração e no ranking dos produtos turísticos 

localizados no entorno da capital mineira, foram definidos 4 roteiros, que deveriam 

ser integrados à oferta de Belo Horizonte para ampliar a potencialidade da cidade.  
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Figura 36 - Roteiros do entorno Belo Horizonte, do Plano Horizonte 
 

PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE 

 

PARQUE NACIONAL DA SERRA DO 

CIPÓ 

 

FAZENDAS E GRUTAS 

 

CACI69  

 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

 

P3. A1 PATRIMÔNIOS DA HUMANIDADE 

 

Foi determinado por meio de valoração dos recursos e produtos turísticos 

de Belo Horizonte e de seu entorno que o produto considerado Estrela é o conjunto 

arquitetônico e paisagístico da cidade de Ouro Preto, inserido na lista de Patrimônios 

da Humanidade.   

O melhor do Barroco brasileiro está exposto a céu aberto nas cidades 

históricas de Minas. Basta percorrer as ladeiras de Ouro Preto, Mariana, Congonhas, 

Sabará, entre outras, para se deparar com obras-primas de Alejadinho, Mestre 

Athayde e outros grandes artistas dos séculos XVIII e XIX.  

 

Visitar 

 Ouro Preto 
o Igrejas: Matriz de N.S. do Pilar, São Francisco de Assis, N.S. 

do Carmo, N.S. do Rosário dos Pretos, Matriz de N.S. da 
Conceição. 

o Museus: Casa dos Contos, Inconfidentes, Ciência e Técnica 
da UFOP, Museu de Arte Sacra, do Oratório, Casa Guignard, 
das Reduções (Distrito de Amarantina). 

o Ateliês: Bié, Veveu, Roberto Valadares, Carlos Bracher, 
Chiquitão, Ana Amélia, Ciriáco, Bernardo Bastos, ZNelson. 

 Mariana: Catedral da Sé, Igreja de São Francisco, Igreja de N.S. 
do Carmo, Museu Arquidiocesano, Museu da Música e a Mina da 

                                            
69

 O antigo CACI – Centro de Arte Contemporânea Inhotim corresponde ao atual Inhotim - Instituto de 
Arte Contemporânea e Jardim Botânico. 
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Passagem. 

 Congonhas: Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. 

 Sabará 
o Igrejas: N.S. do Ó, Igreja de N.S. do Carmo, Igreja de N.S. da 

Conceição, Igreja de N.S. do Rosário dos Pretos. 
o Museu do Ouro. 

Passear 

 Ouro Preto 
o Parque Estadual do Itacolomi. 
o Distritos: Amarantina, Cachoeira do Campo, Santo Antônio do 

Leite, Lavras Novas. 
o  De trem entre Ouro Preto e Mariana. 

 Mariana: distritos de Cachoeira do Brumado e Monsenhor Horta. 

 Sabará: distrito de Pompeu.  

Comer 
 Ouro Preto: Casa dos Contos, Casa do Ouvidor, Chafariz, 

Piacere, Le Coq d’Or, Triumpho, Café das Geraes. 

 Sabará: Jotapê. 

Comprar 

 Ouro Preto 
o Pedras e Joias: Amsterdam Sauer, Casa das Pedras, 

Grupiara Pedras. 
o Artesanato em pedra sabão: Feira do Largo São Francisco 

(ou Largo do Coimbra), Santa Rita e Cachoeira do Campo. 
o Artesanato em palha e taquara de Lavras Novas. 
o Cerâmica Saramenha.  

 Mariana 
o Tapetes de sisal, animais de madeira e objetos de pedra 

sabão em Cachoeira do Brumado. 
o Cachaça e doces de frutas: Monsenhor Horta. 

 Sabará 
o Doces, geleias e compotas de jabuticaba. 
o Palma barroca. 

 

 

P3. A2 PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ 

 

O título de “Jardim do Brasil" dado pelo paisagista Burle Max à Serra do 

Cipó, em 1950, faz jus a um dos conjuntos naturais mais exuberantes do planeta. 

Extremamente variada e diversa, a vegetação da região apresenta alto grau de 

endemismo, um dos maiores do mundo, e ainda abriga a mais extraordinária 

amostra de Campos Rupestres do Brasil, além de uma fauna representativa e 

composta de várias espécies ameaçadas de extinção. 

A topografia acidentada descortina vales, campos e picos com mais de 

1.400 metros de altitude. Grandes nascentes de águas cristalinas formam diversos 
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rios, cachoeiras, cânions e cavernas de excepcional beleza natural. Por ser rica em 

cursos d’água, a Serra do Espinhaço (considerada pela UNESCO como Reserva da 

Biosfera), onde está assentada a Serra do Cipó, divide duas importantes bacias 

hidrográficas brasileiras: a do São Francisco e a do Rio Doce.  

As características geográficas garantem a esta região as condições ideais 

para a prática de diferentes modalidades de esporte de aventura em espaços 

naturais privilegiados. 

 

Visitar 

 Cachoeiras: Farofa, Congonhas, Grande, Véu da Noiva, Cornélio, 
Taioba, Tabuleiro e Poço Azul. 

 Fazenda do Cipó. 

 Tour: fazendas da região, alambiques e sítios arqueológicos. 

 Travessão, divisor das águas das bacias dos rios São Francisco e 
Doce, com vista de 2 cânions. 

Praticar 

 Treking: cachoeiras Andorinhas/Gavião; Lapinha/Cachoeira do 
Tabuleiro. 

 Rapel e escala: Morro da Pedreira. 

 Canyoning: Cachoeira Congonhas. 

 Ponte tibetana, canoagen, tirolesa: Santana do Riacho. 

 Cavalgadas. 

 Bike. 

Comer 

 Fogão de Lenha. 

 Panela de Pedra.  

 Parador Nacional. 

 Ponto do Café. / Marquinhos - (31) 3718-7036  

 Taverna e Pousada Carumbé. 

 Na Chapa. 

 Café da Serra. 

 Santa Pizza. 

Comprar  Sanita Artesanato. 

 

 

P3. A3 FAZENDAS E GRUTAS 

 

Antigos pousos de tropas deram origem a vilas; fazendas preencheram os 

vales; lavouras abasteceram os centros mineradores na região central de Minas 

Gerais. No entorno de Belo Horizonte é possível o reencontro com a arquitetura rural 

e o modo de vida que remontam ao século XVIII, onde o visitante pode saborear a 

deliciosa comida preparada no fogão à lenha, fazer cavalgadas, pescar e usufruir 
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momentos de imensa tranquilidade.  Fazendas históricas convivem com o conforto e 

charme de modernas instalações rurais, ambientes que surpreendem pelos serviços 

e cenários.  

As montanhas de Minas não escondem apenas metais preciosos, mas 

também paraísos. Pequenas fendas no solo são portais para o mundo fascinante 

das grutas e cavernas mineiras. São refúgios de nossos ancestrais, que deixaram 

em suas paredes o relato de um tempo muito distante. A natureza também conta sua 

história, desenhada ao longo de milhares de anos, cuidadosamente. Estudos 

indicam que na região próxima a Belo Horizonte existem mais de 600 grutas. A área 

é considerada o berço da paleontologia brasileira, tendo sido lá encontrado e 

identificado o "Homem de Lagoa Santa", um dos mais antigos ancestrais do homem 

americano.  

 

Visitar 

 Gruta da Lapinha.  

 Gruta de Maquiné. 

 Gruta Rei do Mato. 

 Lapa da Cerca Grande. 

 Gruta do Ballet. 

 Sítio Arqueológico Poções. 

 Quinta do Sumidouro. 

 Lapa Vermelha. 

 Fazenda da Jaguara (histórica). 

 Fazenda das Minhocas (histórica). 

 Fazenda Vale Verde (alambique). 

 Fazenda Paraíso dos Pavões. 

 Fazenda Boa Esperança. 

Praticar 
 Pesca: Solar do Engenho e Águas do Treme. 

 Cavalgada: Solar do Engenho. 

Comer 

 Solar do Engenho. 

 Águas do Treme. 

 Fogão de Minas. 

 Villa Rural. 

Comprar  Doces artesanais e cachaça. 
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P3. A4 CACI – CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA INHOTIM 

 

O CACI (atual Inhotim) promove o encontro entre arte e natureza. 

Localiza-se na área rural de Brumadinho, numa fazenda devastada pela mineração. 

Com a recuperação ambiental de uma área de aproximadamente 3 milhões m2 de 

mata, 350 m2 de jardins tropicais, parte deles projetados por Burle Marx, a instituição 

apresenta sete espaços dedicados a exposições de arte e um centro de estudos 

botânicos.  O Centro de Arte Contemporânea Inhotim é considerado um local para a 

criação, fruição e formação cultural. 

Muito além da arquitetura convencional dos museus urbanos e parques 

de escultura, Inhotim espera oferecer aos artistas a oportunidade para sonhar e 

produzir obras de grande escala e complexidade. Alguns desses trabalhos já estão 

em desenvolvimento com uma série de artistas, incluindo John Ahearn e Rigoberto 

Torres, Doug Aitken, Matthew Barney, Olafur Eliasson, Carroll Dunham, Projeto 

Hélio Oiticica, Rivane Neuenschwander, Doris Salcedo, Valeska Soares, Adriana 

Varejão, entre outros. 

A coleção do Centro de Arte Contemporânea Inhotim apresenta um 

recorte conceitual baseado na produção artística dos anos 1960 até o presente e 

reúne cerca de 450 obras de 60 artistas contemporâneos brasileiros e estrangeiros. 

Os trabalhos dos brasileiros Tunga, Cildo Meireles e Miguel Rio Branco ganham 

destaques nesta mostra. Tunga está representado em três diferentes prédios, sendo 

que True Rouge, uma grande instalação monocromática, ocupa um pavilhão inteiro. 

Cildo Meireles tem um pavilhão dedicado à sua obra, no qual foi montada pela 

primeira vez no Brasil, a instalação “Através”. Miguel Rio Branco tem sua obra 

representada pela instalação “Gritos Surdos II” (2002) e por uma seleção de suas 

fotografias. Vik Muniz, outro fotógrafo destacado com abrangência na coleção, 

comparece com três séries de imagens, incluindo Pictures of Earthworks: The 

Sarzedo Drawings, encomendado e produzido para a coleção. 

O projeto paisagístico possui uma relevância inquestionável, não apenas 

por sua dimensão e harmonia, mas por sua importância como centro de pesquisa e 

educação ambiental. Nos jardins predominam diferentes espécies de palmeiras, 

compreendendo toda sua imponência e diversidade, formando maciços de 

elementos verticais. São destaques a Raphia farinifera, palmeira ráfia de origem 

africana, os conjuntos de Butia eryospatha, a Beucarnea recurvata conhecida 
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popularmente como pata de elefante. Considerada uma das maiores coleções de 

palmeiras em espaço privado do país, que são mantidas através de um convênio 

técnico com o Sítio Roberto Burle Marx.  

 

Visitar  CACI – Centro de Arte Contemporânea do Inhotim. 

Passear 
 Casa Branca. 

 Palhano. 

 Piedade do Paraopebas. 

Comer 

 Topo do Mundo. 

 Casa de Abrahão. 

 Empório Caipira. 

 Rancho do Peixe. 

 Estalagem do Mirante. 

 Nossa Fazendinha. 

 Green Bar. 

 Bar do Beto. 

 Ao Pé da Serra. 

 Frutos do Rio. 

Comprar 
 Cachaça. 

 Cerâmica nos ateliês de Toshiko Ishii, Adel Souki e Erli Fantini. 
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P4 OS PRODUTOS TURÍSTICOS DE BELO HORIZONTE E SEUS MERCADOS 

 

A definição dos roteiros em Belo Horizonte e entorno permitiu estabelecer pacotes para os públicos-alvo. Segundo a 

estratégia de produtos e mercados determinados 5 produtos básicos:  

 

Figura 37 - Pacotes turísticos sugeridos x públicos-alvo 

Fonte: Plano Horizonte, 2006.
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TURISTAS DE 
NEGÓCIO 

BH É BACANA 
 

  
2 

MARCOS DA 
MODERNIDADE 

PASSADO 
PRESENTE 

OFÍCIOS 
DE MINAS 

SINTESES 
DE MINAS 

BH AO 
AR LIVRE 

HORIZONTES 
DE BH 

ESTADOS VIZINHOS 
RESTO BRASIL E 
INTERNACIONAL 

BH-HORIZONTES 
SEM LIMITES  

 

  
3 

BH É 
BACANA 

 

P N SERRA 
DO CIPÓ 

ESTADOS VIZINHOS 
RESTO BRASIL E 
INTERNACIONAL 

BH PAISAGEM 
CULTURAL 

 

  
4 

BH É 
BACANA 

 

PATRIMÔNIO DA 
HUMANIDADE 

CACI 

ESTADOS VIZINHOS 
RESTO BRASIL E 
INTERNACIONAL 

BH PAISAGEM 
CULTURAL 2 

 

  
4 

PATRIMÔNIO DA 
HUMANIDADE 

BH É 
BACANA 

 

GRUTAS E 
FAZENDAS 

BH: COMPRAS E 
CULTURA 

  
3 

PASSADO 
PRESENTE 

OFÍCIOS 
DE MINAS 

MARCOS DA 
MODERNIDADE 

BH AO 
AR LIVRE 

PATRIMÔNIO DA 
HUMANIDADE 

CACI 

PRODUTO 

 
MINAS GERAIS 
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2.2 Roteiros e ofertas de Belo Horizonte (Belotur) 

 

A Belotur, por meio da Divisão de Formatação de Produtos e Roteiros 

Turísticos do Departamento de Estudos Mercadológicos da Diretoria de Marketing 

tem desenvolvido um trabalho de estruturação e fomento de roteiros e ofertas 

turísticas de Belo Horizonte. 

Este trabalho tem consonância com as diretrizes do Ministério do Turismo 

e tem por entendimento as seguintes definições: 

 Os roteiros são “itinerários caracterizados por um ou mais elementos 

que lhe conferem identidade, definido e estruturado para fins de 

planejamento, gestão, promoção e comercialização turística das 

localidades que formam o roteiro”; 

 A roteirização turística é “o processo que visa propor, aos diversos 

atores envolvidos com o turismo, orientações para a constituição dos 

roteiros turísticos. Essas orientações vão auxiliar na integração e 

organização de atrativos, equipamentos, serviços turísticos e 

infraestrutura de apoio do turismo, resultando na consolidação dos 

produtos de uma determinada região”. 

 

O trabalho de roteirização inclui as seguintes atividades:  

i. Exposição de Motivos (Protótipo e Pesquisas);  

ii. Visitas Técnicas e reuniões com atores responsáveis e parceiros;  

iii. Diagnóstico Preliminar Roteiro (Hierarquização de Atrativos, Análise 

de Infraestrutura);  

iv. Avaliação de Programas/Projetos para o Roteiro;  

v. Ações de Marketing para Divulgação, Promoção e Apoio a 

Comercialização;  

vi. Peças Publicitárias. 

 

O trabalho é executado em blocos, na ordem apresentada adiante, “por 

relevância turística e/ou por demanda interna”, conforme informações retiradas de 

material cedido pela Belotur. 

Salienta-se que alguns dos roteiros propostos pelo Plano Horizonte estão 

sendo incorporados neste trabalho, com as adequações necessárias, inclusive de 
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nomenclatura. Alguns roteiros ainda não têm suas nomenclaturas definitivas. 

Apenas o bloco 1 encontra-se em estágio mais avançado, já tendo sido feita toda 

sua defesa e subsídio técnico (até a etapa iii). Prevê-se que os roteiros finais sejam 

formatados e comercializados pelo receptivo da cidade, enquanto os roteiros 

autoguiados serão estruturados pela Belotur70. Os roteiros previstos para Belo 

Horizonte são: 

 

Figura 38 - Roteiros de Belo Horizonte (Belotur) 

“PAMPULHA: O INÍCIO DE NIEMEYER” 

“LIBERDADE: DO PODER POLÍTICO À CULTURA” (OU) 
“LIBERDADE: O INÍCIO DE NIEMEYER” 

“SÍNTESE DE MINAS” 

ROTEIRO ARQUITETÔNICO 

HORIZONTES DA CIDADE 

“BELO HORIZONTE VERDE PERTO” (Parques) 

ROTEIRO RELIGIOSO 

BELO HORIZONTE A PÉ / BICICLETA 

“OFÍCIOS DE MINAS” 

ROTEIRO DE MUSEUS 

 
Fonte: Belotur. 

 

Os roteiros que englobam o entorno são: 

 

Figura 39 - Roteiros de Belo Horizonte e entorno (Belotur) 

“DA TRADIÇÃO À MODERNIDADE” 

“AS TRÊS CAPITAIS DE MINAS” 

“BELO HORIZONTE VERDE PERTO” 
(Rota de Aventura) 

 
Fonte: Belotur. 

                                            
70

 Faz-se referência a situação no momento de elaboração desta etapa do trabalho. Estes dados 
foram atualizados em conjunto com a Belotur para elaboração das Etapas 4 a 6, em que os roteiros 
foram incorporados.  
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Além da definição de roteiros e rotas, a Belotur trabalha com o conceito 

de ofertas com temáticas bastante específicas, que se assemelham à proposta de 

nichos de mercado. Está previsto o trabalho sobre 4 ofertas: 

 

Figura 40 - Ofertas de Belo Horizonte (Belotur) 

GASTRONOMIA 

MODA 

COMPRAS 

BY NIGHT 

 
Fonte: Belotur. 

 

Abaixo foram resgatados os detalhamentos do conteúdo dos roteiros e 

ofertas, na ordem dos blocos de trabalho. 

 

Bloco 1: 

 

1. Roteiro “Da Tradição à Modernidade”, cuja proposta é integrar a 

tradição da cidade de Ouro Preto, a modernidade de Belo Horizonte e a arte 

contemporânea oferecida pelo Inhotim. 

2. Roteiro “As Três Capitais de Minas”, que apresenta as heranças 

singulares de Minas Gerais: uma expressiva diversidade cultural e natural, 

provenientes da sua formação histórica e sua rica e variada natureza. Integradas 

num percurso rodoviário de 113 km, a partir de Belo Horizonte, capital a partir de 

1897, planejada sob a inspiração do ideal republicano, marcada pela modernidade 

do seu traçado urbano e por sua arquitetura modernista, encontram-se duas cidades 

históricas de Minas, as duas primeiras capitais, que abrigam excepcionais acervos 

culturais, arquitetônicos, urbanísticos e artísticos do Século XVIII, exemplares da 

nossa formação luso-brasileira setecentista, quais sejam: Ouro Preto e Mariana. 

3. Oferta Gastronômica: Belo Horizonte, a síntese da Gastronomia de 

Minas Gerais, que apresenta a oferta gastronômica de Belo Horizonte e entorno, da 

comida de boteco à alta gastronomia, evidenciando do simples ao sofisticado, 

segmentando a oferta gastronômica por tipo, de forma a resgatar e valorizar a rica 

culinária mineira, propiciando ao turista uma experiência inesquecível, rica e 
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saborosa, despertando sensações através da mistura dos ingredientes, sabores, 

temperos e aromas. A proposta é dividir por tipo de culinária, segmentando a oferta 

também nos produtos tradicionais mineiros, através de Rotas: o café, a cachaça, a 

cerveja artesanal, o pão de queijo, culinária gourmet, culinária típica, entre outras. 

4. Roteiro “Pampulha: o início de Niemeyer”, que será apresentado de 

forma segmentada (por 5 rotas) para que potencialidades similares e 

complementares sejam articuladas e ofertadas de forma organizada. 

4.1. Rota Niemeyer – Patrimônio Cultural da Humanidade 

4.2. Rota Verde – Parques/Zoológico/Aquário 

4.3. Rota Gastronômica 

4.4. Rota Esportiva 

4.5. Rota de Bicicleta 

 

5. Roteiro “Liberdade: Do Poder Político à Cultura” ou “Liberdade: o início 

de Niemeyer”, roteirização específica da Praça da Liberdade, incluindo o Circuito 

Cultural e Savassi. É uma releitura do Roteiro Passado e Presente que incluirá a 

Praça Tiradentes, Savassi (Praça da Savassi) e Circuito Cultural Praça da 

Liberdade.  

6. Síntese de Minas, que compreende a revitalização do mesmo roteiro 

implantado no contexto do Plano Horizonte, mas atualmente abrange somente o 

Mercado Central e Entorno. 

 

Bloco 2: 

 

7. Roteiro Arquitetônico que tem como objetivo apresentar a riqueza 

arquitetônica de Belo Horizonte, envolvendo uma diversidade marcante de estilos, 

servindo como veículo de pesquisa para os estudiosos, profissionais e interessados 

pelo assunto, constituindo um verdadeiro roteiro turístico histórico-cultural focado 

nos estilos arquitetônicos da cidade, sendo ainda instrumento de promoção do 

patrimônio turístico do município. Será subdividido em rotas e terá destaque a Rota 

Modernista, com as obras do arquiteto Niemeyer em toda cidade de Belo Horizonte, 

dentro de um novo contexto mercadológico. Além das obras de Niemeyer, será 

proposta na Rota a inclusão da história de JK (e atrativos correlatos). 
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8. Roteiro Horizontes da Cidade: Serra do Curral, Mangabeiras e 

Mirantes, compreende a revitalização do roteiro já existente no Plano Horizonte, mas 

trazendo novas informações e acrescentando atrações. O roteiro abrange três rotas. 

8.1. Rota da Serra do Curral 

8.2. Rota de Mirantes 

8.3. Rota das Mangabeiras 

 

9. Roteiro “Belo Horizonte VerDe Perto”, tem como temática o ecoturismo 

e propõe passeios em atrativos belo-horizontinos e parcerias com o entorno de Belo 

Horizonte que podem gerar rotas variadas e que tornem a cidade como um novo 

centro de referência neste segmento. Foram definidos a princípio duas rotas: 

9.1. Rota de Parques 

9.2. Rota da Aventura (BH e entorno) 

 

10. Roteiro Religioso, objetiva listar os templos religiosos e eventos para 

que o turista possa aliar a experiência de uma boa viagem a um roteiro espiritual. 

11. Belo Horizonte “A pé” / “Bicicleta”, cuja proposta é propiciar que 

turistas e cidadãos conheçam a cidade a pé e/ou de bicicleta. 

12. Ofícios de Minas, que considera a revitalização do roteiro proposto 

pelo Plano Horizonte (que abrange a Praça da Estação e Avenida Afonso Pena - 

Centro) no contexto de Corredor Cultural. 

 

Bloco 3:  

 

13. Roteiro de Museus apresenta a rica e diversa oferta de museus de 

arte e história, que se configuram em cenário importante para a observação e 

reflexão sobre a história, evolução tecnológica, desenvolvimento econômico e 

relações sociais. A relevância está no fato de BH ter recebido novos museus nos 

últimos anos. Com a implantação do Circuito Cultural Praça da Liberdade - Um dos 

mais importantes complexos culturais do país. Apresentando a diversidade cultural 

em uma região da cidade com enorme valor histórico, arquitetônico e simbólico. São 

oito espaços culturais já em funcionamento, além de outros cinco em fase de 

instalação. 
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14. Oferta da Moda (Distrito da Moda), tem como objetivo divulgar Belo 

Horizonte como importante centro criador e produtor de moda no Brasil, ampliando e 

consolidando a moda mineira através da promoção turística. Uma das ações do 

projeto é a criação do guia da moda e de um roteiro turístico dos principais centros 

comerciais da cidade.  

Belo Horizonte tem grande tradição como centro produtor de moda do 

país. Os lojistas encontram-se descentralizados em vários pontos, tais como os 

Bairros Prado e Barro Preto, que são são dois dos principais centros comerciais da 

cidade. Já o bairro de Lourdes se consolida como polo de moda de artigos de luxo 

para os exigentes públicos das classes A e B, oferecendo roupas de grifes 

internacionais. 

15. Oferta By night, pauta-se do fato de que BH ter a maior relação bares 

por habitante do Brasil71. Mas quando se fala em vivenciar a noite em BH as 

alternativas são mais amplas. Assim, o roteiro tratará dos principais atrativos de Belo 

Horizonte no período noturno e está segmentado em 6 rotas. 

15.1. Rota dos Bares 

15.2. Rota das Danceterias 

15.3. Rota do Rock 

15.4 Rota Sertaneja 

15.5. Rota do Samba 

15.6. Apresentações Culturais 

 

16. Oferta de Compras, BH é referência para compras de diversos artigos. 

Neste sentido, visa-se estruturar a oferta de forma que o turista se oriente dos locais 

e horários de atendimento para as compras na cidade. Será feita segmentação por 

categorias de compras, tendo sido já pensadas 6 rotas. 

16.1. Rota Popular (shoppings e centros populares) 

16.2. Rota das Feiras 

16.3. Rota dos Centros Comerciais 

16.4. Rota Moveleira 

16.5. Rota de Luxo 

16.6. Rota dos Artesanatos 

                                            
71

 Informação reproduzida do documento técnico utilizado pela Belotur. Não há menção de fonte. 
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3 PLANO OPERACIONAL DE PROMOÇÃO 
 

 

Uma vez definidas as diretrizes estratégicas e táticas, bem como os 

conteúdos que vamos promover (mensagem global e os produtos), o Plano 

Operacional de Promoção responde a questão: “Como vamos promover?”, tornando-

se o elemento concreto do Plano de Marketing.  

Constitui-se da seleção e formulação detalhada das ferramentas e ações 

de comunicação e de promoção aos mercados e, portanto, é o elemento central para 

a implantação das estratégias de marketing formuladas na Fase II. Essa 

concretização é fundamental para garantir que, durante a implantação, não se caia 

na tentação de “voltar a inventar a roda”, embora as revisões e atualizações devam 

ocorrer de forma programada.   

O Plano Operacional de Promoção foi formulado a partir da seguinte 

estrutura: 

 

Figura 41 - Estrutura do Plano Operacional de Promoção 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

  

Cada um destes níveis de planejamento possui um conceito inerente que 

dá suporte à estruturação adequada do conjunto, visando a implantação integral 

do marketing. Esta lógica é geralmente divergente da estrutura em que o órgão 

PROGRAMA PROGRAMA... 

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA... 

PROJETO PROJETO PROJETO... 

AÇÃO AÇÃO ... 



 

 1063 

 

gestor está acostumado a atuar, tendo em vista que possui um enfoque mais amplo, 

direcionado a resultados para a o turismo, enquanto a atuação geralmente está 

centrada nas funções e competências de cada departamento da instituição. 

 

PROGRAMA: 

Os programas são os eixos de operacionalização do plano de marketing, 

sob os quais as diferentes frentes de atuação são planejadas. Constitui-se de um 

conjunto de projetos e ações que pretende modificar a realidade atual, geralmente 

de um público específico. Há, portanto, duas ideias centrais na constituição de um 

programa: a mudança pretendida e o público que se pretende atingir.   

 

SUBPROGRAMA: 

Os programas podem ser desdobrados em subprogramas que, por sua 

vez, pressupõem um conjunto de atuações previamente planejadas dentro de um 

foco e/ou público especializado, no âmbito do programa pertinente. 

 

PROJETO: 

Os projetos são propostas mais concretas de atuação, que permitem 

dividir a gestão do programa ou subprograma. É onde começa a se estruturar o 

plano de ações propriamente dito. 

 

AÇÃO: 

As ações correspondem aos esforços para o cumprimento dos projetos e, 

por consequência, dos subprogramas e programas a que estão relacionadas. A 

partir delas são determinados o cronograma e o orçamento anual de promoção. 

Algumas vezes as ações precisam ser cumpridas em mais de um procedimento. 

Todos estes procedimentos correspondem às práticas diárias e ao trabalho das 

equipes técnicas do órgão gestor. 

A seguir foram resgatados os programas e subprogramas trazidos pelo 

Plano Horizonte, que constituem os eixos da atuação do marketing e, portanto, 

serão o ponto de partida para a nova estrutura operacional que se concretizará ao 

final de todo o trabalho. Os projetos e ações só poderão ser atualizados nas 

próximas etapas, seguindo o processo de trabalho estabelecido pelo próprio Termo 



 

1064  

 

de Referência, sendo que a estrutura de programas e subprogramas poderá ser 

revisada e atualizada em função das novas propostas.  

Nesse momento porém, iniciou-se um esforço de convergir os projetos e 

as ações já planejadas na estrutura de programas e subprogramas do Plano 

Horizonte, a fim de se ter uma primeira composição que deverá orientar as possíveis 

mudanças necessárias no Plano Operacional tendo em vista a elaboração do plano 

de ações estratégicas de marketing. Este exercício é apresentado no capítulo 3.2.  

 

 

3.1 Os Programas e Subprogramas definidos pelo Plano Horizonte 

 

 

De acordo com a estratégia proposta, toda atuação promocional proposta 

pelo Plano Horizonte foi estruturada em 4 Programas: 

 

Figura 42 - Programas de Marketing (Plano Horizonte) 

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

 

P1 PROGRAMA DE SUPORTE 

 

Objetivos 

 Criar a identidade turística de Belo Horizonte e definir suas aplicações;  

 Estabelecer os materiais de base de toda a atividade de promoção 

turística; 

PROGRAMA DE SUPORTE 

PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

PROGRAMA SENSIBILIZAÇÃO PARA A HOSPITALIDADE 

PROGRAMA RESERVA CONJUNTURAL 
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 Redesenhar a web e mantê-la viva para que cumpra sua importante 

função como meio de informação, e; 

 Criar os modelos de apresentação da nova identidade. 

 

Este Programa define os fundamentos necessários para efetivar o 

processo da atividade promocional e que são aplicáveis a todos os mercados e 

estabelece as atuações voltadas para concretizar o posicionamento desejado para 

Belo Horizonte como destino turístico, conforme foi definido na Fase II do Plano 

Horizonte.  A importância que se pretende que adquira o turismo na capital mineira 

exige uma mudança formal que deve ser percebida por todos os públicos, para tanto 

será dada ênfase na consolidação da identidade turística da Cidade. Desta forma, 

este Programa estabeleceu 3 Subprogramas:  

 

Figura 43 - Subprogramas do Programa de Suporte 
 

 
 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

P1. S1 – SUBPROGRAMA DE IDENTIDADE TURÍSTICA 

 

Este Subprograma define e cria a identidade corporativa global e os 

elementos de comunicação a serem utilizados para os diferentes produtos e públicos 

nos programas de promoção, pautando de identidade gráfica, imagens e textos.  

No Plano Horizonte, ele orientou o desenho da nova marca turística e a 

elaboração do manual da mesma. Estabeleceu também a renovação do banco de 

imagens para atender aos produtos que serão ofertados.  

 

 

 

 

SUBPROGRAMA DE IDENTIDADE TURÍSTICA 

SUBPROGRAMA DE BASE 

SUBPROGRAMA DE INFORMAÇÃO 
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P1.S2 – SUBPROGRAMA DE BASE 

 

Integra os projetos que constituem os fundamentos da mudança de 

posicionamento e que mostra a identidade turística adotada por Belo Horizonte. 

Constitui-se da elaboração de ferramentas e instrumentos de comunicação e 

promoção como portal web, publicações (folhetos, guia, mapas, etc.), outros 

materiais como brindes, pôsteres, etc.; pontos de identidade física como o projeto de 

stand que dão suporte a participação em eventos. 

 

P1.S3 SUBPROGRAMA DE INFORMAÇÃO 

 

A Belotur realiza regularmente a atualização dos dados do setor turístico 

em Belo Horizonte, com o monitoramento de diferentes áreas através de um banco 

de dados on line. No entanto, existe uma lacuna no que se refere ao movimento do 

fluxo turístico propriamente dito, com informações sobre o turista que visita a cidade. 

Este Subprograma tem por objetivo suprir esta falha e estabelecer não apenas um 

suporte de dados, mas principalmente disponibilizar parâmetros confiáveis para a 

avaliação do desenvolvimento do setor e os resultados gerados com a implantação 

deste plano. 

 

 

P2 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO AOS MERCADOS 

 

Objetivos 

 Informar sobre a oferta turística de Belo Horizonte e entorno; 

 Posicionar Belo Horizonte nos mercados prioritários e públicos 

objetivos; 

 Facilitar o trabalho dos operadores profissionais; 

 Cooperar com as operadoras na promoção de pacotes que incluam 

Belo Horizonte; 

 Gerar artigos, programas de TV e adequar os guias de viagem do 

Brasil e de Minas Gerais; e 

 Estimular a visita dos turistas a Belo Horizonte.  
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O Programa de Comunicação aos Mercados integra e orienta todas as 

ações voltadas para o contato com os mercados, seja na promoção dos produtos 

propriamente dita, seja no atendimento da imprensa, do trade turístico e do 

consumidor final, para informar, esclarecer dúvidas e suscitar interesse.  Para tanto 

foram estabelecidos 5 Subprogramas: 

 

Figura 44 - Subprogramas do Programa de Comunicação aos Mercados 

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

P2.S4 – SUBPROGRAMA BUREAUS DE PRODUTO  

 

Este Subprograma visava estimular e agrupar a oferta turística de Belo 

Horizonte, fazendo a adequação aos diferentes mercados, se propunha a criar 

agências ou bureaux de produto por segmento (turismo cultural, turismo de cidade, 

ecoturismo, congressos/convenções e feiras, aventura e manifestações), entre o 

setor público e privado, para definir conjuntamente as ações mais apropriadas no 

contexto geral deste Plano. A estes bureaux de Produto poderiam se agregar outros 

bureaux específicos de marketing sobre produtos já preparados, como, por exemplo, 

turismo melhor idade, turismo pedagógico, etc. 

Hoje, a Rede de Turismo de Negócios e Eventos é o que mais se 

aproximaria desta proposta. 

 

 

 

 

SUBPROGRAMA BUREAUS DE PRODUTO 

SUBPROGRAMA ATENÇÃO AOS MERCADOS 

SUBPROGRAMA PARA A IMPRENSA TURÍSTICA E DE VIAGENS 

SUBPROGRAMA DE PROMOÇÃO AO TRADE TURÍSTICO 

SUBPROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS TURISTAS 
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P2. S5 – ATENÇÃO AOS MERCADOS  

 

Existem dois modelos para o atendimento direto aos mercados. Uma 

fórmula que utiliza empresas de relações públicas, geralmente orientado para a 

atenção às mídias e veículos de imprensa e, outra, que se baseia em oficinas ou 

escritórios de representação, em que a atuação é mais completa, e é orientada para 

o atendimento do trade turístico, da imprensa e dos turistas; e neste caso o escritório 

tem ainda a função de fazer a coordenação in situ da realização de campanhas 

publicitárias diretas ou cooperadas com o trade. 

Este modelo é implantado com êxito por outros destinos, sobretudo 

internacionais, foi recomendado pela equipe consultora durante a elaboração do 

Plano Horizonte. Para sua aplicação, inicialmente nos estados vizinhos, baseado na 

formulação de planos anuais específicos de cada mercado e no acompanhamento 

mensal de sua implantação e resultados. 

Sua implantação, entretanto, esbarrou nas limitações orçamentárias para 

manutenção de escritórios de representação ou de contratos com as empresas de 

RP nos mercados. Por outro lado, é o que garante a indispensável presença 

permanente do destino nos mercados priorizados. O Plano de Ações deverá buscar 

outras soluções para este tipo de atuação permanente. O principal desafio de sua 

implantação é a distinção dos trabalhos institucionais executados pelas assessorias 

de comunicação do governo, do trabalho ‘comercial’ que deve ser implantado. 

 

P2. S6 – PROMOÇÃO PARA A IMPRENSA TURÍSTICA E DE VIAGENS  

 

Orientado para atendimento a revistas e programas especializados em 

turismo, jornalistas especializados de veículos gerais, editoras de guias turísticos e 

responsáveis de webs turísticas. Neste programa são definidos os projetos e ações 

visando a geração de mídia espontânea favorável sobre o turismo de Belo 

Horizonte, a revisão dos guias turísticos publicados por terceiros, bem como atenção 

pró-ativa junto à imprensa mediante a preparação de dossiês informativos sobre a 

cidade, assim como a geração e distribuição regular sobre o turismo e atividades 

afins na região metropolitana da capital mineira. 
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Assim como no subprograma de atenção aos mercados, é preciso fazer a 

distinção do trabalho de assessoria de imprensa institucional realizado regularmente 

pela Prefeitura. 

 

P2. S7 – PROMOÇÃO AO TRADE TURÍSTICO 

 

O baixo grau de conhecimento de Belo Horizonte como destino turístico 

ou a percepção como “apenas portão de entrada para o circuito das Cidades 

Históricas Mineiras”, uma cidade de apoio, que já havia sido evidenciada na Fase I 

do Plano Horizonte em 2006, levou à recomendação de projetos que permitissem 

apresentar com detalhe toda a oferta turística do destino e suas diferentes 

especificidades (o Plano Operacional de Produtos) e, desta forma, gerar o 

posicionamento competitivo desejado junto aos intermediários de venda dos 

produtos turístico de Belo Horizonte.  

Este programa, direcionado exclusivamente para o trade turístico, 

estabelece, portanto, ações incisivas e sistemáticas de relacionamento e promoção, 

por meio do uso da publicidade convencional, do contato eletrônico, das viagens de 

familiarização e de apresentações nos diferentes mercados prioritários, para 

inserção dos produtos de Belo Horizonte nas operadoras e agências de viagens dos 

mercados, para organizadores de eventos e outras empresas do trade. 

 

P2. S7 – PROMOÇÃO AOS TURISTAS 

 

Este programa pretendia, sobretudo, melhorar o atual déficit de informação 

turística e de sedução de Belo Horizonte mediante iniciativas de publicações e 

publicidade. No entanto, para otimizar os limitados investimentos em promoção, as 

ações foram concentradas em revistas, cadernos e sessões especializadas em turismo; 

em edições eletrônicas; e, sempre que possível, privilegiando parcerias para a 

promoção de eventos de natureza cultural de destaque.  

Este subprograma constitui-se de ações diretas ao consumidor potencial. 

Os desafios são: manter uma atuação permanente, contínua, de forma a consolidar 

uma imagem sedutora do destino e gerar interesse de visita e/ou retorno; fazer 

chegar a este público informação de qualidade que estimule e otimize o uso turístico 

do destino. 
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P3 PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A HOSPITALIDADE 

 

Objetivos 

 Capacitar e informar os profissionais do setor turístico do portfólio de 

produtos e mercados e da estratégia estabelecida no Plano Horizonte;  

 Promover a autoestima do belo-horizontino e tornar Belo Horizonte e 

seus produtos conhecidos e valorizados pela sua população; 

 Melhorar o conhecimento e a informação dada ao turista sobre os 

recursos e atrativos da cidade.  

 

Um dos principais problemas identificados na Fase I do Plano Horizonte 

foi o pouco conhecimento que o trade turístico, em específico, e a comunidade, em 

geral, tem de Belo Horizonte de seus atrativos. Em muitos casos, quando conhecem 

atribuem pouco valor.  

O Programa de Sensibilização tem como objetivo melhorar a percepção 

que a população e os profissionais diretamente e indiretamente relacionados à 

atividade turística têm de Belo Horizonte, atuando diretamente na comunicação e a 

informação do processo de estruturação e marketing turístico proposto no Plano 

Horizonte, visando como resultado a qualificação da recepção ao turista por meio do 

conceito da hospitalidade.  

Podemos entender hospitalidade como o ato de receber o outro, 

possibilitar abrigo e acolhimento, uma troca entre hóspedes e anfitriões. O conceito 

de hospitalidade permeia o ambiente privado (empresas turísticas) e o público 

(cidades, instituições culturais), caracterizados como espaços onde ocorre a troca da 

hospitalidade, ou seja, o ato de ser hospitaleiro, de recebe bem seu hóspede. 

Neste sentido, o Programa de Sensibilização para a Hospitalidade 

entende como anfitriã a cidade de Belo Horizonte e todas as pessoas, instituições ou 

empresas que trabalham direta e indiretamente com o turismo. Este programa tinha 

como foco o setor público, o trade turístico da cidade e a comunidade belo-

horizontina em geral. 
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P4 PROGRAMA DE RESERVA CONJUNTURAL 

 

Este Programa de Reserva Conjuntural é, de acordo com a nossa 

experiência, uma realidade necessária em um setor como é o turístico, que está 

pontualmente vulnerável aos efeitos de crises que precisam de respostas rápidas e 

específicas. Além disso, há uma série de oportunidades que, se adequadamente 

aproveitadas, podem fortalecer a promoção turística do destino e a atração de novos 

públicos e mercados em situações pontuais. 

Esta reserva assegura ao gestor do Plano a capacidade de dar 

respostas rápidas a qualquer acontecimento imprevisível, sobretudo no 

mercado nacional, e que poderiam comprometer o ritmo de cumprimento das 

metas estabelecidas neste plano de marketing, bem como prever e aproveitar 

situações de oportunidade, sem desvio do foco das atuações permanentes. 

Belo Horizonte vivenciará, entre este ano e os próximos, duas grandes 

oportunidades figurando dentre as sedes dos jogos da Copa do Mundo FIFA que se 

realizará no país este ano e como cidade de apoio para os Jogos Olímpicos Rio 

2016, o que tende a coloca-la aos olhos do mundo. O destino tem a oportunidade de 

ampliar sua notoriedade e sua presença no mercado nacional e internacional e, além 

disso, a Belotur tem como missão apoiar a realização destes eventos. Portanto, 

todos os projetos e ações deverão ser previstos neste Programa. 

 

 

3.2 Mapeamento dos projetos e ações de marketing planejadas atualmente 

para Belo Horizonte (Belotur 2014) 

 

 

A Belotur, por meio do documento Programa de Trabalho em 2014, 

estabeleceu os programas, projetos e ações que serão implantadas com prioridade 

neste ano. O documento ainda reforça a identidade organizacional da Belotur, 

trazendo sua missão e a amplitude de seu negócio. 

A missão da instituição, segundo o documento, é: “Qualificar e promover 

Belo Horizonte como cidade receptiva e destino de atividades turísticas, em especial 

de eventos e negócios, de lazer e culturais”. 
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Seu negócio tem a seguinte abrangência: “Realizar, em coordenação com 

os diversos segmentos e entidades do turismo, ações de planejamento e 

implementação de programas, projetos e iniciativas para o desenvolvimento das 

atividades turísticas em Belo Horizonte”. 

Aqui são recopiladas as 14 linhas de atuações estabelecidas para este 

ano no plano de trabalho e seus principais pressupostos. 

1. Programa de estímulo ao Turismo de Negócios e Eventos: sua 

proposta é a promoção de Belo Horizonte como destino de Turismo de Negócio e 

Eventos no mercado nacional e internacional e o apoio à captação e realização de 

eventos (especialmente eventos associativos e corporativos, e eventos ICCA). 

Pretende-se chegar aos seguintes resultados: estimular a sustentabilidade da 

ocupação da hotelaria; aumentar o número de eventos na cidade; melhorar o 

posicionamento de Belo Horizonte no ranking de eventos internacionais da ICCA. 

Estrategicamente fomentará e estimulará o trabalho em rede e divulgará Belo 

Horizonte como uma cidade cultural, moderna e criativa, multissetorial. 

2. Roteiros Turísticos de BH: Constitui-se da estruturação e oferta de 

Roteiros turísticos compatíveis com os atrativos da cidade, prevendo também a 

orientação e capacitação dos operadores e demais participantes da cadeia receptiva 

e foco na qualidade das informações e orientações prestadas aos visitantes. 

3. Desenvolvimento e Capacitação dos Recursos Humanos: Constitui-

se de ações internas de qualificação, aperfeiçoamento e reciclagem do corpo 

técnico da Belotur. 

4. Apoio à Copa do Mundo FIFA 2014: Prevê atuações de apoio e 

preparação da cidade para receber o evento em parceria à demais instituições e 

de promoção do destino. As atribuições da Belotur concentraram-se, sobretudo, na 

qualificação dos serviços turísticos para receber delegações, imprensa, torcedores e 

turistas; na consolidação da cidade enquanto destino sede de grandes eventos; na 

promoção e divulgação do turismo de BH aproveitando a visibilidade conferida pelo 

evento.  

5. Lançamento e Gestão do Edital de Subvenção a Eventos: 

Compreende a concessão de auxílio financeiro à eventos geradores de fluxos 

turísticos em Belo Horizonte. Tem como objetivos o fomento da produção artística 

e cultura (produtores locais) e a consolidação de Belo Horizonte como centro de 

turismo de eventos no país e no mundo. Em 2014 a Belotur pretende destinar R$ 4,7 
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milhões para 130 projetos, dentro os quais estão previstos eventos de promoção do 

carnaval de Belo Horizonte e um edital específico para a Copa do Mundo FIFA.   

6. Elaboração e gestão do Programa BH Hospitaleira: O programa visa 

fomentar o conceito de hospitalidade nos serviços prestados ao turista e na 

infraestrutura de atendimento (acessibilidade, mobilidade, transportes, 

comunicação, segurança, hotelaria, alimentação fora do lar, oferta cultural, agências 

receptiva, informações turísticas), por meio de ações de capacitação, qualificação, 

sensibilização, relacionamento, divulgação; mobilizando o trade local e os mercados 

e a população de maneira geral. 

7. Carnaval 2014 e seu novo formato: Prevê a realização de ações para 

organização e estruturação do carnaval de Belo Horizonte 2014, tendo como 

objetivo consolidar este evento como um produto turístico.  

8. Arraial de Belô 2014 e seu novo formato: Prevê a realização de 

ações para organização e estruturação do Arraial de Belô 2014, tendo como 

objetivo consolidar este evento como um produto turístico.  

9. Novos Equipamentos Turísticos - PRODETUR: Captação de 

recursos e desenvolvimento de projetos por meio do PRODETUR/Mtur/BID 

(ações previstas no PDITS BH) e outras fontes de financiamento, voltados à 

estruturar, ampliar, diversificar e qualificar a oferta turística de Belo Horizonte. Para 

2014 as quatro ações selecionadas são dirigidas à melhoria e estruturação de 

equipamentos e produto: Mirante Aglomerado da Serra, Turismo de Aventura no 

Parque das Mangabeiras, Parque Municipal, Anexo Museu de Arte da Pampulha. 

Dos equipamentos previstos, apenas o Parque Municipal está no escopo do PDITS, 

mas as intervenções previstas pela Belotur em seu Plano de Trabalho e pelo PDITS 

em seu Plano de Ações parecem destoantes72. 

10. Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo: Compreende a 

realização de evento (I Conferência Municipal de Turismo) com o objetivo de 

fortalecer e incentivar a atuação do COMTUR BH. 

 11. Guia Turístico – Ampliação e comercialização: Propõe a melhoria 

do material Guia Turístico de Belo Horizonte (de distribuição gratuita / 30 mil 

tiragens), por meio de fortalecimento do conteúdo comercial (das ações de captação 

                                            
72

 A Belotur propõe a captação de recursos para a reforma do Parque Municipal enquanto o PDITS 
propõe a implantação de um espaço cultural multiuso para revitalizar o local. 
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de assinantes); da adequação do conteúdo de Belo Horizonte (produzido pela 

Belotur); da melhoria do projeto gráfico (layout, design, etc.). 

 12. Desenvolvimento Organizacional: Prevê um programa de 

desenvolvimento do corpo técnico da Belotur e de endomarketing, por meio de 

palestras, seminários de integração, aperfeiçoamento dos processos administrativos, 

ações de integração e motivação do corpo técnico da Belotur, aquisição de novos 

funcionários (concurso público). 

13. Campanha de sensibilização: Compreende a criação e 

implantação de campanha de sensibilização turística da comunidade, com os 

objetivos de sensibilizar, conscientizar e informar a população da importância do 

turismo para o Município de Belo Horizonte; e informar e convidar os moradores de 

Belo Horizonte a conhecerem e ocuparem os espaços turísticos. Por meio desta 

proposta visa-se desenvolver sentimentos de identidade, orgulho e cidadania, 

valorização da cultura, da arte, da própria cidade, das tradições populares e da 

identidade cultural belo-horizontina. 

14. Implantação do Ônibus Turístico: Implantação de duas linha 

regulares de transporte turístico: centro-sul e Pampulha, visando a circulação 

entre os atrativos destas duas regiões da cidade. Os transportes serão diferenciados 

pelo conforto e segurança, acesso a mapas, guias e munido de um equipado 

sistema de som para fornecer informações sobre os locais visitados em dois 

idiomas: português e inglês. Como resultado espera-se o aumento do índice de 

competitividade de BH na dimensão infraestrutura geral (Estudo de Competitividade 

dos Destinos Indutores / FGV). 

15. Relacionamento com a Fundação Municipal de Cultura: Visa 

fomentar o intercâmbio entre os dois setores – de turismo e de cultura em BH, 

constituindo uma agenda conjunta entre a Fundação Municipal de Cultura e a 

Belotur para desenvolvimento das atratividades culturais (produtos) e o 

calendário de eventos da capital. O programa entende que o turismo deve 

apresentar-se nessa relação como provedor de recursos públicos para que os bens 

culturais possam ser devidamente revitalizados, cumprindo seu papel educacional e 

produzindo receitas que possam contribuir para a sua preservação. Em 2014 as 

ações estão voltadas para os eventos Carnaval e Arraial de Belô, para o Corredor 

Cultural da Praça da Estação, e para a agenda de eventos culturais de grande porte. 
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O conjunto de ações previstas para 2014 nos programas estabelecidos foi 

integrado à estrutura do Plano Horizonte e sistematizado com o objetivo de constituir 

o ponto de partida para o plano de ações estratégicas e marketing para a cidade. 

Observa-se que as tabelas estão incompletas, tendo em vista que se trata apenas 

de um primeiro exercício que deverá ser levado para discussão e trabalho conjunto 

com a equipe da Belotur no início da próxima etapa e que nem toda informação 

necessária foi disponibilizada. Além disso, verificou-se o plano de trabalho da 

Belotur não utiliza um conceito uniforme para a definição das programas e ações, 

sendo que algumas correspondem a objetivos e estratégias, e não elucidam ações 

concretas propriamente ditas. Tudo isso deverá ser verificado e detalhado na 

próxima etapa, junto com as equipes.  

O exercício não considerou os programas 3 / 2014 e 12 / 2014, que 

possuem foco de atuação interna, na própria instituição.  

As ações foram mapeadas em 6 frentes: 

 Ações de produto, que incluem organização da oferta e a formatação 

de roteiros (no âmbito do marketing). Também foram observadas 

ações de desenvolvimento de novos produtos e melhoria dos atuais, 

bem como outras ações de desenvolvimento que envolvem 

capacitação, infraestrutura, fortalecimento institucional, legislação. 

Apesar de não ser proposta do plano de marketing, serão importantes 

para detectar para onde estão sendo direcionados os investimentos; 

 Ações de suporte, que incluem: identidade (marca, imagens); base 

para a comunicação (web, publicações, materiais, stands, outros 

pontos de identidade); informação (pesquisas, conteúdos, etc.); 

 Ações de promoção aos mercados incluindo: atenção aos 

mercados; ações de imprensa - presstrips, Relações Públicas; ações 

ao trade - publicidade, notícias, famtours, apresentações/workshops, 

participação em feiras; ações ao consumidor final - publicidade; 

 Ações de sensibilização que inclui campanhas e produção de 

materiais específicos dirigidos ao público interno; 

 Ações de reserva conjuntural que incluiu ações previstas para a 

Copa e outras oportunidades. 
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Tabela 132 - Ações planejadas pela Belotur 2014 por programa do Plano Horizonte 
 
AÇÕES DE PRODUTO (inclui desenvolvimento de novos produtos, melhoria de produtos, organização da oferta / ex. formatação de roteiros, 
etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONO-
GRAMA 

RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 

Executor 
técnico 

Parceiros 

Linha 
Turística 

Atualizar o estudo de 
viabilidade do Retorno 
Financeiro da Linha Turística 

Implantação do ônibus 
turístico (14.1./2014) 

2014 
D. Mark 

  
  
  
  

Implementação da linha 
turística Centro-Sul (Projeto 
Piloto) 

Implantação do ônibus 
turístico (14.2./2014) 

2014 D. Mark Prefeitura 
BH 

  
Em desenvolvimento, Lançamento previsto para 
dez.2013/2014 

  
  

Implementação da linha 
turística Pampulha 

2014 D. Mark   

Treinar os motoristas para 
prestarem informações 
turísticas básicas 

Implantação do ônibus 
turístico (14.3./2014) 

2014 

    

  
  
  

Roteirização 

Identificar e organizar a oferta 
turística de Belo Horizonte e 
entorno 

Elaboração e 
Implantação de Roteiros 
Turísticos (2.1./2014) 

2014 

D. Mark 

  

  
  

Identificar instrumentos e ferramentas 
necessárias / Necessário detalhar as ações 
específicas. 

Apresentação e validação dos 
roteiros turísticos junto ao trade 
de BH e entorno 

Elaboração e 
Implantação de Roteiros 
Turísticos (2.3./2014) 

2014 

D. Mark 

  
  
  

  

Formatar orientações técnicas 
para capacitação dos roteiros 

Elaboração e 
Implantação de Roteiros 
Turísticos (2.7./2014) 

2014 

D. Mark 

  
  
  

Definir modelo a ser aplicado. 

N&E / MICE 
Fomentar a utilização do 
Sistema Integrado do Escritório 
de Processos (N&E) 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.4./2014) 

2014     
  
  
Necessário detalhar as ações específicas. 
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AÇÕES DE PRODUTO (inclui desenvolvimento de novos produtos, melhoria de produtos, organização da oferta / ex. formatação de roteiros, 
etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONO-
GRAMA 

RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 

Executor 
técnico 

Parceiros 

Eventos 

Publicação de editais (4 editais 
de eventos, para apoiar 130 
projetos) 

Lançamento e Gestão 
do Edital de Subvenção 
a Eventos (5.1., 5.2., 
5.3./2014) 

2014 
D. 

Eventos 
  

  
  
  

Apoio à eventos durante a 
Copa 2014 (lançamento de 
edital especial) 

Lançamento e Gestão 
do Edital de Subvenção 
a Eventos (5.5./2014) 

2014 
D. 

Eventos 
  

Divulgação dos editais (mailing, 
site, imprensa) 

Lançamento e Gestão 
do Edital de Subvenção 
a Eventos (5.6./2014) 

2014 
D. 

Eventos 
  

Carnaval 

Realizar a Eleição da Corte 
Momesca como evento de 
abertura oficial do Carnaval 

Carnaval 2014 e seu 
novo formato (7.1./2014) 

2014     
  
  

  

Planejar e Fomentar o desfile 
de Blocos de Rua, nos 
períodos de Pré Carnaval e 
Carnaval 

Carnaval 2014 e seu 
novo formato (7.2./2014) 

2014     
  
  

  

Realizar o evento dos Desfiles 
das Escolas de Samba e 
Blocos Caricatos na Avenida 
Afonso Pena 

Carnaval 2014 e seu 
novo formato (7.3./2014) 

2014     
  
  

  

Realizar os eventos Estação do 
Samba, Palcos Principais 
(Savassi, Praça da Estação, 
Praça da Pampulha e Praça 
Duque de Caxias) e nove 
Palcos Regionais 

Carnaval 2014 e seu 
novo formato (7.4./2014) 

2014     
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AÇÕES DE PRODUTO (inclui desenvolvimento de novos produtos, melhoria de produtos, organização da oferta / ex. formatação de roteiros, 
etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONO-
GRAMA 

RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 

Executor 
técnico 

Parceiros 

Apoio à eventos de promoção 
do carnaval 

Lançamento e Gestão 
do Edital de Subvenção 
a Eventos (5.4./2014) 

2014 
D. 

Eventos 
  

  
  

  

Arraial de 
Belô 

Realizar o arraial de Belô: pré-
evento (concurso, cortejo, 
capacitação dos jurados); 
evento, eventos regionais, 
premiação 

Arraial de Belô 2014 e 
seu novo formato (8.1.; 
8.2.; 8.3.; 8.5.; 8.6.; 8.7. 
/2014) 

2014     
  
  

  

Fomentar a realização das Blitz 
Juninas em eventos e espaços 
públicos como forma de 
divulgação do Arraial de Belô 

Arraial de Belô 2014 e 
seu novo formato 
(8.4./2014) 

2014     
  
  

  

Turismo 
Cultural 

Integração de ações da Belotur 
e 
Fundação Municipal de Cultura 
para realização de eventos 
turísticos e culturais na cidade 

Relacionamento com a 
Fundação Municipal de 
Cultura (5.1. / 2014) 

2014     
  
  

  

Realização do Carnaval e do 
Arraial de Belô 

Relacionamento com a 
Fundação Municipal de 
Cultura (5.2. / 2014) 

2014     
  
  

  

Colaborar com a FMC nas 
ações de implementação do 
Corredor 
Cultural da Praça da Estação 

Relacionamento com a 
Fundação Municipal de 
Cultura (5.3. / 2014) 

2014     
  
  

  

Colaborar no planejamento e 
estruturação dos principais 
eventos culturais de grande 
porte, apoiados, ou realizados 
pela FMC. 

Relacionamento com a 
Fundação Municipal de 
Cultura (5.4. / 2014) 

2014     
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AÇÕES DE PRODUTO (inclui desenvolvimento de novos produtos, melhoria de produtos, organização da oferta / ex. formatação de roteiros, 
etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONO-
GRAMA 

RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 

Executor 
técnico 

Parceiros 

Captar recursos e elaborar os 
projetos Complementares para 
Construção do Anexo do 
Museu de Arte da Pampulha 

Novos equipamentos e 
produtos turísticos 
(9.4./2014) 

2014     
  
  

  

Ecoturismo 
e Aventura / 
Parques da 

cidade 

Elaborar projeto e iniciar projeto 
Mirante Aglomerado da Serra 

Novos equipamentos e 
produtos turísticos 
(9.1./2014) 

2014     
  
  

  

Viabilizar recursos e projetos 
para o Turismo de Aventura no 
Parque das Mangabeiras 

Novos equipamentos e 
produtos turísticos 
(9.2./2014) 

2014     
  
  

  

Captar recursos para reforma 
do Parque Municipal 

Novos equipamentos e 
produtos turísticos 
(9.3./2014) / PDITS 
Elaboração do Projeto e 
Implantação do Espaço 
Cultural Multiuso no 
Parque Municipal 

2014     
Orçamento sugerido no PDITS.  
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OUTRAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO (apenas para identificação, inclui capacitação, infraestrutura turística, sinalização, etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início 
 

Executor 
técnico 

Parceiros 

Infraestrutura 

Coordenar a resolução de 
fatores limitantes ao 
desenvolvimento do segmento 
de N&E 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.5./2014) 

2014     
  
  
Necessário detalhar as ações específicas. 

Ajudar a dirimir os entraves em 
apoio à implementação e 
operacionalização dos roteiros 

Elaboração e 
Implantação de Roteiros 
Turísticos (2.6./2014) 

2014     
  
  
Necessário detalhar as ações específicas 

Capacitação 

Capacitar e qualificar a cadeia 
produtiva de N&E 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.6./2014) 

2014     
  
  
Necessário detalhar as ações específicas. 

Capacitação e qualificação de 
instituições públicas e privadas 
para nivelar a qualidade dos 
serviços prestados ao turista 

Elaboração e gestão do 
Programa 
BHHospitaleira 
(6.2./2014) 

2014 
  

Necessário detalhar o plano de ações 
específicas (modelos de atuações) 

Fortalec. 
institucional 

Realizar a 1ª Conferência 
Municipal de Turismo 

Fortalecimento do 
Conselho Municipal de 
Turismo (10.1. / 2014) 

2014     
  
  
  

Requalificar as Câmaras 
Temáticas do COMTUR 

Fortalecimento do 
Conselho Municipal de 
Turismo (10.2. / 2014) 

2014     
  
  
  

Ampliar a base de associados 
das entidades de classe 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.11./2014) 

2014     

  
  
Necessário detalhar as ações específicas / 
verificar responsabilidades 
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OUTRAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO (apenas para identificação, inclui capacitação, infraestrutura turística, sinalização, etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início 
 

Executor 
técnico 

Parceiros 

Legislação 
Aprovar a Lei Municipal do 
Turismo 

Fortalecimento do 
Conselho Municipal de 
Turismo (10.3. / 2014) 

2014     
  
  
  

 

AÇÕES DE SUPORTE (inclui identidade - marca, imagens; base para a comunicação - web, publicações, materiais, stands, outros pontos de 
identidade; informação - pesquisas, conteúdos, etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 Executor 
técnico 

Parceiros 

Guia 
Turístico 
de Belo 

Horizonte 

Elaborar, apresentar e 
implementar o projeto de 
reformulação do Guia Turístico de 
Belo Horizonte 

Programa Guia Turístico 
(11.1./2014) 

2014 
D. 

Promoção 
  

  
  
  
  

Criar e executar as novas 
políticas de comercialização e 
distribuição do Guia 

Programa Guia Turístico 
(11.2./2014) 

2014 
D. 

Promoção 
  

Captação de novos anunciantes 
Programa Guia Turístico 
(11.3./2014) 

2014 
D. 

Promoção 
  

Criar critérios para a inclusão e 
divulgação da agenda cultural e 
dos eventos 

Programa Guia Turístico 
(11.4./2014) 

2014 
D. 

Promoção 
  

Materiais 
Produção de material 
promocional de negócios e 
eventos 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.1./2014) 

2014     

  
  

Necessário definir quais serão os 
materiais específicos x público-alvo. 
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AÇÕES DE SUPORTE (inclui identidade - marca, imagens; base para a comunicação - web, publicações, materiais, stands, outros pontos de 
identidade; informação - pesquisas, conteúdos, etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 Executor 
técnico 

Parceiros 

Elaboração e confecção de peças 
promocionais para divulgação 
dos roteiros turísticos 

Elaboração e 
Implantação de Roteiros 
Turísticos (2.4./2014) 

2014 D. Mark   
Necessário definir quais serão os 
materiais específicos x público-alvo. 

Produção de material 
promocional complementar para 
apoio à eventos (oferta de 
entretenimento, cultura e lazer) 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.3./2014) 

2014     
Necessário definir quais serão os 
materiais específicos x público-alvo. 

Elaborar mapa, informativo e 
peça promocional para divulgar e 
promover as linhas turísticas 

Implantação do ônibus 
turístico (14.3./2014) 

2014 D. Mark   
Necessário definir quais serão os 
materiais específicos x público-alvo. 

Materiais de divulgação dos 
dados e indicadores do setor 

Observatório do Turismo 2014 D. Mark   
Inclui publicação impressa (semestral), 
pendrives, etc. 

Conteúdos 
-Banco de 
Imagens e 

textos 

Produção / compra de imagens 
(negócios e eventos) 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.1./2014) 

2014     

  
  

Proposta da ação é um Plano de 
Comunicação multimídia para fomento 
do segmento (1.2./2014) 

Banco de textos (negócios e 
eventos) 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.1./2014) 

2014     

  
Proposta da ação é um Plano de 
Comunicação multimídia para fomento 
do segmento (1.2./2014) 

Pesquisas 
/ 

Estatísticas 

Elaboração de pesquisas durante 
os eventos (N&E) - 14 pesquisas 
primárias 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.9./2014) 

2014 D. Mark   
  

14 pesquisas, segundo a DMARK. 
Confirmar. 
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AÇÕES DE SUPORTE (inclui identidade - marca, imagens; base para a comunicação - web, publicações, materiais, stands, outros pontos de 
identidade; informação - pesquisas, conteúdos, etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 Executor 
técnico 

Parceiros 

Criar ferramentas de análise dos 
impactos gerados pelos eventos 
subsidiados (base relatórios de 
eventos) 

Lançamento e Gestão 
do Edital de Subvenção 
a Eventos (5.7./2014) 

2014     Definir ferramenta. 

Construir base de dados 
estatísticos do setor (N&E) 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.10./2014) 

2014 D. Mark   
  
  

 

 

AÇÕES DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS (inclui atenção aos mercados; ações de imprensa - presstrips, RP; ações ao trade - publicidade, 
notícias, famtours, apresentações/workshops, participação em feiras; ações ao consumidor final - publicidade) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 

Executor 
técnico 

Parceiros Mercado-alvo 

Captação e 
promoção 
de eventos 
(MICE) 

Plano de comunicação (Negócios 
e Eventos) 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.2./2014) 

2014     

  
  
Necessário definir ações específicas de 
comunicação x públicos-alvo. 

Distribuição de material 
promocional complementar para 
os promotores e organizadores de 
eventos 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.3./2014) 

2014     
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AÇÕES DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS (inclui atenção aos mercados; ações de imprensa - presstrips, RP; ações ao trade - publicidade, 
notícias, famtours, apresentações/workshops, participação em feiras; ações ao consumidor final - publicidade) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 

Executor 
técnico 

Parceiros Mercado-alvo 

Realizar encontros técnicos para 
integração entre os atores do 
mercado de eventos e os demais 
integrantes do trade turístico 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.7./2014) 

2014     
  
  
  

Realizar a promoção do destino 
em feiras e eventos do segmento 
MICE 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.8./2014) / em 
conjunto com o 
Programa BH 
Hospitaleira (6./2014) 

2014     
  
  
  

Promoção 
consumidor 

Ofertar roteiros turísticos 
Elaboração e 
Implantação de Roteiros 
Turísticos (2.2./2014) 

2014     
  
  
  
  
  
  
Necessário detalhar as ações 
específicas por público-alvo 
  
  

Divulgar e promover as linhas 
turísticas nos canais de 
comunicação e nos eventos 

Implantação do ônibus 
turístico (14.5./2014) 

2014     

Divulgação do Corredor Cultural 
da Praça da Estação 

Relacionamento com a 
Fundação Municipal de 
Cultura (5.3. / 2014) 

2014     

Divulgação dos principais eventos 
culturais de grande porte, 
apoiados, ou realizados pela FMC 

Relacionamento com a 
Fundação Municipal de 
Cultura (5.4. / 2014) 

2014     

Promoção 
Trade 
Mercados 

Divulgar e promover os roteiros 
nos canais de comunicação da 
Belotur e nos eventos (apoio à 
comercialização) 

Elaboração e 
Implantação de Roteiros 
Turísticos (2.5./2014) 

2014     

  
  
Necessário detalhar ações específicas 
e público alvo 
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AÇÕES DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS (inclui atenção aos mercados; ações de imprensa - presstrips, RP; ações ao trade - publicidade, 
notícias, famtours, apresentações/workshops, participação em feiras; ações ao consumidor final - publicidade) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 

Executor 
técnico 

Parceiros Mercado-alvo 

Fortalecer o relacionamento com 
operadores nacionais e 
internacionais para geração de 
novas parcerias e negócios para 
as empresas locais 

Elaboração e gestão do 
Programa 
BHHospitaleira 
(6.4./2014) 

2014     

  
  
Trade mercados / Necessário detalhar 
ações específicas 

 

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO (inclui campanhas e produção de materiais específicos dirigidos ao público interno) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 

Executor 
técnico 

Parceiros Público-alvo 

Trade belo-
horizontino 

Reuniões setoriais para 
diagnosticar situações, condições e 
intervenções e encaminhamentos 
necessários 

Elaboração e gestão do 
Programa 
BHHospitaleira 
(6.1./2014) 

2014     Entidades, órgãos públicos e privados 

Divulgação de ofertas turísticas de 
BH entre os receptivos locais para 
estimular a criação de roteiros 
diferenciados e atraentes 

Elaboração e gestão do 
Programa 
BHHospitaleira 
(6.3./2014) 

2014     
Receptivos / definir ações específicas 
(modelos e plano de divulgação) 

Comunidade 

Campanha de sensibilização 
população local - mídias sociais, 
van turística, ações promocionais 

Elaboração e gestão do 
Programa 
BHHospitaleira 
(6.5./2014) 

2014     

  
  
População local / definir conteúdos 
que serão abordados 

Promover ações específicas de 
Sensibilização/Conscientização 
com grupos específicos 

Campanha de 
Sensibilização (13.1.) 

2014     Definir ações e grupos específicos 
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Concepção e criação do briefing da 
Campanha Publicitária (Teaser + 
Plano de Mídia) 

Campanha de 
Sensibilização (13.2.) 

2014     
  
  
  

Implantação do plano de mídia 2014     
  
  

 

AÇÕES DE RESERVA CONJUNTURAL (inclui de marketing ações previstas para a Copa e outras oportunidades) 

TEMA (COPA) AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 
Início 

 
Executor 
técnico 

Parceiros 

Relacionamento 
trade e 
imprensa - 
Turismo de BH 
na Copa 

Realizar visitas de 
familiarização (Famtour) com 
operadores e agentes de 
turismo 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.1./2014) 

2014 

  

  
  
  
  

Realizar visitas de 
familiarização (Presstrip) com 
imprensa 

2014 
  

  
  

  
  

Informação 
Turística para a 
Copa 

Inaugurar o novo CAT, na 
Praça Dino Barbieri na 
Pampulha 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.4./2014) 

2014 
  

  
  

  
  

Inaugurar as e as novas 
estruturas dos CATs Mercado 
das Flores, Aeroporto 
Internacional de Confins e 
Rodoviária 

2014 

  

  
  

  
  

Implantar a central de 
informações turísticas integrada 
- CITI 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.8./2014) 

2014 
  

  
  

  
  

Estruturar ações promocionais 
e de informações turísticas na 
FANZONE do Mineirão 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.11./2014) 

2014 

  

  Definir modelo e ações específicas 

Fornecer dados e informações 
para a atualização e elaboração 
de folheteria específica, por 
demanda 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.3./2014) 

2014 
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AÇÕES DE RESERVA CONJUNTURAL (inclui de marketing ações previstas para a Copa e outras oportunidades) 

TEMA (COPA) AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 
Início 

 
Executor 
técnico 

Parceiros 

Disponibilizar dados para 
atualização do site oficial 
produzido pela SECOPA 2014 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.12./2014) 

2014 
  

SECOPA 
  

  
  

Sensibilização 
interna / Copa 

Apresentar o plano operacional 
para realização da Copa, para o 
trade turístico 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.6./2014) 

2014 
  

  
  

  
  

Apoiar e participar das ações de 
sensibilização junto à SMCOPA 
e outros parceiros 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.7./2014) 

2014 
  

SMCOPA 
  

  
Definir modelos e ações de apoio 

Produto Copa 

Concluir a instalação de placas 
de sinalização indicativa 
turística 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.9./2014) 

2014 
  

  
  

  
  

Mobilizar e capacitar voluntários 
do Programa de Voluntariado 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.2./2014) 

2014 
  

  
  

  

Negociar parcerias para 
realização das FANFESTS 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.10./2014) 

2014 
  

  
  

  

Pesquisa Copa Elaborar e aplicar pesquisas 
nos CATs durante o evento 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.5./2014) 

2014 
  

  
  

  

 
Fonte: Belotur. Elaboração Chias Marketing. 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MARKETING 

PARA BELO HORIZONTE 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O Plano Horizonte – Marketing Turístico de Belo Horizonte foi elaborado 

em 2006, por meio de um processo de planejamento formal e metodologicamente 

orientado. 

O Plano estabeleceu uma direção para o turismo de Belo Horizonte a ser 

seguida no período de 2006 a 2010, a qual esteve adequada aos desafios da gestão 

pública à época, de modo a que fosse possível atingir os objetivos e metas definidos 

em um prazo de 5 anos. Para isto, foi considerado um cenário específico, não ideal, 

mas real, de investimentos, de esforços e recursos para a sua realização integral.  

A atualização do Plano, que foi elaborada recentemente no contexto 

deste projeto (Etapa 3), permitiu o resgate da metodologia e do enfoque técnico 

empregado, bem como a atualização de dados e indicadores sobre a situação atual 

do turismo na cidade, conforme informações disponíveis.  

Essa etapa também identificou mudanças, evoluções e novos desafios 

que estão inseridos no cenário turístico atual de Belo Horizonte, e que, 

consequentemente, exigem novas respostas e soluções. 

A Etapa 3 foi elaborada a partir dos alinhamentos feitos com a equipe da 

Belotur, especialmente na reunião do dia 9 de dezembro de 2013.  

Além disso, a atualização do Plano Horizonte gerou um levantamento junto 

ao próprio órgão gestor sobre as atuais diretrizes políticas e técnicas. Os programas e 

ações que foram planejados e previstos serviram de subsídio para essa etapa.  

A partir desta etapa, Etapa 4, foi iniciada a elaboração de um novo Plano 

Estratégico e de Ações de Marketing para os próximos anos.  

As Ações Estratégicas de Marketing para Belo Horizonte, uma vez 

aprovadas, inauguram as novas proposições para o marketing turístico do destino 

Belo Horizonte, elaboradas em dois âmbitos: primeiro no que diz respeito à definição 

das diretrizes, ou seja, das estratégias de marketing; segundo no âmbito do 

planejamento tático, ou seja, na indicação de programas, projetos e ações que 

deverão ser adequadamente implantadas pela Belotur visando o cumprimento das 

diretrizes estratégicas estabelecidas. 

Observa-se ainda que a consolidação do conteúdo gerado nesta e nas 

duas etapas subsequentes (Etapa 5: Ações Estratégicas para os Produtos 
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Prioritários e Etapa 6: Ações Estratégicas para a implementação do Plano de 

Marketing Atualizado e do Plano e Ações Estratégicas) substituirá o Plano Horizonte 

em sua função de ser a ferramenta técnica que, como um guia, orientará a Belotur 

na liderança do trabalho de marketing e de promoção turística de Belo Horizonte e 

na gestão de todas as atividades relativas ao tema. 

A elaboração das Ações Estratégicas de Marketing pautou-se dos dados, 

informações e conceitos técnicos aportados pelo Plano Horizonte Atualizado, e 

buscou cumprir todas as atividades previstas para a Etapa no Termo de Referência 

que orienta o projeto, por meio do seguinte processo de trabalho: 

 

1) A análise da situação atual do turismo nos mercados nacional e 

internacional:  

 

O novo planejamento se iniciou com o resgate e a sistematização dos 

principais indicadores de demanda e de oferta que foram estudados na atualização 

do Plano Horizonte.  

Os dados foram definidos com a finalidade de ser a referência, a linha de 

base para a definição das estratégias de marketing e para a seleção dos indicadores 

que permitirão à Belotur dar continuidade e fazer a gestão do Plano de Ações 

Estratégicas de Marketing.  

Ainda neste tópico, foram aprofundadas as conclusões da análise que 

orientarão a elaboração do plano de ações, utilizando como ferramenta a matriz SWOT 

Cruzada73. Desta forma foi possível determinar de maneira objetiva e sistemática as 

atuações que são necessárias para responder às oportunidades e ameaças, pontos 

fortes e fracos levantados nas conclusões da Fase I do Plano Horizonte em trabalho 

conjunto com a Belotur (atividade realizada na etapa anterior, Etapa 3). 

 

2) A definição das estratégias de marketing para o turismo de Belo 

Horizonte: 

 

As estratégias de marketing para o turismo de Belo Horizonte foram 

elaboradas em três blocos, considerando-se: os conceitos técnicos abordados na 

                                            
73

 Conforme definido na página 45. 
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atualização do Plano Horizonte e as premissas do Termo de Referência; a 

perspectiva temporal para o planejamento, definida junto com a equipe da Belotur no 

dia 9 de dezembro de 2013 (2015-2020); as dinâmicas comerciais e o ciclo de 

implementação das mudanças pretendidas. 

Foram estabelecidos três grupos de estratégias: 

 Estratégias de médio prazo, que identificam “o que queremos ter” ao 

final do período estabelecido (2020) e que necessitam de um trabalho 

de cumprimento contínuo por, pelo menos 5 anos, para que possam 

ser avaliadas em seus resultados e eficácia e, enfim, renovadas de 

acordo com as perspectivas e tendências do contexto turístico vigente. 

Abrange: a visão de futuro, a missão do marketing e da promoção 

turística e deste Plano, os grandes objetivos e metas para o turismo de 

BH, e o posicionamento turístico desejado. Observa-se que a 

execução destas diretrizes deve ser acompanhada e monitorada 

periodicamente durante o período estabelecido, conforme será 

abordado no capítulo pertinente; 

 Estratégias de curto prazo que identificam uma seleção de “o que 

queremos ter” no âmbito dos segmentos e produtos, dos mercados 

prioritários, do portfólio de produtos x mercados, e do sistema de 

vendas e comunicação. São estratégias comerciais mais dinâmicas, 

atualizadas a cada dois anos, observando as mudanças na realidade 

da oferta turística da cidade, das perspectivas de crescimento, da 

acessibilidade dos mercados priorizados, das tendências de 

comportamento ou do emprego de novas tecnologias no sistema de 

comunicação e vendas, e, principalmente, em função dos resultados 

alcançados e da evolução da base estatística74; 

 Estratégias de longo prazo, as quais estabelecem “o que vamos 

promover”, constituem-se dos elementos centrais que caracterizarão e 

diferenciarão o destino turístico Belo Horizonte: a marca, a mensagem 

permanente e o decálogo, ou seja, sua “mensagem global75”. 

                                            
74

 Esta evolução deverá permitir a obtenção de dados mais apurados sobre os mercados emissores. 
75

 Segundo o dicionário de Termos de Marketing, “mensagem” significa “informação transmitida por um sistema 

de comunicação”. Nesse sentido, a metodologia de planejamento desenvolvida por Josep Chias pressupõe que 
os três elementos de identidade de um destino turístico: marca + mensagem permanente + decálogo, 



 

1094  

 

Desempenha um papel estratégico de guarda-chuva na comunicação, 

dando coesão a todas as atuações promocionais empreendidas por 

um determinado período e ao longo do tempo, determinando os 

fatores de reconhecimento e associação da “ação” com o destino, ou 

seja, são determinantes de sua identidade. São também os elementos 

que, uma vez implementados, produzirão o valor intangível de BH no 

mercado turístico perante aos demais destinos disponíveis ao 

consumidor, sendo, nesse sentido, a base para atração de fluxos e de 

investimentos, e também para o trabalho de diversificação e melhoria 

de produtos, conforme aponta o TR. Os elementos estratégicos aqui 

considerados podem sofrer pequenas adaptações ao longo do tempo, 

mas, em geral, são menos dinâmicos, pois necessitam de um trabalho 

contínuo, focado e de longo prazo (superior a 5 anos) para que o 

planejado se concretize, ou seja, para que a mensagem global do 

turismo de Belo Horizonte que queremos consolidar se converta na 

imagem e no valor percebido pelo mercado.   

 

3) A estrutura da comunicação turística: 

 

Derivado das estratégias de longo prazo e do sistema de vendas e de 

comunicação, a estrutura da comunicação turística baseia-se na elaboração das 

abordagens específicas que devem ser aplicadas para os diferentes públicos-alvo, 

tendo em vista os objetivos específicos da atuação junto aos mesmos (por exemplo, 

atrair investimentos, atrair novos turistas, ampliar a oferta à disposição do turista 

atual, diversificar a oferta no trade emissivo, sensibilizar a comunidade, etc.).  

 

4) A elaboração do planejamento tático/ operacional: 

 

Foi definido um plano de atuação comercial adequado à realização das 

estratégias aprovadas, considerando um período de 2 anos (2015-2016).  

Para orientar esse trabalho, primeiramente foram estabelecidos os 

fundamentos do plano tático / operacional, dado pelos seguintes elementos 

                                                                                                                                        
constituem-se na informação central a respeito do turismo de Belo Horizonte que deve ser transmitida e repetida 
por meio das diferentes ações de comunicação e promoção, para todos os públicos. 
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indicados pelo TR: as metas do ano; os recursos disponíveis e suas fontes; os 

indicadores de resultado e as ferramentas de acompanhamento dos mesmos; a 

revisão da estrutura operacional do Plano Horizonte; as prioridades de investimento.  

Foram então formuladas as táticas sobre duas perspectivas: da 

organização da oferta turística de Belo Horizonte (conteúdo da comunicação), e da 

definição dos programas, projetos e ações que deverão ser implantadas e 

gerenciadas pelas áreas técnicas da empresa para comunicação, promoção e apoio 

à comercialização do turismo de Belo Horizonte. Observa-se que o detalhamento 

das ações é apresentado na Etapa 6 - Ações Estratégicas para a implementação do 

Plano de Marketing Atualizado e do Plano de Ações Estratégicas.  

       

5) A validação das linhas estratégicas, objetivos, metas e projetos de 

marketing: 

 

No dia 25 de março de 2014 realizou-se na sede da Belotur uma reunião 

de trabalho entre a consultoria, a Presidência e Diretorias da Belotur, com o objetivo 

de validar as diretrizes estratégicas, os objetivos, as metas e os projetos de 

marketing propostos. Diversos pontos foram discutidos e ajustados em função deste 

trabalho conjunto, estando apresentadas aqui as propostas finais.  

 

Pressupostos do Plano de Ações Estratégicas de Marketing: 

 

Em seu programa de trabalho 2014, a Belotur definiu a sua missão: 

“Qualificar e promover Belo Horizonte como uma cidade receptiva e 

destino de atividades turísticas, em especial de eventos e negócios, de lazer e 

culturais.” 

Abaixo listamos os 10 fundamentos essenciais para a compreensão do 

Plano de Ações Estratégicas de Marketing e sua inserção no contexto do trabalho 

realizado pela Belotur. 
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1) O Plano Horizonte é a referência técnico-metodológica para o 

marketing turístico da cidade. 

 

Existem variadas metodologias e referências técnicas para o 

planejamento de marketing de destinos e para as atividades intrínsecas nesse 

trabalho. A opção da equipe consultora para a elaboração do Plano de Ações 

Estratégicas de Marketing de Belo Horizonte foi basear-se no mesmo enfoque 

técnico metodológico aportado pelo Plano Horizonte, em seus conceitos e processos 

de trabalho. Esta metodologia foi desenvolvida e organizada pelo autor Josep Chias, 

considerado uma referência mundial no tema, que dirigiu o primeiro plano da cidade.  

Por meio do Plano Horizonte (2006) e do Plano Horizonte Atualizado 

(Etapa 3 deste projeto), a tecnologia de planejamento empregada foi transferida à 

Belotur e recomenda-se que seja a referência para futuras atualizações necessárias, 

independente de quem realizará este trabalho. É fundamental que a equipe domine 

os conceitos técnicos utilizados para que a implantação seja coerente. 

 

2) Ter um plano permitirá que todas as atuação empreendidas 

estejam coordenadas, focadas em gerar resultados para a atividade. 

 

Ter um plano estratégico-operacional não necessariamente requer fazer 

mais coisas, mas fazer as mesmas coisas com uma consciência. O plano, antes de 

tudo, traz significado às ações cotidianas de cada área técnica, sobretudo às 

Diretorias de Marketing e de Promoção, e também à tomada de decisão. Entretanto, 

é a implantação coerente e integral do que foi planejado que conduzirá aos 

resultados esperados para o turismo da cidade. Estes resultados estão pautados 

pelos objetivos e metas que foram estabelecidos em conjunto com a equipe da 

Belotur. 

 

3) O Plano concentra-se em soluções e propostas de marketing para 

garantir o melhor aproveitando do que temos disponível hoje. 

 

O Plano de marketing traz atuações mercadológicas para movimentar o 

setor, conforme apresentado na etapa anterior (+ turistas, + receitas, + empregos, + 

qualidade), a partir dos insumos detectados no contexto atual. Por outro lado, 
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demanda ações complementares de desenvolvimento que deverão dar o devido 

suporte para garantir a melhoria, o incremento e a diversificação da oferta no futuro. 

O desenvolvimento e o marketing são, portanto, reflexo um do outro, sendo que um 

tem que se adaptar ao outro. O desenvolvimento, quando passa a ser orientado pelo 

marketing (diretrizes de mercado) tende a estar mais dirigido e temático, e catalisar 

os resultados, permitindo sua sustentabilidade. 

 

4) O plano e sua implantação permitirão fazer a gestão a imagem em 

grupos de demanda estrategicamente selecionados, por meio da comunicação. 

 

A imagem que se faz de um destino é uma percepção espontânea no 

contexto geral, existe independente de qualquer coisa. Não necessita estar 

relacionada a um único segmento específico. Pelo contrário, em contextos cada vez 

mais dinâmicos, cada vez mais os destinos precisam mostrar sua versatilidade. É a 

comunicação que tem que se especializar (em seus canais, conteúdos, linguagem), 

de acordo com o mercado e o público que se pretende atingir em cada momento. As 

demandas sim são cada vez mais segmentadas, mas a imagem que se forma na 

mente do consumidor não é fragmentada. 

 

5) O posicionamento é o que nos diferencia, independente dos 

produtos e segmentos de mercado que vamos trabalhar. 

 

Posicionamento é a imagem comparativa, e evidencia onde “somos os 

melhores e destacados”. Não necessariamente está vinculado a um produto ou a um 

segmento. Pode estar vinculado à experiência ou sentimento resultante da visita, ou 

um conceito mais amplo, característico de sua história ou de sua essência. Pautar o 

posicionamento em um só segmento de produto exige que sejamos referência no 

mesmo. 

 

6) O Plano e sua implementação devem ser monitorados 

periodicamente. 

 

O plano exige chek up permanente e periódico que deve ser 

desempenhado por seus gestores. Para tanto, é proposto um conjunto de 
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indicadores de esforços e de resultados que devem ser monitorados. 

Periodicamente é preciso fazer uma análise do que foi implementado e do que não 

foi, sob o ponto de vista estratégico e orçamentário, a luz dos resultados alcançados, 

a fim de fazer ajustes de rota e a atualização e o aprimoramento sistemático deste 

plano.  

 

7) O Plano é flexível e deve ser aprimorado continuamente, apoiado 

em uma base estatística consistente. 

 

Paralelamente à implantação da comunicação, deve-se investir na 

melhoria contínua da base estatística. Apenas desta forma será possível avançar e 

evoluir as estratégias de mercado propostas e obter maior inteligência comercial. A 

melhoria da base estatística deve ser feita com base nos indicadores de mercado 

(como demanda, oferta, acessibilidade, etc.) bem como nas lacunas apontadas pelo 

diagnóstico da situação atual, seja por meio do investimento direto em pesquisa seja 

por meio do fortalecimento de parcerias que propiciem a obtenção e o cruzamento 

de dados. Deve-se investir em pesquisas primárias apenas quando não for possível 

obter dados por meio de fontes secundárias confiáveis. Em cada caso, esse 

investimento deve ser orientado por uma análise crítica do que está disponível bem 

como sobre o que precisamos saber e por que, o que requer respostas objetivas 

sobre: O que precisamos saber? Por quê? Quais são as pesquisas e dados 

similares disponíveis? Por que não cumprem o que precisamos saber? 

 

8) O Plano é estratégico, porque estabelece prioridades. 

 

Um plano é estratégico quando estabelece prioridades em cenários de 

recursos escassos. Isso passa por estabelecer um cenário de atuação “ideal” e, a 

partir da realidade orçamentária detectada (de recursos disponíveis), definir quais 

serão as prioridades que deverão ter recursos assegurados. De qualquer forma é 

importante que todas as atuações empreendidas, entre todas as diretorias, estejam 

coordenadas entre si, e de acordo com as prioridades anuais estabelecidas, para 

que não haja desperdício de investimentos. Entretanto, ainda é necessário buscar e 

captar recursos por outras fontes para garantir a implantação integral do que foi 

proposto.  
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9) É preciso distinguir os investimentos feitos em comunicação 

interna e externa. 

 

O Plano visa ampliar as dinâmicas comerciais do turismo de Belo 

Horizonte, fortalecendo a comunicação junto aos consumidores potenciais e as 

redes de distribuição dos mercados. A comunicação junto aos públicos internos 

(trade belo-horizontino e comunidade) é complementar neste processo, tendo como 

objetivo angariar suporte e parceiros para a execução do planejamento.  

 

10) Cada público, uma mensagem.  

 

Para que os produtos de Belo Horizonte sejam comercializados na escala 

de sua potencialidade, o Plano orienta a maneira adequada de abordagem e 

atuação nos diferentes segmentos de mercado e públicos (usuários finais e 

intermediários), conforme demonstrado na tabela abaixo. 
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Tabela 133 - Dinâmicas comerciais conforme atividade motivacional do turista 
 

 NEGÓCIOS EVENTOS MICE 
EVENTOS TEMÁTICOS 

(culturais, esportivos, etc.) 
LAZER (Turismo cultural e 

outros) 

QUEM SÃO OS 
CONSUMIDORES? 

Pessoas que viajam para 
participar de reuniões/ 
encontros de negócios e/ou 
para prospectarem novos 
negócios ou fazer compras 
no atacado (executivos, 
funcionários, terceiros, 
profissionais liberais e 
convidados, compradores/ 
lojistas).  

Pessoas/ grupos que viajam 
para participar de congressos 
técnico-científicos, convenções 
empresariais, atividades de 
incentivo** e feiras setoriais. 
(equipe organizadora, 
palestrantes e convidados, 
profissionais participantes do 
evento). 

Pessoas/ grupos que viajam 
para participar de eventos 
temáticos com caráter universal, 
podendo ser culturais (shows, 
exposições, etc.), esportivos 
(partidas, campeonatos), 
religiosos (jornadas, encontros, 
etc.), moda/ design, etc. 

Pessoas/grupos em viagem de 
curta duração (fins de semana e 
feriados) ou média duração 
(viagens de férias), para 
conhecer e/ou desfrutar de 
lugares/ atrações/ atividades, 
participar de eventos de caráter 
local, etc. 

PARTICIPAÇÃO 
NA DEMANDA 
ATUAL  
(SETUR MG) 

33% Negócios; 7% 
Compras 

2% (Congressos e Convenções) Não identificado 8% (lazer, passeio) 

QUEM SÃO OS 
INTERMEDIÁRIOS? 

- Empresas/ Instituições 
públicas e privadas; 
- Agências de viagens 
corporativas (consultores/ 
organizadores de viagens 
individuais ou para 
pequenos grupos). 

- Organizadores de eventos; 
- Instituições/ entidades/ 
empresas; 
- Agências de viagens pré- 
determinadas pelos 
organizadores (consultores/ 
organizadores de viagens para 
grandes grupos); 
- Agências de viagens 
corporativas (no caso de 
convenções/ treinamentos e 
viagens de incentivo) 

- Promotores de eventos; 
- Instituições/ entidades; 
- Agências de viagem 
especializadas e/ou 
determinadas pelo organizador. 

- Operadores; 
- Agências de viagens físicas e 
on-line (consultores/ 
organizadores de viagens 
individuais ou para grupos); 
- Empresas/prestadores de 
serviços turísticos; 
- Sites/ redes sociais de viagem. 
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 NEGÓCIOS EVENTOS MICE 
EVENTOS TEMÁTICOS 

(culturais, esportivos, etc.) 
LAZER (Turismo cultural e 

outros) 

FATOR 
MOTIVADOR DA 
VIAGEM 

- O negócio. 
- O evento; 
- O evento no destino. 

- O evento; 
- O evento no destino (em 
menor escala). 

- O destino e/ou a relação do 
consumidor com o mesmo (grau 
de conhecimento, 
recomendações, outras 
influências sociais/ “moda”, 
experiências prévias, etc.);  
- Atrações/ atividades com 
relativos graus de singularidade 
e relevância para o consumidor 
final e/ou seu meio social. 

FATOR DECISOR 
DA VIAGEM 
(Referente ao 
consumidor) 

- As relações comerciais 
existentes; 
- O desempenho/ portfólio 
das empresas locais e/ou 
da economia nos setores 
de interesse ao negócio. 

- O evento; 
- Condições da viagem, 
considerando, em maior escala, 
as facilidades proporcionadas 
pelos organizadores (preço/ 
pagamento, serviços agregados, 
transfer, etc.); e, em menor 
escala, de acessibilidade entre o 
destino do evento e o destino de 
origem do participante; 
- Valor agregado do destino 
(experiência / o que ver/ fazer 
no destino ou nas suas 
proximidades, antes, durante 
e/ou depois do evento). 

- O evento; 
- Condições da viagem, 
considerando, em menor escala, 
as facilidades proporcionadas 
pelos organizadores (preço/ 
pagamento, serviços agregados, 
transfer, etc.); e em maior 
escala, de acessibilidade entre o 
destino do evento e o destino de 
origem do participante; 
- Valor agregado do destino 
(experiência / o que ver/ fazer 
no destino ou nas suas 
proximidades, antes, durante 
e/ou depois do evento). 

- Combinação entre o nível de 
convicção / desejo pelo destino 
e/ou por seus produtos, e fatores 
ilimitados, dados pela relação 
entre recursos necessários x 
disponíveis para a viagem (tenho 
dinheiro?, tenho tempo?, reúno 
as informações necessárias?, 
tem voos e/ boas conexões, 
aceitáveis para minhas 
condições?, etc..).  
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 NEGÓCIOS EVENTOS MICE 
EVENTOS TEMÁTICOS 

(culturais, esportivos, etc.) 
LAZER (Turismo cultural e 

outros) 

MOVIMENTAÇÃO 
DO SETOR 
TURÍSTICO 

- Utiliza serviços turísticos 
como apoio à viagem 
(hotéis, restaurantes, 
transporte) durante a 
estadia; 
- É um potencial turista de 
lazer. 

- Utiliza serviços especializados 
(espaços de eventos, 
fornecedores locais para o 
segmento, serviços de 
treinamento e de incentivo); 
- Utiliza serviços turísticos 
(hotéis, restaurantes, transporte) 
durante a estadia; 
- É um potencial turista de lazer. 

- Fortalece a imagem e o 
posicionamento do destino no 
segmento/tema do evento; 
- Utiliza serviços especializados 
(espaços de eventos, 
fornecedores locais para o 
segmento); 
- Utiliza serviços turísticos 
(hotéis, restaurantes, transporte) 
durante a estadia; 
- É um potencial turista de lazer 
para os outros produtos 
turísticos de lazer. 

- Mobiliza TODA a cadeia e o 
setor produtivo do turismo na 
cidade; 
- Fortalece a imagem e o 
posicionamento do destino e de 
sua oferta; 
- É um potencial turista em 
outras ocasiões, de acordo com 
o grau de fidelidade gerado pelo 
destino e sua oferta. 

 

O QUE QUEREMOS x O QUE O TURISMO PODE FAZER PARA INFLUENCIAR? 

+ TURISTAS 
Nada

76
.  

Apenas monitorar a 
demanda. 

- Captar o evento; 
- Apoiar a promoção do evento 
(em casos específicos). 

- Captar o evento; 
- Comunicar/Promover o evento; 
- Apoiar a promoção do evento. 
 

- Posicionar/ comunicar/ 
promover o destino e seus 
produtos; 
- Sensibilizar/ capacitar os 
intermediários para a venda. 

                                            
76

 Nada pode ser feito sob o ponto de vista da gestão do turismo para mobilizar as viagens de turistas à negócios ao destino. Mesmo a promoção de 
segmentos econômicos e comerciais tem pouca influência para mobilizar este tipo de público e não é prioridade do turismo e sim do setor de indústria e 
comércio.   
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O QUE QUEREMOS x O QUE O TURISMO PODE FAZER PARA INFLUENCIAR? 

+ PERMANÊNCIA 

- Ofertar atividades 
complementares (lazer, 
gastronomia, 
entretenimento). 

- Ofertar atividades 
complementares (lazer, 
gastronomia, entretenimento). 

- Ofertar atividades/produtos 
complementares, relacionadas 
ao tema (principalmente) ou não. 

- Ofertar atividades/ produtos 
relevantes ao perfil do 
consumidor; 
- Proporcionar uma experiência 
satisfatória por meio da 
prestação de serviços turísticos 
de qualidade. 

+ GASTOS 
RECEITA PARA O 
SETOR 

- Ofertar atividades 
complementares (lazer, 
gastronomia, 
entretenimento). 

- Ofertar atividades 
complementares (lazer, 
gastronomia, entretenimento). 

- Ofertar atividades/produtos 
complementares, relacionadas 
ao tema (principalmente) ou não. 

- Ofertar atividades/ produtos 
complementares; 
- Ofertar produtos e serviços 
turísticos de mais qualidade e 
maior valor agregado; 
- Ofertar produtos associados 
(artesanato, arte/ design/ moda, 
produtos típicos, etc.). 

RETORNO / 
REPETIÇÃO DA 
VIAGEM PELO 
MESMO MOTIVO 

Nada.  
Apenas monitorar a 
demanda e fortalecer o 
relacionamento institucional 
entre os demais setores da 
economia local. 

- Captar outros eventos do 
mesmo 
setor/segmento/empresa; 
- Proporcionar uma experiência 
satisfatória por meio da 
prestação de serviços 
especializados de qualidade. 

- Captar outros eventos do 
mesmo segmento/tema; 
- Proporcionar uma experiência 
satisfatória por meio da 
prestação de serviços 
especializados e turísticos de 
qualidade; 
- Agenda/oferta temática da 
cidade. 

- Proporcionar uma experiência 
satisfatória por meio da 
prestação de serviços turísticos 
de qualidade; 
- Ofertar/informar sobre outros 
produtos relevantes ao perfil do 
consumidor. 
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O QUE QUEREMOS x O QUE O TURISMO PODE FAZER PARA INFLUENCIAR? 

RECOMENDAÇÃO 
/ RETORNO POR 
OUTRO MOTIVO 

- Proporcionar uma 
experiência satisfatória por 
meio da prestação de 
serviços de qualidade*; 
- Ofertar produtos turísticos 
de lazer (“o que fazer, além 
de negócios”). 

- Proporcionar uma experiência 
satisfatória por meio da 
prestação de serviços turísticos 
de qualidade*; 
- Ofertar produtos turísticos de 
lazer (“além de eventos”). 

- Proporcionar uma experiência 
satisfatória por meio da 
prestação de serviços turísticos 
de qualidade; 
- Ofertar outros tipos de 
produtos e/ou atividades, 
adequados ao perfil do público 
participante. 

- Proporcionar uma experiência 
satisfatória por meio da 
prestação de serviços turísticos 
de qualidade; 
- Ofertar/ informar sobre outros 
produtos singulares e relevantes. 

NÍVEL DE 
CONCORRÊNCIA 
A SER 
GERENCIADO 
PELO TURISMO 

Baixo, pois depende de 
relações de negócios entre 
os envolvidos. 

Médio, apenas para captação, 
de acordo com o porte e perfil 
do evento x oferta das cidades 
(BH e concorrentes). 

Médio, para captação, de acordo 
com o porte e perfil do evento x 
oferta das cidades (BH e 
concorrentes) e quando está 
previsto a realização de “turnês” 
(o mesmo evento ocorrerá em 
outros destinos na sequência). 

Alto, seu crescimento 
acompanha o crescimento global 
da atividade. 

NÍVEL DE 
INFLUENCIA 
JUNTO AOS 
CANAIS 
INTERMEDIÁRIOS 

Baixo, restrito à 
disponibilização regular de 
informação turística dirigida 
- dicas de viagem, 
informações úteis sobre o 
destino, oferta de lazer 
(complementar, deve ser 
dirigida a departamentos 
específicos nas agências 
corporativas), etc. 

Alto, relativo ao esforço de 
captação que depende da 
comunicação dos fatores de 
competitividade (diferenciais) do 
destino no segmento MICE, 
adequados ao perfil do evento 
(espaços de eventos, 
acessibilidade, mobilidade, 
serviços especializados, 
serviços de apoio). 

Alto, relativo ao esforço de 
captação. 

Médio, em função do 
crescimento das viagens auto-
organizadas. 
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O QUE QUEREMOS x O QUE O TURISMO PODE FAZER PARA INFLUENCIAR? 

DESAFIOS DA 
COMUNICAÇÃO 
TURÍSTICA 
JUNTO AOS 
PÚBLICOS DE 
INTERESSE 

- Gerar uma imagem de que 
BH é uma cidade 
interessante (“além de uma 
cidade de negócios”); 
- Ofertar/ informar, de forma 
eficiente, o portfólio de 
opções de atividades 
complementares e de lazer 
que a cidade oferece; 
- Fortalecer o 
relacionamento institucional 
com os demais setores da 
economia local envolvidos. 

Junto aos intermediários:  
- Posicionar o destino e sua 
oferta, no setor MICE; 
- Comunicar a capacidade e a 
atratividade do destino para a 
realização do evento (manter o 
relacionamento comercial com o 
trade); 
- Fortalecer o relacionamento 
institucional com os demais 
setores da economia local 
envolvidos. 
 
Junto aos consumidores: 
- Gerar uma imagem de que BH 
é uma cidade interessante 
(“além de uma cidade de 
negócios e eventos”); 
- Informar, de forma eficiente, o 
portfólio de opções de atividades 
complementares que a cidade 
oferece.  

Junto aos intermediários:  
- Posicionar o destino no 
segmento/tema de interesse; 
- Comunicar a capacidade e a 
atratividade do destino para a 
realização do evento (manter o 
relacionamento comercial com o 
trade); 
- Fortalecer o relacionamento 
institucional com os demais 
setores da economia local 
envolvidos. 
 
Junto aos consumidores: 
- Gerar uma imagem de que BH 
é uma cidade interessante, 
sobretudo no segmento/tema; 
- Informar, de forma eficiente, o 
portfólio de opções de atividades 
temáticas e complementares 
que a cidade oferece. 
- Posicionar o destino e sua 
oferta segmentada no mercado 
específico. 

- Posicionar/ diferenciar o destino 
e sua oferta; 
- Disponibilizar o produto nos 
canais intermediários/ de 
distribuição; 
- Comunicar uma relação custo x 
benefício positiva que incentive a 
realização e a “venda” da 
viagem; 
- Informar, de forma eficiente, o 
portfólio de opções de atividades 
que a cidade oferece.  
 

 
* Ação de desenvolvimento. 
** Viagens de incentivo, sem considerar “viagens-prêmio”.  
Observa-se que a demanda em nichos de mercado como cursos/estudos (4% da demanda atual) e saúde (11% da demanda atual) tem comportamento mais 
próximos da demanda de negócios. 
Elaboração Chias Marketing. 
 
Fontes: Viagens Corporativas, Aleph, 2010; Handbook on Tourism Destination Branding. OMT, 2009; Segmentação do Turismo: Orientações Básicas. 
Ministério do Turismo, 2008; Handbook on Tourism Market Segmentation. OMT, 2007; O Mercado ainda são as Pessoas. Junho, 2000; Pesquisa de 
Demanda SETUR MG, 2012
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1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL DO TURISMO 
 

 

Na Etapa 3 foi feito um extenso estudo e análise da situação atual do 

turismo. Neste momento, foram então resgatados os principais indicadores de oferta 

e demanda, bem como as conclusões da análise, que nortearão a elaboração das 

diretrizes estratégicas e táticas para o marketing turístico de Belo Horizonte. 

 

 

1.1 Indicadores da Oferta 

 

 

O enfoque técnico utilizado pelo Plano Horizonte definiu como oferta: 

“Uma Oferta Turística é, então, um produto turístico promovido através 

das redes de venda e/ou de comunicação turística”. 

Os indicadores de oferta permitem então identificar “o que temos 

disponível hoje” no âmbito do produto. São eles: 

 O Portfólio de Produtos  

 O Grau de Aproveitamento Turístico Atual; 

 

 

1.1.1 O PORTFÓLIO DE PRODUTOS 

 

 

Na etapa 1 foi realizada a pesquisa de produtos, tendo sido mapeados e 

selecionados 90 produtos turísticos em Belo Horizonte e mais 5 roteiros turísticos no 

entorno da capital, escolhidos pela proximidade, mas também porque se integram e 

se complementam com os produtos belo-horizontinos. Essa seleção prévia 

considerou a relevância desses produtos em termos de seu potencial de atratividade 

para o mercado consumidor, bem como os principais atrativos da cidade. 

Os produtos turísticos foram ordenados em eixos temáticos, sendo 

agrupados em oito tipologias ou categorias conforme o perfil do atrativo a que estão 

relacionados. 
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Tabela 134 - Seleção de produtos turísticos de Belo Horizonte por tipologia 
 

SELEÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS DE BELO HORIZONTE 
POR TIPOLOGIA 

Nº 

Museus e equipamentos culturais  26 

Parques naturais e áreas verdes  5 

Praças, mirantes e áreas urbanas 8 

Mercados, feiras e compras  13 

Identidade cultural urbana 11 

Eventos culturais e esportivos  18 

Espaços para eventos, estádios e centros esportivos  9 

Entorno de BH 5 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

 

Posteriormente os 95 produtos foram avaliados e categorizados em 

Produtos Estrela, A, B e C, conforme metodologia apresentada anteriormente.  

Classificados na categoria produtos Estrela encontram-se aqueles 

alcançam pontuação máxima em termos do valor potencial, como tal, são 

considerados como os principais motivadores de fluxos turísticos de um destino, 

porque apresentam capacidade para atrair o interesse de visitantes em todos os 

mercados, inclusive de outros países.  

Os 2 produtos classificados como produtos Estrela estão localizados no 

entorno de Belo Horizonte e a cidade é efetivamente o principal portão de entrada 

nessas duas situações, o desafio que se coloca é de melhorar e consolidar a 

integração das ofertas belo-horizontinas com os esses destinos.  

 

Tabela 135 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - Produtos 
Estrela 
 

PRODUTOS ESTRELA 

1 Instituto Inhotim Arte Contemporânea e Jardim Botânico 

2 
Patrimônios Mundiais 

Ouro Preto, Mariana, Sabará e Congonhas do Campo 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 



 

1108  

 

Na categoria produto A encontram-se aqueles produtos que apresentam 

potencial para atrair turistas brasileiros de quaisquer regiões geográficas, incluindo o 

próprio estado, e que funcionam como complementares para os visitantes dos 

mercados internacionais. Nessa categoria foram classificados 13 produtos, sendo 12 

em Belo Horizonte e 1 no entorno: 

 

Tabela 136 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos A 
 

PRODUTOS A 

1 Museu de Artes e Ofícios 

2 Igreja S. Francisco de Assis 

3 Memorial Minas Gerais - Vale 

4 Museu das Minas e do Metal 

5 Praça da Liberdade 

6 Pampulha 

7 Mercado Central 

8 Gastronomia 

9 Música (produção, artistas, identidade musical, espaços) 

10 Dança (produção, grupos de referência, espaços) 

11 Teatro (produção, grupos de referência e espaços) 

12 Moda (estilistas e grifes mineiras) 

13 Parque Nacional da Serra do Cipó 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Na categoria produtos B situam-se os produtos que apresentam 

potencial para atrair visitantes de todo os municípios mineiros, complementar para 

os públicos dos demais mercados, sendo ainda motivador de viagens para 

segmentos especializados ou interesse focado do mercado brasileiro em geral e 

também do próprio estado.  Nesta categoria foram classificados 31 produtos 

turísticos de Belo Horizonte: 
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Tabela 137 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos B 
 

PRODUTOS B 

1 Museu Abílio Barreto 

2 Museu de Arte da Pampulha 

3 Museu de Ciências Naturais da PUC 

4 Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG 

5 Museu Giramundo 

6 Espaço Tim UFMG do Conhecimento  

7 Centro de Arte Popular Cemig  

8 Palácio da Liberdade (e museu do automóvel) 

9 Palácio das Artes 

10 Casa do Baile  

11 Parque da Serra do Curral  

12 Parque das Mangabeiras  

13 Savassi 

14 Bairro de Santa Tereza 

15 Praça da Estação - Rui Barbosa  

16 Praça Israel Pinheiro – (praça do Papa) 

17 Feira de Arte e Artesanato da Afonso Pena 

18 Centro de Artesanato Mineiro (Palácio das Artes) 

19 Centro de Artesanato do SESC Mineiro (CENARTE) 

20 Mãos de Minas  

21 Polos de Moda (Lourdes, Prado e Barro Preto + Savassi e Funcionários) 

22 Roteiro da Cachaça 

23 Design (joias e lapidação de pedras preciosas)  

24 Roteiro da Cerveja Artesanal 

25 Mineirão - Estádio Governador Magalhães Pinto  

26 Expominas  

27 Minas Tênis Clube  

28 Grutas, Fazendas e Cachaça 

29 Serras e Vales 

30 Educação 

31 Fundação Zoo Botânica de Belo Horizonte (Jardim Zoológico) 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Produtos C são aqueles que, devido às suas características, apresentam 

capacidade para motivar o interesse da visita apenas do público residente no próprio 
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estado e são complementares para os visitantes oriundos nos demais mercados 

geográficos. Por outro lado, podem motivar pessoas com interesses bastante 

específicos.  

Belo Horizonte oferece atualmente inúmeras possibilidades para 

atividades de visitas, passeios, compras, entretenimento, etc. que, mesmo sendo 

produtos sendo classificados como “complementares”, contribuem para elevar a 

competitividade do destino, porque favorecem a consolidação do posicionamento 

desejado, contribuem para a atratividade do destino e possibilitam a ampliação do 

tempo de permanência do visitante. 48 produtos turísticos foram classificados nesta 

categoria, conforme mostra a tabela abaixo:  

 

Tabela 138 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos C 
 

PRODUTOS C 

1 Museu Mineiro 

2 Museu das Telecomunicações Oi Futuro  

3 Museu dos Brinquedos  

4 Centro Cultural da UFMG 

5 Museu do Bordado 

6 Centro de Cultura de Belo Horizonte - Centro de Referência da Moda 

7 Museu Inimá de Paula 

8 Centro de Arte Contemporânea e de Fotografia 

9 Conservatório de Música da UFMG 

10 CCBB Praça da Liberdade 

11 Escola Inhotim 

12 Casa Fiat de Cultura (transferência para a Praça da Liberdade) 

13 Parque Ecológico da Pampulha - Promotor Francisco Lins do Rego  

14 Parque Municipal Américo René Gianetti 

15 Feira Tom Jobim (culinária, artes e antiguidades)  

16 Feira do Mineirinho  

17 Irffi Internacional (e museu)  

18 Diamond Mall 

19 Pátio Savassi  

20 BH Shopping  

21 Pedras preciosas e joias  

22 Religiosidade  

23  BH Health Tour 

24 Campanha de Popularização do Teatro e da Dança 

25 Festival Internacional de Teatro 
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PRODUTOS C 

26 Feira Internacional de Artesanato 

27 Fórum Internacional de Dança 

28 Festival de Arte Negra 

29 Festival Internacional de Quadrinhos 

30 Mostra de Cinema de BH 

31 Arraial de Belô 

32 Carnaval 

33 Festival Comida di Boteco 

34 Festival Brasil Sabor 

35 Festival Cachaça Gourmet 

36 Festival BH Arte e Sabor 

37 Volta Internacional da Pampulha 

38 Minas Trend Preview 

39 Restaurant Week BH 

40 EXPOCACHAÇA 

41 Casa Cor Minas  

42 MINASCENTRO - Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro 

43 Serraria Souza Pinto 

44 Parque de Exposições da Gameleira 

45 Estádio do Independência - Raimundo Sampaio 

46 Mineirinho - Estádio Jornalista Felipe Drummond 

47 Chevrolet Hall 

48 Mirante Mangabeiras 

52 Torre Alta Villa 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

 

 

1.1.2 ANÁLISE DO PORTFÓLIO POR TIPOLOGIA DE PRODUTO 

 

 

O portfólio de produtos está estratificado por tipologias de atrativos a que 

estão relacionados e seus itens foram classificados em Estrela, A, B e C, 

diferenciando-se pelo caráter motivador de mercados de curta (regional mineiro) e 

longa distância (outros nacionais e internacionais), e de mercados especializados 

(nichos), conforme apresentado nas Etapas 1 e 3. Nesse sentido, foram elaboradas 

diretrizes para a seleção de produtos e sua organização em ofertas temáticas, 

conforme detalhado adiante. 
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Os produtos de BH que foram classificados na tipologia “museus e 

equipamentos culturais” compreendem o principal conjunto do destino em termos 

quantitativos, também representa o maior número de possibilidades para atividades 

de “visitação” e “assistir” podendo, em alguns casos ou situações, incluir ainda 

atividades complementares de “comer”, “beber” e “comprar”. Por suas 

características intrínsecas, os produtos que integram essa tipologia podem ser 

enquadrados no segmento de turismo cultural, mobilizando fluxos com este 

tipo de interesse.  

 

Gráfico 144 - Ranking dos produtos turísticos de Belo Horizonte – Museus e 
equipamentos culturais 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Na hierarquização, 15% dos “museus e equipamentos culturais” foram 

classificados como Produtos A, sendo considerados como motivadores para o 

mercado nacional e complementares para o mercado internacional; 39% foram 

avaliados como Produtos B, considerados como motivadores para o mercado do 

próprio estado de Minas Gerais e complementares para os públicos dos mercados 

nacional e internacional; 46% foram classificados como Produtos C e, portanto, são 

produtos complementares para os visitantes de todos os mercados. Os produtos 

classificados nas categorias A e B juntos totalizam 54% dos museus e equipamentos 

culturais, sendo considerados como motivadores para os grupos especializados ou 

de interesse focado.   
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Na tipologia “praças, mirantes e áreas urbanas” foram selecionados 

locais simbólicos no contexto urbano de Belo Horizonte, porque refletem o estilo de 

vida de sua população ou são reveladores de aspectos de sua paisagem.  

Dentre os atrativos selecionados, a Praça da Liberdade e a Pampulha são 

os dois principais circuitos turísticos do destino, concentram vários atrativos e o 

entorno próximo também oferece serviços; a Praça da Estação tem uma situação 

semelhante, mas é uma região de grande confluência de trânsito, o que produz 

muito impacto visual e sonoro; Savassi e Santa Tereza oferecem muitas opções de 

lazer e entretenimento, especialmente botecos e restaurantes; os demais atrativos 

são mirantes, que ficam em áreas mais isoladas em termos de oferta de serviços, 

mesmo a Torre Alta Villa que foi construída em anexo a um shopping, tem 

problemas dessa ordem, porque os empreendimentos instalados não prosperaram. 

Os produtos baseados nestes atrativos e, portanto, pertencentes a esta 

tipologia se enquadram no segmento de turismo de cidade ou urbano como é 

conhecido em alguns países europeus.   

 

Gráfico 145 - Ranking dos produtos turísticos de Belo Horizonte – Praças, mirantes e 
áreas urbanas 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

O ranking dos produtos turísticos de Belo Horizonte, indica que 25% das 

“Praças, mirantes e áreas urbanas” avaliadas foram classificadas como Produtos A, 

desta forma, são atrações consideradas como motivadoras para o mercado nacional 

e complementares para o mercado internacional; 62% foram avaliados como 

Produtos B, considerados como motivadores para o público residente em Minas 

Gerais e complementares para os públicos dos mercados nacional e internacional; 
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13% foram classificados como Produtos C e por isso são reconhecidos como 

complementares para todos os mercados geográficos; os Produtos A e B juntos 

totalizam 87% das “Praças, mirantes e áreas urbanas” valorados nesta tipologia, 

eles são considerados como motivadores para os grupos de turistas especializados 

ou de interesse focado em todos os mercados geográficos.  

Os produtos enquadrados na tipologia mercados, feiras e compras 

reúnem espaços comerciais privilegiados em Belo Horizonte, pelo perfil dos produtos 

que são oferecidos, pela localização ou mesmo tradição que representam no 

contexto histórico-cultural da cidade. Pelo tipo de atividade que oferecem, são locais 

que integram várias possibilidades de atividades, principalmente para “comprar”, 

“comer”, “beber” e também “visitar”.  

Os produtos desta tipologia poderão ter duplo enquadramento, 

dependendo da motivação do visitante: segmento de turismo de cidade, quando a 

viagem envolver a fruição de um ou mais atrativos desta e de outras tipologias; ou 

segmento de turismo de negócios, quando a motivação principal da viagem for a 

comercialização de bens e serviços típicos desta tipologia, como ocorre 

frequentemente com os polos de moda e a Feira de Arte e Artesanato da Afonso 

Pena, por exemplo.     

 

Gráfico 146 - Ranking dos produtos turísticos de Belo Horizonte – Mercados, feiras e 
compras 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

 

Na valoração e hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte, 

a tipologia “Mercados, feiras e compras” é predominantemente de produtos 
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complementares, 54% foram classificados nesta categoria. Isso não é algo 

negativo, ao contrário, normalmente as ofertas relacionadas às compras, na maioria 

dos destinos, são atividades complementares, mas mesmo assim cumprem um 

papel determinante na rentabilidade geral do setor, incluindo o aumento do tempo de 

permanência do visitante. Por outro lado, podem ser motivadores para os segmentos 

especializados de demanda, assim como os outros produtos classificados como A e 

B, sendo motivadores para o turista do mercado nacional (8%) e apenas do mercado 

regional (38%). 

Na tipologia de “Identidade cultural urbana e serviços” os produtos 

apresentam características associadas à diversidade cultural, são reveladoras do 

estilo de vida de sua população, com predominância de atividades típicas do que se 

convencionou chamar de economia criativa. Nem todos os atrativos selecionados 

estão estruturados como produtos, mas eles são tangíveis e estão totalmente 

incorporados ao cotidiano da cidade e podem contribuir para a consolidação de Belo 

Horizonte como uma “cidade criativa” e, desta forma favorecem a captação de novos 

clientes de negócios, de novos empreendimentos e também de eventos neste 

espectro. Por isso, os produtos desta tipologia podem ser enquadrados nos 

segmentos de turismo cultural, turismo de cidade, turismo de eventos e 

turismo de negócios.  

 

Gráfico 147 - Ranking dos produtos turísticos de Belo Horizonte – Identidade cultural 
urbana e serviços 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Na tipologia “Identidade cultural urbana e serviços”, 46% das atrações 

avaliadas foram classificadas na categoria Produtos A, ou seja, são considerados 

produtos motivadores para a atração de visitantes do mercado nacional e como 

produtos complementares para os visitantes do mercado internacional; 36% foram 

avaliados como Produtos B e considerados como motivadores para o público 

residente em Minas Gerais e complementares para os públicos dos mercados 

nacional e internacional; 18% foram classificados como Produtos C e por isso são 

reconhecidos como complementares para todos os mercados geográficos e 

motivadores para os públicos de interesses bastante específicos; os Produtos A e B 

juntos totalizam 82% das atrações valorados nesta tipologia, eles apresentam 

potencial como motivadores para os grupos de turistas especializados ou de 

interesse focado em todos os mercados geográficos.  

Belo Horizonte tem dezenas de parques naturais, mas apenas 5 

apresentam efetivo potencial para atrair visitantes, dos quais apenas 2 foram 

classificados como motivadores para os mercados nacionais.   

Por suas características intrínsecas e atividades estruturadas para a 

fruição do visitante, os produtos da tipologia “parque naturais e áreas verdes” 

são enquadrados no segmento de turismo na natureza.  

 

Gráfico 148 - Ranking dos produtos turísticos de Belo Horizonte – Parques Naturais 
e áreas verdes 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Na valoração e hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte, 

a tipologia “Parques naturais e áreas verdes”, 40% destes foram classificados 

na categoria Produtos C e são considerados como produtos complementares às 

demais ofertas turísticas do destino e motivadores de mercados especializados; 60% 

foram classificados como produtos B, sendo portanto, atrações motivadoras 

para públicos oriundos do próprio estado e para os grupos de demanda com 

interesses focados. O papel das ofertas complementares é criar novas 

possibilidades para o turista que visita um destino, ampliando o tempo de 

permanência e a rentabilidade para o setor.  

Na tipologia “Eventos culturais e esportivos”, Belo Horizonte conta com 

um amplo calendário de eventos, alguns bem estruturados e consolidados, e a 

própria dinâmica da produção artístico-cultural da cidade favorece esse tipo de oferta 

e movimenta sua agenda cultural. No entanto, apesar da quantidade, eles 

apresentam baixo potencial de atração do visitante, todos os eventos foram 

classificados como produtos C, sendo complementares. Devem, portanto, estar 

combinados com outros produtos, contribuindo diretamente para a ampliação do 

tempo de permanência do visitante e de seus gastos médios na cidade, ou serem 

promovidos diretamente apenas para grupos especializados. Essa tipologia de 

produtos, devido às suas características e especificidades, pode ser enquadra 

nos segmentos de turismo cultural, quando representativos da cultura belo-

horizontina ou mineira, e no segmento de turismo de cidade, quando 

apresentam um caráter universal.  

O turismo de eventos é um componente determinante para o 

posicionamento atual de Belo Horizonte. Os produtos disponíveis avaliados com este 

perfil foram os espaços para eventos.  

Durante a pesquisa de produtos, na Etapa 1, foram identificados alguns 

problemas nesta tipologia de produtos que comprometem a competitividade do 

destino neste segmento hoje, como dificuldades de gestão da agenda dos espaços 

de eventos e acentuada sazonalidade com saturação da oferta nos períodos de pico 

da demanda.  

Mas, por outro lado, também foram observadas importantes iniciativas de 

qualificação destas ofertas que devem gerar melhorias em curo prazo, em especial 

por meio do Programa de Turismo de Negócios e Eventos e dos projetos para a 

construção de novos espaços e para a reestruturação de equipamentos mais 



 

1118  

 

antigos. Os produtos desta tipologia se enquadram no segmento do turismo de 

eventos.  

 

Gráfico 149 - Ranking dos produtos turísticos de Belo Horizonte – Espaços para 
eventos, estádios e centros esportivos 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Na tipologia “Espaços para eventos, estádios e centros esportivos”, 

67% destes foram classificados na categoria Produtos C e são considerados 

como produtos complementares às demais ofertas turísticas do destino e dirigidas 

para mercados bastante especializados, atendendo ao que podemos denominar 

“eventos temáticos”. O restante, 37%, foram classificados como produtos B e, 

como tal, apresentam potencial como atrações motivadoras para públicos oriundos 

do próprio estado e para os grupos de demanda especializada. Neste caso 

recomenda-se investir em áreas econômicas em que Belo Horizonte aparece com 

destaque. No entanto, é importante destacar o esforço que o trade turístico local e 

as diferentes esferas da gestão pública do turismo estão empreendendo para 

qualificar o destino e ampliar a capacidade instalada de espaços e equipamentos 

para eventos.  

No que diz respeito aos “produtos do entorno”, os itens levantados 

apresentam características próprias dos segmentos de turismo de natureza e 

turismo cultural. 
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Gráfico 150 - Ranking dos produtos turísticos de Belo Horizonte – entorno de BH 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Dos produtos avaliados no entorno de Belo Horizonte, 40% foram 

classificados como Produtos Estrela e são motivadores de viagem em todos os 

mercados geográficos; 20% foram classificados na categoria Produtos A e são 

atrações motivadoras para os turistas do mercado nacional e complementares para 

os públicos dos mercados internacionais; 40% foram classificados como Produtos B 

e considerados motivadores para turistas oriundos de Minas Gerais e como produtos 

complementares para os demais mercados; nesta tipologia todos os produtos foram 

classificados como motivadores para atrair visitas de grupos especializados ou de 

interesse focado.  

A metodologia de valoração dos produtos turísticos determina também o 

grau de aproveitamento atual de cada item, que é calculado a partir da relação do 

valor potencial e do valor real para o marketing, com a pontuação dos indicadores 

“notoriedade77” e “concentração de oferta78”.  Esta análise permite definir 

quantitativamente, a partir da média dentre todos os produtos, o aproveitamento 

atual do conjunto de produtos de Belo Horizonte selecionados.  

No âmbito do marketing este aproveitamento corresponde não ao uso feito 

pelo turista atual, mas sim à relação entre o potencial e o grau de conhecimento e 

                                            
77

 Conforme metodologia adotada neste planejamento, notoriedade é o grau de conhecimento e 
visibilidade do produto em âmbito internacional, nacional, regional ou localmente, expressa-se pelo 
conhecimento do mercado potencial e atual (turistas atuais, turistas potenciais, trade), repercussão na 
mídia, etc.; 
78

 Conforme metodologia adotada neste planejamento, concentração de oferta é valor derivado da 
quantidade e da diversidade de atividades e serviços existentes no produto e ao seu entorno, que 
contribuem para o aumento da estadia ou da permanência e/ou do gasto e/ou para experiência 
completa/integral do turista. 
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penetração da oferta global de BH no mercado turístico bem como de atividades 

estruturadas que garantam o maior tempo de permanência do visitante e os maiores 

gastos. 

 

 

1.1.2 O GRAU DE APROVEITAMENTO TURÍSTICO ATUAL 

 

 

O grau de aproveitamento indica o esforço que será necessário para 

converter e consolidar o produto em oferta no mercado (objetivo do marketing). Nesse 

sentido, observa-se que se por um lado os produtos próximos de atingir o grau de 

aproveitamento (com índices próximos a 80% ou mais) são produtos consolidados e 

que garantem a visibilidade do destino, por outro já possuem certo grau de saturação no 

mercado. Já os produtos com menores índices podem ser boas opções para 

diversificação, ampliação e renovação da oferta atual do destino em mercados de curta 

distância e/ou mais maduros, nos quais já está relativamente consolidado. 

O indicador do grau de aproveitamento atual dos produtos turísticos de Belo 

Horizonte, calculado pela média de todos os 95 produtos do portfólio, atingiu 47%. Esse 

percentual evidencia que há potencial para o crescimento do turismo no destino, mas é 

necessário um esforço no âmbito do marketing para ampliar a “notoriedade”, e do 

desenvolvimento, para aumentar a “concentração de ofertas” destes produtos, já que 

estes critérios impactam diretamente no índice de aproveitamento.   

 

Gráfico 151 - Grau de aproveitamento turístico de BH 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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1.2 Indicadores de demanda  

 

 

1.2.1 A DEMANDA TURÍSTICA ATUAL PARA BELO HORIZONTE 

 

 

Os indicadores de demanda são peças-chave do sistema turístico, pois 

toda a preparação do destino, a organização da oferta e as estratégias de marketing 

serão selecionadas e aplicadas de acordo com esses indicadores. Estaremos 

utilizando como referência a definição e as recomendações da OMT – Organização 

Mundial de Turismo como marco conceitual em nossa metodologia. 

Nesse sentido, são considerados turistas à Belo Horizonte as pessoas 

que não moram na cidade (estão fora de sua residência) e vieram em viagem com 

permanência de pelo menos 1 (um) dia e até 1 (um) ano por qualquer motivo (lazer, 

negócios, eventos, visitar amigos e parentes ou outros). Se esse visitante não faz 

nenhum pernoite na cidade ele é um excursionista, se ele pernoita no destino ele é 

um turista. 

O levantamento de informações realizado durante a elaboração da Etapa 

3 foi concluído com os dados de referência da SETUR MG – Pesquisa da Demanda 

de Turismo: Temporadas consolidadas 2012 – Belo Horizonte. Estes resultados 

levam em consideração os turistas e excursionistas. Um levantamento posterior 

realizado pela SETES (ex-SETUR MG) no início de 2014 possibilitou desagregar 

esses dados e obter informações exclusivas dos turistas de Belo Horizonte, 

excluindo a amostra de excursionistas (ou seja, turistas que permaneceram na 

cidade apenas um dia). 

Para esta etapa, e como referência mais precisa, foram utilizados estes 

últimos dados, ou seja, sem os excursionistas. Da mesma forma, quando utilizamos 

os dados sem excursionistas, permanece muito alta a permanência, influenciada 

pelo grande índice de hospedagem em casa de amigos e parentes; para uma maior 

definição dos indicadores e, posteriormente, das metas, foi solicitado a SETES 

agregar somente os dados de permanência de 1 a 7 dias, o que nos permite ter um 

mapa mais claro do perfil do turista a ser trabalhado na estratégia de promoção e 

avaliação de indicadores.  
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A seleção e sistematização dos indicadores da demanda atual de Belo 

Horizonte passam pela identificação daqueles dados já disponíveis nas instâncias 

públicas e privadas da cidade, cabendo considerar que a base de dados e 

informações pode e deve ser melhorada e ampliada para dar maior segurança às 

decisões tomadas pelos atores do turismo da cidade. 

Os principais indicadores de demanda estão relacionados aos dados 

disponíveis em nível internacional, nacional, regional e local, que devem sempre 

levar em consideração a existência de séries históricas que possibilitam analisar a 

evolução e as tendências de cada indicador. Também cabe destacar que dados e 

informações de qualidade devem ser transformados em conhecimento (técnicas de 

análises) e depois em inteligência comercial (experiência, precisão) possibilitando 

aos líderes do turismo local a vigilância de seus competidores e a simulação e 

prospecção de mercados emissores. 

Todos os indicadores utilizados nesta etapa foram detalhados e 

explorados nas etapas anteriores a este momento, cabendo agora apenas a sua 

indicação para mensurar metas e analisar resultados futuros. 

Principais indicadores disponíveis que definem as características chaves 

das viagens a Belo Horizonte: 

 

a) Permanência Média 

 

Diz respeito ao número de dias que o turista ficou na cidade e é o 

principal indicador do volume de visitantes que a cidade recebe e, ainda, o que 

exerce maior impacto econômico sobre o destino (junto com o gasto diário). O 

enfoque somente no número de turistas, sem utilizar sua permanência e seu gasto 

pode não ter significado na análise geral dos resultados do setor.  

Fonte do indicador: Pesquisa da Demanda de Turismo – Dados 

agregados pela SETES, extraído de Temporadas consolidadas: Circuito Belo 

Horizonte. Setur MG, 2014.  
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Tabela 139 - Comparativa de permanência por tipo de visitante em 2012 
 

Permanência Média Dias 

Geral (turistas e excursionistas) 5,31 

Turistas, excluindo-se excursionistas 7,1 

Turistas de 1 a 7 dias 2,8 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing com dados da SETES, 2014. 

 

 

b)  Lugar de origem 

 

Indica o local de onde vem o visitante e é uma informação fundamental 

para a definição de mercados nas políticas de marketing e apoio à comercialização 

do destino. A origem do turista permite identificar a proximidade geográfica, idiomas, 

aspectos culturais específicos, acesso e conexões de transporte, redes de 

distribuição (agentes e operadores de viagens), clima e outros aspectos. 

Fonte do indicador: Pesquisa da Demanda de Turismo – Dados 

agregados pela SETES, extraído de Temporadas consolidadas: Circuito Belo 

Horizonte. Setur MG, 2014. 

 

Tabela 140 - Principais estados de origem dos turistas/ excursionistas que visitaram 
Belo Horizonte 
 

Estado de origem 
Geral Turistas 

Turistas 
1 a 7 dias 

% 

Minas Gerais 65,0 57,1 59,4 

São Paulo 12,0 14,7 14,8 

Rio de Janeiro 6,0 8,1 7,9 

Espírito Santo 4,0 4,4 4,8 

Bahia 3,0 3,4 2,8 

Santa Catarina 1,0 1,4 1,5 

Distrito Federal - 1,1 1,3 

Paraná - 1,1 1,3 
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Goiás - 1,1 1,1 

Piauí - 1,2 1,1 

Exterior - 6,0 0,9 

 
Fonte: Elaboração própria Chias Marketing com dados da SETES/ MG. 2014. 

 

 

c) Motivo da viagem 

 

É um elemento chave em um cenário de mercados cada vez mais 

segmentados e peça importante diante da subjetividade das buscas dos turistas por 

destinos a lazer. As principais indicações da OMT são para motivos pessoais (férias, 

lazer, visita a amigos e parentes, educação, saúde, religião, compras e outros) e 

motivos de negócios e profissionais (reuniões, feiras, eventos, dentre outros). 

Fonte do indicador: Pesquisa da Demanda de Turismo – Dados 

agregados pela SETES dos turistas com permanência de 1 a 7 dias, extraído de 

Temporadas consolidadas: Circuito Belo Horizonte. Setur MG. 

 

Tabela 141 - Principal motivo da viagem a Belo Horizonte em 2012 
 

Principal motivo da viagem 
Geral Turistas 

Turistas 
1 a 7 dias 

% 

Visita a Amigos e Parentes 32,0 42,3 40,8 

Negócios 33,0 31,0 29,9 

Lazer/ Passeio 8,0 9,7 10,4 

Saúde 11,0 7,2 7,8 

Estudo ou cursos 7,0 4,1 4,6 

Congressos e convenções 2,0 2,3 2,4 

Compras 7,0 1,8 2,2 

Resolver assuntos particulares 1,0 1,1 1,3 

Outros - 0,5 0,8 

 
Fonte: Elaboração própria Chias Marketing com dados da SETES/ MG. 
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d)  Meios de transporte utilizados 

 

Os meios de transporte podem ser inúmeros, mas devido às 

características de Belo Horizonte, considera-se os meios de transportes aéreos 

(voos regulares e voos charters) e terrestres (ônibus, carro próprio, carro alugado e 

outros). 

Os desembarques domésticos anuais nos aeroportos de Pampulha e 

Confins também servem para identificar o acesso ao destino e devem compor este 

indicador. 

 

Fontes dos indicadores:  

 

 Pesquisa da Demanda de Turismo – Dados agregados pela SETES 

dos turistas com permanência de 1 a 7 dias, extraído de Temporadas 

consolidadas: Circuito Belo Horizonte. Setur MG, 2014. 

 

Tabela 142 - Meios de Transporte Utilizados na viagem a Belo Horizonte em 2012 
 

Meios de transporte utilizados 
Geral Turistas 

Turistas 
1 a 7 dias 

% 

Ônibus rodoviário 66,0 64,3 64,5 

Avião 20,0 22,9 22,2 

Carro de amigos/ parentes 4,0 4,7 4,8 

Veículo Próprio 4,0 4,5 4,8 

Outros 6,0 3,6 3,7 

 
Fonte: Elaboração própria Chias Marketing com dados da SETES/ MG. 

 

 Desembarques nacionais aeroportos de Confins e Pampulha: 

INFRAERO e Operadora Privada. 
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Gráfico 152 - Desembarques domésticos nos aeroportos de Confins e Pampulha 
2006 a 2012 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing com fonte da INFRAERO 2013. 

 

 

e)  Meios de hospedagem utilizados 

 

Elemento chave na cadeia de valor do turismo, já que as pessoas 

necessitam de um lugar para dormir, as formas de hospedagem são quase na sua 

totalidade utilizadas por turistas; enquanto a utilização de restaurantes, locação de 

veículos, avião, e outros serviços são utilizados também por residentes. 

Os meios de hospedagem pagos, ou seja, hotéis e pousadas assumem 

grande importância na cadeia produtiva local, pois são os meios de hospedagem 

que geram receitas e empregos. 

Destaca-se neste item a taxa de ocupação média dos hotéis da cidade de 

Belo Horizonte que é mensurada em série histórica pela “Cesta Competitiva”, projeto 

este que merece maior atenção para a ampliação numérica de sua base (o projeto 

contava em 2013 com 30 hotéis). 

Fonte do indicador: Pesquisa da Demanda de Turismo – Dados 

agregados pela SETES dos turistas com permanência de 1 a 7 dias, extraído de 

Temporadas consolidadas: Circuito Belo Horizonte. Setur MG, 2014. 
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Tabela 143 - Meios de Hospedagem em Belo Horizonte 
 

Meios de Hospedagem 
Geral Turistas 

Turistas 
1 a 7 dias 

(%) 

Casa de Amigos e Parentes 61,0 60,9 60,5 

Hotel/ Pousada 34,0 31,9 33,9 

Hotel Fazenda - 1,4 1,5 

Albergue/ Camping 2,0 2,0 1,5 

Casa própria/ alugada 2,0 1,8 0,6 

Outros/ NR - 2,0 2,0 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing com dados da SETES, 2014. 

 

Para a taxa de ocupação, serão utilizados os dados da Cesta 

Competitiva, ferramenta privada que coleta diariamente a taxa de ocupação, a diária 

média e o REVPAR (“Revenue per Available Room” ou Receita por Quarto 

Disponível) dos hotéis da cidade. 

Fonte do Indicador: Cesta Competitiva, “Tax Info” – 

www.cestacompetitiva.com.br, Belo Horizonte, 2014. 

 Em 2012 a taxa de ocupação geral dos hotéis monitorados pela Cesta 

Competitiva foi de 62,97%, sendo nos dias comerciais de 69,07 e nos 

finais de semana de 47,74 %. 

 Em 2012 a diária média geral dos hotéis monitorados pela Cesta 

Competitiva foi de R$ 245,23. 

 

f)  Gasto turístico 

 

O indicador de maior relevância para o estudo dos impactos do turismo 

ajuda a qualificar o tipo de turista e a identificar os efeitos multiplicadores do setor. 

Trata-se, porém de uma variável difícil de mensurar porque depende da memória do 

visitante, dos gastos feitos e pagos no destino, dos itens comprados antes da 

viagem e outros fatores. Os gastos dos visitantes a negócios e eventos, importantes 

para o perfil de Belo Horizonte podem ser custeados por empresas e, portanto, 

podem ser difíceis de serem identificados pelo turista.  
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Fonte do indicador: Pesquisa da Demanda de Turismo – Dados 

agregados pela SETES dos turistas com permanência de 1 a 7 dias, extraído de 

Temporadas consolidadas: Circuito Belo Horizonte. Setur MG, 2014. 

 

Tabela 144 - Comparativa do Gasto Médio por tipo de visitante 
 

Gasto Médio Diário Em R$ 

Geral (turistas e excursionistas) 142,39 

Turistas, excluindo-se excursionistas 98,17 

Turistas de 1 a 7 dias 112,37 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing com dados da SETES, 2014. 

 

 

g)  Estimativa do volume de turistas  

 

Baseando-se nos números descritos de cada indicador, é possível estimar 

o volume total de turistas nacionais e internacionais que chegaram a Belo Horizonte 

em 2012, tendo-se como referencia o conceito de turismo definido pela OMT e a 

base de cálculo detalhada abaixo79: 

 A cidade de Belo Horizonte, sem a região metropolitana, possuía em 

2012 cerca de 9.150 UH, compondo-se uma estimativa de 18.300 

leitos; 

 A taxa média de ocupação dos hotéis medida pela Cesta Competitiva 

foi de 63%; 

 Tendo como média a estadia de 2 pessoas por quarto, o que 

compensa o número de pessoas que viajaram em grupos, os hotéis 

fizeram 4.208.085 pernoites; 

 O total de turistas que se hospedaram em hotéis foi: 18.300 x 63% x 

365 dias dividido pela estadia média de 5,3 dias = 793.978 turistas; 

 Se o total de turistas que se hospedaram em hotéis em 2012 

representam 34% do total dos meios de hospedagem, significa que 

                                            
79

 O número apresentado na reunião de 25 de março foi revisado com base no dado de permanência 
média fornecido pela SETES, de 5,3, aproximando-se ao indicador calculado pelo PDITS.  
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todos os outros meios de hospedagem são 66% do total, o que nos 

leva a 1.541.252 turistas; 

 O volume total de turistas a Belo Horizonte em 2012 foi de 793.978 

(hotéis) + 1.541.252 (outros meios de hospedagem) = 2.335.230 

turistas. 

 

h) Estimativa de receita direta 

 

Ao observar os dados de volume de turistas, seu gasto médio e 

permanência média diária, é possível calcular o impacto econômico direto dos 

gastos dos turistas que visitaram Belo Horizonte em 2012, com a seguinte memória 

de cálculo: 

 Volume total de turistas: 2.335.230 

 Permanência Média: 5,3 dias 

 Gasto Médio Diário (turistas sem excursionistas): R$ 98,17 

 Receita Direta Total: R$ 1.215.022.504,23 

 

Estes indicadores são aqueles que possibilitam análises sobre a evolução 

do turismo na cidade de Belo Horizonte, possuem séries históricas e podem ser a 

referência para as ações de marketing e apoio à comercialização e servir de 

indicadores de resultados para o trabalho da Belotur. Todas as demais informações 

sobre origem, perfil, forma de viagem, atrativos visitados, dentre outros são 

complementares à caracterização da demanda e devem ser utilizados como apoio 

aos indicadores principais mencionados acima. 

Sugere-se ainda, conforme mencionado acima, que a Belotur estude a 

possibilidade de agregar outras informações sobre a demanda turística em parceria 

com a SETES, seja por meio de pesquisa qualitativa seja por meio de estudos de 

mercado disponíveis. 
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1.2.2 O MERCADO NACIONAL DE VIAGENS DOMÉSTICAS 

 

 

a) Posição relativa de Belo Horizonte 

 

Os indicadores do mercado de turismo doméstico do Brasil são as 

variáveis que possuem menos dados disponíveis em séries históricas e, portanto, 

passíveis de serem utilizadas anualmente de forma sistematizada. Nesse sentido, 

procurou-se sinalizar com os aspectos mais relevantes disponíveis para comparação 

de Belo Horizonte com outros destinos concorrentes ou ainda para mensurar seu 

nível de crescimento em relação à média nacional e a si mesma. 

O Estudo da Demanda Turística Nacional é um instrumento fornecido pelo 

Ministério do Turismo/ FIPE que permite conhecer os fluxos turísticos no Brasil, os 

percentuais de mercados, os mercados receptivos e emissivos nacionais, assim 

como os gastos e outros aspectos relevantes da demanda. Ocorre que as 

informações históricas não possuem séries regulares, o que pode, futuramente, 

comprometer esta análise. Como da mesma forma, podem surgir novos estudos que 

auxiliem na caracterização da demanda nacional.  

Fonte do indicador: Pesquisa da Demanda de Turismo Nacional. 

Ministério do Turismo/ FIPE. 

 

Tabela 145 - Destinos mais visitados pelos Brasileiros em 2011 
 

DESTINO VISITADO 
PARTICIPAÇÃO NO FLUXO 
DOMÉSTICO TOTAL (EM %) 

São Paulo 5,5% 

Rio de Janeiro 3,6% 

Salvador 2,2% 

Fortaleza 2,1% 

Brasília 1,9% 

Recife 1,8% 

Natal 1,8% 

Curitiba 1,7% 

Florianópolis 1,7% 
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DESTINO VISITADO 
PARTICIPAÇÃO NO FLUXO 
DOMÉSTICO TOTAL (EM %) 

São Paulo 5,5% 

Belo Horizonte 1,5% 

Goiânia 1,5% 

Porto Alegre 1,3% 

 
Fonte: Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil 2010-2011. Ministério do 
Turismo/FIPE, 2012. 

 

b) Crescimento do turismo doméstico no Brasil 

 

Anualmente o Ministério do Turismo publica as informações sobre o total 

das viagens nacionais realizadas pelos brasileiros dentro de seu território. Esse 

indicador deve ser utilizado para referência do crescimento de Belo Horizonte em 

relação ao crescimento nacional. 

Fonte do Indicador: Dado divulgado pelo Ministério do Turismo. 

Departamento de Estudos e Pesquisas.  

No período de 2005 a 2012 o volume de viagens realizadas cresceu 42%, 

numa variação média anual em todo o período de 5,2%.  

Nos últimos dois anos do período, o crescimento médio anual registrado 

foi abaixo da média: de 3,5% e 2,3% para 2011 e 2012 respectivamente. 

 

Tabela 146 - Total de Viagens Realizadas pelos Brasileiros: 2005-2012 
 

ANO 
VIAGENS REALIZADAS 

 (EM MILHÕES) 

2005 138,7 

2006 147,1 

2007 156,0 

2008 165,4 

2009 175,4 

2010 186,1 

2011 190,8 

2012 197,0 

 
Fonte: Ministério do Turismo, 2013. 
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1.2.3 O MERCADO DE VIAGENS INTERNACIONAIS PARA O BRASIL 

 

 

Os indicadores de demanda internacional para a cidade de Belo Horizonte 

são aqueles disponíveis nos estudos da EMBRATUR/ Ministério do Turismo para 

esta variável. Os indicadores selecionados para sistematização da demanda 

internacional de turistas a Belo Horizonte são os que seguem abaixo e fazem parte 

do Perfil da Demanda Internacional do Ministério do Turismo/ FIPE para a cidade de 

Belo Horizonte. Para os dados não disponíveis para Belo Horizonte, serão utilizados 

os dados da Síntese Brasil. 

 

c) Lugar de origem 

A origem internacional dos visitantes a Belo Horizonte é um indicativo de 

grande relevância para a estratégia de promoção, pois indica quais os países 

prioritários para investimentos, aspectos culturais relevantes, uso de língua 

estrangeira e outras características. 

Fonte do Indicador: Pesquisa da Demanda Turística Internacional 2006-

2012. Ministério do Turismo/ FIPE - Belo Horizonte: 

 

Tabela 147 - Origem dos turistas estrangeiros em viagem a Belo Horizonte - 2006-2012 
 

País de residência 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 

Estados Unidos 29,8 29,1 29,4 33,9 27,7 25,7 21,9 

Itália 9,2 8,4 11,8 6,3 9,3 8,1 9,0 

Argentina 11,0 4,2 5,8 6,0 7,6 9,5 6,1 

França 4,7 7,8 4,0 5,9 5,4 5,3 5,9 

Portugal 7,8 9,0 4,4 3,7 2,1 5,6 5,8 

Alemanha 5,6 5,7 3,7 5,4 4,3 7,5 5,2 

Peru 2,0 2,0 2,2 0,8 1,6 2,2 4,8 

Espanha 5,3 3,6 5,0 3,2 3,5 4,9 4,3 

Chile 0,8 4,8 4,8 2,3 3,2 2,5 3,9 

Canadá 1,6 1,2 2,2 2,4 2,8 1,9 3,4 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2006- 2012 - Ministério do Turismo, 2013. 
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d) Motivo da viagem 

 

O principal motivo da viagem (lazer/férias, negócios, participar de eventos, 

visitar amigos e parentes, etc.) e também seus desdobramentos nas diferentes 

motivações80 dos turistas são indicadores do perfil de demanda que viajou para Belo 

Horizonte e caracterizam suas peculiaridades e necessidades específicas. Por 

exemplo, os serviços, atrativos e necessidades de viajantes a negócios ou eventos 

são muito diferentes das necessidades dos viajantes a lazer ou que visitam amigos e 

parentes.  

É necessário identificá-los para melhor direcionar as ações de marketing, 

organizar a preparação dos produtos e serviços para este visitante e ainda 

concentrar esforços para atrair determinado tipo de cliente potencial. 

Fonte do Indicador: Pesquisa da Demanda Turística Internacional 2006-

2012. Ministério do Turismo/ FIPE – Belo Horizonte. 

 

Tabela 148 - Motivo da viagem dos turistas estrangeiros em viagem a Belo Horizonte 
- 2006-2012 
 

Motivo da viagem 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 

Lazer 9,0 9,1 12,0 9,4 9,9 13,1 10,7 

Negócios, eventos e 
convenções 

32,3 31,8 34,8 25,1 32,8 31,7 28,9 

Outros motivos 58,7 59,1 53,2 65,5 57,3 55,2 60,4 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2006- 2012 - Ministério do Turismo, 2013. 

 

e) Gasto médio diário 

 

O gasto médio diário é o principal indicador dos resultados que o turista 

internacional pode trazer ao destino e deve ser conjugado ao volume e à 

permanência para complementar a análise. Este dado não está disponível na 

                                            
80

 As motivações geralmente são complementares ao motivo de viagem e correspondem à aspectos 
específicos e, às vezes, particulares ou pessoais que influenciam  a escolha do destino e/ou a 
decisão sobre realizar a viagem. As motivações podem  ser, portanto, bastante variadas: interesse 
em conhecer o lugar e/ou algum de seus atrativos; o preço/promoções; auto-conhecimento; existência 
de clientes potenciais para fazer negócios; etc. 
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pesquisa da demanda do Ministério do Turismo para Belo Horizonte e não está 

especificado na pesquisa da demanda da SETUR-MG. Neste caso, utilizam-se como 

referência os dados da Síntese Brasil da pesquisa da demanda internacional do 

MTUR. 

Fonte do Indicador: Pesquisa da Demanda Turística Internacional 2006-

2012. Ministério do Turismo/ FIPE – Síntese Brasil. 

 

Tabela 149 - Perfil dos turistas estrangeiros em viagem ao Brasil - 2006-2012 
 

Gasto Médio Diário 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

US$ (Dólares americanos) 

Lazer 64,33 73,37 68,00 63,26 70,53 72,68 73,77 

Negócios, eventos e 
convenções 

105,24 112,86 110,89 106,14 119,38 127,94 120,25 

Outros motivos 41,77 43,57 42,79 42,35 48,58 50,29 46,41 

TOTAL 61,13 65,59 61,05 58,19 66,27 71,35 68,94 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2006- 2012 - Ministério do Turismo, 2013 

 

f)  Permanência média 

 

A permanência é indicador indispensável para a definição do nível de 

importância e relevância de cada mercado emissor. Este dado não está disponível 

na pesquisa da demanda do Ministério do Turismo para Belo Horizonte e não está 

especificado na pesquisa da demanda da SETUR-MG. Neste caso, utilizou-se como 

referência os dados da Síntese Brasil da pesquisa da demanda internacional do 

MTUR. 

Fonte do Indicador: Pesquisa da Demanda Turística Internacional 2006-

2012. Ministério do Turismo/ FIPE – Síntese Brasil. 
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Tabela 150 - Perfil dos turistas estrangeiros em viagem ao Brasil - 2006-2012 
 

Permanência Média 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Em dias 

Lazer 15,0 13,7 12,4 12,7 12,0 12,2 11,9 

Negócios, eventos e 
convenções 

11,8 12,1 11,7 12,8 12,7 14,1 13,3 

Outros motivos 31,6 31,8 29,0 27,6 28,2 28,8 27,0 

TOTAL 18,8 18,8 17,5 17,5 17,2 17,3 16,5 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2006- 2012 - Ministério do Turismo, 2013. 

 

g) Posição de Belo Horizonte no ranking da ICCA – International 

Congress & Convention Association 

 

O perfil de Belo Horizonte para negócios e eventos deve ser monitorado e 

avaliado em seus resultados, nesse sentido, conhecer os esforços e indicadores da 

vinda de eventos internacionais para a cidade é essencial na definição dos 

indicadores de demanda internacional.  

Fonte do Indicador: ICCA – International Congress & Convention Association 

 

Tabela 151 - Desempenho de Belo Horizonte no Ranking ICCA 

ANO Número de eventos realizados 
Posição no Ranking de 

cidades do Brasil 

2002 1 8 

2003 0 0 

2004 2 11 

2005 2 8 

2006 2 9 

2007 2 9 

2008 10 5 

2009 6 6 

2010 9 6 

2011 7 9 

2012 12 6 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing com dados da ICCA, 2012. 
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1.3. Análise SWOT 

 

 

A análise SWOT sobre a situação atual do turismo foi estabelecida na 

Etapa 3, atualização do Plano Horizonte, em que esta matriz foi denominada 

F.O.F.A., fazendo referência ao termo em português.  

Por meio da aplicação desta metodologia foi possível identificar, na 

perspectiva do Plano de Marketing, quais são as ameaças e as oportunidades de 

Belo Horizonte como destino turístico, os pontos fortes e os pontos fracos sobre os 

quais a Belotur pode atuar diretamente.   

Conceitualmente, as oportunidades e ameaças são as tendências e 

aspectos do ambiente externo, que traduzem circunstâncias positivas e negativas, 

convenientes e inconvenientes, que favorecem e que dificultam o desenvolvimento 

do turismo em Belo Horizonte. Constituem-se, portanto, em aspectos, situações e 

cenários sob os quais os gestores do Plano de Marketing não terão poder de 

intervenção. São considerados pontos fortes e pontos fracos, os aspectos e 

características positivas e negativas ao contexto da gestão do turismo em Belo 

Horizonte, fatos e realidades que podem ser influenciados ou mudados pela Belotur.  

 Ao todo foram levantadas 23 oportunidades; 13 ameaças; 20 pontos 

fortes e 20 pontos fracos do turismo de BH, agrupados em 10 fatores “externos” e 

“internos”, conforme reproduzido adiante. 
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Tabela 152 - Análise SWOT – Oportunidades e ameaças para o turismo de BH 
 

OPORTUNIDADES FATOS AMEAÇAS 

O1. O crescimento do turismo internacional e doméstico no 
Brasil; 
O2. A participação de Minas Gerais na geração de receita 
para o turismo doméstico do Brasil; 
O3. Cidade sede da Copa do Mundo FIFA 2014 e Cidade 
do Futebol nos Jogos Olímpicos 2016, eventos 
excepcionais que trazem oportunidades para construção de 
uma imagem internacional do Brasil e seus destinos; 
O4. Nenhum dos competidores diretos de BH se destaca 
por uma promoção turística notória; 
O5. Fluxo de visitantes a negócios em BH; 
O6. Chegada de empresas turísticas de abrangência 
nacional (agências); 
O7. A presença de BH e de MG no Plano de Marketing do 
Brasil: Plano Aquarela. 

O CENÁRIO DO 
TURISMO 

A1. Minas Gerais e Belo Horizonte não estão entre os 
destinos mais desejados pelos turistas nacionais. A 
preferência ainda é por destinos de sol e praia; 
A2. Os competidores de BH no geral estão mais bem 
posicionados no turismo nacional; 
A3. Esvaziamento da cidade nos grandes feriados e 
finais de semana; 
A4. Fornecedores de serviços para eventos com baixa 
capacidade de inovação; 
A5. O incremento de UH em BH ocorre acima do 
potencial de crescimento do destino, sobretudo, antes 
da inauguração do novo Centro de Convenções; 
A6. Ausência de políticas integradas com a 
SETUR/MG; 
A7. Descontinuidade da implantação das políticas 
públicas federais e ausência de um plano de marketing 
de turismo doméstico.  

O8. A centralidade geográfica da cidade; 
O9. Única linha de trem de passageiros operando no Brasil 
entre duas capitais; 
O10. Ampliação da malha aérea nacional e internacional. 

POSIÇÃO 
GEOGRÁFICA E 
CONDIÇÕES DE 

ACESSO 

A8. Distância do aeroporto (ponto para comunicação no 
futuro). 

O11. Clima ameno o ano todo (mais relevante para o 
internacional); 
O12. Quantidade e variedade dos bares; 
O13. A produção cultural e artística; 
O14. Incremento da oferta cultural na cidade, 
acompanhado de políticas públicas dirigidas; 
O15. O prestígio dos eventos culturais junto aos públicos 

ASPECTOS DO 
AMBIENTE DE BELO 

HORIZONTE 

A9. Recursos financeiros insuficientes/ e falta de 
apropriação da população local para preservação do 
patrimônio arquitetônico, das reservas naturais e 
parques, da região central e entradas da cidade; 
A10. Moradores de rua principalmente à noite, 
vendendo ou pedindo alguma coisa; 
A11. Deficiências da mobilidade urbana (principal 
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OPORTUNIDADES FATOS AMEAÇAS 

especializados; 
O16. Fomento dos polos econômicos e criativos: moda 
(chegada do Fashion City Brasil), design,TI; 
O17. Pampulha – Candidata à Patrimônio Mundial. 

aspecto negativo percebido pelo turista atual). 

O18. A hospitalidade e o jeito de ser da população; 
O19. Belo Horizonte é uma síntese cultural de Minas 
Gerais; 
O20. A notoriedade internacional da cachaça; 
O21. Gastronomia ampla e diversificada. 

BH – CAPITAL DE 
MINAS GERAIS 

A12. Ser apenas o portão de entrada do turismo em 
Minas Gerais. 

O22. Potencialidade turística do entorno;  
O23. Projeção do INHOTIM nos cenários nacional e 
internacional. 

O ENTORNO 
A13. Ser apenas o portão de entrada do turismo no 
entorno. 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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Tabela 153 - Análise SWOT – Pontos Fortes e Fracos do turismo de BH 
 

PONTOS FORTES FATOS PONTOS FRACOS 

Fo1. Crescimento dos desembarques aéreos e rodoviários 
em relação a 2006 (indicadores de incremento fluxo); 
Fo2. Ocupação hoteleira durante a semana; 
Fo3. Melhoria da base de dados estatísticos; 
Fo4. Existência de um plano para captação de recursos 
internacionais (PDITS/PRODETUR); 
Fo5. Integração do turismo às políticas públicas 
municipais (Plano BH Metas e Resultados). 

O TURISMO EM BELO 
HORIZONTE 

Fr1. Perda de posições nos rankings de eventos; 
Fr2. O turista de negócios e eventos não aproveita os 
recursos turísticos de BH e entorno; 
Fr3. Sistema estatístico ainda é insuficiente para 
monitorar os resultados do turismo e do Plano; 
Fr4. Falta estratégia unificada ao turismo de Belo 
Horizonte (pública e privada); 
Fr5. A população não conhece e não valoriza os 
produtos turísticos de Belo Horizonte. 

Fo6. Crescimento global da oferta / estruturação de novos 
produtos turísticos em Belo Horizonte e no entorno; 
Fo7. Exceto pelos eventos, a oferta turística de lazer de 
BH pode ser desfrutada o ano inteiro;  
Fo8. Os produtos turísticos culturais tangíveis e 
intangíveis, com destaque ao Circuito da Praça da 
Liberdade; 
Fo9. Esforços de roteirização, com destaque ao projeto 
Três Capitais de Minas; 
Fo10. Rede de turismo de negócios e eventos e seus 
desdobramentos. 

PRODUTOS 
TURÍSTICOS 

Fr6. Belo Horizonte não tem produtos estrela; 
Fr7. A oferta da Feira de Artesanato da Afonso Pena 
cada vez mais comercial; 
Fr8. Situação atual das estruturas físicas do Complexo 
da Pampulha; 
Fr9. Não existe uma política formalizada e 
compartilhada de captação de eventos; 
Fr10. Baixa capacidade de ampliação do segmento de 
eventos; 
Fr11. Desarticulação da cadeia produtiva. 

Fo11. Melhoria dos equipamentos e serviços turísticos 
(apontado Índice de Competitividade); 
Fo12. Incremento quantitativo e qualitativo da oferta 
hoteleira; 
Fo13. Novo centro de convenções (futuro). 

EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS 

Fr12. O serviço de receptivo turístico não esta 
preparado para vender a cidade; 
Fr13. Os serviços de informação turística não chegam 
adequadamente ao turista. 
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PONTOS FORTES FATOS PONTOS FRACOS 

Fo14. Incremento da oferta aérea para BH; 
Fo15. Relativa melhoria da mobilidade aeroporto-BH; 
Fo16. Melhoria das condições do aeroporto de Confins; 
Fo17. Linhas turísticas. 

ACESSIBILIDADE E 
CIRCULAÇÃO NO 

DESTINO 

Fr14. Sinalização turística deficiente; 
Fr15. As condições atuais de mobilidade e trânsito são 
uma negação da imagem de cidade planejada. 

Fo18. Website turístico; 
Fo19. Imagem positiva percebida pelo turista atual: a 
cidade em seu conjunto (pessoas – “paisagens/ cenários/ 
conjuntos arquitetônicos” – gastronomia – bares – cena 
cultural); 
Fo20. Alto índice de conhecimento da marca pelo turista 
atual. 

COMUNICAÇÃO, 
IMAGEM E 

COMERCIALIZAÇÃO 

Fr16. Presença limitada de Belo Horizonte no trade 
turístico emissivo dos mercados (operadores, agências 
nacionais e internacionais); 
Fr17. Vulnerabilidade da marca atualmente usada para 
representar o turismo (é marca da cidade / institucional 
de Belo Horizonte e não uma marca de turismo); 
Fr18. Baixo “custo x benefício” percebido pelo trade; 
Fr19. Ainda não há uma imagem formada do destino 
no imaginário dos públicos interno e do mercado; 
Fr20. Baixo orçamento para investimento no 
consumidor final. 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing.
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Os elementos ponderados na matriz SWOT estando claros, é possível 

cruzar fatores dos ambientes externo e interno a fim de identificar atuações 

possíveis e necessárias para o destino, que orientarão a posterior definição do plano 

de ações e a priorização dos projetos de marketing, conforme estratégia adotada. 

Este cruzamento é executado em quatro níveis: 

 O cruzamento de oportunidades x pontos fortes responde a “como 

aproveitar adequadamente os pontos fortes para garantir o melhor 

aproveitamento das oportunidades identificadas”. Essa reflexão gera 

linhas de atuação mais ofensivas, que impulsionarão mais facilmente o 

crescimento e a consolidação do destino no mercado, bem como seu 

desenvolvimento na atividade turística. 

 O cruzamento de oportunidades x pontos fracos indica “como corrigir 

ou melhorar fraquezas de forma a usufruir das oportunidades do 

contexto”, reforçando as propostas de atuações ofensivas para obter 

níveis mais positivos de incremento. 

 O cruzamento entre ameaças x pontos fortes sugere “como utilizar os 

pontos fortes para neutralizar os impactos das ameaças conjunturais”. 

Permite identificar atuações de defesa, a fim de manter os resultados 

atuais e a posição já conquistada no mercado. 

 O cruzamento entre ameaças x pontos fracos identifica “como corrigir 

ou melhorar os pontos fracos para evitar os efeitos das ameaças do 

ambiente externo”. Constitui-se de atuações de sobrevivência diante 

de situações que deixam o destino vulnerável e podem implicar em 

perdas como a redução de fluxo e/ou receita, a perda de posições de 

mercado, etc. 

 

A matriz SWOT cruzada foi elaborada em um trabalho conjunto de todos 

os consultores técnicos envolvidos com o projeto.  

O trabalho compreendeu primeiramente o estudo individual da análise 

F.O.F.A. que foi concluída na atualização do Plano Horizonte, da opinião interna 

(especialmente as propostas de programas e ações de marketing citadas pelo trade 

belo-horizontino), bem como da análise consolidada das opiniões do mercado, 

conteúdos apresentados no relatório da Etapa 3. Posteriormente foram realizadas 4 

rodadas de discussões presenciais do grupo de consultores, em que foram tratadas 
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cada um dos quatro níveis de cruzamento. Por fim, todo o conteúdo gerado foi 

repassado e validado pelos profissionais.  

Não foi feito o cruzamento sistemático de cada fator externo com cada 

fator interno levantado pela F.O.F.A. Em cada etapa os profissionais relacionaram 

livremente, os fatores dos quadrantes em pauta, trazendo suas propostas de 

soluções para a discussão técnica com o restante do grupo. Durante este processo, 

algumas ideias foram sendo desprezadas após discussão em equipe sendo que o 

resultado apresentado condiz com o conjunto de soluções mais adequado no 

consenso da equipe consultora.   

O trabalho foi orientado para gerar ideias a respeito das linhas de atuação 

com foco exclusivo no marketing, fruto das necessidades que haviam sido 

levantadas junto ao setor turístico de BH nas discussões de grupo focado realizadas 

na Etapa 2, e visando suprir deficiências da comercialização e da comunicação 

apontadas pelas pesquisas de opinião junto ao trade e ao turista. Entretanto, é 

preciso ponderar que a solução concreta para algumas questões depende de ações 

de desenvolvimento que devem ser articuladas, paralelamente ao trabalho de 

marketing. 

As soluções táticas aqui propostas irão orientar o que deve ser feito e 

pautará a elaboração e o detalhamento do Plano de Ações (Plano Operacional). 

Vale ressaltar que não é necessário corrigir todas as fraquezas, assim como se valer 

de todas as forças do turismo de Belo Horizonte para a elaboração deste plano.  

As perguntas que orientarão posteriormente a priorização das ações são:  

 

“Devemos nos limitar apenas às oportunidades para as quais se dispõe de recursos 

necessários?”; 

“Devemos considerar as oportunidades para as quais será necessário desenvolver 

novas forças ou para as quais será preciso promover mudanças internas?”; 

“Quais são os graus de atratividade das oportunidades em contraponto aos 

investimentos necessários para aproveitá-las adequadamente?”; 

“Qual a gravidade das ameaças em contraponto ao esforço necessário para 

combatê-las?”. 
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Tabela 154 - Análise SWOT Cruzada 
 

X PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Crescimento Reforço 

(O1xFo3) Incrementar a base de dados estatísticos para melhorar o 

trabalho estratégico de comunicação por mercado emissor e segmento; 

 (O1xFo14) Diversificar a demanda atual, investindo em novos 

mercados nacionais (com baixa participação no fluxo total para a 

cidade ex. nordeste, Goiás, DF, etc.); 

(O2xFo6) Fortalecer a promoção dos “novos produtos” junto ao 

mercado emissor estadual (mineiro); 

(O3xFo19) Implantar ações de comunicação para mercados países “da 

Copa” e o trade de eventos esportivos, fortalecendo uma imagem de 

BH pautada em seu conjunto e sua estrutura especializada; 

(O4xF4) Captar recursos para implantar o Plano e, assim, desenvolver 

um estilo de comunicação inovador junto aos mercados emissores; 

(O5xFo2, 8) Estabelecer aliança com a hotelaria para promover os 

produtos culturais tangíveis e intangíveis, bem como as linhas 

turísticas, para os turistas que estão na cidade à negócios. Atividades 

que podem ser realizadas em meio ou um dia (Fique mais 1 dia); 

(O6xFo9) Fomentar a inserção dos roteiros nas "novas" empresas com 

interesse em receptivo e, paralelamente, iniciar um trabalho de 

relacionamento, atenção e apoio à comercialização junto à suas 

matrizes nos mercados, orientado para a venda dos mesmos nos 

(O1xFr10, 3) Gerenciar e ampliar a capacidade e a demanda 

de eventos, de forma a estabelecer um trabalho coerente para 

ampliação dos fluxos deste segmento; 

(O1xFr19) Investir em comunicação junto aos mercados 

emissores, desenvolvendo um trabalho contínuo orientado à 

formação e consolidação de uma imagem do destino; 

(O2xFr6, 3) Fomentar a oferta de produtos de maior valor 

agregado para o mercado mineiro, estimulando a ampliação do 

gasto médio deste mercado no destino. Melhorar a base de 

dados estatísticos para gerenciar isso; 

(O3xFr18) Estabelecer no pós copa um plano de comunicação 

dirigida junto ao trade e imprensa dos mercados emissores 

internacionais e especializado de eventos e esportes, 

ressaltando a boa relação custo x benefício de BH; 

(O4xFr17) Instituir uma marca turística e um trabalho de 

comunicação permanente e de longo prazo para reforçar seu 

valor; 

(O5x13) Melhorar a informação turística e a promoção ao 

turista em BH; 

(O6xFr11) Fomentar a articulação da cadeia produtiva para 
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principais emissores nacionais; 

(O7xFo10) Trabalhar junto com a EMBRATUR para a captação de 

eventos internacionais para BH; 

(O8xFo15) Promover BH nos mercados nacionais, comunicando as 

condições favoráveis de acessibilidade como diferencial junto aos 

emissores de maior relevância; 

(O9xFo5) Articular as melhorias necessárias para que a linha 

ferroviária BH-Vitória seja uma opção de acesso e roteiro diferenciado 

integrando as duas cidades; 

(O10xFo16) Captar novas frequências aéreas regulares para Confins, 

aproveitando sua capacidade ampliada. Destacar na comunicação às 

facilidades e diferenciais de acesso à BH; 

(O11xFo7) Destacar de forma criativa na comunicação, as opções de 

lazer e a condição não sazonal de BH (produtos culturais que podem 

ser aproveitado o ano todo), inclusive ao público de negócios; 

(O12xFo18) Desenvolver um roteiro virtual pelos bares de BH, atraindo 

atenção para o website de BH e mídia espontânea, focada em públicos 

jovens. O mesmo pode ser utilizado para outras temáticas; 

(O13xFo14) Promover a produção artística e cultural local em 

mercados com boas conexões aéreas; 

(O14xFo1) Promover a oferta cultural (que se renova continuamente), 

em especial os eventos culturais, aos turistas que estão em Belo 

Horizonte, como motivo para o retorno; 

melhorar a oferta de produtos e os serviços receptivos; 

(O7eFr4) Estabelecer uma estratégia unificada de promoção 

internacional, a ser implantada de maneira compartilhada com 

a EMBRATUR, Secretaria de Estado e outros parceiros 

privados; 

(O8xFr1) Desenvolver um trabalho integrado, orientado à 

melhoria da posição de BH nos rankings de eventos, 

aproveitando a posição privilegiada da cidade como diferencial 

para captação; 

(O9, 10xFr20) Ampliar a comunicação junto ao consumidor 

final por meio de ferramentas de melhor custo x benefício, 

estimulando a demanda por diferentes meios de transporte de 

acesso; 

(O10xFr3) Melhorar a base de dados estatísticos para dar 

suporte à captação de novas frequências aéreas para a 

cidade; 

(O11xFr12) Desenvolver um trabalho de sensibilização e 

estímulo junto aos receptivos para que mantenham operações 

regulares durante o ano todo; 

(O12, 20, 21xFr11) Fomentar a articulação da cadeia produtiva 

para estimular a oferta de produtos temáticos e de experiência, 

potencialmente notórios, como de gastronomia, cachaça; 

(O13xFr7) Fomentar a melhoria da oferta da Feira de 
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(O15xFo18) Desenvolver parcerias e ações de comunicação integrada 

junto aos produtores de eventos e para públicos especializados (via web); 

(O16xFo12) Captar eventos e fortalecer a imagem da cidade junto aos 

segmentos especializados das economias criativas; 

(O17xFo18) Fortalecer a promoção e a candidatura da Pampulha no 

website "Pampulha, candidata à Patrimônio Mundial"; 

(O18xFo18) Trabalhar o conceito da hospitalidade e do “jeito mineiro” 

no website de Belo Horizonte; 

(O19xFo11) Promover a oferta cultural da cidade para públicos com 

maior poder de gasto, ressaltando a oportunidade de "degustar MG" 

com melhores condições de acessibilidade e serviços; 

(O20xFo9) Fomentar a organização e oferta de roteiros de experiência, 

aproveitando a notoriedade da cachaça; 

(O21xFr8) Fomentar a organização e oferta de produtos temáticos, 

aproveitando a gastronomia; 

(O22xFo2, 9) Comunicar a oferta turística do entorno aos turistas em 

BH durante a semana, estimulando que amplie sua estadia "sem ter 

que mudar de hotel" e que traga sua família (Parceria com ABIH); 

(O22xFo20) Comunicar a marca turística de Belo Horizonte também 

para os turistas que estão no entorno; 

(O23xFo17e18) Fortalecer parceria com o Inhotim para comunicação 

integrada via web e desenvolvimento de produtos combinados, 

aproveitando, por exemplo, as linhas turísticas.  

Artesanato para que seja condizente à produção artística e 

cultural da cidade e do Estado; 

(O14xFr5) Sensibilizar a comunidade para o turismo, 

comunicando sobre a oferta cultural da cidade e os indicadores 

econômicos da atividade; 

(O15xFr16) Desenvolver um trabalho de atenção e 

relacionamento junto ao trade emissivo especializado para 

estimular a oferta de pacotes à BH para eventos culturais 

especiais; 

(O16xFr9) Instituir uma política de captação de eventos 

orientada para que a cidade possa ser reconhecida por seus 

polos econômicos criativos; 

(O17xFr8) Articular melhorias no complexo da Pampulha; 

(O18xFr14) Articular melhorarias da sinalização turística 

indicativa e interpretativa, preparando a cidade para receber 

bem seus visitantes; 

(O19xFr2, 23) Promover produtos de BH e do entorno ao 

turista de negócios, comunicando a oportunidade de "degustar 

MG" e de conhecer produtos notórios do entorno; 

(O22xFr6) Ofertar roteiros BH+entorno para mercados de 

longa distância, internacionais principalmente. 
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X
 PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

A
M

E
A

Ç
A

S
 

Defesa Sobrevivência 

(A1xFo2 e14) Pautar a estratégia de crescimento do turismo de lazer a 

partir da ampliação da experiência do turista em BH e do 

aproveitamento dos emissores com as melhores conexões aéreas 

(propícias para viagens mais curtas); 

(A1xFo7) Especificamente para o lazer, promover de maneira criativa a 

oferta cultural de BH que pode ser consumida o ano todo; 

(A2xFo3) Gerenciar a posição de BH em relação aos competidores, 

estabelecendo e monitorando indicadores específicos; 

(A3xFo6) Promover a oferta de BH e do entorno nos mercados 

emissores de fácil conexão com a cidade / Promover “escapadas” em 

BH para mercados com boa oferta de conexões aéreas e pouco tempo 

de voo, aproveitando promoções de passagens e preços mais 

atraentes aos fins de semana e feriados; 

(A4xFo10) Gerenciar os déficits de serviços de apoio ao segmento de 

eventos por meio da implantação e do fomento à rede de N&E; 

(A5xFo8) Fortalecer a promoção dos produtos turísticos culturais para 

mercados específicos, incluindo ações de relacionamento junto ao 

trade emissor, para estimular a ocupação hoteleira aos fins de semana 

e feriados; 

(A6, 7xFo5) Fortalecer a atividade turística em âmbito municipal por 

meio da comunicação dos resultados econômicos do turismo e de uma 

(A1xFr2, 6) Investir na comunicação e informação ao turista em 

Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, fomentar e comunicar 

ofertas de lazer com alto valor agregado; 

(A2xFr18) Melhorar a qualidade percebida de BH junto aos 

públicos alvo da comunicação; 

(A3xFr12) Sensibilizar e estimular o receptivo para 

disponibilizar produtos em BH com saídas regulares durante 

todo o ano; 

(A4xFr9) Elaborar e formalizar uma política de captação de 

eventos que possibilite mapear quais são os déficits de 

fornecedores bem como quais são as medidas cabíveis para 

suprir as lacunas identificadas; 

(A5xFr10) Gerenciar a capacidade em espaços de eventos; e 

captar eventos de menor porte e temáticos que possam ser 

realizados nos espaços disponíveis, regulares e/ou em 

espaços alternativos; 

(A6, 7xFr4) Desenvolver um trabalho de comunicação, 

compartilhamento e validação do novo plano de marketing 

junto ao trade belo-horizontino como instrumento de estratégia 

unificada. Levantar as necessidades e prioridades de 

articulação junto aos órgãos estadual e nacional; 
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maior articulação da cadeia, a fim de fazer frente às descontinuidades 

das políticas estaduais e nacionais; 

(A8, 11xFo15, 16, 17) Incluir, como pauta da comunicação aos 

mercados, as melhorias de acessibilidade e mobilidade urbana 

ocorridas nos últimos anos em BH; 

(A9xFo4) Estabelecer prioridades de captação de recursos para 

melhoria de produtos e equipamentos chaves para o incremento do 

turismo. Articular junto aos órgãos competentes; 

(A10xFo18) Utilizar o website e outras ferramentas de informação ao 

turista para disponibilizar informações úteis e orientações sobre como 

lidar com este e outros problemas tipicamente urbanos da capital 

mineira; 

(A12xFo19) Desenvolver um trabalho de comunicação junto a veículos 

de imprensa especializados e junto ao consumidor final, para 

consolidar uma imagem turística sedutora de Belo Horizonte; 

(A13xFo9) Comunicar a oferta do entorno sempre por meio de roteiros 

associados à Belo Horizonte e seus produtos. 

 

(A8xFr18) Pautar a comunicação de elementos que melhorem 

a qualidade percebida do destino; 

(A9xFr5) Implantar campanha de sensibilização junto à 

comunidade para valorização e preservação do patrimônio e 

dos atrativos culturais da cidade; 

(A10, 11xFr13) Trabalhar a informação turística  e comunicar 

orientações e alternativas aos turistas, de forma a minimizar o 

impacto negativo dos problemas urbanos da cidade; 

(A11x15) Articular alternativas de mobilidade para o turista, de 

forma que a cidade possa ser percebida como uma cidade 

planejada e de qualidade urbana; 

(A12xFr19) Investir de forma articulada e contínua e em longo 

prazo para a consolidação de uma imagem turística atrativa de 

BH; 

(A13xFr20) Ampliar o investimento em ações promocionais 

dirigidas ao consumidor final para seduzir o turista potencial e 

promover a oferta turística da cidade. 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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2 “O QUE QUEREMOS TER” - ESTRATÉGIAS DE MÉDIO PRAZO 
(2015-2020) 

 

 

2.1 Visão 2020 

 

 

A visão de futuro foi definida no Plano Horizonte como a expressão da 

imagem desejada para Belo Horizonte no mercado turístico no médio prazo. É, 

portanto, como se espera que o destino seja reconhecido no futuro. 

A visão estabelecida pelo Plano Horizonte em 2006 buscou destacar o 

potencial apresentado pelos produtos turísticos, tangíveis e intangíveis, as 

características latentes do viver belo-horizontino e da própria cidade. Na visão dos 

seus gestores, porém, seria necessário ressaltar elementos favoráveis ao 

posicionamento da cidade no mercado de eventos, segmento estratégico para 

ampliar a demanda da hotelaria na cidade.  

Já a imagem proposta pelo PDITS evoluiu pouco em relação ao que fora 

proposto pelo Plano Horizonte. Apesar de ter tornado mais explícito as 

características urbanas e econômicas da cidade, não trouxe elementos expressivos 

que pudessem realmente diferenciar Belo Horizonte no cenário do turismo nacional. 

A nova proposta de visão de futuro busca então suprir essas lacunas, 

guiando-se pelos conceitos ressaltados pela equipe da Belotur na reunião de 

trabalho do dia 9 de dezembro de 2013.  

Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, é uma das grandes 

metrópoles latino americanas. 

É uma cidade aberta, cosmopolita e geradora de estímulos, que 

oferece uma infinidade de possibilidades de negócios e lazer 24 horas, 7 dias 

por semana81. 

Belo Horizonte é culta, sofisticada e original. Alegre e criativa. 

Histórica, é também moderna e contemporânea. 

                                            
81

 Conceito 24/7 está incluído na visão de futuro e no posicionamento, pois é que ser pretende 
alcançar no longo prazo. Mas não será utilizado no decálogo no curto prazo para promoção do 
destino. 
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As áreas verdes, parques urbanos e serras que a rodeiam e a 

abraçam fazem de Belo Horizonte uma cidade com um cenário natural 

preservado e ativo. 

A qualidade de sua infraestrutura e serviços públicos, a oferta 

hoteleira de nível internacional e o caráter hospitaleiro, lúdico e integrador dos 

mineiros, fazem da cidade um destino confortável, surpreendente e seguro 

para todos os públicos. 

Cultura, arquitetura, arte e artesanato, moda, compras, eventos, 

negócios, grandes espetáculos e uma gastronomia única, na melhor 

localização do Brasil. 

 

 

2.2 Missão 

 

 

Tendo em vista a missão da Belotur estabelecida em seu plano de 

trabalho 2014, bem como os pressupostos técnicos do planejamento de marketing 

que foram resgatados do Plano Horizonte, foi estabelecido:  

 A missão do marketing para o processo de dinamização e incremento 

da atividade turística; 

 A missão do Plano de Ações Estratégicas para o órgão gestor, a 

Belotur. 

 

O marketing e a promoção turística tem a missão de: 

Posicionar a cidade de Belo Horizonte como destino turístico; promover e 

apoiar a comercialização dos seus produtos turísticos nos mercados de interesse e, 

fomentar a geração de negócios para as empresas do setor turístico belo-horizontino 

(trade). 

O Plano de Ações Estratégicas tem a missão de: 

Ser um instrumento técnico que oriente os gestores na tomada de decisão 

e, principalmente, dotar a Belotur de uma metodologia de trabalho para liderança e 

pró-atividade junto ao mercado turístico e que a faça líder e coordenadora das 

atividades de marketing do turismo da cidade.  
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2.3 Objetivos 

 

 

Os objetivos para o turismo de Belo Horizonte, a serem atingidos até 

2020, foram definidos junto com a equipe da Belotur (seminário de 9 de dezembro 

de 2013), tendo sido identificados objetivos principais de médio prazo e objetivos 

específicos para os próximos 2 anos (até 2016). Estes últimos são meios para se 

atingir os grandes objetivos definidos e que, portanto, deverão ser o foco do Plano 

Operacional para o período.  

A definição e o alcance destes objetivos têm os seguintes pressupostos: 

 O enfoque técnico do Plano de Marketing, abordado na Etapa 3; 

 O “Programa de Turismo de Negócios e Eventos”, sendo a política 

dirigida para o segmento, em conjunto com o setor privado; 

 A execução de outras ações de desenvolvimento que darão o devido 

suporte à capacitação e melhoria das estruturas, dos equipamentos e 

serviços que atendem o segmento de eventos; 

 Implantação de programas dirigidos ao turista de negócios, a exemplo 

do “Belo Horizonte mais um dia”; 

 Estruturação de ofertas e roteiros de lazer como “As Três Capitais de 

Minas”.  

 

Os objetivos gerais para 2020 são: 

 Gerar imagem de Belo Horizonte como destino turístico;  

 Aumentar a receita gerada pela atividade turística (aumentando a 

permanência média e o gasto diário); 

 Aumentar o fluxo turístico na cidade; 

 Posicionar Belo Horizonte como um destino para grandes eventos 

nacionais e internacionais, em diferentes especialidades; 

 Manter a taxa de ocupação hoteleira em níveis sustentáveis; 

 Garantir o legado da Copa 2014 e das Olimpíadas.  
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Os objetivos específicos para 2016 são:  

 Incentivar o turista de negócios a estender sua estadia para usufruir de 

atividades e produtos de lazer; 

 Melhorar os canais e a qualidade da informação turística ao turista na 

cidade (sistema integrado de informação); 

 Ampliar e diversificar a participação dos fluxos turísticos dos mercados 

nacionais e internacionais de longa distância;  

 Aumentar a taxa de ocupação hoteleira aos finais de semana e 

feriados; 

 Ampliar a notoriedade dos produtos de BH com maior potencial de 

motivação; 

 Aumentar a presença de BH no trade nacional e internacional, de lazer 

e de eventos; 

 Melhorar o posicionamento de Belo Horizonte no ranking ICCA de 

eventos internacionais, dentre as cidades brasileiras; 

 Ampliar a atração de eventos de pequeno e médio porte e eventos 

temáticos (culturais, esportivos, MICE) que tenham relevância e 

visibilidade em âmbito nacional e/ou internacional; 

 Garantir o melhor aproveitamento da visibilidade gerada pelos eventos 

de oportunidade para posicionar o destino em âmbito internacional. 

 

 

2.4 Metas 2020 

 

 

As metas traduzem quantitativamente os objetivos definidos, ou seja, 

permitem que os objetivos possam ser medidos. Foram estabelecidas a partir dos 

mesmos pressupostos e também com a perspectiva temporal de 2020.  

Observa-se que as metas apresentadas inicialmente à Belotur (no dia 25 

de março) foram revisadas em dois momentos:  

 Primeiramente foram adequadas às considerações feitas pela equipe 

naquele momento e apresentadas na versão anterior deste relatório.  

Principalmente em relação à taxa de crescimento do volume total da 
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demanda, em que se buscou uma proposta mais expressiva de 

incremento do que a que havia sido apresentada; 

 Posteriormente, após avaliação da Comissão da Belotur e da reunião 

com o COMTUR no dia 22 de maio, foram feitas novas adequações 

nos cálculos considerando que a estimativa de incremento da rede 

hoteleira tem se mostrado menor do que se esperava a princípio. As 

metas foram elaboradas com os dados de UHs e leitos fornecidos pela 

SECOPA. 

 

Todos os números foram testados conforme memória de cálculo 

disponibilizada nos apêndices e deverão pressupor desafios específicos para o 

Plano Operacional 2015-2016, conforme será detalhado no capítulo 6.1. 

Para 2020, as metas, ou os objetivos quantitativos propostos são: 

 Volume: Crescer em média 3,2%82 ao ano, ou seja, acima da média 

de crescimento do turismo doméstico do Brasil, que é atualmente de 

2,3%. Este índice representará um incremento de 26% de turistas 

entre 2014 e 2020, quando se pretende que o volume de turistas em 

Belo Horizonte ultrapasse a marca dos 3 milhões; 

 Composição da demanda por mercado emissor: O posicionamento 

do destino no segmento de eventos nos âmbitos nacional e 

internacional, e a consequente implantação das ações com este 

propósito pela Belotur, deve gerar uma nova estrutura na composição 

dos mercados que formam a demanda atual, em que as taxas de 

crescimento dos turistas de outros estados do Brasil e dos turistas 

internacionais deverão ser superior à taxa de crescimento do volume 

total da demanda turística de Belo Horizonte. Para este dado, utiliza-

se como referência a composição da demanda de turistas por motivo 

de viagem excluindo-se os excursionistas (que não são o foco de 

atuação), da pesquisa SETES MG (capítulo 1.2.1), conforme 

indicadores que estão sendo considerados neste relatório. Desta 

forma, a meta é que em 2020:  

                                            
82

 O novo índice está entre os 2,3% (considerado modesto em 25 de março) e os 4,3% (considerado 
ousado em 22 de maio), que foram apresentados anteriormente.  
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o A participação da demanda turística nacional deverá equipare-se a 

demanda de turistas mineiros, ficando entre 46 e 47%;  

o O mercado internacional amplie sua participação em 1 ponto 

percentual, atingindo 7% da demanda total. Esse incremento 

pressupõe que o crescimento anual seja 6%, acima da média do 

turismo internacional do Brasil. 

 

Gráfico 153 - Metas de turistas em Belo Horizonte por origem 

 

Legenda: - - - Fluxo projetado.     Fluxo meta. 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

 Gasto Médio / Dia: Tendo como balizador o gasto médio diário 

realizado pelos turistas que ficam em Belo Horizonte de 1 a 7 dias, 

definiu-se como meta que os incrementos do gasto ocorram 

minimamente aos mesmos índices percentuais da inflação ano83, para 

que se estima um índice constante de 6%, devendo ser ajustado nas 

atualizações do Plano: 

o Em 2016 o gasto médio diário do turista em Belo Horizonte 

(excluindo-se excursionistas) deverá atingir R$ 116,72 (próximo ao 

patamar do gasto médio atual do turista de 1 a 7 dias); 

                                            
83

 Conforme considerações da Comissão em 22 de maio. 
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o Em 2020, este número deverá atingir R$ 147,36, o que representa 

um incremento acumulado de 42% entre 2014 e 202084. 

 Permanência média: A meta é aumentar em 1 dia a permanência 

média do turista em Belo Horizonte, passando gradativamente de 5,3 

para 6,3 até 2020. Pressuposto do objetivo de estimular a ampliação 

da estadia do turista na cidade, este crescimento deverá ser 

especialmente percebido no grupo de turistas que ficam na cidade de 

1 a 7 dias (excluindo-se os excursionistas), cuja permanência atual é 

de apenas 2,8 dias; 

 Receita: Em função da meta de crescimento da estadia e de uma 

meta de incremento de gasto mais ousada, a expectativa é a receita 

gerada pelo turismo seja largamente impactada. A receita atual, 

estimada em R$ 1,2 bilhões, deverá dobrar até 2020; 

 

Gráfico 154 - Evolução das metas de receita e volume de turistas 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

                                            
84

Uma vez que os números do ano corrente (2014) ainda não estão definidos, foi estabelecido para 
este ano uma projeção de gasto de R$ 103,88, considerando um ajuste de 6% sobre o número 
registrado em 2012, a partir do qual as metas de gasto médio foram desenvolvidas. Na 
impossibilidade de se estabelecer estudos de séries históricas sobre este indicador, trabalhou-se este 
ajuste sobre a mesma referência de crescimento das metas 2015-2020: o índice anual médio de 
inflação. Observa-se que as metas numéricas deverão ser monitoradas e revisadas de acordo com os 
indicadores de gasto médio atualizados pelas próximas pesquisas. 
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 Taxa de ocupação: Tido como o principal desafio da gestão atual, a 

taxa de ocupação é o indicador mais importante para o cálculo das 

metas, conforme memória de cálculo. Inicialmente partiu-se de uma 

expectativa de incremento da rede hoteleira alarmante, a partir de 

dados apresentados pelo FOHB85. Durante a reunião com o COMTUR 

no dia 22 de maio de 2014 e a partir de dados atualizados fornecidos 

pela SECOPA, esta situação não se mostrou tão preocupante sendo 

que o setor aposta em uma renovação da rede hoteleira, mais do que 

na sobreoferta.  

 

Assim, estabeleceu-se que, no curto prazo a meta é recuperar em 2016 a 

taxa de ocupação no índice de 2013 (referência do trabalho), ou seja, em 63%. Este 

objetivo pressupõe um aumento mais significativo do número de pernoites nos hotéis 

ente 2015 e 2016 e que a captação de novos turistas que se hospedam em hotéis 

esteja acima da média de crescimento do turismo em Belo Horizonte, sobretudo 

para 2015. 

A partir de 2016, considerando um cenário de estabilidade da oferta 

hoteleira e que haja um histórico de implantação das ações de marketing para que 

se alcance as metas de estadia e o crescimento da demanda para o destino, é 

possível buscar inclusive um incremento da taxa de ocupação até 2020 até 68%. 

Observa-se que essas metas devem ser revisadas conforme os indicadores 

atualizados da rede hoteleira, aos que estão diretamente vinculados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
85 Para 2015, conforme estudo do FOHB (Placar da Hotelaria) projeta-se que, apesar do crescimento 

da demanda, a taxa de ocupação deverá cair para 48% em função do pico de inauguração de novos 
empreendimentos. A meta é que a partir de 2016 o setor retome a taxa de ocupação acima dos 60%, 
prevendo-se uma estabilidade na oferta de UH até 2020. 
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Gráfico 155 - Meta de evolução da taxa de ocupação hoteleira em função das metas 
de crescimento do volume de turistas e da permanência, e da previsão de UHS 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
 

 Composição da demanda por motivo da viagem: A implantação da 

estratégia de produtos e segmentos, especialmente com o 

direcionamento de esforços para promoção dos roteiros e ofertas que 

estão sendo trabalhados pela Belotur, do segmento de eventos e 

também de nichos como saúde e compras, deverá gerar crescimento 

acima da média da demanda por estes motivos de viagem e, 

consequentemente, mudanças na participação dos mesmos em 

relação ao fluxo total de visitantes, tendo como referência os turistas 

(excluindo-se excursionistas)86.  

 

 

 

                                            
86

 Para os motivos de negócios, estudos e visitas a amigos e parentes (não motiváveis) projeta-se 
crescimentos “vegetativo” dentro da média do turismo doméstico do Brasil e do índice meta de Belo 
Horizonte. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

UHS pevisto (em mil) 9 9 10 11 11 11 11 11 11 

Volume de Turistas / Meta 
(em milhões) 

2,34 2,39 2,51 2,53 2,63 2,69 2,77 2,88 3,02 

Estadia média / Meta 5,3 5,3 5,3 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3 

Taxa de ocupação / Meta 63% 63% 60% 61% 63% 64% 65% 67% 68% 

63% 63% 60% 61% 63% 64% 65% 67% 68% 
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Gráfico 156 - Metas de participação dos grupos de turistas à Belo Horizonte, por 
motivo de viagem 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

 Ranking ICCA: O único indicador do mercado de eventos disponível 

atualmente é o ranking ICCA, portanto este foi escolhido como 

referência para a meta de turismo de eventos. A meta é manter Belo 

Horizonte entre as 5 cidades do Brasil que mais recebem eventos 
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ICCA. Tendo em vista cidades como São Paulo e Rio de Janeiro que 

devem permanecer na liderança do ranking pelas condições que 

oferecem e pelo histórico de trabalho muito mais longo.  Garantir a 

sustentação de uma boa posição da cidade neste ranking é uma 

condição fundamental para posicioná-la no mercado especializado, 

gerando notoriedade e atenção dos profissionais do setor.   

 

Para atingir estas metas no curto e médio prazos, os números desejados 

por indicador nos anos de 2016 e 2020 são as que seguem na tabela abaixo: 

 

Tabela 155 - Metas de curto e médio prazo e percentual de crescimento necessário 
a partir de 2014 
 

Metas 
Ano Base 

2012 

Meta curto 
prazo 
(2016) 

Meta médio 
prazo 
(2020) 

% aumento 
crescimento 
2014 a 2020 

% aumento 
crescimento 

a.a. 

Volume de turistas 2.335.230 2.634.810 3.204.429 26% 3,2% 

Permanência Média 5,3 5,6 6,3 18% 2,9% 

Gasto Médio Diário R$ 98,17 R$ 116,72 122,70 42% 6% 

Receita (em bilhões 
R$) 

1,215 1,722 2,784 102% 12,5% 

Turistas por origem (participação %):  

Nacional 37% 41% 46% 47% 6,7% 

Internacional 6% 6% 7% 42% 6% 

Mineiro 57% 53% 47% 4% 0,6% 

Turistas por motivo (participação %):  

Congressos e 
Convenções 

2,3% 3% 5% 141% 15,8% 

Lazer/Passeio 9% 11% 14% 67% 9% 

Compras 2% 3% 4% 136% 15,4% 

Saúde 7% 8% 9% 48,1% 6,8% 

Estudos 4% 4% 4% 15,6% 2,5% 

Negócios 31% 29% 27% 8,7% 1,4% 

 
Fonte: Chias Marketing com base nas definições com a Belotur. 

 

Comparação das metas em relação aquelas propostas pelo PDITS 

 

As metas propostas pelo PDITS-BH indicam para 2020 um conjunto mais 

amplo de variáveis do que aquele que está sendo proposto para o Plano de 
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Marketing 2015-2016, pois inclui os impactos econômicos e sociais gerados pela 

atividade. Isto é lógico, considerando-se que a abrangência do PDITS, por ser um 

plano de desenvolvimento, é maior. Além disto, o PDITS não propôs metas de 

mercado, mas sim, traçou projeções em três cenários: pessimista, realista e otimista, 

em que as condições que os diferenciam são conjunturais e de implantação, tanto 

das ações de desenvolvimento como das ações de marketing. 

Neste ponto, foi feita uma rápida comparação das metas aqui propostas 

com as projeções do PDITS feitas para o cenário realista. O objetivo é verificar a 

coerência das mesmas metas do Plano de Marketing. É importante frisar que as 

metas não são projeções, e sim os resultados que se quer obter com a implantação 

do Plano e, portanto, a partir da atuação nos mercados de interesse. Configuram, 

portanto, desafios, que não podem ser desconectadas da realidade possível. 

Ressalta-se ainda que a linha base utilizada para o estabelecimento de 

metas deste Plano de Marketing é o ano de 2012. O PDITS, por sua vez, faz 

projeções utilizando 2010 como linha base. Assim, os dados do ano passado (2013) 

e do ano corrente (2014) são projeções.  

Além disso, dados do PDITS como permanência e gasto médio foram 

extraídos da pesquisa de demanda dele próprio e, como aponta o próprio 

documento, esta pode trazer desvios sobre a realidade pois baseou-se em apenas 

uma coleta de dados em um único período do ano. 

 

Tabela 156 - Projeções do PDITS no cenário realista 
 

PDITS 
(cenário realista) 

Ano Base 
2010 

2013 2014 2016 2020 

Volume de turistas 2.257.489 2.664.663 3.867.619 4.196.798 4.975.089 

Permanência 
Média 

7,4 7,5 7,5 7,6 7,7 

Permanência 
média em hotéis 

2,9 3,2 3,2 3,4 3,5 

Taxa de ocupação 68% 47% 64% 73% 91% 

Gasto (R$) 91,40 91,40 91,40 91,40 91,40 

Receita (R$) 1.526.874.951 1.823.014.508 2.656.504.468 2.906.159.781 3.504.854.401 

 
Fonte: PDITS. 
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Tabela 157 - Comparação das metas de longo prazo – Plano de Marketing e PDITS 
 

Metas 2020 
Plano de 
Marketing 

Crescimento 
Médio Anual 
(2015-2020) 

PDITS 
Crescimento 
Médio Anual 
(2015-2020) 

Volume de turistas 3.022.800 3,2% 4.975.089 4,3% 

Permanência Média 6,3 2,9% 7,7 0,5% 

Gasto (R$) 147,36 6% 91,40 0% 

Receita (R$) 2,8 bilhões 12,5% 3,5 bilhões 4,8% 

Taxa de ocupação 
hoteleira 

68%* - 91% - 

 
* Considerando o cenário de estabilidade da rede hoteleira a partir de 2016. 
Fonte: Elaboração Chias Marketing com dados do PDITS. 

 

Observa-se que, não obstante a linha de base para o cálculo seja de ano 

diferente da utilizada no PDITS (que foi elaborado em 2010), o valor atual estimado 

de turistas e o percentual médio de incremento sobre esse indicador que está sendo 

proposta pelo Plano de Marketing não apresenta discrepância sobre o que foi 

projetado pelo PDITS. Para 2014, porém, o PDITS projetou incremento de 45% do 

volume de visitantes em Belo Horizonte sobre 2013 em função da Copa, o que no 

longo prazo desvia consideravelmente o número de turistas projetado por esse 

estudo em relação às metas do Plano de Marketing. Isso porque a projeção feita 

para os anos seguintes considera que o destino mantenha o fluxo de visitantes de 

2014 e ainda cresça anualmente cerca de 4%.   

Os demais indicadores de metas, entretanto, são bastante distintos, pois 

baseiam-se em perspectivas metodológicas e técnicas diferentes. As taxas de 

ocupação do PDITS, por exemplo, foram calculadas em função do incremento 

significativo do número de turistas (impactado pelo crescimento ocasionado pela Copa) 

em um cenário de estabilidade da hotelaria. Já no Plano de Marketing, os cálculos das 

metas foram feitos de maneira inversa, ou seja, em função do desafio de manter a taxa 

de ocupação em 63% em um cenário de expansão da rede hoteleira da cidade, 

conforme pode ser verificado na memória de cálculo disponível nos apêndices. 

Por fim, é importante considerar que os anos de 2014 e 2016 serão atípicos 

em nosso país, em função da realização da Copa do Mundo FIFA em 2014 e dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016 com Belo Horizonte como cidade do futebol. Estes fenômenos geram 

crescimento de demanda nos anos da realização do evento, e podem provocar 

decréscimo nos anos imediatamente posteriores ao evento. Neste sentido, deverá ser 
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feita uma reavaliação das metas e dos percentuais de crescimento do volume e 

permanência dos turistas a Belo Horizonte no período de 2015 em diante. 

 

 

2.5 Posicionamento turístico desejado 

 

 

Derivado da visão de futuro, Belo Horizonte deverá posicionar-se como 

um dos mais importantes destinos para eventos no Brasil. É também uma cidade 

estimulante e cosmopolita que oferece uma infinidade de possibilidades de cultura e 

entretenimento, mas também eventos, congressos e feiras de negócios 24 horas, 7 

dias por semana87, o ano todo.  

A comunicação deverá refletir este posicionamento, bem como estes valores. 

 

Figura 45 - Mapa de posicionamento desejado 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

                                            
87

 Conceito 24/7 está incluído na visão de futuro e no posicionamento, pois é que ser pretende 
alcançar no longo prazo. Mas não será utilizado no decálogo no curto prazo para promoção do 
destino. 
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3 “O QUE QUEREMOS TER” – ESTRATÉGIAS DE CURTO PRAZO 
(2015-2016) 

 

 

3.1 Seleção de produtos para 2015-2016 

 

 

Em função do leque de características peculiar aos produtos turísticos de 

Belo Horizonte; do posicionamento desejado; e da estratégia de ampliar os usos 

atuais e o tempo de permanência do visitante na cidade, decidiu-se trabalhar o 

portfólio completo de 95 produtos definido a partir da potencialidade existente na 

cidade e entorno, sendo que: 

 Os 90 produtos da cidade poderão ser comunicados 

isoladamente (pautando-se por seu caráter motivador) ou em 

conjunto, organizados em ofertas temáticas (por segmento) ou 

em roteiros; 

 Os 5 produtos do entorno serão comunicados sempre de maneira 

combinada com outros produtos de Belo Horizonte, organizados 

preferencialmente em roteiros. 

 

 

3.2 Seleção de segmentos 

 

 

O cruzamento da análise da classificação dos produtos turísticos de 

acordo com os aspectos mercadológicos e de motivação da demanda é um 

procedimento para determinar a seleção de segmentos e atividades motivacionais 

para o portfólio de produtos por mercado de forma mais objetiva. 

No capítulo 1, a análise do portfólio identificou 5 grandes segmentos de 

produtos de Belo Horizonte, que estão apresentados aqui em escala de prioridade, 

conforme potencial motivador e sua relevância para atingir os objetivos e metas, 

bem como o posicionamento desejado. São eles: 
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Figura 46 - Seleção de segmentos de produtos para Belo Horizonte 
 

TURISMO DE EVENTOS 

TURISMO CULTURAL 

TURISMO DE CIDADE 

TURISMO DE NEGÓCIOS 

TURISMO DE NATUREZA 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Observa-se que a segmentação proposta no planejamento de marketing 

deve refletir as dinâmicas de motivação e comercialização das diferentes tipologias 

de produto. Pode apresentar níveis de especialização diferentes em relação à 

proposta de segmentação do Ministério do Turismo que são marcos referenciais 

mais amplos dos diferentes segmentos de turismo. 

O turismo de eventos “compreende o conjunto de atividades turísticas 

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

caráter comercial, promocional, técnico, científico e social”88.  

Enquadram-se nessa linha de produtos as atividades eventuais, que 

podem variar conforme o local e data de realização, segundo a tipologia – encontros, 

reuniões, seminários, simpósios, convenções, congressos, exposições, feiras, etc. – 

e a forma de organização – empresas, instituições, associações, produtores, dentre 

outros. Turista de maior receita, menor suscetibilidade às oscilações climáticas e 

instrumento para atenuar os efeitos de sazonalidade do turismo de lazer, são alguns 

aspectos que fazem deste segmento uma aposta importante para os destinos.   

A competitividade nesse segmento está diretamente relacionada à 

qualidade e capacidade instalada da(s) infraestrutura(s) para a realização dos 

eventos, dos meios de hospedagem, da oferta gastronômica, das condições de 

acessibilidade, mas também do posicionamento do destino no mercado de lazer, 

para oferecer possibilidades e atividades de lazer pré e pós-eventos. E depende 

                                            
88

 BRASIL. Turismo de negócios e eventos: orientações básicas. Ministério do Turismo, Brasília, 
2008, pp.15 
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fundamentalmente da organização do destino para atuar diretamente nos mercados, 

na promoção e na captação de eventos.  

Turismo cultural é, de acordo com o Ministério do Turismo, o segmento 

que “compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de 

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

valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura”.89 

Neste segmento a cultura é fator de indução de demanda turística, os 

produtos são associados aos bens tangíveis e intangíveis do patrimônio cultural e a 

identidade cultural de um lugar pode ser um elemento de diferenciação para a oferta 

de atividades complementares a outros segmentos de interesse. Mas também as 

atividades produtivas, os serviços e produtos característicos da economia criativa 

podem se transformar em atrativos e atrações capazes de motivar o interesse do 

turista em todos os mercados geográficos.  

Turismo de cidade é aquele em as atividades do ambiente urbano são o 

elemento central de atratividade, marcado pelas atividades inerentes à rotina de 

algumas grandes cidades, tais como serviços de saúde ou de educação, 

programação de lazer e entretenimento, compras, dentre outros.   

O turismo de cidade se caracteriza por viagens de curta duração, de 2 a 4 

dias e que são identificadas como city breaks. É uma tendência crescente no 

mercado turístico internacional contemporâneo.  

Turismo de Negócios inclui todas as viagens para além do local de 

residência habitual, motivadas pela participação em reuniões, encontros comerciais ou 

rodadas de negócios, compras para revenda, treinamentos e programas de incentivo. 

Apesar de corresponder a uma importante demanda, em termos de produto e oferta 

turística, o esforço promocional para este segmento é bastante restrito já que se trata 

de viagens não motiváveis, em que o elemento decisor do deslocamento são os 

negócios e as relações comerciais existentes, sendo que o período e o desfrute da 

estadia estão limitados pela agenda de negócios. Por isso, qualquer atuação terá que 

ser realizada em parceria com os setores de negócios. 

A importância do turismo de negócios está no fortalecimento da imagem do 

destino enquanto um destino moderno, com tecnologia, notoriedade e liderança em 

segmentos comerciais e industriais específicos. A comunicação especializada tem o 

                                            
89

 BRASIL. Turismo cultural: orientações básicas. Ministério do Turismo, Brasília, 2008, pp.16 
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objetivo de dar suporte a este público para o melhor usufruto dos serviços que a cidade 

dispõe e o desafio de estimular o turista de negócios a permanecer mais tempo no 

destino e/ou trazer a família, aproveitando a oportunidade para desfrutar de programas 

culturais e de entretenimento, compras, da oferta gastronômica das cidades e/ou do 

entorno. Muitos turistas de negócios acabam ainda retornando depois ao destino para 

lazer, geralmente trazendo outras pessoas, referendando e recomendando o lugar, 

embora possam utilizar serviços de categoria inferior neste momento. 

Turismo da Natureza é aquele em que o patrimônio natural é base das 

ofertas e das demandas turísticas. Na perspectiva da oferta, compreende a utilização 

sustentável dos elementos naturais, paisagens e ambientes para a prática de atividades 

turísticas; do ponto de vista da demanda, considera-se as viagens em que a natureza (e 

tudo que ela produz ou a ela se refere) é o principal fator de atratividade e motivação 

dos turistas; independentemente das práticas e atividades realizadas no local/destino, 

sejam elas contemplativas ou interativas, de ócio ou que exigem esforço físico, voltadas 

ao conhecimento ou puramente de lazer e entretenimento.   

A partir dos 5 segmentos foram então estabelecidos uma série de 

atividades motivacionais específicas, que podem levar ao consumo turístico de Belo 

Horizonte. 

 

Figura 47 - Grade de segmentos e atividades motivacionais 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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3.3 Seleção de mercados 

 

 

A seleção de mercados considerou categorias por localização geográfica 

e interesses especializados, denominados nichos de mercado.  

Na definição geográfica, os mercados são expressos por cidades, 

estados ou países. A relação de proximidade com Belo Horizonte e a acessibilidade, 

em especial a oferta de voos, são fatores estratégicos para sua mobilização. 

Compreendem populações amplas, de pessoas bastante variadas entre si, com 

interesses diversos, mas que estão localizadas em um mesmo território. Precisam 

ser seduzidas pelo destino Belo Horizonte primeiramente e informados de suas 

diferentes ofertas. Em termos de marketing, atingir estas demandas requerem 

esforços complexos de seleção de conteúdos e de canais de comunição, 

requerendo planejamento cuidadoso de mídia. 

A seleção dos mercados geográficos prioritários para Belo Horizonte foi 

elaborada a partir de uma análise do perfil e origem do turista atual e da 

identificação dos principais mercados emissores nacionais e internacionais. Também 

é necessário levar em conta as grandes mudanças ocorridas no poder de compra da 

população brasileira, o que atribui a alguns mercados não emissores a Belo 

Horizonte um potencial de crescimento e exploração de oportunidades. 

 O Mercado Internacional levou em conta a atual oferta de voos 

diretos provenientes da Europa e dos Estados Unidos, os mercados 

emissores tradicionais à cidade, e ainda a exposição de imagem que 

Belo Horizonte terá durante o Mundial da FIFA em 2014 (seleções 

Argentina, Uruguaia e Chilena ficarão na cidade) e os Jogos Olímpicos 

e Paraolímpicos em 2016 (seleção inglesa ficará na cidade). As 

prioridades foram estabelecidas por países em função, portanto, das 

condições de acessibilidade e do volume atual de turistas em Belo 

Horizonte, ponderadas pela situação econômica e de oportunidade.  

o Estados Unidos; 

o Chile, Argentina e Colômbia na América do Sul; 

o Portugal, Itália, Alemanha e Inglaterra (mercado de oportunidade 

para as Olimpíadas), na Europa. 
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 O Mercado Nacional abrange outros estados do Brasil, incluindo os 

limítrofes com Minas Gerais. Considerou os grandes mercados 

emissores domésticos e também especificamente para Belo Horizonte, 

que são os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e o crescimento 

mais recente de alguns mercados emissores de capitais brasileiras 

como Brasília, Salvador, Recife e outros. A definição dos emissores 

prioritários baseou-se, portanto, nas condições de acessibilidade com 

Belo Horizonte, no tamanho do mercado emissor potencial, no 

potencial de gasto e no crescimento do interesse por Belo Horizonte. 

o Estados Vizinhos, sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 

Goiás, devendo abranger prioritariamente as capitas e, em 

segundo lugar, outras cidades grandes com condições favoráveis 

de acesso aéreo e terrestre para Belo Horizonte; 

o Outros do Brasil, sendo Brasília no Distrito Federal e as capitais do 

nordeste. 

 

 O Mercado Regional corresponde às cidades de Minas Gerais e 

formam o maior grupo emissor para Belo Horizonte; são importantes 

fontes de alimentação do turismo local e devem continuar a ser 

trabalhadas, aumentando a oferta de produtos e a permanência. 

Dentre as cidades mineiras priorizaram-se aquelas com maior PIB e, 

em segundo, maior população. Excluíram-se as cidades da micro 

Região Metropolitana de Belo Horizonte90. 

o Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Araxá, Araguari e Ituiutaba 

na Mesorregião do Triângulo Mineiro; 

o Juiz de Fora na Mesorregião da Zona da Mata; 

o Ipatinga, Governador Valadares e Timóteo na Mesorregião do Vale 

do Rio Doce; 

                                            
90

 A exclusão das cidades da RMBH é fundamentada no conceito de turismo da Organização Mundial 
de Turismo, que é a referência para este trabalho. Considera-se turistas pessoas que deslocam-se 
voluntariamente por período de tempo igual ou superior a vinte e quatro horas para local diferente da 
sua residência e do seu trabalho sem ter por motivação a obtenção de lucro. Assim, Belo Horizonte 
ainda está na chamada “zona de conforto” das populações das cidades da RMBH, mesmo 
considerando que grande parte não faz viagens cotidianas para a cidade e tendem a ser 
excurcionistas e não turistas na capital. 
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o Itabira, Sete Lagoas, Ouro Preto e Mariana na Mesorregião 

Metropolitana de Belo Horizonte; 

o Montes Claros na Mesorregião do Norte de Minas; 

o Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, Três Corações, Itajubá 

e Extrema na Mesorregião Sul e Sudoeste de Minas; 

o Divinópolis na Mesorregião Oeste de Minas.  

 

Os mercados especializados ou nichos de mercado são constituídos de 

demandas motivadas por interesses específicos, apoiados nos segmentos de produto e 

nas atividades específicas que o destino propicia. São grupos de pessoas localizadas 

em vários territórios diferentes, mas que são relativamente parecidas naquilo que 

buscam e no que desejam fazer, embora ainda consigam manter suas peculiaridades. 

Portanto, são seduzidas por atrativos e produtos específicos de Belo Horizonte. A 

quantidade de nichos é tão grande – quase infinita - quanto são os interesses das 

pessoas, entretanto, quanto mais superespecializada for a demanda, numericamente 

menor é o mercado potencial que deverá ser atingido. Os nichos de mercado requerem 

esforços muito focados e mais simples sob o ponto de vista do marketing, pois o próprio 

público hoje busca e já sabe onde encontrar a informação que precisa. 

Possuem grande importância para o perfil de Belo Horizonte porque são 

importantes motivadores de demandas de negócios e devem ser trabalhados 

concomitantemente pelo segmento de eventos (exemplo, captação de eventos de 

moda, de saúde, de gastronomia, de educação, etc.). Fazem parte de áreas 

econômicas que apresentam grande potencial de crescimento econômico no Estado, 

que podem gerar notoriedade para o destino, contribuir para o seu posicionamento e 

se mobilizar novos clientes para a capital mineira. 

A seleção dos nichos de mercado prioritários considerou áreas em que 

Belo Horizonte tem destaque, bem como os públicos especializados de negócios e 

de eventos, que contribuirão para os objetivos e para o posicionamento desejado. 

 Eventos 

 Negócios 

 Saúde 

 Moda / Compras 

 Design / Compras 
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 Cursos e Intercâmbio 

 Gastronomia 

 

 

3.4 Portfólio de produtos x mercados 

 

 

O Portfólio de produto e mercado é uma ferramenta técnica que ajuda a 

estabelecer prioridades entre as linhas de produtos de Belo Horizonte que serão 

levados para diferentes mercados, relacionando os segmentos com os grupos de 

mercados identificados.  

São estabelecidos três níveis de prioridade, representados por estrelas, 

em que: 

 - Baixa Prioridade 

 - Média Prioridade 

 - Alta Prioridade 

 

Para determinar as prioridades de produtos por mercado são ponderados 

fatores como o potencial motivador dos produtos do segmento, o esforço 

promocional necessário para levar o produto ao mercado, a estratégia de médio 

prazo definida (objetivos, metas, posicionamento).  

 

Figura 48 - Portfólio de Produtos e Mercados 
 

Produto x Mercado INTERNACIONAL  NACIONAL  ESTADUAL  ESPECIALIZADO  

T. EVENTOS      

T. CULTURAL      

T. CIDADE      

T. NEGÓCIOS      

T. NATUREZA      

BH + ENTORNO      

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Conforme exposto, o portfólio deverá orientar a equipe da Belotur no 

planejamento e na definição dos conteúdos que serão comunicados para cada 

mercado. Há ainda, porém, um trabalho mais especifico a ser desempenhado pela 

área técnica responsável (no caso a Diretoria de Marketing) de definir o conteúdo de 

cada ação promocional, fazendo a relação cotidiana entre produto/conteúdo, 

agregando destinos e produtos particulares para atender às demandas de grupos 

específicos (geográficos ou segmentados).  

 

 

3.5 Sistema de comunicação e vendas 

 

 

Uma vez selecionados os produtos e os mercados prioritários para o 

período, é importante compreender o sistema a ser adotado para aproximar esses 

dois polos e estimular o consumo turístico tendo em vista o alcance dos objetivos e 

metas estabelecidos. 

 

 

3.5.1 PRESSUPOSTOS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE VENDAS 

 

 

Um órgão gestor público, como é o caso da Belotur, não pratica 

atividades de comercialização e de venda direta de produtos e serviços turísticos 

que é feita por canais intermediários. No processo mais tradicional, o produto é 

definido e estruturado por um operador, que lhe acrescenta uma série de serviços 

individuais, constituindo os “pacotes turísticos”. Estes, por sua vez, serão vendidos 

aos consumidores pelos canais de distribuição: as agências de viagens. Também as 

viagens de negócios e de eventos são comercializadas por meio de intermediários: 

as agências de viagem corporativas, os organizadores de eventos, as próprias 

empresas e as entidades que desempenham esse papel. Mesmo nas viagens auto-

organizadas, a comercialização ocorre diretamente junto aos prestadores de 

serviços: companhias aéreas, rede de hotéis, agências de receptivo, etc. O poder 

público pode e deve atuar como um importante influenciador, não só junto ao público 
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final (consumidores), como também a estes intermediários, por meio da 

comunicação dirigida ao setor profissional. 

Em função disso, no contexto da gestão pública e entende-se que: a 

comunicação é o meio que converterá Belo Horizonte e seus produtos em ofertas 

nos mercados, enquanto as vendas são o resultado que se espera alcançar, ou 

seja, determina-se pelo consumo turístico. Nesse sentido, ambas são integrantes de 

um mesmo processo que tem por finalidade converter os turistas potenciais em 

demanda atual para o destino e suas diferentes ofertas. 

Observa-se que, em cada estágio do processo de mobilização da 

demanda, a comunicação adquire formatos específicos (promoção, relacionamento, 

informação turística, etc.) de acordo com a função e o público-alvo. 

 

Figura 49 - A comunicação e a venda no processo de consumo turístico 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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O discernimento sobre os estágios da demanda, as relações e os atores 

que se estabelecem precisam estar claros, pois requerem intervenções especificas 

de comunicação que serão a base para o sistema a ser aplicado. De acordo com o 

esquema apresentado, foram mapeados três momentos e espaços fundamentais de 

comunicação ao turista e aos diferentes atores que catalisam o processo: 

O primeiro envolve a promoção e a comunicação direta ao consumidor 

no mercado (turista potencial em sua origem) com o objetivo de gerar 

conhecimento, motivação e interesse pelo destino e por seus produtos, seduzindo e 

disponibilizando informações que gerem o desejo da viagem91. Neste estágio, a 

imprensa geral e os veículos de comunicação especializados em turismo ou 

outros temas pertinentes cumprem um papel coadjuvante, porém de fundamental 

importância como influenciador social do público geral e de grupos específicos. 

No estágio seguinte a comunicação deve ser dirigida para gerar a decisão 

e a compra da viagem em um ambiente que denominamos “cenário de decisão” 92, 

em que pesam: no campo mental, a convicção do consumidor sobre o destino e sua 

oferta (resultante do trabalho anterior de comunicação); e no campo prático, a 

presença nos canais de distribuição (agências de viagem, website oficial, empresas 

de serviços, etc.) e as condições de acessibilidade. A rede de intermediários (o 

trade) pode ser decisiva tanto na influência do consumidor que não está tão convicto 

como na disponibilidade e custos do produto, sendo, portanto, um alvo 

imprescindível da comunicação. 

                                            
91 Por turista potencial entende-se o conjunto de pessoas que, por suas características objetivas, não 

tenham impedimentos para realizar a atividade turística que estamos considerando. Este público está 
suscetível à diversas variações de comportamento e tendências do contexto que afetam a busca por 
viagens, de curta ou longa distancia. Para que esta demanda potencial se converta em atual em um 
determinado destino, ou seja, em consumidor, é preciso que passe ainda por mais dois estágios: de 
motivação e de interesse. A demanda motivada constitui-se de um conjunto de pessoas que tem uma 
inclinação ou propensão ao destino turístico e/ou à atividade turística proposta, podendo ser atraídas 
por destinos comparáveis a que estamos ofertando. Quando sensibilizadas por recomendações, 
pelos seus meios sociais e pelas ações de promoção e marketing, podem converter-se no que 
denominamos demanda interessada.   A demanda interessada, por sua vez, compreende o conjunto 
de pessoas que já foram sensibilizadas e que definitivamente estão predispostas a viajar ao destino 
ou vivenciar a atividade turística que está sendo ofertada, embora a decisão da compra seja realizada 
apenas no estágio seguinte. 
92 

Neste momento, a oferta do destino em questão é avaliada e comparada e o público interessado 
pode efetivar ou não “a compra” da viagem, ou ainda optar por outro destino. Pesa-se fatores como 
sua convicção, a acessibilidade e outros fatores situacionais aos quais não se tem gerência (tempo e 
dinheiro disponíveis, amigos, etc.). 
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Uma vez gerada a venda, há ainda um último momento: a comunicação 

ao turista atual93, ou seja, ao turista em Belo Horizonte. Há duas vertentes que 

podem ser exploradas: uma de informação turística e outra de promoção, ambas 

dirigidas a maximizar o uso turístico (e consequentemente, os gastos no destino), 

bem como incentivar a recomendação e/ou o retorno.  

 

 

3.5.2 O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO TURÍSTICA DE BELO HORIZONTE 

 

 

Tendo em vista os pressupostos apresentados, bem como os diferentes 

canais e ferramentas, propõe-se um sistema de comunicação turística para Belo 

Horizonte baseado na combinação de três níveis estratégicos de atuação: 

 

 A ATUAÇÃO GLOBAL 

 

Pressupõe fortalecer o posicionamento global do turismo de Belo Horizonte por meio 

de ações de alcance “universal”, utilizando a comunicação digital e via imprensa 

nacional de viagens e turismo (incluindo revistas das empresas aéreas).  

 

 A ATUAÇÃO LOCAL/NOS MERCADOS - O SISTEMA PUSH & PULL 

 

Baseada no modelo PUSH & PULL, traduz o processo completo de 

comunicação a ser estabelecido em cada um dos mercados prioritários, em que: 

O PUSH representa os esforços de comunicação, relacionamento e apoio 

ao trade nacional e internacional, de lazer e de negócios e eventos, para ampliar, 

diversificar e melhorar a presença do destino e de suas ofertas nos mercados 

geográficos e especializados.  

                                            
93 O mercado ou demanda atual constitui-se do grupo de pessoas que estão em visita ao destino, 

diferenciando-se por ter a experiência de viagem, que pode gerar recomendações ou o retorno. 
Dentro desse universo da demanda atual, existem os turistas ocasionais, que o fazem de forma 
esporádica ou pela primeira vez, motivados por fatores situacionais ou como resultado da 
comunicação; e os turistas habituais, visitam o destino de forma repetitiva e com certa intensidade, 
por motivo de negócios, visita à parentes e amigos, estudos, etc. 
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O PULL representa os esforços dirigidos ao consumidor em seus 

destinos de origem, seja de forma direta, sobretudo por meio da publicidade 

dirigida, ou de forma indireta, via imprensa dos mercados, que visam gerar uma 

imagem sedutora da cidade e de seus produtos turísticos, que corrobore com o 

posicionamento desejado, estimule e fomente o desejo de visita e, desta forma, 

amplie a demanda para Belo Horizonte. Inclui-se no processo PULL atuações de 

publicidade e de assessoria de imprensa voltada para segmentos e nichos de 

mercado (de cultura, entretenimento, gastronomia, eventos, negócios, etc.). Além 

disso, a atuação para a ampliação do acesso à informação turística aos turistas 

na cidade e via ações de publicidade e de promoção in loco, a fim de atingir o 

público de negócios (potencial turista de lazer), incentivar o retorno, ampliar o uso 

turístico dos turistas nacionais ou internacionais, de passagem ou em visita 

ocasional ou habitual à cidade. 

 

 A ATUAÇÃO COMPLEMENTAR / INSTITUCIONAL 

 

Pressupõe a comunicação institucional do turismo e da Belotur, dirigida 

aos públicos internos (instituições, trade belo-horizontino, órgãos públicos, 

comunidade, etc.), parceiros e potenciais investidores, visando dar visibilidade à 

gestão turística, impulsionar o desenvolvimento e a melhoria contínua da 

atividade turística local, buscar apoio e recursos para por o Plano em execução, e 

apresentar a cidade com um destino atrativo para captar investimentos em 

serviços turísticos.  

O esquema abaixo sistematiza todo o sistema de comunicação, em 

suas três vertentes estratégicas e ferramentas relacionadas à implantação de 

cada uma. 
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Figura 50 - Sistema de Comunicação e Venda do Turismo de Belo Horizonte 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

A visão integral das três formas de atuação que constituem o sistema de 

comunicação a ser implantado, bem como a proposta vertical do sistema PUSH & 

PULL, são importantes para garantir o foco e a continuidade dos investimentos em 

cenários de orçamento limitado. Conforme recursos anuais disponíveis recomenda-

se que os gestores estabeleçam prioridades visando formar e manter uma base forte 

de comunicação global e garantir a aplicação da estratégia completa (PUSH & 

PULL) em mercados geográficos e/ou segmentados mais maduros e de maior 

rentabilidade; e a aplicação da estratégia PULL em novos mercados que se 

pretende apostar durante o período. No caso deste plano, as propostas de 

prioridades para 2015/2016 são definidas no capítulo 6.1., direcionando o plano 

operacional para o período, em função do orçamento necessário e factível. 
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4 “O QUE VAMOS PROMOVER” – ESTRATÉGIAS DE LONGO 
PRAZO PARA CRIAR UMA IMAGEM DIFERENCIADA 

 

 

A imagem diferenciada do destino é derivada do conceito de mensagem 

global trabalhado pelo Plano Horizonte. A mensagem global, por sua vez, é a 

combinação dos três elementos que formam a identidade do destino Belo Horizonte:  

 

O decálogo + a mensagem permanente + a marca gráfica do turismo. 
 

 

4.1 O decálogo 

 

 

A formulação do decálogo partiu da perspectiva estratégica sobre “O que 

queremos ser”, em especial da visão de futuro, do posicionamento desejado e dos 

produtos prioritários. São argumentos emocionais e racionais que respondem: “Por 

que viajar à Belo Horizonte?”. 

ECONOMIA CRIATIVA. Um centro onde a cultura, as artes, o 

conhecimento científico e a tecnologia movimentam o cotidiano da cidade, 

estimulam sua permanente renovação e dinamizam seu desenvolvimento 

econômico. Um espaço que gera uma inter-relação contínua entre os negócios e a 

cultura, por meio dos eventos que recebe e promove. 

DESTINO DE EVENTOS. A localização geográfica privilegiada no 

território brasileiro, a dinâmica econômica de Minas e de sua capital, a infraestrutura 

urbana e turística, com destaque para a renovação e ampliação da oferta hoteleira, a 

qualidade dos serviços e dos equipamentos específicos fazem de Belo Horizonte um 

destino excepcional para eventos corporativos, comerciais e culturais. 

MODERNIDADE. Belo Horizonte se destaca por uma arquitetura que 

soube incorporar os estilos determinantes ao longo de sua história, criando 

conjuntos representativos do neoclássico, do eclético, do art decó. É um marco da 

modernidade brasileira, que tem no Conjunto da Pampulha o primeiro grande ícone 

da genialidade de Niemeyer.   
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ESTILO DE VIDA. Planejada para ser o símbolo dos ideais republicanos, 

o projeto urbanístico de Belo Horizonte se modulou à topografia do território, 

valorizando ambientes livres, áreas verdes e a paisagem. No cotidiano do belo-

horizontino prevalece a experiência de viver ao ar livre, com seu charmoso comércio 

de rua, seus botecos, suas largas avenidas, seus parques e jardins urbanos.  

OFERTA CULTURAL, DE ENTRETENIMENTO. A capital dos botecos é 

um centro gastronômico por excelência, com propostas para curiosos e 

especialistas, é reconhecida também por ser um celeiro da produção de teatro, 

dança, música, moda e mais...  

REFERÊNCIA EM SERVIÇOS. Com a economia centrada no setor de 

serviços, Belo Horizonte se transformou em um dos principais polos de atração e 

difusão de produção econômica não industrial do país, que se caracteriza pela oferta 

diversificada e altamente qualificada de serviços na área de saúde, de educação, da 

tecnologia da informação, da arte e da cultura.  

SÍNTESE CULTURAL DE MINAS. Cidade que é o centro de 

convergência de todas as Minas, que concentra suas manifestações e tradições 

vivas, os sabores e saberes, que melhor sintetiza o jeito mineiro de ser... 

COSMOPOLITA. É a capital de Minas Gerais, uma das grandes cidades 

do Brasil e uma das metrópoles latinoamericanas com maior dinamicidade 

econômica e importante centro de negócios. É o lugar onde se tem que estar... 

ENTORNO. História, arte, cultura, natureza. Ponto de partida para Ouro 

Preto e Congonhas, Patrimônios da Humanidade, e para Serra do Espinhaço, 

Reserva da Biosfera.  

HISTÓRIA DE MINAS GERAIS E DO BRASIL. Em conjunto com as 

outras capitais de Minas,Mariana e Ouro Preto, a história de Belo Horizonte reflete a 

autenticidade de Minas Gerais e do Brasil. 

 

 

4.2 A mensagem permanente 

 

 

 A mensagem permanente é a síntese do posicionamento desejado. Além 

disso, funciona como o slogan do destino Belo Horizonte,resumindo os argumentos 

e valores  que são característicos de sua história e que devem ser fortalecidos no 
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longo prazo pois lhe conferirá reconhecimento e diferenciação ao longo do tempo. É, 

portanto, o traço da identidade de Belo Horizonte que deve ser assumida como 

síntese de sua identidade, para todos os segmentos e mercados.  

 

“Belo Horizonte, a capital da inovação.” 
 

 

4.3 A marca do turismo de Belo Horizonte 

 

 

Belo Horizonte não possui mais uma marca turística. A antiga marca 

turística de Belo Horizonte, definida a partir das estratégias do Plano Horizonte, bem 

como sua mensagem permanente, foi, com o passar dos anos, substituída na 

comunicação turística por uma marca criada para representar a cidade e não 

apenas o destino turístico Belo Horizonte. Passou a posicionar o destino como “Belo 

Horizonte, Minas Gerais”, sem a mensagem de posicionamento no mercado 

turístico. Este redesenho da marca turística, transformada em marca de cidade, é 

utilizada pelos diversos setores da cidade, frequentemente para fins institucionais. 

 

Figura 51 - Marca institucional de Belo Horizonte 

 

Fonte: Disponibilizado por Belotur. 

 

 

4.3.1 CONCEITO GERAL DE MARCA TURÍSTICA 

 

 

A Marca Turística constitui-se no elemento mínimo de comunicação do 

destino, uma vez que com a mesma, se pode reconhecer e difundir um lugar. Uma 
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vez que não é possível patentear um destino, a marca registrada constitui o único 

elemento capaz de sustentar nossa unicidade no mercado. 

A marca é, em primeiro lugar, um sinal gráfico que serve para identificar 

um conjunto de signos de identidade, mas, na verdade, é muito mais do que isso, 

porque é o principal valor de qualquer produto, empresa ou lugar no mercado. Está 

diretamente relacionada ao conhecimento do destino e ao conteúdo de sua imagem 

e posicionamento competitivo.  

A marca é a identidade do local, portanto deverá traduzir a imagem que se 

deseja passar para o mercado, traduzindo o posicionamento traçado para o produto 

a ser promovido. Deve-se definir a imagem que se pretende transmitir ao cliente 

buscando clareza, diferenciação, identidade com o destino e as vantagens e 

diferenciais em relação aos concorrentes; tendo no seu conceito um caráter 

atemporal, devendo perdurar para beneficiar as estratégias de consolidação do 

destino.  

É formada por um símbolo e um nome e agrega uma mensagem curta e 

sintética que deverá acompanhar a marca turística em toda a comunicação. 

Como toda marca, exige uma política e regulamentação de uso a fim de 

estabelecer o que é permitido ou não na sua utilização. O objetivo é preservá-la, 

evitando aplicações equivocadas, cortes, fundos e tamanhos inadequados, e 

regulamentar os recursos corretos que devem ser utilizados na sua reprodução, 

como escala de cores, tipo de fonte, proporção da fonte em relação ao símbolo etc., 

evitando sua distorção e a perda dos atributos do destino que se pretende. 

A Marca Turística é, sem dúvida, o estandarte da promoção externa de 

um destino e o motor do conhecimento do mesmo nos mercados. 

 

 

4.3.2 ESTRATÉGIA PARA A MARCA DO TURISMO DE BELO HORIZONTE 

 

 

Ficou decidido com a Belotur na última reunião de trabalho que não será 

feita uma nova proposta de desenho para a marca turística de Belo Horizonte. 

Uma vez que é pretendida a utilização desta marca institucional para a 

promoção turística, nossa proposição é que ela seja adaptada para ter qualidade de 

marca turística e a ela seja incorporada a nova mensagem permanente: 
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“Belo Horizonte, a capital da inovação.” 
 

 

Portanto, a marca do turismo será diferenciada da marca da cidade pelo 

uso da nova mensagem permanente, agregada ao desenho atual, que passará 

por uma pequena renovação gráfica. Este novo conjunto gráfico deve ser utilizado 

exclusivamente na comunicação turística. 

A incorporação da nova mensagem deve ser com a utilização de 

tipografia diversa da utilizada para a palavra Belo Horizonte, embora sejam 

necessários estudos para a escolha de um tipo gráfico que se harmonize no 

conjunto da marca. 

Além da incorporação da mensagem, é necessário a definição de uma 

versão da marca para ser utilizada no mercado internacional que contextualize Belo 

Horizonte como uma cidade do Brasil, traduzida no mesmo idioma da mensagem, 

que será o do público alvo internacional. Desta forma teremos sempre a manutenção 

do conceito da mensagem permanente. Além disso, deve-se sempre prezar pela 

utilização do nome da cidade em detrimento à abreviação “BH”, que deve ser 

utilizada apenas para a comunicação interna, dirigida para a comunidade belo-

horizontina. 

A proposta de distinção das mensagens é: 

 Para o mercado nacional: Belo Horizonte, a capital da inovação;  

 Para o mercado internacional: Belo Horizonte, a capital brasileira da 

inovação; 

 Para a comunicação institucional / interna: BH, a capital da inovação. 

 

 

4.3.3 RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DE AJUSTE DO DESENHO GRÁFICO ATUAL 

 

 

Analisando o desenho atual da marca, seu comportamento nas diversas 

aplicações feitas pela Belotur e nos debates sobre o tema realizados nas reuniões 

de Opinião Interna do Plano, detectamos a necessidade de que seja estudado 

alguns ajustes na marca atual para sua melhor utilização como Marca do Turismo 

de Belo Horizonte. Uma das principais questões está vinculada à legibilidade da 
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marca em diversos fundos e em reduções dimensionais. Frente à grande quantidade 

de linhas e cores existentes na marca, ao reduzi-la, estes campos gráficos se 

confundem. 

Para se ter uma ideia desta ilegibilidade, traçamos uma linha horizontal 

mediana sobre o signo de comando da marca e registramos que esta linha cruzou 

esta sequência de elementos gráficos: 

Iniciando pelo verde à esquerda, depois, branco, cinza, branco, 

verde, branco, cinza, branco, vermelho, branco, cinza, branco, verde, azul, 

branco, cinza, branco, azul, branco, cinza, branco, azul. A presença de 22 

elementos em uma sequência linear no desenho torna-o de difícil manutenção de 

legibilidade. 

Desta forma nossa recomendação técnica é: 

1. Desenvolver os estudos de inclusão da mensagem permanente na 

marca turística. Esta utilização seria somente para o setor turístico; 

2. Retrabalhar o desenho do signo de comando eliminando todos os 

“brancos” do interior do desenho, aumentando a solidez de seu 

desenho gráfico; 

3. Fazer alguns ajustes de forma, uma vez que a Igreja da Pampulha é 

referência à marca. Aproximar mais do desenho do edifício; 

4. Manter a tipografia atual do texto “Belo Horizonte” alterando sua cor 

para preto ou azul marinho; 

5. Aumentar a dimensão do signo de comando em relação ao texto 

“Belo Horizonte”; 

6. Desenvolver as versões para o mercado internacional com a inclusão 

da palavra Brasil e a mensagem permanente nos idiomas: português, 

inglês, espanhol, italiano e alemão (mercados internacionais 

prioritários). 

 

 

4.3.4 INSTRUÇÕES DE USO DA MARCA COMO IDENTIDADE TURÍSTICA 

 

 

A marca turística de um destino é e deve ser utilizada como marca 

guarda-chuva. Ela deve ocupar lugar privilegiado em qualquer peça promocional do 
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turismo de Belo Horizonte. Ela já indica por si só, qual é o destino do material 

promocional. 

A marca turística não assina nunca nenhum documento ou folheto. 

Ela não é marca de Governo ou gestão, não representa Instituição, Órgão de 

Governo, Evento ou Empresa Privada. Não patrocina, não apoia e não colabora com 

nenhuma atividade. Ela é o destino turístico, representa seus atributos, e como tal 

deve ser tratada. Este entendimento é fundamental para a construção da marca e 

sua eficiência na utilização. Ela nunca pode se posicionar em assinatura junto com 

as instituições. 

Para melhor entendimento do uso indevido da marca atual enquanto 

marca turística analisamos algumas publicações promocionais com a sua utilização 

equivocada: 

 Marca utilizada indevidamente na contracapa de um impresso. Ela 

deve ser utilizada somente na capa. 
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 Marca aplicada inclinada na capa de folheto, desvalorizando o seu 

desenho. 

 

 

 Utilização da marca sobre fundo inadequado, gerando ruídos na 

legibilidade da marca. 
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 Utilização indevida da marca na assinatura das realizações do evento. 

 

 

 Aplicação da marca sobre tarja de forma irregular, não respeitando a 

área de proteção da marca definida no Manual de Uso, e utilização na 

contracapa. 
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 Utilização da marca sem destaque, tímida, na capa do folheto e uso 

redundante da palavra Belo Horizonte. 

 

 Utilização da marca na assinatura de um postal juntamente com uma 

fundação e um órgão público. 

 

 Utilização indevida da marca juntamente com uma marca de evento 

(Copa do Mundo). Nota-se que a marca de Belo Horizonte ficou 

completamente ofuscada pela outra marca ao lado, além de ter a sua 

aplicação sobre fundo inadequado. Em uma situação como esta, a 

marca do destino deve se posicionar em lado oposto da marca do 

evento, e nunca em uma convivência lado a lado. No último exemplo 
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abaixo, notamos que a marca está na contracapa, junto com a do 

evento e ainda repetida na assinatura junto com as instituições, 

somando três erros em uma única aplicação. 
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 Aplicação equivocada da marca no site de turismo de Belo Horizonte 

sobre uma tarja com forma do contorno da marca expandida. Além 

disso, não existe nenhuma relação gráfica entre a marca e a 

decoração do site. 

 

 

Uma marca é um patrimônio importante do que representa e seu valor 

pode ser muito alto. O uso e aplicação sem considerar os conceitos ligados à marca 

e sem respeitar as mínimas orientações de seu manual de uso só a desvalorizam. 

Deve o poder público, detentor principal da marca, dar o melhor exemplo de sua 

aplicação e zelar para que a marca receba o mesmo tratamento quando utilizada por 

terceiros. É o poder público que deve controlar a qualidade desta aplicação. 

Somente desta forma será possível construir uma marca de valor e com 

reconhecimento. 
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5 ESTRUTURA DA COMUNICAÇÃO 
 

 

A estrutura da comunicação está representada no quadro adiante e tem 

os seguintes pressupostos: 

A estrutura da comunicação prevê um modelo integrado em que a 

marca do turismo de Belo Horizonte é o elemento guarda chuva que integra 

gráfica e conceitualmente a comunicação do destino e de todos os produtos, para 

todos os públicos-alvo mapeados pelo sistema de vendas e de comunicação: turista 

potencial (no mercado), turista atual (em Belo Horizonte), trade turístico emissivo 

para a cidade (profissionais dos mercados), bem como parceiros, comunidade, trade 

receptivo, investidores. É, portanto, a mensagem que sempre apresentará o turismo 

de Belo Horizonte. 

A marca do destino Belo Horizonte, conforme visto anteriormente, é 

mais que o desenho gráfico que a concretiza. É a representação da mensagem 

global do turismo de Belo Horizonte, pautada pelos argumentos de venda do 

decálogo e sintetizada pelo conceito da mensagem permanente. 

Por outro lado, para implantação do sistema de vendas e de comunicação 

é preciso reconhecer que existem abordagens específicas de “venda” do destino que 

devem ser tratados com cada público-alvo da comunicação, de acordo com os 

objetivos pretendidos. São as mensagens específicas por público-alvo que 

devem ser agregadas à mensagem global (marca de Belo Horizonte).  

Da mesma forma, quando as ações visam à comunicação das ofertas 

segmentadas, deve-se agregar argumentos específicos sobre a oferta de Belo 

Horizonte para o segmento que está sendo tratado, além das mensagens global e 

específica para o público. São as mensagens gerais dos segmentos.  
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Tabela 158 - Estrutura da Comunicação Turística de Belo Horizonte 
 

CONTEÚDO POR 
PÚBLICO ALVO 

TURISTA 
POTENCIAL 

TURISTA EM 
BELO 

HORIZONTE 

TRADE 
TURÍSTICO 
EMISSIVO 

PARCEIROS, 
COMUNIDADE, 

TRADE 
RECEPTIVO, 

INVESTIDORES 

MARCA BELO 
HORIZONTE 

MENSAGEM GLOBAL 
“Belo Horizonte, a capital da inovação”. 

BELO 
HORIZONTE, 

DESTINO 
TURÍSTICO 

MARCA 
+ MENSAGEM 
AO TURISTA 
POTENCIAL 
(SEDUÇÃO) 

MARCA 
+ MENSAGEM 
AO TURISTA 

ATUAL 
(INFORMAÇÃO) 

MARCA 
+ MENSAGEM 
ESPECÍFICA 

TRADE 
(BELO 

HORIZONTE, 
UM BOM 

NEGÓCIO) 

MARCA 
+ MENSAGEM 

INSTITUCIONAL  
(O TURISMO 

EM BH – 
RESULTADOS, 

AÇÕES E 
METAS) 

OFERTAS 
SEGMENTADAS 

DE BELO 
HORIZONTE 

MARCA 
+ MENSAGEM 

GERAL DO 
SEGMENTO 

+ MENSAGEM 
AO TURISTA 
POTENCIAL 

MARCA 
+ MENSAGEM 

GERAL DO 
SEGMENTO 

+ MENSAGEM 
AO TURISTA 

ATUAL 

MARCA 
+ MENSAGEM 

GERAL DO 
SEGMENTO 

+ MENSAGEM  
 

MARCA 
+ MENSAGEM 

GERAL DO 
SEGMENTO 

+ MENSAGEM 
INSTITUCIONAL 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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6 PLANEJAMENTO OPERACIONAL DE MARKETING 2015-2016 
 

 

O plano operacional orientará todas as atuações de marketing 

empreendidas pela Belotur nos próximos dois anos, compreendendo o período de 

2015 a 2016. Deve ser avaliado e atualizado após este período, o que garantirá a 

continuidade da atuação da empresa no curto e longo prazo.  

Foi estabelecido a partir dos seguintes fundamentos: metas anuais de 

incremento; fontes de recursos disponíveis; prioridades de investimento e 

indicadores de acompanhamento. 

O planejamento tático propriamente dito resgata a estrutura utilizada pelo 

Plano Horizonte, tendo sido desenhado em duas vertentes: Plano Operacional de 

Produtos, que estabelece os conteúdos da comunicação; e Plano Operacional de 

Promoção, que indica basicamente como isso será feito. Cada qual é constituído por 

seus programas, projetos e ações, que estão detalhados na Etapa 6, conforme 

prevê o Termo de Referência.  

 

 

6.1 Fundamentos do Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

 

 

6.1.1 AS METAS DE CRESCIMENTO PARA 2016 

 

 

Conforme destacado no capítulo 2.4., as metas de longo prazo 

pressupõem desafios para o turismo de Belo Horizonte no curto prazo, 

especialmente no que diz respeito à captação de turistas que se hospedam em 

hotéis, considerando-se a estimativa do setor de que a oferta de UH deve estar 

maior em 2015, e ao incremento do gasto médio por dois vieses: investindo-se em 

públicos de maior poder de gasto e, ao mesmo tempo, ampliando a oferta de 

serviços agregados.  

Com a oferta hoteleira mais estabilizada, a partir de então deve haver um 

esforço mais equilibrado para o aumento da permanência destes turistas e captação 
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de fluxos com este perfil, bem como para o incremento do gasto médio, que deve 

ser constante.  

 

Gráfico 157 - Comparação dos índices de crescimento esperados para o período 
2014-2020 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

O desempenho esperado traduz-se em prioridades de investimento com 

início imediato, conforme se destaca na sequencia no capítulo 6.1.4. Prioridades de 

Investimentos. 
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% Cresc. Volume / Meta 5% 1% 4% 2% 3% 4% 5% 

% Cresc. Permanência 
Média / Meta 

0% 2% 4% 3% 3% 3% 2% 

% Cresc. UHS previsto 8% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 

% Crescimento de pernoites 
em hotéis necessário 
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6.1.2 FONTES DE RECURSO 

 

 

Foram identificadas as seguintes fontes de recurso para a implementação 

do Plano de Ações Estratégicas de Marketing: 

 Orçamento anual Belotur: 

Compreende o montante dos recursos financeiros que serão investidos 

diretamente pela Belotur, em especial por meio de suas diretorias de 

promoção e de marketing.    

 

 Fontes de financiamento (PRODETUR / PDITS): 

O PDITS estimou R$ 2,6 milhões anuais para implantação do Plano de 

Ações Estratégicas de Marketing, somando R$13 milhões para 5 anos, 

a serem financiados por meio do PRODETUR Nacional. Uma vez 

finalizado o plano, a Belotur poderá requerer empréstimo junto ao 

Ministério do Turismo e aos organismos internacionais financiadores. 

 

 Convênios e ações cooperadas: 

Outra fonte de recursos é o estabelecimento de convênios ou acordos 

de ações cooperadas para implantação do plano operacional, em que 

parte fica por conta de parceiros. As possibilidades de parcerias devem 

ser avaliadas por projeto e ação, e podem ser firmadas junto à: 

o Órgãos oficiais federais ou estaduais de turismo ou outras áreas 

afins. Os mais comuns são Ministério do Turismo, Embratur, 

SETES MG. Os convênios podem ser buscados por meio de 

repasses diretos ou de editais; 

o Órgãos oficiais de turismo e instituições dos municípios do 

entorno, com os quais podem se estabelecer parcerias e ações 

cooperadas; 

o Trade local (belo-horizontino), por meio de parcerias e acordos 

de cooperação junto à instituições representativas do setor 

turístico belo-horizontino como ABIH, BHC&VB, academia, etc.; 

além de outras instituições públicas municipais em áreas afins 
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como Fundação Municipal de Cultura, Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente, etc; 

o Trade dos mercados, por meio de ações cooperadas com 

companhias aéreas e empresas do trade nacional. 

 

 

6.1.3 INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO 

 

 

O acompanhamento do Plano de Ações Estratégicas deve pressupor a 

diferenciação entre os indicadores de resultados e os indicadores de esforços.  

Os indicadores de resultados são imprescindíveis para a verificação da 

eficácia do que foi planejado e implantado. Estão, portanto, vinculados à 

implantação integral da estratégia e do Plano Operacional, conforme cronograma 

definido. 

Já os indicadores de esforços constituem-se do balanço geral do que foi 

implantado, estando, portanto, relacionados à execução das ações programadas. 

Com base principalmente nas metas e nos objetivos definidos, abaixo 

estão sendo propostos os possíveis indicadores de resultados do Plano de Ações 

Estratégicas. Esses indicadores devem ser verificados anualmente e avaliados ao 

final do período, à luz do balanço e da análise do que foi implantado. Suas séries 

históricas permitirão observar, de forma coerente, a evolução da atividade, do setor 

e do destino ao longo do tempo e, desta forma, os aprimoramentos necessários e as 

mudanças de rota oportunas. 

Já os indicadores de esforços serão estabelecidos apenas na Etapa 6 

quando cada ação será detalhada, permitindo definir com mais exatidão quais são 

as ferramentas, os instrumentos e os modelos de relatórios mais adequados para o 

monitoramento de cada frente de atuação.  

 

Os Indicadores de Resultados: 

 

Observa-se que em função das limitações da base estatística, muitos dos 

indicadores não podem ainda ser mensurados. Entretanto, enfatiza-se a 

necessidade de se investir em pesquisas e na pactualização de números que 
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possam servir de referência para o acompanhamento dos resultados. O próprio 

Plano Operacional preverá um programa especial para melhorar essa base, de 

forma a permitir o levantamento de boa parte destes indicadores. 

 

a) Crescimento dos fluxos turísticos: 

 Volume de turistas; 

 Volume de turistas por origem, estabelecidos pelos mercados 

prioritários; 

 Volume de turistas por motivo de viagem, estabelecidos pelos 

segmentos; 

 Participação relativa no turismo do Brasil (conforme pesquisas 

disponíveis). 

b) Gasto médio do turista no destino por motivo de viagem (de negócios, 

de eventos, de lazer); 

c) Permanência média do turista por motivo de viagem (de negócios, de 

eventos, de lazer); 

d) Estimativa de receita gerada, dado pelo gasto no destino x 

permanência média x nº de turistas: 

 Estimativa de receita gerada por mercado, estabelecidos pelos 

mercados prioritários; 

 Estimativa de receita gerada por motivo de viagem, estabelecidos pelos 

segmentos. 

 Taxa de ocupação hoteleira; 

 Taxa de ocupação por período da semana. 

e) Opinião do mercado: 

 Opinião/Comportamento do turista atual, sobre os seguintes temas: 

o Reconhecimento da marca; 

o Imagem / valores percebidos (espontâneo e induzido); 

o Avaliação e uso do produto, por motivo de viagem. 

 Opinião do turista potencial, por segmento e por mercado: 

o Reconhecimento da marca; 

o Imagem / valores percebidos (espontâneo e induzido). 

 Opinião do trade, por segmento: 
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o Reconhecimento da marca; 

o Imagem / valores percebidos (espontâneo e induzido). 

f) Participação no mercado de eventos: 

 Eventos captados; 

 Presença nos rankings especializados. 

g) Comercialização de BH:  

 Presença do produto no trade de lazer, de negócios e de eventos (nível 

/ frequência de comercialização; produtos que comercializa). 

h) Avaliação da presença de BH na imprensa / Retorno de mídia; 

i) Gestão da qualidade das ações: Opinião interna; 

j) Posição relativa sobre os competidores diretos. 

 

 

6.1.4 PRIORIDADES DE INVESTIMENTO  

 

 

O Plano Operacional define um programa de atuações ideal sendo que, 

deverão ser feitas priorizações de acordo com o orçamento real disponível a cada 

ano. Estas priorizações devem garantir a implantação integral da estratégia nos 

mercados geográficos e nos segmentos definidos como prioritários pela equipe, e 

não a pulverização de poucos recursos em ações não conectadas ou dispersas, 

focando-se nas metas que se deseja atingir. 

Observa-se que muitas ações já estão em implantação ou são contínuas, 

fazendo parte do cotidiano das equipes técnicas da Belotur. Mas devem ser 

executadas sob nova perspectiva e com nova consciência. Assim como é importante 

buscar parcerias e recursos para a implantação das demais ações por meio de 

relacionamento pró-ativo junto a parceiros potenciais.  

Considerando as metas, é imprescindível que o foco de atuação 

nestes dois anos seja de promoção e informação para ampliar a demanda 

hoteleira na cidade (sobretudo aos fins de semana), elevar o gasto médio e a 

permanência geral do turista. Este trabalho deve ser conjunto com o setor 

privado, em especial o setor hoteleiro, que também deve investir na promoção 

de seus empreendimentos. 
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6.2 Táticas de marketing – o Plano Operacional de Produtos 

 

 

O Plano Operacional de Produtos é o documento em que estão 

estruturados e organizados os conteúdos da comunicação, ou seja, as ofertas 

turísticas de Belo Horizonte, em seus diferentes segmentos e formatos (roteiros, 

rotas, ofertas temáticas, conjunto de equipamentos e serviços especializados), que 

serão levadas aos públicos-alvo por meio das ações previstas no Plano Operacional 

de Promoção. 

Subdivide-se em dois Programas: 

 

Figura 52 - Programas de Produto 
 

P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

P2. PROGRAMA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

 

O P1. - Programa de Turismo de Lazer e Compras objetiva organizar e 

apoiar a estruturação de ofertas competitivas de lazer e de compras que serão 

comunicados ao trade especializado e a todos os públicos de consumidor final, 

independente da motivação principal da viagem, já que são as atividades base para 

o aumento da estadia do turista na cidade.  

A estrutura e o conteúdo do Programa têm como alicerce o trabalho de 

roteirização e estruturação de ofertas temáticas que já vem sendo desenvolvido pela 

Belotur.  

Conforme retomado no capítulo 1, uma vez que grande parte do portfólio 

atual é composto por produtos complementares, a integração de itens para gerar 

produtos temáticos mais competitivos é essencial para ampliar a notoriedade, a 

percepção e frequência de visitação e comercialização dos produtos turísticos de 

lazer de Belo Horizonte e, consequentemente, o grau de aproveitamento global do 

composto que temos disponível hoje.    

O Programa foi subdividido em três subprogramas: 
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 S.1 Subprograma de Produtos de Lazer na Cidade é composto 

pelos projetos dos roteiros, rotas e ofertas temáticas de lazer 

organizadas a partir dos produtos turísticos, atrativos e serviços 

localizados exclusivamente em Belo Horizonte. Ao conjunto que já foi 

previsto pela Belotur, foi agregado ainda uma nova proposta de projeto 

para ser desenvolvida (o P5); 

 S.2 Subprograma de Produtos de Compras compõe-se pelas ofertas 

do segmento de compras, que poderão ser dirigidas não só aos turistas 

de lazer como também aos públicos especializados de negócios, 

voltado para compras no atacado; 

 S.3 Subprograma de Roteiros Integrados considera os projetos de 

roteiros que integram os produtos, atrativos e serviços de Belo 

Horizonte e das cidades do entorno (definindo-se um raio de 100Km);  

 

P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.1 - Roteiros 
turísticos na 
cidade  

A1. Roteiro “Pampulha: marco do 
modernismo (e o início de 
Niemeyer)” e rotas associadas 

2015-2016 DRMK 

A2. Roteiro “Liberdade: Do Poder 
Político à Cultura” 

2015-2016 DRMK 

A3. Roteiro Sínteses de Minas 2015-2016 DRMK 

A4. Roteiro Arquitetônico  2015-2016 DRMK 

A5. Roteiro Horizontes da Cidade 
e rotas associadas 

2015-2016 DRMK 

A6. Roteiro “Belo Horizonte VerDe 
Perto” / Rota de Parques 

2015-2016 DRMK 

A7. Belo Horizonte “A pé” ou “em 
Bicicleta” 

2015-2016 DRMK 

A8. Roteiro do Futebol 2015-2016 DRMK 

A9. Ofícios de Minas 
(Revitalização para Corredor 
Cultural) 

2015-2016 DRMK 

A10. Roteiro de Museus  2015-2016 DRMK 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

A11. Roteiro Religioso  2016 DRMK 

A12. Roteiro Cemiterial 2016 DRMK 

A13. Roteiro Infantil 2016 DRMK 

PJ.2 - Oferta 
Gastronômica: 
Belo Horizonte, a 
síntese da 
Gastronomia de 
Minas Gerais 
 

A14. Rota das Cachaças 
Artesanais 

2015-2016 DRMK 

A15. Rota das Cervejas Artesanais 2015-2016 DRMK 

A16. Rota dos Bares 2015-2016 DRMK 

A17. Rota dos Cafés 2015-2016 DRMK 

A18. Rota da Comida Típica 2015-2016 DRMK 

A19. Rota Noturna (By night) 2015-2016 DRMK 

A20. Rota dos Mercados 2015-2016 DRMK 

PJ. 3 – Oferta 
artístico-cultural: 
Belo Horizonte, 
Arte e Criatividade 
do Brasil 

A21. Rota das Artes 2015 - 2016 DRMK 

A22. Calendário de eventos 
culturais e de entretenimento 

2015 - 2016 DRMK 

A23. Belo Horizonte, E se chover? 2016 DRMK 

S.2 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE COMPRAS 

PJ.4 - Ofertas da 
Moda Mineira  

A24. Distrito da Moda 2015-2016 DRMK 

PJ.5 - Ofertas de 
Compras 

A25. Rota Popular  2015-2016 DRMK 

A26. Rota das Feiras 2015-2016 DRMK 

A27. Rota dos Centros Comerciais 2015-2016 DRMK 

A28. Rota Moveleira  2015-2016 DRMK 

A29. Rota de Luxo 2015-2016 DRMK 

A30. Rota dos Artesanatos 2015-2016 DRMK 

S.3 - SUBPROGRAMA DE ROTEIROS INTEGRADOS  

PJ. 6 - Roteiros 
Turísticos BH + 
entorno 

A31. Roteiro “As Três Capitais de 
Minas” 

2015-2016 DRMK 

A32. Roteiro “Da Tradição ao 
Contemporâneo” 

2015-2016 DRMK 

A33.Roteiro “Belo Horizonte VerDe 
Perto” / Rota de Aventura 

2015-2016 DRMK 
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 O P.2 - Programa de Turismo de Negócios e Eventos objetiva 

organizar e dar suporte a estruturação de ofertas competitivas de 

negócios e de eventos que serão comunicados especialmente ao trade 

especializado. Baseia-se nos desdobramentos e no suporte ao atual 

Programa de Turismo de Negócios e Eventos (antiga “Rede de Turismo 

de Negócios e Eventos). 

 

O Programa subdivide-se em dois subprogramas: 

 S.4 - Subprograma de Produtos de Negócios e de Eventos que 

propõe projetos para o incremento da oferta nos segmentos de eventos 

e de negócios, base do conteúdo para as ações de comunicação 

dirigida ao setor. Observa-se que o segmento de negócios é tratado 

com ênfase aos eventos corporativos e de incentivo (nicho do 

segmento de negócios que é motivável). 

 S.5 - Subprograma de Suporte à Captação de Eventos prevê 

projetos e ações para que darão suporte à comunicação para captação 

de eventos para Belo Horizonte, especialmente de eventos técnico-

científicos e esportivos. 
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P.2 - PROGRAMA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.4 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE NEGÓCIOS E DE EVENTOS 

PJ.7 - Oferta para 
eventos e 
incentivo 
 

A34. Acompanhamento da 
implantação do novo Centro de 
Convenções de Belo Horizonte e de 
novos equipamentos para eventos 
públicos e privados 

2015-2016 DRPD 

A35. Implantação / 
operacionalização da agenda 
integrada dos espaços de eventos 
(por porte e perfil) 

2015-2016 DRPT 

A36. Roteirização para programas 
de visitas técnicas de inspeção 
 

2015-2016 DRPT 

A37. Organização da oferta para 
programas de incentivo  

2015-2016 DRPT 

S.5 - SUBPROGRAMA DE SUPORTE A CAPTAÇÃO DE EVENTOS 

PJ.8 - Grupo de 
captação de 
eventos 

A38. Prospecção de oportunidades 
para captação  

2015-2016 DRPT 

A39.Monitoramento da oferta de 
espaços para eventos: capacidade, 
ocupação e sazonalidade. 

2015-2016 DRPT 

A40. Levantamento e monitoramento 
dos serviços fornecedores 

2015-2016 DRPT 

A41. Fórum municipal de captação 
de eventos 

2015-2016 DRPT 
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6.3 Táticas de Marketing – o Plano Operacional de Promoção  

 

 

Uma vez definidas as diretrizes estratégicas e táticas, bem como os 

conteúdos que vamos promover (mensagem global e os produtos), o Plano 

Operacional de Promoção responde a questão: “Como vamos promover?”, tornando-

se o elemento que orientará as atuações da Belotur para os próximos dois anos.  

Conforme relatório anterior (da Etapa 3), os programas são os eixos de 

operacionalização do plano de marketing, sob os quais as diferentes frentes de 

atuação são planejadas. Constitui-se de um conjunto de projetos e ações que 

pretende modificar a realidade atual, geralmente de um público específico. Há, 

portanto, duas ideias centrais na constituição de um programa: a mudança 

pretendida e o público que se pretende atingir.   

A seleção dos programas de promoção para 2015-2016 partiram da 

revisão da estrutura trazida pelo Plano Horizonte, bem como do mapeamento das 

atuações planejadas pela Belotur para 2014. 

Para 2015-2016, foram estabelecidos 6 programas de promoção: 

 

Figura 53 - Programas de Promoção 
 

P.3 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

P.4 - PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DO TURISMO 

P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

P.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

P.7 - PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO 

P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 
P.8.1. BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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O P.3 - Programa de Comunicação e Informação Turística surgiu do 

desmembramento do antigo Programa de Suporte. Sua principal função é dar 

suporte à todas atuações promocionais, abrangendo o conjunto de ferramentas e 

fundamentos que serão determinantes para colocar em prática o novo estilo de 

comunicação do turismo de Belo Horizonte. Relaciona-se, portanto, a todos os 

públicos-alvo e mercados. 

Desdobra-se em três subprogramas sendo:  

 S.6 - Subprograma de Identidade, que tem como objetivo lançar e 

gerir a nova identidade do turismo de Belo Horizonte; 

 S.7 - Subprograma de Plataformas de Comunição e Promoção, que 

abarca todo o “arsenal” de comunicação disponível, ou seja, as 

ferramentas e materiais promocionais dirigidas aos diferentes públicos-

alvo; 

 S.8 - Subprograma de Informação Turística, que tem como objetivo 

tornar mais qualificada a informação turística ao turista na cidade (de 

acordo com as novas estratégias) e, principalmente, acessível em seus 

distintos canais 

P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.6 SUBPROGRAMA DE IDENTIDADE 

PJ.9 Marca do 
turismo de “Belo 
Horizonte”  

A42. Renovação do desenho 2015 DRMK; ASCOM 

A43. Padronização e controle de 
uso 

2015 - 2016 ASCOM 

PJ.10 Banco de 
imagens  

A44. Análise do banco atual 2015 
DRMK; DRPT; 

DROE; ASCOM  

A45. Aquisição de novas imagens 2015 - 2016 ASCOM 

PJ.11 Banco de 
conteúdos 

A46. Implantação da central de 
conteúdos técnicos 

2015 - 2016 
ASCOM; DRMK; 

DRPT 

PJ.12 Templates  
A47. Desenho da coleção de 
templates padrão 

2015 DRMK; ASCOM 

S.7 SUBPROGRAMA PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO 

PJ.13 Marketing 
digital  

A48. Adaptação do website (layout, 
conteúdo, formatos mobile e tablet) 

2015 DRMK 

A49. Integração dos canais e redes 
sociais  

2015  DRMK  

A50. Gestão do marketing digital 2015 - 2016 DRMK; ASCOM 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

PJ.14 Materiais 
promocionais e 
informativos 

A51. Desenho e produção da 
coleção de materiais ao consumidor 
final 

2015 - 2016 DRMK; ASCOM 

A52. Integração do Guia Turístico 
de Belo Horizonte à coleção de 
materiais ao consumidor 

2015 DRMK; ASCOM 

A53. Desenho e produção da 
coleção de materiais promocionais 
para profissionais (trade e 
imprensa) 

2015 - 2016  DRMK; ASCOM 

PJ.15 Materiais 
institucionais  

A54. Desenho e produção da 
coleção de materiais institucionais 

2015 - 2016 DRMK; ASCOM 

PJ.16 Pontos de 
identidade (stands)  

A55. Elaboração de modelo de 
stand para participação em eventos 

2015 DRMK; ASCOM 

A56. Desenho da coleção de 
materiais de suporte para 
participações cooperadas 

2015 DRMK; ASCOM 

PJ.17 Plataforma 
do Programa de 
N&E 

A57. Manutenção e controle do 
sistema de turismo de negócios e 
eventos  

2015 – 2016 DRPT 

S.8 - SUBPROGRAMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

PJ.18 Postos de 
Informação  

A58. Revisão do modelo de CATs 2016 DRMK; ASCOM 

A59. Adaptação visual do posto 
móvel de atendimento ao turística 

2016 DRMK; ASCOM 

PJ.19 Agenda 
integral de eventos  

A60. Gestão e manutenção da 
agenda integral de eventos 

2015 - 2016 DRPT 

PJ.20 Belo 
Horizonte mobile  

A61. Suporte aos principais 
aplicativos de informação turística 
disponíveis 

2015 - 2016 DRMK 

A62. Desenvolvimento de aplicativo 
para os turistas de negócios e 
eventos 

2016 DPRT 

 

O P.4 - Programa de Observatório do Turismo surgiu da evolução do 

Subprograma de Informação94 e tem como proposta redirecionar e ampliar a base de 

dados existente na Belotur, que caracteriza o atual observatório de turismo, 

atribuindo-lhe um caráter mais estratégico. 

Tem como finalidade, portanto, dotar a Belotur de inteligência comercial 

para o marketing. A partir do levantamento e monitoramento de indicadores sobre o 

mercado e o turismo da cidade, deverá ser feita a consolidação de dados e 

                                            
94

 Vinculado ao Programa de Suporte na estrutura do Plano Horizonte. 
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informações estratégicas, que visam orientar os tomadores de decisão e que, neste 

sentido, serão fundamentais para a avaliação de resultados do Plano e para sua 

continuidade e aprimoramento.  

Além disso, serão a base de conteúdos para a comunicação institucional 

junto à parceiros públicos e privados, à comunidade e à potenciais investidores. 

Desdobra-se em três subprogramas sendo:  

 S.9 - Subprograma de Pesquisas Secundárias, que abrange a 

recompilação e sistematização de indicadores em pesquisas e estudos 

existentes;  

 S.10 - Subprograma de Pesquisas Primárias, que incide sobre o 

levantamento de dados e informações por meio de fontes próprias; 

 S.11 - Subprograma de Informes Periódicos constitui-se da 

organização e análise integrada de dados e indicadores, em formatos 

específicos conforme público-alvo. 

 

P.4 - PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DO TURISMO 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.9 SUBPROGRAMA DE PESQUISAS SECUNDÁRIAS 

PJ.21 
Indicadores do 
mercado  

A63. Levantamento de indicadores 
de tendência do turismo 
internacional e doméstico do Brasil 

2015 – 2016 DRMK 

A64. Levantamento de indicadores 
dos mercados geográficos (dados 
de emissivo) 

2015 – 2016 DRMK 

A65. Levantamento de indicadores 
dos segmentos prioritários 

2015 – 2016 DRMK 

PJ.22 
Indicadores 
dos 
concorrentes  

A66. Levantamento de indicadores 
do turismo nos destinos 
competidores 

2015 – 2016 DRMK 

PJ.23 
Indicadores do 
turismo de Belo 
Horizonte 

A67. Estudo de Demanda Turística 
atual do Circuito de Belo Horizonte 
(SETES) 

2015 – 2016 DRMK 

A68. Levantamento de indicadores 
do setor hoteleiro (demanda, taxa de 
ocupação, etc.) 

2015 – 2016 DRMK 

A69. Levantamento de dados sobre 
a demanda dos espaços de eventos 

2015 – 2016 DRMK 

A70. Levantamento de indicadores 
de desembarques (aéreos e 
rodoviários) 

2015 – 2016 DRMK 
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P.4 - PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DO TURISMO 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.10 SUBPROGRAMA DE PESQUISAS PRIMÁRIAS 

PJ.24  
Indicadores da 
demanda 
turística de BH 

A71. Volume de turistas 2015 - 2016 DRMK 

A72. Perfil da demanda de negócios 
e eventos 

2015 - 2016 DRMK 

PJ.25 
Indicadores de 
oferta turística 
de BH  

A73. Pesquisa Trade de eventos 2015 - 2016 DRMK 

A74. Pesquisa Trade de lazer 
(comercialização dos roteiros 
turísticos) 

2016 DRMK 

A75. Pesquisa de opinião do turista 
atual 

2016 DRMK 

S.11 SUBPPROGRAMA DE INFORMES PERIÓDICOS 

PJ.26 Informes 
de resultados  

A76. Elaboração de informe anual 
para uso interno 

2015 - 2016 PRESI 

A77. Edição do informe anual para 
publicação 

205 - 2016 PRESI 

PJ.27 
Informações 
estratégicas 

A78. Atualização e aprimoramento 
do Plano de Marketing 

2016 PRESI 

 

O P.5 - Programa de Promoção aos Mercados integra e orienta todas 

as ações voltadas para o contato com os mercados. A estrutura adotada é similar a 

que foi estabelecida no Plano Horizonte, apoiando-se nos três públicos-alvo do 

mercado: turista, trade e imprensa, cada qual se constituindo em um subprograma. 

Os projetos de cada subprograma foram, porém especializados, marcando as 

diferentes dinâmicas de promoção e comercialização das ofertas de Belo Horizonte 

(de lazer, de negócios, de eventos). 

Este programa é constituído, portanto por três subprogramas: 

 S.12 - Subprograma turista, dirigido à comunicação direta com o 

usuário final, tem uma dupla proposta: informar o turista em Belo 

Horizonte, incentivando-o a usufruir de outras atividades; e seduzir, 

gerar desejo de viagem, nos consumidores potenciais dos mercados. 

Em ambos os casos, apesar da motivação de viagem, a comunicação 

tem a proposta de levar a oferta de lazer aos diferentes grupos de 

consumidores; 



 

1206  

 

 S.13 - Subprograma trade, orienta o relacionamento pró-ativo junto 

aos públicos intermediários, ou seja, ao trade de vendas dos mercados 

(agências de viagem e operadores), prestando informações e 

apresentando os produtos de Belo Horizonte, de forma a incentivar a 

recomendação e “as vendas” nos diferentes segmentos; 

 S.14 - Subprograma imprensa, foca no atendimento e no 

relacionamento proativo junto aos veículos de imprensa dirigidos tanto 

ao consumidor final, em diferentes especialidades (viagens e turismo, 

negócios, cultura, moda, revistas de bordo, imprensa de massa, etc.), 

como aos profissionais de turismo / viagens e eventos.  

 

P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.12 SUBPROGRAMA TURISTA 

PJ.28 Promoção ao 
turista em Belo 
Horizonte  

A79. Campanha de Publicidade 
(mídia exterior e aeroporto) 

2015 - 2016 DRMK; ASCOM 

A80. Ações promocionais (em 
grandes eventos e hotéis)  

2015 - 2016 DRPT 

PJ.29 Promoção ao 
turista no mercado  

A81. Campanha de publicidade nos 
mercados 

2016 DRMK; ASCOM 

A82. Publi editoriais 2015 - 2016 DRMK; ASCOM 

A83. Anúncios cooperados 2016 DRMK; ASCOM 

S.13 SUBPROGRAMA TRADE 

PJ.30 Atenção ao 
trade corporativo  

A84. Boletins periódicos 2015 - 2016 ASCOM 

PJ.31 Atenção ao 
trade de eventos  

A85. Contatos personalizados 2015 - 2016 DRPT 

A86. Viagens de familiarização 2015 - 2016 DRPT 

A87. Participação em feiras e 
eventos do segmento 

2015 - 2016 DRPT 

A88. Apoio à captação de eventos 2015 - 2016 DRPT 

PJ.32 Atenção ao 
trade de lazer 

A89. Boletins periódicos 2015 - 2016 ASCOM 

A90. Contatos personalizados 2015 - 2016 DRPT 

A91. Viagens de familiarização 2015 - 2016 DRPT 
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P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

A92. Participação em feiras e 
eventos do segmento 

2015 - 2016 DRPT 

S.14 SUBPROGRAMA IMPRENSA 

PJ.33 
Relacionamento 
com a imprensa 
consumidor 

A93. Envio periódico de sugestões 
de pauta (press releases) – massa, 
turismo, temáticos. 

2015 - 2016 ASCOM 

A94. Viagens reportagem 2015 - 2016 ASCOM 

PJ.34 
Relacionamento 
com a imprensa 
profissional  

A95. Envio periódico de sugestões 
de pauta (press releases) para a 
imprensa trade de turismo e 
eventos 

2015 - 2016 ASCOM 

A96. Viagens reportagem para a 
imprensa trade de turismo e 
eventos 

2015 - 2016 ASCOM 

 

O P.6 - Programa de Comunicação Institucional foi incluído para 

enfatizar a pró-atividade da Belotur para a liderança do turismo, tendo como foco a 

comunicação e o relacionamento junto aos atores que serão fundamentais para dar 

respaldo e consistência à implementação do Plano de Ações Estratégicas: o trade 

belo-horizontino e investidores e parceiros do turismo (atuais e potenciais).   

Divide-se, portanto, em dois subprogramas:  

 S.15 - Subprograma Trade Belo-Horizontino, constitui-se dos 

projetos de comunicação e relacionamento junto aos profissionais, 

empresas e entidades do setor turístico da cidade; 

 S.16 - Subprograma Investidores e Parceiros do Turismo, propõe 

projetos de comunicação dirigidos ao fortalecimento da imagem do 

turismo perante os públicos de interesse, bem como a captação de 

parcerias e investimentos para a implementação das ações de 

marketing. 
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P.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.15 - SUBPROGRAMA TRADE BELO-HORIZONTINO 

PJ.35  
Fortalecimento  do 
Programa de 
Turismo de 
Negócios e 
Eventos  

A97. Contatos personalizados 
junto aos profissionais e entidades 
de classe do setor (apresentação 
do Programa de Turismo de 
Negócios e Eventos) 

2015-2016 DRPT 

A98. Boletins periódicos para o 
trade de N&E 

2015-2016 ASCOM 

A99. BH Inova: Ciclos de palestras 
e workshops para inovação no 
setor de N&E  

2015-2016 DRPT 

PJ.36  
BH Receptiva  

A100. Reuniões setoriais para o 
levantamento e encaminhamento 
de demandas específicas 

2015 - 2016 DRPT 

A101. “Blitz do Conhecimento” 2015 DRPT 

A102. Rede BH de atrativos 
turísticos / Voucher único 
(MinasPass) 

2015-2016 DRPT 

PJ.37  
Seminários Plano 
de Ações 
Estratégicas de 
Marketing  

A103. Seminários de mobilização 
do trade belo-horizontino para 
apresentação dos resultados e do 
cronograma anual de ações 

2015 PRESI 

A104. Apresentação do Plano nas 
universidades e escolas técnicas 
de turismo 

2015-2016 PRESI 

S.16 - SUBPROGRAMA DE INVESTIDORES E PARCEIROS DO TURISMO 

PJ.38  
Apresentações 
executivas do 
Plano de Ações 
Estratégias de 
Marketing  

A105. Apresentação do Plano para 
públicos focados 

2015-2016 PRESI 

PJ.39  
Captação de 
recursos, apoio e 
parcerias  

A106. Comercialização de 
anúncios para o Guia Turístico de 
Belo Horizonte 

2015-2016 DRMK 

A107. Mapeamento de 
oportunidades de captação de 
recursos, apoio e parcerias. 

2015-2016 DRMK; DRPD 

A108. Contatos personalizados 
junto à parceiros potenciais. 

2015-2016 DRMK; DRPD 
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O P.7 - Programa de Sensibilização para o Turismo que foi proposto 

pelo Plano Horizonte foi resgatado e adaptado ao que a Belotur já vem 

desenvolvendo nesse sentido. Busca, em suma, melhorar a percepção da população 

sobre a atividade do turismo, assim como estimular o sentimento de pertencimento e 

de orgulho da cidade sob este viés. Este trabalho é a base para refinar um dos 

principais ativos turísticos do destino: a hospitalidade.  

Seus subprogramas estão orientados à implantação de projetos de 

comunicação e sensibilização que gerem conhecimentos básicos sobre o turismo e 

um maior esclarecimento dos fenômenos associados à atividade turística, bem como 

conhecimento dos atrativos, produtos e da infraestrutura turística, na população 

geral e em grupos específicos da sociedade, especialmente o público infantil. São 

eles: 

 S.17 - Subprograma Comunidade, que propõe projetos de 

comunicação e mobilização massiva; 

 S.18 - Subprograma Grupos Especiais, dirigido à grupos específicos 

da população, com característica de ser multiplicadores “informais” de 

informação. 

 

P.7 PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.17 SUBPROGRAMA COMUNIDADE 

PJ.40  
Campanha de 
Sensibilização  

A109. Campanha de Sensibilização 
“BH com orgulho” 

2016 DRMK 

A110. Sistema de benefícios para a 
população belo-horizontina e 
turistas 

2016 DRPT 

S.18 SUBPROGRAMA GRUPOS ESPECIAIS 

PJ.41  
Sensibilização de 
multiplicadores 
de informação  

A111. Arte-educação nos museus e 
atrativos turísticos: incentivo ao 
atendimento de grupos pedagógicos 
da rede pública 

2016 DRMK 

A112. BH pra você: incentivo a 
visitação de atrativos, para 
recepcionistas de hotel, atendentes 
dos CATs, taxistas e policiais. 

2015-2016 DRPT 
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O P.8 - Programa Reserva Conjuntural constitui-se de uma reserva de 

recurso para atuação em situações de crise, que necessitam de uma resposta rápida 

junto aos mercados; ou, ao contrário, em situações de oportunidade, que devem ser 

aproveitadas para ampliar o alcance do turismo de Belo Horizonte em mercados e 

contextos pontuais, sem, porém comprometer a consecução das ações e objetivos 

definidos no Plano. Deve ser estruturado um plano de atuação (subprograma, 

projetos e ações) customizado em cada caso. 

No período previsto deste planejamento, o evento excepcional Jogos 

Olímpicos Rio 2016 configura-se como a principal situação de oportunidade para 

Belo Horizonte. Observa-se que nem todas as situações de oportunidade podem ser 

previstas e planejadas com esta antecedência, entretanto, quanto antes for 

planejado e estruturado o programa de atuações, maiores as chances de gerar o 

melhor aproveitamento possível das situações mapeadas. 

Nesse sentido, este plano, em seu Programa P.8.1. “Belo Horizonte, 

Sub sede dos Jogos Olímpicos Rio 2016” prevê projetos e ações para serem 

implantadas antes e durante o evento, dirigidas para aproveitar a visibilidade que os 

Jogos Olímpicos pode gerar para a cidade e favorecendo em especial o 

posicionamento do destino no mercado internacional de eventos, especificamente 

para o nicho de eventos esportivos.  

Está estruturado em 4 subprogramas, sendo: 

 S.19 - Subprograma turista dos jogos que visa a promoção do 

turismo de Belo Horizonte para os turistas estrangeiros do evento, bem 

como o apoio à parcela de turistas que irá ao destino para assistir aos 

jogos;  

 S.20 - Subprograma trade especializado orientado para a atenção e 

ao relacionamento proativo junto aos profissionais que constituem o 

trade de eventos esportivos neste âmbito, ou seja, as delegações de 

esporte e os organizadores de eventos; 

 S.21 - Subprograma imprensa especializada, que visa a atenção e o 

relacionamento junto aos veículos de imprensa afins (esportiva e de 

eventos); 

 S.22 - Subprograma de comunicação institucional dirigida a 

comunicação da Belotur junto aos parceiros internos e externos 
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envolvidos na realização do evento e na implementação das demais 

ações de fomento do turismo durante esta oportunidade. 

 

P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 
BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.19 SUBPROGRAMA TURISTA DOS JOGOS 

PJ.42 Promoção 
cooperada ao 
turista 
internacional nos 
mercados (pré-
evento)  

A113. Participação nas ações 
promovidas pela Embratur nos 
mercados internacionais 

2015-2016 DRPT 

A114. Veiculação de anúncios 
cooperados nos mercados 
internacionais 

2015-2016 DRMK; ASCOM 

PJ.43 Promoção 
ao turista 
internacional no 
Brasil  

A115. Campanha e ações 
promocionais na cidade sede e 
nos aeroportos internacionais de 
SP e RJ. 

2016 DRMK; ASCOM 

A116. Campanha e ações 
promocionais em BH, incluindo 
aeroporto.  

2016 DRMK; ASCOM 

PJ.44 Informação 
ao turista dos 
Jogos 

A117. Materiais especiais 2016 DRMK; ASCOM 

A118. Postos móveis de 
informação turística 

2016 DRPT 

A119. Estruturas especiais de 
sinalização e informação 

2016 DRPD 

S.20 SUBPROGRAMA TRADE ESPECIALIZADO 

PJ.45 Atenção às 
comissões 
especializadas e 
delegações 
esportivas  

A120. Participação em eventos e 
reuniões especiais 

2015-2016 PRE 

PJ.46 Atenção à 
organizadores de 
eventos 
internacionais  

A121. Prospecção de 
oportunidades 

2015-2016 DRPT 

A122.Contatos personalizados 2015-2016 DRPT 

A123. Famtours especiais 2015-2016 DRPT 

S.21 SUBPROGRAMA IMPRENSA ESPECIALIZADA 

PJ.47 Atenção à 
imprensa 
esportiva  

A124. Prospecção de 
oportunidades 

2015-2016 ASCOM 

A125. Envio de press releases 
especiais 

2015-2016 ASCOM 

A126. Presstrips especiais 2015-2016 ASCOM 

PJ.48 Atenção à 
imprensa de 

A127. Prospecção de 
oportunidades 

2015-2016 ASCOM 
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P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 
BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

eventos  A128. Envio de press releases 
especiais 

2015-2016 ASCOM 

A129. Presstrips especiais 2015-2016 ASCOM 

S.22 SUBPROGRAMA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DIRIGIDA 

PJ.49 
Relacionamento 
com parceiros 
institucionais e 
comerciais  

A130. Participação em eventos e 
reuniões especiais 

2015-2016 PRE 

A131. Estabelecimento de 
parcerias comerciais 

2016 PRE; DRMK 

A132. Contatos personalizados 2015-2016 PRE 

PJ.50 
Relacionamento 
com o trade local  

A133. Seminários e reuniões com 
trade 

2015-2016 DRPT 

A134. Mobilização de voluntários 2015 - 2016 DRPT 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA OS PRODUTOS 

PRIORITÁRIOS 
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NTRODUÇÃO 
 

 

A quinta etapa do Plano de Ações Estratégicas de Marketing para Belo 

Horizonte e aprimoramento do Plano Atual consiste na “elaboração das ações 

estratégicas para os produtos prioritários identificados no diagnóstico da situação 

atual da Marca e do turismo em Belo Horizonte e seus produtos” e também da 

“análise das percepções e necessidades do marketing turístico de Belo Horizonte”. 

Esta etapa, assim como as anteriores, tem como referência os seguintes 

documentos:  

 as diretrizes do Ministério do Turismo; 

 o Relatório do Estudo de Competitividade dos 65 destinos Indutores 

do Desenvolvimento Turístico Regional; 

 o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – 

PDITS; 

 o Programa de Turismo de Eventos e Negócios; e 

 o BH Metas e Resultados”. 

 

Cada etapa do planejamento de marketing que vem sendo desenvolvido é 

uma evolução das etapas anteriores, nas quais os documentos de referência citados 

foram amplamente considerados.  

Portanto, a execução da Etapa 5 tem como ponto de partida o conteúdo já 

consolidado nas etapas anteriores, principalmente das diretrizes estratégicas e 

operacionais estabelecidas na Etapa 4. No que diz respeito aos produtos turísticos 

de Belo Horizonte, já foi estabelecido: 

 A seleção de produtos para 2015-2016. Constitui o portfólio de 95 

produtos turísticos de Belo Horizonte para os quais as estratégias e 

ações de marketing para este período foram traçadas. Estes produtos 

haviam sido levantados, avaliados e hierarquizados na Pesquisa de 

Produtos da Etapa 1; foram retomados no contexto da análise da 

situação atual do turismo de Belo Horizonte da Etapa 3; e na Etapa 4, 

decidiu-se estrategicamente sistematizá-los em um portfólio completo, 

abrangendo os 90 produtos de Belo Horizonte e os 5 produtos do 

entorno;  
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 A seleção de segmentos de Mercado. Com base no perfil dos 

produtos e nos indicadores de oferta analisados no diagnóstico da 

situação atual da Marca e do Turismo em Belo Horizonte, foi 

estabelecida a grade de segmentos e de atividades motivacionais do 

turismo de Belo Horizonte;  

 

Figura 54 - Grade de segmentos e atividades motivacionais de Belo Horizonte 215-2016 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing (Etapa 4). 

 

 O Portfólio de Produtos por Mercados. A seleção de produtos, de 

segmentos e de mercados geográficos originou este portfólio, na 

Etapa 4. O mesmo foi elaborado a partir do cruzamento de 6 grupos 

de produtos identificados (de turismo cultural, de eventos, de cidades, 

de negócios, de natureza e do entorno de Belo Horizonte) com 4 

grupos de mercados (Internacional, Nacional, Estadual e 

Especializado), identificando o nível de prioridade de cada grupo de 

produto para cada grupo de mercado e vice versa; 
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Figura 55 - Portfólio de Produtos por Mercados para Belo Horizonte 2015-2016 
 

Produto x 
Mercado 

INTERNACIONAL  NACIONAL  ESTADUAL  ESPECIALIZADO  

T. EVENTOS      

T. CULTURAL      

T. CIDADE      

T. NEGÓCIOS      

T. NATUREZA      

BH + ENTORNO      

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing, conforme Etapa 4. 

 

 O Plano Operacional de Produtos 2015-2016. Ao final da Etapa 4, 

foram estabelecidos dois Programas de Marketing: O P1. Programa 

de Turismo de Lazer e Compras, e P2. Programa de Turismo de 

Negócios e Eventos. Cada um destes programas desdobra-se em 

projetos e ações com o propósito de organizar os produtos e seus 

segmentos e, consequentemente, estruturar ofertas dirigidas aos 

diferentes mercados-alvo, cuja comercialização deverá ser fomentada 

e apoiada pela Belotur, por meio das atuações estabelecidas pelo 

Plano Operacional de Promoção do período. Este Plano Operacional, 

com seus respectivos programas, subprogramas, projetos e ações, foi 

aprovado pelo Conselho Diretivo da Belotur na Etapa 4. 

 

É importante, ainda, resgatar os conceitos de produto e de oferta que 

norteiam a metodologia adotada e o enfoque técnico do planejamento de marketing. 

Esses conceitos foram introduzidos na Etapa 1 para a Pesquisa de Produtos, e 

foram retomados na Etapa 3, para o aprimoramento do Plano Horizonte. 

“Um produto turístico é uma proposta de viagem fora do lugar de 

residência habitual, estruturada através dos recursos, à qual se incorporam serviços 

turísticos: transporte, alojamento, guias, serviços de alimentação, etc.” (CHIAS 

MARKETING,EM PLANO HORIZONTE, 2006). Há, portanto, três pressupostos do 
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produto turístico neste trabalho: a existência de um atrativo (ou atração) capaz de 

motivar demandas turísticas; uma proposta de acessibilidade, que são a 

regularidade e os horários de funcionamento, formas de chegar e preços; e por fim, 

as atividades que se pode realizar, (de visitar, assistir, participar, estudar, comprar, 

comer, dormir, etc.), que já estão estruturadas para atender ao visitante com 

conforto e segurança. 

“A oferta é um produto promovido mediante programas de atuações de 

comercialização, venda e comunicação, dirigidas tanto ao público profissional, o 

chamado “trade turístico”, como ao turista potencial, ou consumidor” (CHIAS 

MARKETING, EM PLANO HORIZONTE 2007). O planejamento de marketing parte 

da existência de Produtos e, por meio das estratégias e táticas propostas, visa sua 

conversão destes ativos em Ofertas. Estas se constituem, portanto, no produto ou 

no conjunto deles, promovidos fora da sua localidade, através dos canais de venda 

e/ou de comunicação turística. 

Partindo deste histórico de trabalho, o planejamento de ações 

estratégicas para os produtos prioritários (objeto desta etapa) foi desenvolvido por 

meio das seguintes atividades: 

 

1) Identificação dos Produtos Prioritários:  

 

Tendo como base o portfólio completo de 95 itens, a identificação dos 

produtos prioritários, que serão objeto deste planejamento, baseou-se, 

principalmente, na metodologia de seleção, avaliação e hierarquização de produtos 

apresentada na Etapa 1 e que vem sendo a referência para a construção do novo 

plano de marketing de Belo Horizonte. 

Reforça-se o fato de que o portfólio de produtos de Belo Horizonte é 

resultado de um amplo estudo de todos os documentos citados pelo Termo de 

Referência: da situação atual da Marca e do turismo em Belo Horizonte e seus 

produtos; da análise das percepções e necessidades do marketing turístico; das 

diretrizes do Ministério do Turismo; do Estudo de Competitividade dos 65 destinos 

Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional; do PDITS; do Programa de 

Turismo de Eventos e Negócios e do BH Metas e Resultados, realizado na Etapa 3. 
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2) Elaboração das Fichas Técnicas dos Produtos Prioritários:  

 

Uma vez identificados quais são os produtos prioritários dentre os 95 

identificados no portfólio atual, foi feita a caracterização e análise de cada um 

deles95· Para tanto, foi elaborado um modelo de ficha técnica, instrumento para 

organizar as atividades previstas no Termo de Referência: 

a) A identificação do perfil de cada produto tendo em vista a análise do 

ambiente externo e da posição competitiva de Belo Horizonte, dada 

pelos seguintes itens: 

 Tipologia do produto, conforme característica do atrativo a que se 

relaciona96;  

 Localização territorial em Belo Horizonte ou no entorno;  

 Categoria do produto, tendo em vista seu potencial competitivo no 

mercado97 (Produto Estrela, A, B, C); 

 Segmentos de mercado potenciais para o produto98; 

 Atividades motivacionais as quais os produtos podem estar 

relacionados99. 

b) O estabelecimento dos objetivos de marketing por produto, que 

considerou: 

 Objetivo de marketing por mercado (internacional, nacional, regional, 

especializado) tendo em vista o caráter motivador ou complementar do 

produto no composto da oferta turística de Belo Horizonte; 

 A interface de cada item com as demais ofertas de produtos 

combinados, portanto, no que diz respeito aos segmentos (produtos 

temáticos) e aos roteiros turísticos. 

c) A análise da situação e da posição competitiva do produto, que 

envolveu: 

                                            
95

 Atende aos itens de A a C estabelecidos no Termo de Referência, página 29. 
96

 Tem como referência as categorias estabelecidas na Etapa 1: museus e equipamentos culturais; 
parques naturais e áreas verdes; praças, mirantes e áreas urbanas; mercados, feiras e compras; 
identidade cultural urbana e serviços; eventos culturais e esportivos; espaços para eventos, estádios 
e centros esportivos; entorno de BH. 
97

 Tem como referência a valoração aplicada na Etapa 1, em que se consideram os critérios de valor 
potencial do produto (singularidade, valor intrínseco e caráter local), valor real (notoriedade, 
concentração e oferta) e grau de aproveitamento atual no mercado (dado pela relação entre potencial 
x valor real).  
98

 Tem como referência a grade de segmentos e atividades motivacionais estabelecida na Etapa 4. 
99

 Idem ao anterior. 
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 Análise qualitativa do produto tendo em vista os aspectos mais 

relevantes de sua situação atual e de seu potencial de atratividade; 

 Quando pertinente, a elaboração de recomendações específicas para 

estes produtos visando a melhoria da posição competitiva dos 

mesmos100. Estas recomendações podem ser aplicadas aos gestores 

dos produtos, responsáveis por sua manutenção e melhorias, e ou para a 

Belotur, quando se tratarem de questões relativas ao plano de marketing 

como, por exemplo, de direcionamento da comunicação/promoção e da 

estruturação de ofertas para comercialização. 

 O papel da Belotur no contexto das recomendações que não podem 

ser conduzidas direta e unicamente pela empresa já que, na maioria 

dos casos, a gestão dos produtos é de terceiros, com exceção de 

alguns eventos como o Carnaval e o Arraial de Belô.  

 

 

3) Identificação dos objetivos de marketing por segmento e por 

localização territorial:  

 

Tendo em vista as estratégias estabelecidas na Etapa anterior, foram 

identificados os objetivos qualitativos específicos para os diferentes agrupamentos 

de produtos. Aborda-se neste caso o papel destes grupos de produtos para que os 

objetivos gerais para o turismo de Belo Horizonte sejam atingidos.  

Produtos agrupados por área temática, conforme atividades que propicia, 

baseando-se nos grandes segmentos identificados: 

 Turismo de Eventos; 

 Turismo de Negócios; 

 Turismo Cultural; 

 Turismo de Cidades; e 

 Turismo de Natureza. 

                                            
100

 As recomendações referem-se, na sua maioria, às  necessidades de atuação na área de 
desenvolvimento (estruturação, obras, capacitação de serviços, etc.), que são importantes para 
melhorar a competitividade do produto no médio e no longo prazo e, assim, garantir a 
sustentabilidade do destino e de sua oferta no mercado, conforme abordado no capítulo introdutório 
da Etapa 4. Entretanto, nestes casos, sua implementação não influenciará nas estratégias e ações de 
marketing que estão sendo planejadas e que deverão ser implementadas nos próximos 
anos,conforme será verificado no capítulo pertinente. 



 

 1221 

 

 

Produtos agrupados por localização territorial101:  

 Belo Horizonte Centro Sul;  

 Belo Horizonte Pampulha;  

 Belo Horizonte outras regiões (Venda Nova, Nordeste, Noroeste, 

Leste, Oeste); e 

 Entorno de Belo Horizonte.  

 

4) Definição das estratégias e das táticas de comunicação para os 

Produtos Prioritários:  

 

A definição das estratégias e das táticas de comunicação para os produtos 

prioritários102 considerou o papel dos produtos e dos segmentos a que são pertinentes 

para a implementação do Plano de Ações Estratégicas de Marketing para Belo Horizonte 

(resultante da Etapa 4). Observa-se que o posicionamento e o fortalecimento da nova 

identidade turística do destino também decorrem do papel dos produtos.  

Portanto, nesta etapa o objetivo é compreender e aprofundar as 

estratégias de curto prazo (2015-2016) e os programas, projetos e ações já 

estabelecidos para o período indicado. Isto permitirá à Belotur a gestão do portfólio 

de produtos e a organização dos mesmos visando o desenvolvimento de ofertas. 

Estas ofertas, por sua vez, serão comunicadas, promovidas e comercializadas, de 

forma a permitir o melhor aproveitamento das potencialidades do destino.   

O enfoque técnico utilizado neste processo considerou:  

 As estratégias, que são as orientações para a promoção e para a 

comercialização e derivaram da aplicação das estratégias de produtos 

x segmentos x mercados, e do sistema de comunicação e de vendas 

(comercialização), os quais foram desenhados na Etapa 4, a cada um 

dos produtos e segmentos prioritários identificados; 

 As táticas consistem nas atuações concretas para a organização 

destes produtos e segmentos convertendo-os em ofertas, as quais 

serão promovidas, comunicadas e, sobretudo, apoiadas 

                                            
101

 Foram abordadas apenas as regiões em que foi detectada a presença de produtos, conforme 
indexação disponível nos apêndices . 
102

 Atende ao item D do Termo de Referência, página 29. 
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comercialmente junto aos respectivos mercados-alvo por meio de uma 

série de atuações diretas e indiretas da Belotur. Estas táticas já foram 

estabelecidas no Plano Operacional de Produtos da Etapa 4. Neste 

momento da Etapa 5 foram então retomados os programas de produto 

e procedeu-se a identificação dos atores envolvidos e fontes de 

recurso para a implantação de cada uma das ações identificadas103.  

 

Ressalta-se que o processo de planejamento adotado pela consultoria em 

observação aos termos e etapas determinados pelo Termo de Referência implica em 

processo de contínua especialização e aprofundamento do Plano de Marketing. 

Cada uma das etapas e cada um dos produtos entregues são interdependentes. Ou 

seja, cada etapa deriva da anterior e não possui uma finalidade em si mesma. 

Especialmente o Plano de Ações Estratégicas para os Produtos Prioritários retoma e 

aprofunda a análise, as estratégias e as ações que já foram estabelecidas na Etapa 

4. Não propõe a construção de novas estratégicas e atuações, mas sim a aplicação 

das diretrizes de marketing aos produtos prioritários, gerando orientações 

específicas que pautarão os conteúdos para as ações do Plano Operacional de 

Promoção, a ser detalhado na Etapa 6.   

  

                                            
103

 Atende ao item E do Termo de Referência, página 29. 
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1 OS PRODUTOS PRIORITÁRIOS 
 

 

Os produtos de Belo Horizonte estão dispostos em um portfólio, contendo 

95 itens. Na Etapa 1 eles foram avaliados e, posteriormente, hierarquizados em 4 

categorias, sendo: 

 Produtos Estrela: Itens que alcançaram o topo da hierarquia 

constituem produtos de caráter excepcional, cuja atratividade e 

capacidade competitiva são de âmbito mundial. Possuem, portanto, 

altíssima capacidade de motivar o deslocamento de turistas, seja de 

curta ou longa distância. 

 Produtos A: Correspondem a produtos de alta potencialidade, que 

são imprescindíveis para se conhecer e vivenciar o destino. Possuem 

considerável capacidade para seduzir e mobilizar fluxos turísticos de 

curta ou longa distância, em escala proporcional à que são 

reconhecidos nos principais mercados emissores nacionais e 

internacionais. Sua posição competitiva pode variar significativamente 

conforme a eficiência em que são comunicados, portanto. 

 Produtos B: Em posição intermediária na hierarquia, estes produtos 

desempenham uma função estratégica, permitindo a ampliação do 

período de permanência do turista na cidade ou a motivação do seu 

retorno pelo mesmo motivo quando a experiência da viagem foi 

positiva (no caso do turismo de lazer/passeio principalmente). Podem 

ainda gerar interesses pontuais e ser competitivamente relevantes 

para a mobilização de fluxos turísticos mais específicos (regionais, 

segmentados, nichos), em escala proporcional a que são 

reconhecidos por estes grupos de públicos.  

 Produtos C: São produtos complementares que também são 

apresentados como possibilidades de ampliação às opções já 

ofertadas, mas possuem os menores potenciais de atratividade. Em 

alguns casos, relacionam-se a atrativos e atividades que despertam 

interesses bastante focados e pontuais, em públicos muito 

especializados (nichos de mercado), numericamente limitados.  
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Tendo em vista a aplicação da metodologia adotada e as reuniões de 

validação com cada área da Belotur entre 21 e 22 de agosto de 2014, foram 

considerados produtos prioritários 50 itens, sendo: 

Os 47 produtos do portfólio classificados como Estrela, A e B, mais 3 

grandes eventos culturais e de entretenimento que são organizados ou apoiados 

pela Belotur: Carnaval, Arraia de Belô e Virada Cultural104. 

 

Tabela 159 - Produtos Prioritários para o Plano de Ações 
 

PRODUTO CATEGORIA 

Patrimônios da Humanidade  * 

Instituto Inhotim Arte Contemporânea e Jardim Botânico * 

Museu de Artes e Ofícios A 

Igreja S. Francisco de Assis A 

Gastronomia  A 

Mercado Central  A 

Dança A 

Moda A 

Praça da Liberdade A 

Teatro  A 

Música A 

Parque Nacional da Serra do Cipó A 

Museu das Minas e do Metal  A 

Pampulha A 

Memorial de Minas - Vale A 

Savassi B 

Minas Tênis Clube  B 

Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão) B 

Museu de Ciências Naturais da PUC B 

Expominas  B 

                                            
104

 A Virada Cultural é organizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal 
de Cultura, com o apoio institucional da Belotur. 
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PRODUTO CATEGORIA 

Museu Giramundo B 

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (Jd. Zoológico) B 

Polos de moda  B 

Museu Histórico Abílio Barreto B 

Palácio das Artes B 

Palácio da Liberdade e Museu do Automóvel B 

Espaço Tim UFMG do Conhecimento  B 

Feira de Arte e Artesanato da Afonso Pena B 

Centro de Artesanato Mineiro (Palácio das Artes) B 

Design B 

Museu de Arte da Pampulha B 

Casa do Baile  B 

Museu de História Natural e Jardim Botânico B 

Parque das Mangabeiras  B 

Bairro de Santa Tereza B 

Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa) B 

Mirante do Mangabeiras B 

Roteiro da Cerveja Artesanal B 

Grutas Fazendas e Cachaça B 

Serras e Vales B 

Roteiro da Cachaça B 

Parque da Serra do Curral  B 

Educação e Intercâmbio B 

Centro de Artesanato do SESC Mineiro (CENARTE) B 

Mãos de Minas  B 

Centro de Arte Popular Cemig B 

Praça da Estação - Rui Barbosa  B 

Mãos de Minas B 
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PRODUTO CATEGORIA 

Arraial de Belô C 

Carnaval de Belo Horizonte C 

Virada Cultural de Belo Horizonte - 

 
Fonte: Elaborado pela Chias Marketing. 

 

Observa-se que os demais itens do portfólio que são classificados como 

C não foram descartados, mas devem ser sempre abordados de forma combinada 

com os produtos prioritários (em roteiros ou nas ofertas temáticas por segmento: 

turismo de eventos, turismo de negócios, etc.) e/ou para nichos de mercado 

prioritários (como no caso, por exemplo, do BH Health Tour para o turismo de saúde 

ou excelência médica). 
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2 FICHAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS PRIORITÁRIOS 
 

 

Cada um dos 50 produtos prioritários foi caracterizado em seu perfil e 

analisado em sua posição competitiva e objetivo de marketing. Estas informações 

foram organizadas no que denominamos fichas técnicas de produto, apresentadas 

adiante. Quando pertinente, a análise gerou recomendações de melhoria de produto 

a serem trabalhadas por meio de projetos de desenvolvimento, ou ainda de 

organização e comunicação de ofertas para melhorar seu aproveitamento no 

mercado a partir de atuações de marketing.  

Em ambos os casos o que se propõe, por meio da implementação destas 

recomendações, é o futuro incremento do potencial competitivo dos produtos 

prioritários, tendo como princípio promover e/ou impulsionar um melhor desempenho 

dos mesmos nos critérios de avaliação adotados no planejamento de marketing, em 

observação às possibilidades de atuação e mobilização mais adequadas, que 

podem ser de responsabilidade da Belotur ou de terceiros. Neste último caso caberá 

a Belotur apenas o papel de articulação105. 

Ressalta-se que a implementação das recomendações não compromete, 

assim, a implantação do Plano de Marketing que, conforme abordado no capítulo 

introdutório da Etapa 4, parte dos produtos que temos disponíveis hoje, na situação 

em que os mesmos se encontram106. Mas, subsidiarão a atualização e a 

continuidade deste plano, mais especificamente, permitindo as revisões do portfólio 

de produtos a partir de 2016, assim como o aprimoramento e a sustentabilidade da 

oferta turística de Belo Horizonte.  

                                            
105

 Cumpre esclarecer que o turismo, por ser uma atividade transversal que integra mais de 50 
setores da economia, a gestão dos atrativos turísticos quase nunca é atribuição direta da própria 
área; na maioria dos casos envolve diferentes esferas do setor público e, por vezes, da iniciativa 
privada. Portanto, não cabe ao órgão oficial de turismo no destino, nem de um Plano de Marketing a 
função de realizar ações de infraestrutura de produtos, mas atuar para estruturar ofertas turísticas, 
sendo sua atribuição fazer as articulações, estabelecer parcerias e buscar as soluções para garantir 
ou permitir que essas ações sejam executadas. 
106

 Conforme se aborda no Produto 4 “3) O Plano concentra-se em soluções e propostas de 
marketing para garantir o melhor aproveitamento do que existe disponível hoje. O Plano de 
Marketing traz atuações mercadológicas para movimentar o setor (+ turistas, + receitas, + empregos, 
+ qualidade), a partir dos insumos detectados no contexto atual. Por outro lado, demanda ações 
complementares de desenvolvimento que deverão dar o devido suporte para garantir a melhoria, o 
incremento e a diversificação da oferta no futuro. O desenvolvimento e o marketing são, portanto, 
reflexo um do outro, sendo que um tem que se adaptar ao outro. O desenvolvimento, quando passa a 
ser orientado pelo marketing (diretrizes de mercado) tende a estar mais dirigido e temático, e catalisar 
os resultados, permitindo sua sustentabilidade.”. 



 

1228  

 

Portanto, as fichas sistematizam as informações essenciais para cada 

produto prioritário, possibilitando uma visão mais clara sobre os principais “ativos107” 

do turismo de Belo Horizonte. Fundamentam o conteúdo e os objetivos específicos 

das ações do Plano Operacional de Produtos e/ou gerando demandas, 

especialmente para áreas externas à Belotur, por meio da articulação da mesma.  

As bases de dados que subsidiaram seu preenchimento foram as 

informações estratégicas determinadas e compiladas nas etapas anteriores do plano 

de marketing, especialmente o estudo realizado na Etapa 1 (durante a Pesquisa de 

Produtos), tendo como fonte os outros documentos citados no TR, os websites 

oficiais108, e, principalmente, as visitas in loco realizadas pela consultoria. 

 

                                            
107

 Empresta-se o termo “ativos” utilizado na contabilidade e nas análises financeiras uma vez que um 
dos objetivos principais do Plano de Marketing é gerar receitas ao município por meio da promoção, 
comunicação e apoio à comercialização de seus produtos turísticos. Trata-se porém de uma mera 
colocação textual, sendo que não há na literatura especializada de turismo referenciais conceituais 
sobre o termo. 
108

 São considerados websites oficiais tanto o portal da Belotur como das instituições e empresas que 
gerenciam os atrativos e equipamentos aos quais os produtos estão relacionados. 
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Quadro 19 - Ficha Técnica do Produto Patrimônios da Humanidade 
 

Nome do produto Patrimônios da Humanidade  

Perfil 

Tipologia  Turismo Cultural  

Localização 
Municípios do entorno de BH: Ouro Preto, Mariana, 

Sabará, Congonhas. 

Categoria Produto Estrela 

Segmentos mercado Turismo Cultural 

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Patrimônio Histórico & 

Arquitetura, Gastronomia Mineira, Arte & Produtos 

de Minas, Eventos Religiosos.  
 

Posição 

competitiva 

O maior e mais importante conjunto arquitetônico e artístico do barroco mineiro 

encontra-se no entorno de Belo Horizonte, dos quais a cidade de Ouro Preto e 

o Santuário de Matozinhos em Congonhas encontram-se inscritos na lista de 

Patrimônios Culturais da Humanidade.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Motivador Motivador Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Destaque como Produto Estrela no entorno do 

destino para turismo cultural.   

Roteirização 
Roteiros integrados: As Três Capitais de 

Minas, Da Tradição ao Contemporâneo. 
 

Recomendações 

ao gestor do 

produto 

Não se aplica 

Orientações para 

atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Incentivar a estruturação de atividades pedagógicas nos 

atrativos culturais e naturais de Belo Horizonte para 

favorecer a integração de roteiros com este foco de 

mercado; consolidar roteiros integrados com os destinos 

selecionados nesta ficha. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros integrados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção 

Apresentar os roteiros integrados e destacar Belo 

Horizonte como o portão de entrada para os patrimônios 

mundiais do Estado. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 20 - Ficha Técnica do Produto Instituto Inhotim de Arte Contemporânea e 
Jardim Botânico 
 

Nome do produto Instituto Inhotim de Arte Contemporânea e Jardim Botânico  

Perfil 

Tipologia  Entorno de BH 

Localização Município do entorno de BH: Brumadinho 

Categoria Produto Estrela 

Segmentos mercado Turismo Cultural, Turismo de Natureza, Eventos 

Atividades 

motivacionais  

Patrimônio Histórico & Arquitetura, Observação 

Flora, Educação Ambiental 
 

Posição 

competitiva 

O mais prestigiado museu de arte contemporânea da atualidade e o que 

oferece a melhor integração da arte com a paisagem.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Motivador Motivador Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação 

Destaque como Produto Estrela no entorno do 

destino para turismo cultural e turismo de 

natureza para observação da flora e educação 

ambiental. 

Roteirização 
Roteiro Da Tradição ao Contemporâneo; Roteiro 

de Museus. 

 

Recomendações 

ao gestor do 

produto  

Não se aplica 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Estabelecer a integração das ofertas da identidade 

cultural urbana de Belo Horizonte com este produto; e 

consolidar as propostas de roteiros integrados com este 

produto.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros integrados no portfólio 

das operadoras de turismo.  

Promoção 

Apresentar os roteiros integrados com este produto e 

destacar Belo Horizonte como portão de entrada para 

este produto  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 21 - Ficha Técnica do Produto Museu de Artes e Ofícios 
 

Nome do produto Museu de Artes e Ofícios  

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Centro-Sul  

Categoria Produto A 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico e Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Museu com conteúdo único no continente, estrutura e instalações excelentes, 

localizado numa região com boas ofertas turísticas, acessíveis a pé, sendo um 

produto conhecido pelo público especializado no Brasil.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador  

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Roteirização 

Roteiro As Três Capitais de Minas, Roteiro Da 

Tradição ao Contemporâneo, Ofícios de Minas, 

Roteiro de Museus. 

Segmentação Destaque como Produto A de Turismo Cultural  

 

Recomendações 

ao gestor do 

produto 

Estabelecer integração deste produto com os equipamentos do Circuito da 

Praça da Liberdade por meio dos roteiros que já atuam no entorno, inclusive em 

termos do horário de funcionamento dos equipamentos para que sejam 

compatíveis e complementares. 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Sensibilizar a Prefeitura sobre a necessidade da 

revitalização integral da Praça da Estação, inclusive 

tratamento paisagístico e melhoria das condições para a 

circulação de pedestres; 

Sensibilizar os receptivos e os gestores do produto a 

Implantar ações de estruturação do turismo pedagógico
109

 

nos principais atrativos de Belo Horizonte para favorecer 

a integração em roteiros do entorno com este foco de 

mercado; 

Comercialização  

Estimular a inserção do roteiro indicado no portfólio das 

operadoras de turismo e aquelas que são especializadas 

em turismo pedagógico. 

Promoção Destaque como oferta do segmento de turismo cultural 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  

                                            
109

 Turismo pedagógio é aquele voltado para escolas. 
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Quadro 22 - Ficha Técnica do Produto Igreja São Francisco de Assis 
 
Nome do 

produto 
Igreja São Francisco de Assis  

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais 

Localização Região da Pampulha 

Categoria Produto A  

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades motivacionais  Patrimônio Histórico e Arquitetônico  
 

Posição 

competitiva 

Um ícone da arquitetura moderna brasileira, que se destaca por seu pioneirismo e 

pelos artistas envolvidos em sua construção, conhecida por públicos 

especializados em todo o mundo, localizada em uma região com várias outras 

ofertas turísticas acessíveis preferencialmente em veículos automotores.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador  Motivador Motivador  
 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Roteirização 

Roteiro Pampulha o Início de Niemeyer; Roteiro 

As Três Capitais de Minas; Roteiro Da Tradição 

ao Contemporâneo.  

Segmentação Destaque como Produto A de Turismo Cultural 
 

Recomendaçõe

s ao gestor do 

produto  

Melhorar as condições de conservação física da edificação que apresenta sinais 

visíveis de goteiras e infiltrações; implantar roteiros de visitas guiadas por 

especialistas em arte, arquitetura e história.   

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os atrativos da região visando a formação e 

funcionamento de um comitê de governança do 

circuito/roteiro da Pampulha; 

Atuar junto a Prefeitura para a continuidade e finalização do 

processo de despoluição da lagoa; 

Elaborar estudo para implantação de passeios de barco pela 

lagoa, que permita a integração e acesso a todos os atrativos 

do conjunto arquitetônico da Pampulha; 

Implantar ações de estruturação do turismo pedagógico nos 

principais atrativos de Belo Horizonte para favorecer a 

integração em roteiros do entorno com este foco de mercado.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 

Destaque para o conjunto arquitetônico, ícone pioneiro da 

arquitetura de Niemeyer e como oferta especializada do 

segmento de turismo cultural.   
 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 23 - Ficha Técnica do Produto Gastronomia 
 
Nome do 

produto 
Gastronomia 

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana 

Localização Regiões Centro Sul e da Pampulha 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios 

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Gastronomia Mineira, Cursos & 

Intercâmbios, Gastronomia Autoral, Visitas Técnicas 
 

Posição 

competitiva 

A amplitude, diversidade da oferta e o reconhecimento como um destino que 

oferece bons restaurantes, uma infinidade de botecos e onde a gastronomia é um 

elemento da identidade local.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador  Motivador 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Destaque como Produto A dos segmentos de 

Turismo Cultural e Turismo de Cidade 

Roteirização 
Roteiro Gastronômico – Belo Horizonte a síntese 

da Gastronomia de Minas Gerais 
 

Recomendaçõe

s para os 

gestores do 

produto 

Estabelecer parcerias para garantir a consolidação do roteiro e adotar medidas 

especiais neste sentido, tais como tarifas promocionais, voucher único, dentre 

outras.  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Atuar junto aos empresários de gastronomia para a 

consolidação do roteiro temático e para o desenvolvimento 

de atividades vivenciais de curta duração, como oficinas de 

gastronomia, menus temáticos, dentre outros. 

Comercialização  
Estimular a inserção do roteiro temático no portfólio das 

operadoras de turismo. 

Promoção 

Utilizar a gastronomia como um dos ícones da oferta 

turística do destino, com foco na diversidade de opções e na 

qualidade da gastronomia típica e autoral.  

Destaque como oferta dos segmentos de turismo cultural e 

turismo de cidade. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 24 - Ficha Técnica do Produto Mercado Central 
 
Nome do 

produto 
Mercado Central  

Perfil 

Tipologia  Mercados, Feiras e Centros de Compras  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios  

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Patrimônio Histórico, Gastronomia 

Mineira, Artesanato & Produtos Mineiros, Compras.  
 

Posição 

competitiva 

O mais tradicional mercado de gêneros alimentícios, artesanato e produtos 

típicos de Minas Gerais, que integra também a oferta de vários botecos 

característicos. Um espaço conhecido e valorizado pelos belo-horizontinos, mas 

que sofre problemas crônicos de ordenamento e limpeza.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador  
 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Destaque como Produto A dos segmentos de 

Turismo Cultural e Turismo de Cidade 

Roteirização 

Roteiro Gastronômico – Belo Horizonte a síntese 

da Gastronomia de Minas Gerais; Roteiro de 

Compras; Roteiro Sínteses de Minas, Roteiro As 

Três Capitais de Minas; Roteiro Da Tradição ao 

Contemporâneo 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Elaborar projeto para a requalificação das fachadas e espaços internos; melhorar 

as condições de higiene e a limpeza das lojas, corredores e banheiros públicos; 

implantar sinalização interna de orientação e interpretação; ampliar o horário de 

funcionamento dos botecos e restaurantes pelo menos até às 22 horas.   

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Buscar recursos e parcerias para elaborar e implantar 

projeto para a revitalização e tratamento paisagístico da 

área de entorno do mercado;  

Desenvolver atividades interpretativas e vivenciais para 

visitas guiadas.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 
Destaque como oferta dos segmentos de turismo cultural e 

turismo de cidade. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 25 - Ficha Técnica do Produto Dança 
 
Nome do 

produto 
Dança (produção e grupos) 

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios. 

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Produção Cultural, 

Entretenimento, Cursos & Intercâmbios, 

Entretenimento, Visitas Técnicas.  
 

Posição 

competitiva 

Pelos grupos consolidados, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente 

fazem de Belo Horizonte o principal polo de dança contemporânea do Brasil.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador 

 

Interface com 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Destaque como Produto A dos segmentos de 

Turismo Cultural e Turismo de Cidade  

Roteirização - 

 

Recomendaçõe

s para os 

gestores do 

produto 

Estruturar atividades de visitação turística nas sedes/escolas dos grupos e 

laboratórios de dança para profissionais e estudantes de outros lugares.   

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Mapear todos os grupos estabelecidos, com sede ou escola e 

atuar para que eles se organizem para receber visitantes;  

Estimular a implantação de laboratórios e de atividades de 

visitação às sedes e escolas dos grupos; e 

Implantar roteiro temático de dança. 

Comercialização  
.Através da agenda cultural da cidade e do calendário de 

eventos culturais do destino.  

Promoção 

Utilizar a produção de dança, grupos e artistas consagrados 

como ícones da oferta turística do destino, produzindo fotos e 

textos especializados para aplicar nas ações de 

comunicação. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 26 - Ficha Técnica do Produto Moda 
 
Nome do 

produto 
Moda (estilistas, grifes e os polos de moda em BH) 

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado 
Turismo de Cidade, Turismo Cultural e Turismo de 

Negócios  

Atividades 

motivacionais  

Moda, Cursos & Intercâmbios, Patrimônio Histórico, 

Compras e Visitas Técnicas.  
 

Posição 

competitiva 

Desde a década de 60, Belo Horizonte vem se consolidando com um dos grandes 

centros produtores de moda feminina, reconhecida como a terra de estilistas 

talentosos e criativos, mas também pela produção em diferentes padrões 

econômicos.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Destaque como Produto A do segmento de 

Turismo de Cidade  

Roteirização Roteiro da Moda; Roteiro de Compras 

 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Preparar as equipes de venda para o atendimento turístico; estabelecer parceria 

com a rede hoteleira e criar descontos especiais para hóspedes  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os empresários do setor para a implantação de 

ações promocionais direcionadas ao turista e à consolidação 

dos roteiros temáticos.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 

Utilizar a moda e seus estilistas mais conceituados como 

ícone da oferta turística da cidade, produzindo fotos e textos 

especializados para aplicar nas ações de comunicação . 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 27 - Ficha Técnica do Produto Praça da Liberdade 
 
Nome do 

produto 
Praça da Liberdade  

Perfil 

Tipologia  Praças, Mirantes e Áreas Urbanas 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado Turismo Cultural e Turismo de Cidade 

Atividades motivacionais  Patrimônio Histórico & Arquitetônico, Entretenimento. 
 

Posição 

competitiva 

A praça é um marco de fundação da cidade, de sua trajetória e de sua identidade 

urbana, cultural e política; com a transferência da sede administrativa do governo do 

estado e a transformação do conjunto arquitetônico em um complexo de museus e 

espaços culturais qualificados, ela se tornou um dos principais polos turísticos da 

capital mineira, com potencial para atrair o interesse de visitantes dos diferentes 

mercados à medida que for sendo mais conhecida e melhor estruturada.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado  

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador 
 

Interface com 

Roteiros e 

Segmentos 

Segmentação  Como Produto A do segmento de Turismo Cultural 

Roteirização 

Roteiro Liberdade; Roteiro de Museus; Roteiro As 

Três Capitais de Minas; Roteiro Da Tradição ao 

Contemporâneo; Roteiro Arquitetônico.  
 

Recomendaçõe

s para os 

gestores do 

produto 

Criar horário único de funcionamento dos equipamentos culturais; ampliar o 

período de funcionamento nos finais de semana e feriados; estabelecer formação 

e treinamento conjunto das equipes de monitores que trabalham nos 

equipamentos culturais; criar e implantar roteiros temáticos para o Circuito, 

conduzidos por especialistas em cultura, arquitetura e história.  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os gestores do Circuito para implementar as ações 

de melhoria como circuito, visando ampliar a integração 

entre os equipamentos e com outros produtos do destino; 

Apoiar tecnicamente o desenvolvimento de novas atividades 

lúdicas para o atendimento do visitante no âmbito do 

Circuito e dos equipamentos; Implantar ações de 

estruturação do turismo pedagógico nos principais atrativos 

de Belo Horizonte para favorecer a integração em roteiros 

do entorno com este foco de mercado.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Destaque como oferta do segmento de turismo cultural  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 28 - Ficha Técnica do Produto Teatro 
 
Nome do 

produto 
Teatro (produção e grupos) 

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios.  

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Produção Cultural, 

Entretenimento, Cursos & Intercâmbios, Visitas 

Técnicas.  
 

Posição 

competitiva 

A cidade é um dos mais importantes centros de produção teatral do Brasil, com 

grupos consolidados e reconhecidos internacionalmente, com artistas e diretores 

prestigiados, mas também com ampla oferta de programação regular e de eventos.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador 

 

Interface com 

Roteiros e 

Segmentos 

Segmentação 
Destaque como Produto A dos segmentos de 

Turismo Cultural e Turismo de Cidade 

Roteirização - 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Estruturar atividades de visitação turística nas sedes/escolas dos grupos e 

laboratórios de teatro para profissionais e estudantes de outros lugares.   

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Mapear os grupos estabelecidos, com sede ou escola e 

atuar para que eles se organizem para receber visitantes;  

Estimular a implantação de laboratórios e atividades de 

visitação às sedes e escolas dos grupos; e 

Implantar roteiro temático de teatro considerando 

equipamentos de referência, sedes/escolas dos grupos, 

agenda de espetáculos e as atividades 

vivenciais/laboratórios.  

Comercialização  
.Através da agenda cultural da cidade e do calendário de 

eventos culturais do destino.  

Promoção 

Utilizar a produção teatral, grupos e artistas consagrados 

como ícones da oferta turística do destino, produzindo fotos 

e textos especializados para aplicar nas ações de 

comunicação. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 29 - Ficha Técnica do Produto Música 
 
Nome do 

produto 
Música (produção, artistas e identidade musical) 

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana  

Localização Região Centro Sul  

Categoria Produto A 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios 

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Produção Cultural, 

Entretenimento, Cursos & Intercâmbios, 

Entretenimento, Visitas Técnicas 
 

Posição 

competitiva 

Belo Horizonte é um autêntico centro de produção musical, terra de alguns dos 

mais consagrados e talentosos artistas brasileiros.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador 

 

Interface com 

Roteiros e 

Segmentos 

Segmentação  
Destaque como Produto A dos segmentos de 

Turismo Cultural e Turismo de Cidade 

Roteirização Roteiro Gastronômico  
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Estruturar atividades de visitação turística nos estúdios, locais de ensaio e pontos 

de encontro das bandas e artistas belo-horizontinos e escolas de música na 

cidade.   

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Mapear estúdios, escolas de música, locais de 

concentração de artistas e bandas estabelecidas e atuar 

para que eles se organizem para receber visitantes;  

Estimular a implantação de laboratórios/oficinas de curta 

duração e atividades de visitação nos estúdios e locais de 

ensaio; e 

Implantar roteiro temático, considerando os locais de 

referência para a música na cidade.  

Comercialização  
.Através da agenda cultural da cidade e do calendário de 

eventos culturais do destino.  

Promoção 

Utilizar a produção musical, grupos e artistas consagrados 

como ícones da oferta turística do destino, produzindo fotos 

e textos especializados para aplicar nas ações de 

comunicação.  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 30 - Ficha Técnica do Produto Parque Nacional da Serra do Cipó 
 
Nome do 

produto 
Parque Nacional da Serra do Cipó 

Perfil 

Tipologia  Entorno de BH 

Localização 
Municípios do entorno de BH: Jaboticatubas, 

Santana do Riacho, Lagoa Santa 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado Turismo de Natureza 

Atividades 

motivacionais  

Caminhadas/Trilhas, Observação Flora/Fauna, 

Educação Ambiental, Off Road, Esportes Verticais 
 

Posição 

competitiva 

A beleza cênica das formações rochosas, a diversidade da fauna e da flora dessa 

unidade de conservação, descrita por Burle Max como os jardins naturais do 

Brasil, e que se encontra dentro da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. 

Este Parque Nacional oferece excelentes trilhas, piscinas naturais e cachoeiras, 

além de ótimas condições para a prática de atividades de aventura.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador 

 

Interface com 

Roteiros e 

Segmentos 

Segmentação  
Destaque como Produto A de turismo de 

natureza. 

Roteirização Roteiro Belo Horizonte VerDe Perto 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto  

Não se aplica  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Estimular a estruturação de atividades de turismo 

pedagógico nos atrativos naturais de Belo Horizonte para 

favorecer a integração em roteiros com este foco de 

mercado; Consolidar os projetos de roteiros integrados com 

este produto. 

Comercialização  
 Estimular a inserção dos roteiros integrados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 

Apresentar os roteiros integrados e destacar Belo Horizonte 

como o portão de entrada para a Reserva da Biosfera da 

Serra do Espinhaço e o PN da Serra do Cipó 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 31 - Ficha Técnica do Produto Museu das Minas e do Metal 
 
Nome do 

produto 
Museu das Minas e do Metal  

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico e Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Museu com conteúdo expositivo de relativa singularidade, estrutura e instalações 

excelentes, localizado numa região com boas ofertas turísticas acessíveis a pé, 

sendo um produto ainda pouco conhecido fora do próprio destino.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Roteirização 

Roteiro Liberdade – Do Poder Político à Cultura; 

Roteiro de Museus; Roteiro Arquitetônico; Roteiro 

As Três Capitais de Minas; Roteiro Da Tradição ao 

Contemporâneo 

Segmentação Destaque como Produto A de Turismo Cultural 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Estabelecer horário único de funcionamento dos equipamentos culturais do 

Circuito da Praça da Liberdade; ampliar o período de funcionamento nos finais de 

semana e feriados; estabelecer formação e treinamento conjunto das equipes de 

monitores que trabalham nos equipamentos culturais do Circuito da Praça da 

Liberdade; criar visitas guiadas por especialistas em arte, história e arquitetura; 

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os gestores do Circuito para implementar as ações 

de melhoria como circuito, visando ampliar a integração entre 

os equipamentos e com outros produtos do destino; Apoiar 

tecnicamente o desenvolvimento de novas atividades lúdicas 

para o atendimento do visitante no âmbito do Circuito e dos 

equipamentos; Implantar ações de estruturação do turismo 

pedagógico nos principais atrativos de Belo Horizonte para 

favorecer a integração em roteiros do entorno com este foco 

de mercado. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Destaque como oferta do segmento de turismo cultural  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 32 - Ficha Técnica do Produto Pampulha 
 
Nome do 

produto 
Pampulha  

Perfil 

Tipologia  Praças, Mirantes e Áreas Urbanas 

Localização Região da Pampulha 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado Turismo Cultural, de Natureza e de Cidade 

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Patrimônio Histórico & Arquitetura, 

Gastronomia Mineira, Serviços, Cursos & Intercâmbios, 

Show, Observação Fauna, Eventos Esportivos.  
 

Posição 

competitiva 

A Pampulha pode ser considerado como primeiro polo turístico de Belo Horizonte, 

que surge em meados da década de 1940, a partir do represamento da lagoa e 

da construção do conjunto arquitetônico em seu entorno, projetado por Oscar 

Niemeyer e que, pelas inovações técnicas e estéticas que incorporou, se tornou 

um marco da arquitetura moderna no Brasil e no mundo. A esse núcleo original, 

somaram-se vários outros equipamentos esportivos e de lazer, no entanto, devido 

às características da região e ao seu processo de desenvolvimento, o acesso 

entre eles, depende do uso de veículos automotores.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado  

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos  

Segmentação  Como produto especializado de Turismo Cultural  

Roteirização 

Roteiro Pampulha - O Início de Niemeyer; Roteiro 

de Museus; Roteiro As Três Capitais de Minas, 

Roteiro Da Tradição ao Contemporâneo; Roteiro 

Arquitetônico  
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

 

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os atrativos da região visando à formação e 

funcionamento de um comitê de governança do 

circuito/roteiro da Pampulha; Atuar junto a Prefeitura para a 

continuidade e finalização do processo de despoluição da 

lagoa; Elaborar estudo para implantação de passeios de 

barco pela lagoa, que permita a integração e acesso a todos 

os atrativos do conjunto arquitetônico da Pampulha.  

Comercialização  Estimular a inserção dos roteiros no portfólio das operadoras 

Promoção 
Destaque para o conjunto arquitetônico, ícone pioneiro da 

arquitetura de Niemeyer  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 33 - Ficha Técnica do Produto Memorial Minas Gerais Vale 
 
Nome do 

produto 
Memorial Minas - Vale 

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico e Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Museu com conteúdo expositivo de elevada singularidade, estrutura e instalações 

compatíveis com a proposta museográfica, localizado numa região com boas 

ofertas turísticas acessíveis a pé, sendo um produto ainda pouco conhecido fora 

do próprio destino.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador 
 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Roteirização 

Roteiro Liberdade - Do poder Político à Cultura, 

Roteiro As Três Capitais de Minas; Roteiro Da 

Tradição ao Contemporâneo; Roteiro de Museus; 

Roteiro Arquitetônico. 

Segmentação 
Destaque como Produto A do segmento de 

Turismo Cultural 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Estabelecer horário único de funcionamento dos equipamentos culturais do 

Circuito da Praça da Liberdade; ampliar o período de funcionamento nos finais de 

semana e feriados; estabelecer formação e treinamento conjunto das equipes de 

monitores que trabalham nos equipamentos culturais do Circuito da Praça da 

Liberdade; criar visitas guiadas por especialistas em arte, história e arquitetura; 

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os gestores do Circuito para implementar as ações 

de melhoria como circuito, visando ampliar a integração entre 

os equipamentos e com outros produtos do destino; 

Apoiar tecnicamente o desenvolvimento de novas atividades 

lúdicas para o atendimento do visitante no âmbito do Circuito 

e dos equipamentos;  

Implantar ações de estruturação do turismo pedagógico nos 

principais atrativos de Belo Horizonte para favorecer a 

integração em roteiros do entorno com este foco de mercado. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Destaque como oferta do segmento de turismo cultural  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 34 - Ficha Técnica do Produto Savassi 
 
Nome do 

produto 
Savassi 

Perfil 

Tipologia  Praças, Mirantes e Áreas Urbanas 

Localização Região Centro Sul  

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Cidade  

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Gastronomia Mineira, Produção 

Cultural, Artesanato & Produtos Mineiros, Moda, 

Design, Serviços, Entretenimento, Gastronomia 

Autoral, Show, Compras 
 

Posição 

competitiva 

Por seu comércio de rua, suas ruas arborizadas, oferta de entretenimento e 

exclusiva rede de serviços, a Savassi é a mais charmosa região da cidade e a 

que melhor sintetiza o estilo de vida dos belo-horizontinos.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação 
Como produto especializado do segmento de 

Turismo de Cidade 

Roteirização 

Roteiro Liberdade - Do Poder Político à Cultura; 

Roteiro As Três Capitais de Minas; Roteiro Da 

Tradição ao Contemporâneo; Roteiro 

Arquitetônico; Roteiro de Museus; Roteiro 

Gastronômico  
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Não se aplica  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

 
 

Estruturação de 

oferta 

Articular os empresários da região para formar um 

comitê/grupo gestor de turismo;  

Articular junto a Prefeitura Municipal a manutenção da 

requalificação urbana e do tratamento paisagístico da 

região, realizado recentemente.  

Articular com os setores responsáveis a melhoria da 

segurança no local e dar visibilidade aos resultados que 

forem obtidos.  

Estruturar conteúdos e propostas para roteiros 

interpretativos da paisagem urbana de BH; 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Como região privilegiada do segmento de turismo de cidade  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 35 - Ficha Técnica do Produto Minas Tênis Clube 
 
Nome do 

produto 
Minas Tênis Clube 

Perfil 

Tipologia  Espaços para eventos, estádios e centros esportivos 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Eventos  

Atividades 

motivacionais  
Eventos Esportivos  

 

Posição 

competitiva 

O mais tradicional e completo clube esportivo de Belo Horizonte é dotado de 

estrutura para a prática e o treinamento de esporte de alto rendimento em mais 

de 10 modalidades, com equipes de ponta em 8 modalidades.   

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo de Eventos 

Roteirização - 

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto  

Integrar o espaço ao sistema Programa de Turismo de Negócios e Eventos.  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Implantar e operacionalizar um sistema integrado de 

gestão, monitoramento e controle da agenda dos espaços 

para eventos do destino e entorno. 

Comercialização  
Como espaço qualificado para realização de eventos 

esportivos (captação e promoção de eventos). 

Promoção 

Como espaço qualificado para a realização de eventos 

esportivos e centro de treinamento esportivo de alto 

rendimento. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 36 - Ficha Técnica do Produto Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão) 
 

Nome do produto Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão) 

Perfil 

Tipologia  Espaços para eventos, estádios e centros esportivos 

Localização Região da Pampulha 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Eventos 

Atividades 

motivacionais  
Eventos Esportivos, Eventos Culturais, Shows 

 

Posição 

competitiva 

Um dos principais palcos do futebol brasileiro foi totalmente remodelado para sediar 

a Copa de 2014 e dotado de estrutura e instalações para receber grandes eventos 

do show business, de natureza esportiva ou cultural.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação 
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo de Eventos  

Roteirização 

Roteiro da Pampulha; Roteiro As Três Capitais de 

Minas; Roteiro Da Tradição ao Contemporâneo; 

Roteiro de Museus; Roteiro do Futebol 
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto  

Integrar o espaço ao sistema do Programa Turismo de Negócios e Eventos; e 

diversificar as propostas de roteiros para a visita guiada ao estádio. 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Articular os atrativos da região visando à formação de um 

comitê de governança do circuito/roteiro da Pampulha; 

Atuar junto a Prefeitura para a continuidade e finalização do 

processo de despoluição da lagoa; 

Implantar e operacionalizar, no âmbito do Programa Turismo 

de Negócios e Evento, um sistema integrado de gestão, 

monitoramento e controle da agenda dos espaços para 

eventos do destino e entorno. 

Comercialização  

Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo; 

Como espaço qualificado para realização de eventos 

esportivos e de grandes shows (captação e promoção de 

eventos). 

Promoção 
Como espaço privilegiado para a realização de eventos 

esportivos e culturais. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 37 - Ficha Técnica do Produto Museu de Ciências Naturais da PUC 
 
Nome do 

produto 
Museu de Ciências Naturais da PUC 

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Noroeste 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico e Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Conteúdo expositivo de relativa singularidade, proposta museográfica 

diferenciada com estrutura e instalações adequadas, localizado em uma região 

com poucas ofertas turísticas e conhecido principalmente pelo público do próprio 

destino.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Roteirização 
Roteiro de Museus; Roteiro As Três Capitais de 

Minas; Roteiro Da Tradição ao Contemporâneo.  

Segmentação 
Oferta complementar do segmento de Turismo 

Cultural  

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Implantar serviços de A&B e loja de souvenirs para garantir o atendimento do 

visitante 

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

 
 

Estruturação de 

oferta 

Estimular a estruturação de atividades de turismo 

pedagógico nos principais atrativos turísticos de Belo 

Horizonte para favorecer a integração em roteiros com 

este foco de mercado 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Como oferta especializada do segmento de turismo cultural  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 38 - Ficha Técnica do Produto Expominas 
 

Nome do produto Expominas 

Perfil 

Tipologia  Espaços para eventos, estádios e centros esportivos 

Localização Região Oeste 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Eventos 

Atividades 

motivacionais  

Convenções, Congressos, Feiras & Exposições, 

Eventos Culturais.  
 

Posição 

competitiva 

Um dos melhores equipamentos para eventos do país, com estrutura adequada 

e ótimas condições de acesso dentro da cidade, integrado por metrô e por 

importantes artérias viárias.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo de Eventos 

Roteirização - 

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Modernização do equipamento em novas tecnologias de comunicação e para o 

cumprimento de práticas sustentáveis; integrar ao sistema do Programa de 

Turismo de Negócios e Eventos.   

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Implantar e operacionalizar um sistema integrado de 

gestão, monitoramento e controle da agenda dos 

espaços para eventos do destino e entorno. 

Comercialização  

Como espaço qualificado para realização de 

eventos técnico-científicos e comerciais (captação e 

promoção de eventos). 

Promoção 
Como espaço qualificado para eventos técnico-

científicos e comerciais de grande porte.  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 39 - Ficha Técnica do Produto Museu Giramundo 
 

Nome do produto Museu Giramundo  

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Nordeste 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico e Produção Cultural  

 

Posição 

competitiva 

O equipamento é guardião do maior acervo de teatro de bonecos das Américas, 

se distingue de outros porque integra espetáculos originais ainda em atividade 

e pela coleção de desenhos e projetos técnicos de Álvaro Apocalypse, um dos 

maiores nomes do teatro de bonecos no mundo; localizado em região 

relativamente próxima a outras ofertas turísticas e que é pouco conhecido 

mesmo no destino.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Roteirização 
Roteiro de Museus; Roteiro As Três Capitais de 

Minas; Roteiro da Tradição ao Contemporâneo 

Segmentação 
Oferta especializada de Produção Cultural; 

Roteiro de Museus.  
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Implantar serviços de A&B e loja de souvernirs temáticos; estabelecer 

integração com o Circuito da Praça da Liberdade, inclusive em termos de 

horário de funcionamento.   

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Estimular a estruturação de atividades de turismo 

pedagógico nos principais atrativos turísticos de 

Belo Horizonte para favorecer a integração em 

roteiros do entorno com este foco de mercado;  

Buscar mecanismos para favorecer a integração das 

ofertas características de turismo cultural com o 

Circuito da Praça da Liberdade. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no 

portfólio das operadoras de turismo 

Promoção 
Como oferta especializada do segmento de turismo 

cultural  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 40 - Ficha Técnica do Produto Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte 
(Jardim Zoológico) 
 

Nome do produto Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (Jardim Zoológico) 

Perfil 

Tipologia  Parques Naturais e Áreas Verdes  

Localização Região da Pampulha  

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Natureza  

Atividades 

motivacionais  
Observação Fauna e Educação Ambiental 

 

Posição 

competitiva 

Complexo de lazer e pesquisas aplicadas, que integra um jardim botânico dedicado 

aos estudos para a conservação da flora regional; zoológico com mais de 3 mil 

animais de 250 espécies; e o jardim japonês, com área de 5 mil m2, com 

paisagismo e estrutura inspirada na filosofia zen. Localizado em região com outras 

ofertas turísticas acessíveis preferencialmente por veículos automotores.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo de Natureza 

Roteirização 

Roteiro Belo Horizonte VerDe Perto, Roteiro As 

Três Capitais de Minas; Roteiro da Tradição ao 

Contemporâneo 
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Ampliar e melhorar a oferta de A&B nas áreas internas do atrativo; diversificar as 

atividades lúdicas e de interpretação do atrativo. 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Articular os atrativos da região visando à formação e 

funcionamento de um comitê de governança do 

circuito/roteiro da Pampulha; 

Implantar ações para consolidar atividades de turismo 

pedagógico nos principais atrativos do destino com vistas 

a melhorar a integração com as ofertas do entorno com 

esse viés de mercado. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 
Como oferta especializada do segmento de turismo de 

natureza 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 41 - Ficha Técnica do Produto Polos de Moda 
 
Nome do 

produto 
Polos de Moda  

Perfil 

Tipologia  Mercados, Feiras e Centros de Compras  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Cidade e Turismo de Negócios  

Atividades 

motivacionais  
Moda, Compras e Visitas Técnicas 

 

Posição 

competitiva 

A moda é um dos elementos mais fortes da identidade cultural de Belo 

Horizonte, que é um centro de intensa produção, com vários estilistas 

conhecidos internacionalmente e a cidade ainda possui ofertas de lojas 

exclusivas de vestuário e assessórios; no entanto, essas características ainda 

não estão totalmente associadas ao destino turístico.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo de Negócios  

Roteirização 

Roteiro Sínteses de Minas; Roteiro de Compras; 

Roteiro da Moda; Roteiro As Três Capitais de 

Minas; Roteiro Da Tradição ao Contemporâneo 
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Preparar as equipes de vendas para o atendimento turístico; estabelecer 

parcerias com a rede hoteleira e criar descontos especiais para hóspedes.   

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os empresários do setor para a implantação de 

ações promocionais direcionadas ao turista e à 

consolidação dos polos e dos roteiros temáticos.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 
Utilizar a moda e seus estilistas mais conceituados como 

ícone da oferta turística da cidade.  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 42 - Ficha Técnica do Produto Museu Histórico Abílio Barreto 
 

Nome do produto Museu Histórico Abílio Barreto 

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico e Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Conteúdo expositivo de relativa singularidade, boa estrutura e instalado em 

edificação histórica de elevada importância para a memória da cidade; 

localizado em região com várias ofertas turísticas acessíveis por veículos 

automotores, sendo um produto conhecido principalmente pelo público do 

próprio destino.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Roteirização 

Roteiro de Museus; Roteiro As Três Capitais de 

Minas, Roteiro Da Tradição ao Contemporâneo; 

Roteiro Arquitetônico 

Segmentação 
Oferta complementar do segmento de Turismo 

Cultural  
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto  

Estabelecer integração com o Circuito da Praça da Liberdade, inclusive em 

termos de horário de funcionamento; criar visitas guiadas por especialistas em 

história e arquitetura.  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Estimular a estruturação de atividades de turismo 

pedagógico nos principais atrativos turísticos de Belo 

Horizonte para favorecer a integração em roteiros do 

entorno com este foco de mercado;  

Buscar mecanismos para favorecer a integração das 

ofertas características de turismo cultural com o Circuito 

da Praça da Liberdade. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção 
Como oferta especializada do segmento de turismo 

cultural  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 43 - Ficha Técnica do Produto Palácio das Artes 
 

Nome do produto Palácio das Artes  

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  

Patrimônio Histórico & Arquitetura, Eventos 

Culturais, Produção Cultural e Artesanato & Produtos 

de Minas.  
 

Posição 

competitiva 

Equipamento cultural que se destaca no cenário nacional por sua arquitetura, 

por sua infraestrutura e instalações; por sua localização privilegiada no contexto 

da cidade, bem como pelo conjunto de atividades da produção cultural que 

integra e pela diversidade das ofertas turísticas existentes no seu entorno 

próximo; sendo um produto turístico conhecido pelo público especializado no 

Brasil.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Roteirização 

Roteiro As Três Capitais de Minas; Roteiro Da 

Tradição ao Contemporâneo; Roteiro Ofícios de 

Minas; Roteiro Arquitetônico 

Segmentação 
Oferta especializada de Produção Cultural e 

espaço privilegiado para eventos culturais  

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Integração efetiva na rede do Programa Turismo de Negócios e Eventos 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Implantar e operacionalizar, no âmbito do Programa 

Turismo de Negócios e Eventos, um sistema integrado de 

gestão, monitoramento e controle da agenda dos 

espaços para eventos do destino e entorno. 

Comercialização  
Através da rede do Programa de Turismo de Negócios e 

Eventos e calendário de eventos culturais  

Promoção 
Como espaço qualificado para eventos culturais e 

calendário de eventos culturais 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 44 - Ficha Técnica do Produto Palácio da Liberdade 
 
Nome do 

produto 
Palácio da Liberdade  

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais 

Localização Região Centro Sul  

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades motivacionais  Patrimônio Histórico e Arquitetônico  
 

Posição 

competitiva 

É um exemplo da arquitetura eclética com predominância do neoclassicismo e um 

símbolo da fundação da cidade, que se destaca pelas excelentes condições de 

conservação; localizado numa região com boas ofertas turísticas acessíveis a pé, 

sendo mais conhecido nacionalmente como a sede administrativa do governo do 

estado do que como produto turístico.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  Como oferta complementar de Turismo Cultural  

Roteirização 

Roteiro Liberdade - Do Poder Político à Cultura; 

Roteiro As Três Capitais de Minas, Roteiro Da 

Tradição ao Contemporâneo; Roteiro de 

Arquitetônico; Roteiro de Museus.   
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Estabelecer horário único de funcionamento dos equipamentos culturais do 

Circuito da Praça da Liberdade; ampliar o período de funcionamento nos finais de 

semana e feriados; estabelecer formação e treinamento conjunto das equipes de 

monitores que trabalham nos equipamentos culturais do Circuito da Praça da 

Liberdade;  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os gestores do Circuito para implementar as ações de 

melhoria como circuito, visando ampliar a integração entre os 

equipamentos e com outros produtos do destino; Apoiar 

tecnicamente, sob o ponto de vista turístico, o desenvolvimento 

de novas atividades lúdicas para o atendimento do visitante no 

âmbito do Circuito e dos equipamentos; Implantar ações para 

consolidar atividades de turismo pedagógico nos principais 

atrativos do destino com vistas a melhorar a integração com as 

ofertas do entorno com esse viés de mercado. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Destaque como oferta especializada de turismo cultural  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 45 - Ficha Técnica do Produto Espaço UFMG do Conhecimento 
 
Nome do 

produto 
Espaço TIM UFMG do Conhecimento 

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Cultural e Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Equipamento que oferece um conteúdo singular no contexto do próprio estado, 

em que a estrutura física e instalações favorecem as condições para a visitação e 

estimulam o interesse do público; localizado numa região com boas ofertas 

turísticas acessíveis a pé, sendo um produto ainda pouco conhecido fora do 

próprio destino. 

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  Como oferta complementar de Turismo Cultural  

Roteirização 

Roteiro Liberdade - Do Poder Político à Cultura; 

Roteiro As Três Capitais de Minas; Roteiro Da 

Tradição ao Contemporâneo; Roteiro Arquitetônico; 

Roteiro de Museus  
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Estabelecer horário único de funcionamento dos equipamentos culturais do 

Circuito da Praça da Liberdade; ampliar o período de funcionamento nos finais de 

semana e feriados; estabelecer formação e treinamento conjunto das equipes de 

monitores que trabalham nos equipamentos culturais do Circuito da Praça da 

Liberdade; criar visitas guiadas por especialistas em história, arquitetura, 

arqueologia e astronomia;  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os gestores do Circuito para implementar as ações 

de melhoria como circuito, visando ampliar a integração entre 

os equipamentos e com outros produtos do destino; Apoiar 

tecnicamente o desenvolvimento de novas atividades lúdicas 

para o atendimento do visitante no âmbito do Circuito e dos 

equipamentos; Implantar ações para consolidar atividades de 

turismo pedagógico nos principais atrativos do destino com 

vistas a melhorar a integração com as ofertas do entorno com 

esse viés de mercado. 

Comercialização  Estimular a inserção dos roteiros no portfólio das operadoras 

Promoção Destaque como oferta do segmento de turismo cultural  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 46 - Ficha Técnica do Produto Feira de Arte e Artesanato da Afonso Pena 
 
Nome do 

produto 
Feira de Arte e Artesanato da Afonso Pena  

Perfil 

Tipologia  Mercados, Feiras e Centros de Compras 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios 

Atividades 

motivacionais  
Artesanato & Produtos de Minas, Moda e Compras 

 

Posição 

competitiva 

Com mais de 40 anos de funcionamento, cerca de 2500 expositores e até 100 mil 

visitantes a cada do domingo, a feira se transformou em uma das maiores do 

gênero na América Latina, sendo muito conhecida regionalmente e pelo público 

mais especializado em todo o Brasil.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação 
Como oferta especializada dos segmentos de 

Turismo Cultural e de Negócios  

Roteirização 

Roteiro de Compras; Roteiro Da Tradição ao 

Contemporâneo; Roteiro As Três Capitais de Minas; 

Roteiro da Moda; Roteiro Ofícios de Minas 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto  

Elaborar e implantar projeto para a recuperação e valorização de produtos 

autênticos de arte e artesanato; definir áreas específicas para os produtos mais 

exclusivos. 

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Incentivar a cooperação e a organização empresarial do setor 

como instrumento para consolidar os roteiros temáticos;  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 

Destacar o artesanato mineiro como um ícone turístico do 

destino; como oferta dos segmentos de turismo cultural, 

turismo de cidade e turismo de negócios.  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 47 - Ficha Técnica do Produto Centro de Artesanato Mineiro (Palácio das Artes) 
 
Nome do 

produto 
Centro de Artesanato Mineiro (Palácio das Artes) 

Perfil 

Tipologia  Mercados, Feiras e Centros de Compras 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios 

Atividades 

motivacionais  
Artesanato & Produtos de Minas, Design e Compras 

 

Posição 

competitiva 

Localização na área central da cidade, em meio a inúmeras outras opções 

turísticas e a seleção de produtos são os diferenciais dessa loja de artesanato, 

que é ainda conhecida principalmente pelos frequentadores do Palácio das Artes.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  Como oferta especializada do Turismo Cultural 

Roteirização 

Roteiro As Três Capitais de Minas; Roteiro da 

Tradição ao Contemporâneo; Roteiro de Compras; 

Roteiro da Moda; Ofícios de Minas 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto  

Ampliar o catálogo de produtos para ter oferta de todas as regiões do estado ou 

pelo menos das principais expressões do artesanato mineiro; aumentar a 

visibilidade do empreendimento com a realização de mostras/exposições 

especiais (artesão, tipologia ou região) e implantar site próprio exclusivo;  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Incentivar a cooperação e a organização empresarial do setor 

como instrumento para consolidar os roteiros temáticos;  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 

Destacar o artesanato mineiro como um ícone turístico do 

destino; como oferta dos segmentos de turismo cultural, 

turismo de cidade e turismo de negócios.  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 48 - Ficha Técnica do Produto Design 
 
Nome do 

produto 
Design (joias e lapidação de pedras preciosas; móveis; etc.) 

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Cidade e Turismo de Negócios 

Atividades 

motivacionais  

Produtos de Minas, Design, Cursos & Intercâmbio, 

Compras e Visitas Técnicas.  
 

Posição 

competitiva 

Belo Horizonte é um dos mais importantes centros brasileiros de design, 

especialmente relacionado à joalheria e lapidação de gemas, à produção de 

móveis, à moda, dentre outros. No entanto, essas características ainda não são 

de todo percebidas pelo mercado turístico brasileiro.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada dos segmentos de 

Turismo de Cidade e Turismo de Negócios 

Roteirização Roteiro da Moda; Roteiro de Compras  

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Preparar as equipes de venda para o atendimento turístico; estabelecer 

parcerias com a rede hoteleira e criar descontos especiais para hóspedes.  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os empresários do setor para a implantação de 

ações promocionais direcionadas ao turista e à 

consolidação dos roteiros temáticos.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 

Utilizar o design, seus produtos e profissionais mais 

conceituados como ícone da oferta turística da cidade; 

apresentar a diversidade das áreas de atuação e os 

diferenciais do desenho belo-horizontino. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 49 - Ficha Técnica do Produto Museu de Arte da Pampulha 
 
Nome do 

produto 
Museu de Arte da Pampulha  

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região da Pampulha  

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico e Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Produto que se destaca por ser uma das edificações do conjunto arquitetônico da 

Pampulha projetado por Oscar Niemeyer, seu conteúdo expositivo possui 

relevância de interesse regional; sua notoriedade está diretamente associada ao 

conjunto, sem expressão própria como museu; está localizado em uma região 

com várias outras ofertas turísticas acessíveis preferencialmente em veículos 

automotores. 

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Roteirização 

Roteiro Pampulha - o Início de Niemeyer; Roteiro As Três 

Capitais de Minas; Roteiro Da Tradição ao Contemporâneo; 

Roteiro de Museus; Roteiro Arquitetônico 

Segmentação Oferta complementar do segmento de Turismo Cultural  
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto  

Ampliar e melhorar os serviços oferecidos ao visitante especialmente A&B e loja 

de objetos de design; e implantar visitas guiadas por especialistas em arte, 

arquitetura e história.  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Atuar junto a Prefeitura para a continuidade e finalização do 

processo de despoluição da lagoa; Elaborar estudo para 

implantação de passeios de barco pela lagoa, que permita a 

integração e acesso a todos os atrativos do conjunto 

arquitetônico da Pampulha; Implantar ações para consolidar 

atividades de turismo pedagógico nos principais atrativos do 

destino com vistas a melhorar a integração com as ofertas 

do entorno com esse viés de mercado. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 

Destaque para o conjunto arquitetônico, ícone pioneiro da 

arquitetura de Niemeyer; e como oferta especializada do 

segmento de turismo cultural  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 50 - Ficha Técnica do Produto Casa do Baile 
 
Nome do 

produto 
Casa do Baile  

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região da Pampulha  

Categoria Produto B  

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico e Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Produto que se destaca por ser uma das edificações do conjunto arquitetônico da 

Pampulha projetado por Oscar Niemeyer, o uso principal é por exposições 

temporárias com relevância de interesse regional; sua notoriedade está 

diretamente associada ao conjunto, sem expressão própria como espaço 

expositivo; está localizado em uma região com várias outras ofertas turísticas 

acessíveis preferencialmente em veículos automotores. 

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  Como oferta complementar do segmento de Turismo Cultural  

Roteirização 

Roteiro Pampulha - o Início de Niemeyer; Roteiro As Três 

Capitais de Minas; Roteiro Da Tradição ao Contemporâneo; 

Roteiro de Museus; Roteiro Arquitetônico 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Ampliar e melhorar os serviços oferecidos ao visitante especialmente A&B e loja 

de souvernirs ou livraria especializada em arquitetura; e implantar visitas guiadas 

por especialistas em arte, arquitetura e história.  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Atuar junto a Prefeitura para a continuidade e finalização do 

processo de despoluição da lagoa; 

Elaborar estudo para implantação de passeios de barco pela 

lagoa, que permita a integração e acesso a todos os 

atrativos do conjunto arquitetônico da Pampulha; 

Implantar ações para consolidar atividades de turismo 

pedagógico nos principais atrativos do destino com vistas a 

melhorar a integração com as ofertas do entorno com esse 

viés de mercado. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 
Destaque para o conjunto arquitetônico, ícone pioneiro da 

arquitetura de Niemeyer.  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 51 - Ficha Técnica do Produto Museu de História Natural e Jardim Botânico 
 

Nome do produto Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG 

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Leste 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural e Turismo de Natureza  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico, Observação de Flora 

 

Posição 

competitiva 

Conteúdo expositivo de relativa singularidade, estrutura e instalações sem 

diferenciais significativos, localizado em uma região com várias ofertas 

turísticas acessíveis por veículos automotores, sendo um produto conhecido 

principalmente pelo público do próprio destino. 

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Roteirização 

Roteiro As Três Capitais de Minas; Roteiro Da 

Tradição ao Contemporâneo; Roteiro de Museus; 

Roteiro Pampulha – O Início de Niemeyer; 

Roteiro Belo Horizonte VerDe Perto. 

Segmentação 
Oferta complementar dos segmentos de Turismo 

Cultural e Turismo de Natureza 

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto  

Implantar serviços de A&B e loja temática de souvernirs.  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Estimular a estruturação de atividades de turismo 

pedagógico nos principais atrativos turísticos de Belo 

Horizonte para favorecer a integração em roteiros com 

este foco de mercado 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção 
Como oferta especializada do segmento de turismo 

cultural  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 52 - Ficha Técnica do Produto Parque das Mangabeiras 
 

Nome do produto Parque das Mangabeiras 

Perfil 

Tipologia  Parques Naturais e Áreas Verdes 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Natureza 

Atividades 

motivacionais  

Caminhadas/Trilhas, Observação Flora/Fauna e 

Educação Ambiental 
 

Posição 

competitiva 

Parque que se destaca pelos mirantes, estrutura de lazer e esporte em um 

espaço privilegiado pela paisagem, topografia e vegetação típica do cerrado; o 

relativo isolamento em relação a outras ofertas turísticas do destino e o pouco 

conhecimento pelos públicos externos ao destino afeta negativamente a 

posição competitiva deste produto.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo de Natureza 

Roteirização 

Roteiro Horizontes da Cidade; Roteiro Belo 

Horizonte VerDe Perto; Roteiro As Três Capitais 

de Minas; Roteiro Da Tradição ao 

Contemporâneo 
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto  

Ampliar a rede de serviços de A&B; implantar visitas guiadas e atividades de 

interpretação da natureza e da paisagem; implantar site próprio exclusivo para 

melhorar a notoriedade e visibilidade deste parque, a exemplo da Serra do 

Curral.  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Estimular a estruturação de atividades de turismo 

pedagógico nos principais atrativos naturais de Belo 

Horizonte para favorecer a integração em roteiros do 

entorno com este foco de mercado.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção 
Como oferta especializada do segmento de turismo de 

natureza 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 53 - Ficha Técnica do Produto Bairro de Santa Tereza 
 
Nome do 

produto 
Bairro de Santa Tereza 

Perfil 

Tipologia  Praças, Mirantes e Áreas Urbanas  

Localização Região Leste 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Cidade  

Atividades motivacionais  

Eventos Culturais, Patrimônio Histórico & Arquitetura, 

Produção Cultural, Gastronomia Mineira, Serviços, 

Entretenimento, Gastronomia Autoral, Shows. 
 

Posição 

competitiva 

Santa Tereza tradicionalmente concentra a classe artística, especialmente 

músicos, e a boêmia belo-horizontina, palco original do Clube da Esquina, do 

Skank, do Sepultura, mas também endereço privilegiado de ateliês, artesãos e 

uma ampla oferta de bares e restaurantes, etc..    

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  Como oferta especializada de Turismo de Cidade 

Roteirização 

Roteiro Arquitetônico; Roteiro Gastronômico; Roteiro 

As Três Capitais de Minas; Roteiro da Tradição ao 

Contemporâneo 
 

Recomendaçõ

es ao gestor 

do produto  

Não se aplica 

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Articular os empresários que têm negócios no bairro para 

formar um comitê/grupo gestor de turismo; Elaborar projeto 

e implantar sinalização interpretativa na praça central e ruas 

adjacentes; Articular junto a Prefeitura Municipal a 

elaboração de projeto para a requalificação urbana e o 

tratamento paisagístico da praça central do bairro; Estruturar 

conteúdos e propostas para roteiros interpretativos da 

paisagem urbana de BH. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Como região privilegiada do segmento de turismo de cidade  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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 Quadro 54 - Ficha Técnica do Produto Praça Israel Pinheiro – Praça do Papa 
 

Nome do produto Praça Israel Pinheiro – Praça do Papa  

Perfil 

Tipologia  Praças, Mirantes e Áreas Urbanas  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico & Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Emoldurada pela Serra do Curral, a praça fica em área residencial nobre e é 

dos pontos mais altos da cidade, funcionando como um mirante com vista para 

o centro de Belo Horizonte; com uma estrutura apenas de calçamento, sem 

bancos ou áreas sombreadas, e a falta de serviços no entorno próximo, 

restringem o melhor aproveitamento da paisagem e o tempo de permanência 

do visitante.   

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos  

Segmentação  
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo Cultural  

Roteirização 

Roteiro Horizontes da Cidade; Roteiro Belo 

Horizonte VerDe Perto; Roteiro As Três Capitais 

de Minas; Roteiro Da Tradição ao 

Contemporâneo  
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto  

Não se aplica  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Articular junto a Prefeitura Municipal a elaboração de 

projeto para a requalificação urbana, com vistas a 

viabilizar a instalação de mobiliário urbano adequado, 

instalação de binóculos para a observação da paisagem 

e de pequenos serviços de A&B para o atendimento do 

visitante, sem comprometer a proposta clean que a 

caracteriza; 

Estruturar conteúdos e propostas para roteiros 

interpretativos da paisagem urbana de BH;  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção Como oferta do segmento de turismo cultural  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 55 - Ficha Técnica do Produto Mirante Mangabeiras 
 

Nome do produto Mirante Mangabeiras 

Perfil 

Tipologia Praças, Mirantes e Áreas Urbanas 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Cidades e Turismo de Natureza 

Atividades 

motivacionais 
Caminhadas/Trilhas, Observação Flora/Fauna 

 

Posição 

competitiva 

Localizado em um dos pontos mais altos da Serra do Curral, este é dos 

melhores lugares de observação da paisagem cultural de Belo Horizonte e de 

seu entorno. 

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação 
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo de Cidades e Turismo de Natureza 

Roteirização 

Roteiro Horizontes da Cidade; Roteiro Belo 

Horizonte VerDe Perto; Roteiro As Três Capitais 

de Minas; Roteiro Da Tradição ao 

Contemporâneo 
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Ampliar a rede de serviços de A&B para favorecer a ampliação do tempo de 

permanência do visitante. 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Estruturar conteúdos e propostas para roteiros 

interpretativos da paisagem urbana de BH.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no 

portfólio das operadoras de turismo 

Promoção 
Como oferta dos segmentos de turismo de natureza 

e turismo de cidades  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 56 - Ficha Técnica do Produto Roteiro da Cerveja Artesanal 
 

Nome do produto Roteiro da Cerveja Artesanal  

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Cidade e Turismo de Negócios 

Atividades 

motivacionais  

Entretenimento, Gastronomia Autoral, Compras e 

Visitas Técnicas 
 

Posição 

competitiva 

É crescente no Brasil o interesse do consumidor pelas cervejas artesanais e 

Belo Horizonte se destaca como um dos principais centros produtores no país, 

com uma produção de qualidade e pela oferta de bares especializados.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada dos segmentos de 

Turismo de Cidade e Turismo de Negócios 

Roteirização Roteiro Gastronômico 

 

Recomendações 

para os gestores 

do produto 

Atuar conjuntamente na criação e operacionalização de ações promocionais 

necessárias à consolidação do roteiro.  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Atuar junto aos empresários do setor para garantir o 

ambiente empresarial de cooperação e parceria, que 

é imprescindível na operacionalização do roteiro.  

Comercialização  
Estimular a inserção do roteiro temático no portfólio 

das operadoras de turismo. 

Promoção 
Destaque como oferta dos segmentos de turismo 

cultural e turismo de cidade. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 57 - Ficha Técnica do Produto Grutas e Fazendas 
 
Nome do 

produto 
Grutas e Fazendas  

Perfil 

Tipologia  Entorno de BH 

Localização 

Municípios do entorno de BH - Lagoa Santa, 

Codisburgo, Sete Lagoas, Betim, Jaboticatubas, 

Nova União e Esmeraldas 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural e Turismo de Natureza 

Atividades 

motivacionais  

Caminhadas/Trilhas, Observação Flora/Fauna, 

Educação Ambiental, Off Road e Espeleoturismo 
 

Posição 

competitiva 

No entorno de Belo Horizonte encontram-se centenas de cavernas, das quais 

algumas são as que oferecem visitação regular há várias décadas e estão 

localizadas em municípios que, a despeito da proximidade com a capital mineira, 

ainda mantêm fortes características interioranas e de produção rural.   

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada dos segmentos de 

Turismo Cultural e Turismo de Natureza 

Roteirização 
Roteiro Gastronômico; Roteiro Belo Horizonte VerDe 

Perto  

 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Não se aplica  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Incentivar a estruturação de atividades pedagógicas nos 

atrativos culturais e naturais de Belo Horizonte para 

favorecer a integração de roteiros com este foco de 

mercado; consolidar roteiros integrados com os destinos 

selecionados nesta ficha. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros integrados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção 
Apresentar os roteiros integrados e destacar Belo 

Horizonte como o portão de entrada para estes produtos.  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 58 - Ficha Técnica do Produto Serras e Vales 
 

Nome do produto Serras e Vales  

Perfil 

Tipologia  Entorno de BH 

Localização 
Municípios do entorno de BH: Brumadinho e Nova 

Lima. 

Categoria Produto B  

Segmentos mercado Turismo de Natureza  

Atividades 

motivacionais  

Caminhadas/Trilhas, Observação Flora/Fauna, 

Educação Ambiental, Off Road, Voo Livre & 

Balonismo 
 

Posição 

competitiva 

A paisagem e as características geográficas de algumas vilas dos municípios 

de Brumadinho e Nova Lima, criam condições excepcionais para o turismo de 

natureza e os esportes de aventura, especialmente o voo livre e o off road.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação 
Como oferta de natureza e esportes de aventura 

no entorno de BH 

Roteirização Roteiro Belo Horizonte VerDe Perto 

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto  

Não se aplica  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Incentivar a estruturação de atividades pedagógicas nos 

atrativos culturais e naturais de Belo Horizonte para 

favorecer a integração nos roteiros com este foco de 

mercado; consolidar roteiros integrados com os destinos 

selecionados nesta ficha. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros integrados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção 
Apresentar os roteiros integrados e destacar Belo 

Horizonte como o portão de entrada para estes produtos.  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 59 - Ficha Técnica do Produto Roteiro da Cachaça 
 

Nome do produto Roteiro da Cachaça  

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana  

Localização Região Centro Sul e destinos no entorno 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural e Turismo de Negócios 

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Patrimônio Histórico, Gastronomia 

Mineira, Compras, Visitas Técnicas 
 

Posição 

competitiva 

Minas é o maior produtor de cachaça artesanal no Brasil; a cachaça mineira é 

um sinônimo de qualidade e, naturalmente, uma denominação de origem. Belo 

Horizonte é o principal portão para a exportação dessa produção e em seu 

entorno concentram vários alambiques de prestígio.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada dos segmentos de 

Turismo Cultural e do Turismo de Negócios 

Roteirização Roteiro Gastronômico 

 

Recomendações 

para os gestores 

do produto  

Atuar conjuntamente na criação e operacionalização de ações promocionais 

necessárias à consolidação do roteiro.  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Atuar junto aos empresários do setor para garantir o 

ambiente empresarial de cooperação e parceria, que 

é imprescindível na operacionalização do roteiro.  

Comercialização  
Estimular a inserção do roteiro temático no portfólio 

das operadoras de turismo. 

Promoção 

Utilizar a cachaça artesanal como um dos ícones da 

oferta turística da cidade; 

Destaque como oferta especializada dos segmentos 

de turismo cultural e turismo de cidade. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 60 - Ficha Técnica do Produto Parque da Serra do Curral 
 

Nome do produto Parque da Serra do Curral  

Perfil 

Tipologia  Parques Naturais e Áreas Verdes 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Natureza 

Atividades 

motivacionais  

Caminhadas/Trilhas, Observação Flora/Fauna e 

Educação Ambiental 
 

Posição 

competitiva 

A paisagem da cidade, a topografia e a vegetação típica de cerrado são 

elementos diferenciais deste parque, ao que se soma sua moderna 

infraestrutura, instalações e equipe para o atendimento do visitante; o relativo 

isolamento em relação a outras ofertas turísticas e o pouco conhecimento pelo 

mercado são aspectos que pesam desfavoravelmente a este produto.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo de Natureza 

Roteirização 

Roteiro Horizontes da Cidade; Roteiro Belo 

Horizonte VerDe Perto; Roteiro As Três Capitais 

de Minas; Roteiro Da Tradição ao 

Contemporâneo  
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Implantar serviços de A&B e ampliar as atividades de interpretação da natureza 

e da paisagem;  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Estimular a estruturação de atividades de turismo 

pedagógico nos principais atrativos naturais de Belo 

Horizonte para favorecer a integração em roteiros do 

entorno com este foco de mercado.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção 
Como oferta especializada do segmento de turismo de 

natureza 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 61 - Ficha Técnica do Produto Educação e Intercâmbio 
 
Nome do 

produto 
Educação e Intercâmbio (instituições de ensino, formação e pesquisa) 

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana 

Localização Regiões Centro Sul, Pampulha e entorno 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Cidade e Turismo de Eventos 

Atividades 

motivacionais  

Serviços, Cursos & Intercâmbio, Seminários e 

Congressos 
 

Posição 

competitiva 

Belo Horizonte é o terceiro polo acadêmico do país, com instituições de formação 

e pesquisa de excelência, com destaque para a melhor escola de negócios da 

América Latina.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Complementar 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta complementar dos segmentos de 

Turismo de Cidade e Turismo de Eventos 

Roteirização - 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto  

 

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Articular as instituições de ensino para estabelecer um 

ambiente de cooperação e o fortalecimento de parcerias 

com vistas à estruturação desta linha de produtos;  

Incentivar a captação e a realização de eventos técnicos e 

científicos em áreas de destaque das instituições de ensino 

do destino;  

Elaborar conteúdo específico sobre as instituições, com 

dados e informações sobre as áreas de mais destaques, 

posição em rankings nacionais e internacionais quando 

possível, dentre outros aspectos.  

Comercialização   

Promoção 
Apresentar a rede de serviços de ensino do destino como 

um dos diferenciais do segmento de turismo de cidades  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 62 - Ficha Técnica do Produto Centro de Artesanato do SESC Mineiro 
(CENARTE) 
 

Nome do produto Centro de Artesanato do SESC Mineiro (CENARTE) 

Perfil 

Tipologia  Mercados, Feiras e Centros de Compras 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios 

Atividades 

motivacionais  
Artesanato & Produtos Minas, Design e Compras 

 

Posição 

competitiva 

Produtos mais rústicos e preços mais em conta são os principais diferenciais 

dessa central de vendas do artesanato mineiro, que é conhecida pelo público 

mais especializado.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo Cultural  

Roteirização Roteiro de Compras 

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Ampliar o catálogo de produtos para ter oferta de todas as regiões do estado ou 

pelo menos das principais expressões do artesanato mineiro; aumentar a 

visibilidade do empreendimento com a realização de mostras/exposições 

especiais (artesão, tipologia ou região) e implantar site próprio exclusivo.   

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Incentivar a cooperação e a organização empresarial do 

setor como instrumento para consolidar os roteiros 

temáticos;  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção 

Destacar o artesanato mineiro como um ícone turístico 

do destino; como oferta dos segmentos de turismo 

cultural, turismo de cidade e turismo de negócios.  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 63 - Ficha Técnica do Produto Centro de Arte Popular Cemig 
 
Nome do 

produto 
Centro de Arte Popular Cemig 

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto C 

Segmentos 

mercado 
Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  

Patrimônio Cultural & Arquitetura, Artesanato & 

Produtos de Minas.   
 

Posição 

competitiva 

Minas Gerais é reconhecida junto aos públicos especializados como um dos estados 

brasileiros com mais tradição e diversidade em arte popular e artesanato, este 

espaço pode vir a ser uma referência neste âmbito; no entanto, o acervo e sua 

forma de apresentação não favorecem o cumprimento desse potencial, além da 

sobreposição parcial de conteúdo com outro importante equipamento do Circuito da 

Praça da Liberdade, que é o Memorial Minas Gerais. O espaço está localizado 

numa região com boas ofertas turísticas acessíveis a pé e ainda é pouco conhecido, 

mesmo pela população do próprio destino.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Complementar 
 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação Como oferta complementar de Turismo Cultural  

Roteirização 
Roteiros: Liberdade - Do Poder Político à Cultura; As Três Capitais 

de Minas; Da Tradição ao Contemporâneo; Roteiro de Museus.  
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Estabelecer horário único de funcionamento dos equipamentos culturais do Circuito 

da Praça da Liberdade; ampliar o período de funcionamento nos finais de semana e 

feriados; estabelecer formação e treinamento conjunto das equipes de monitores 

que trabalham nos equipamentos culturais do Circuito da Praça da Liberdade; rever 

o projeto curatorial do espaço para ser um centro de referência da arte popular e do 

artesanato mineiro, apresentando toda a diversidade que a temática suscita; 

implantar loja especializada em artesanato e arte popular. 

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os gestores do Circuito para implementar as ações 

de melhoria como circuito, visando ampliar a integração entre 

os equipamentos e com outros produtos do destino; Apoiar 

tecnicamente o desenvolvimento de novas atividades lúdicas 

para o atendimento do visitante no âmbito do Circuito e dos 

equipamentos; Implantar ações de estruturação do turismo 

pedagógico nos principais atrativos de Belo Horizonte para 

favorecer a integração em roteiros do entorno com este foco 

de mercado. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Destaque como oferta do segmento de turismo cultural  

 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 64 - Ficha Técnica do Produto Praça da Estação – Rui Barbosa 
 
Nome do 

produto 
Praça da Estação – Rui Barbosa  

Perfil 

Tipologia  Praças, Mirantes e Áreas Urbanas 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Cidades 

Atividades 
motivacionais  

Eventos Culturais, Patrimônio Histórico & 
Arquitetura, Serviços, Entretenimento, Show 

 

Posição 

competitiva 

Em 1895 a Estrada de Ferro Central do Brasil chegou a Belo Horizonte e por seu 

terminal era o portão de entrada para a construção da nova capital de Minas 

Gerais; a urbanização da praça foi iniciada em 1904 e o prédio da estação 

inaugurado em 1922. Com a desativação dos trens de passageiros no Brasil, a 

estação foi adaptada para receber o Museu de Artes e Ofícios, função que 

compartilha com terminal do metrô e do trem Vitória-Minas, atualmente a única 

linha em operação entre duas capitais no país. Esta região é um dos mais 

tradicionais palcos públicos da cidade, onde acontece o carnaval, as festas 

juninas, shows e que também concentra manifestações políticas e sociais; no 

seu entorno ficam localizados vários equipamentos culturais, o mais antigo 

parque natural da cidade, dentre outras opções.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação Como oferta complementar de Turismo Cultural e 
como espaço para eventos de entretenimento 

Roteirização 
Roteiros: As Três Capitais de Minas; Da Tradição 
ao Contemporâneo; Arquitetônico; Roteiro de 
Museus; Ofícios de Minas 

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto  

Não se aplica  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Articular junto a Prefeitura Municipal a elaboração de 

projeto para a requalificação urbana e tratamento 

paisagístico da praça: padronização do mobiliário urbano, 

dotar a área de infraestrutura compatível para o 

recebimento de eventos populares (soluções para a 

iluminação, sonorização, instalações sanitárias e de 

proteção ao patrimônio público, recuperação dos prédios 

de reconhecido valor histórico e arquitetônico, melhoria 

das condições de circulação de pedestres e redução do 

trânsito de veículos);  

Estruturar conteúdos e propostas para roteiros 

interpretativos da paisagem urbana de BH;  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Como oferta do segmento de turismo de cidades  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 65 - Ficha Técnica do Produto Mãos de Minas 
 

Nome do produto Mãos de Minas  

Perfil 

Tipologia  Mercados, Feiras e Centros de Compras  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios 

Atividades 

motivacionais  
Artesanato & Produtos de Minas, Design e Compras 

 

Posição 

competitiva 

Loja da central de apoio ao desenvolvimento e a profissionalização do 

artesanato mineiro, que disponibiliza produtos de até 500 artesãos 

credenciados. Estrutura e instalações favorecem a visualização dos produtos, 

localização próxima a outras ofertas turísticas e serviços urbanos, 

empreendimento conhecido apenas pelo público mais especializado. 

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Oferta especializada do segmento de Turismo 

Cultural  

Roteirização  Roteiro de Compras 

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Aumentar a visibilidade do empreendimento com a realização de 

mostras/exposições especiais (artesão, tipologia ou região) e outros eventos de 

caráter promocional.  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Incentivar a cooperação e a organização 

empresarial do setor como instrumento para 

consolidar os roteiros temáticos;  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no 

portfólio das operadoras de turismo 

Promoção 

Destacar o artesanato mineiro como um ícone 

turístico do destino; como oferta dos segmentos de 

turismo cultural, turismo de cidade e turismo de 

negócios.  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 66 - Ficha Técnica do Arraial de Belô 
 

Nome do produto Arraial  de Belô 

Perfil 

Tipologia  Eventos Culturais e Esportivos 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto C 

Segmentos mercado Turismo Cultural e Turismo de Cidade 

Atividades 

motivacionais  
Eventos Culturais e Entretenimento 

 

Posição 

competitiva 

Ser um evento junino que recupera as tradições culturais do interior de Minas 

Gerais, com peculiaridades e características próprias.  

Objetivos de 

marketing  

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Complementar 
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

(Belotur) 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Estabelecer elementos diferenciais em relação a outros 

eventos similares, especialmente no que se refere ao 

formato, programação e busquem a valorização da 

identidade cultural mineira e da oportunidade de 

surgimento de atrações culturais locais identificadas com 

a temática da festa, evitando o fomento a atrações 

culturais que não tenham raízes mineiras. 

Comercialização  
Inserir no calendário de eventos culturais de Belo 

Horizonte e no “circuito” das festas juninas do Brasil  

Promoção 

Promoção do calendário de eventos culturais de Belo 

Horizonte em âmbito estadual e nacional.  Destacar o 

Arraial de Belô no “circuito” dos festejos juninos do Brasil, 

atuando junto a veículos especializados de divulgação de 

agendas culturais e de eventos (shows, festivais, etc.), 

especializados em viagens e turismo, e outras temáticas 

afins. 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 67 - Ficha Técnica do Carnaval de BH 
 

Nome do produto Carnaval de Belo Horizonte 

Perfil 

Tipologia  Eventos Culturais e Esportivos 

Localização Diferentes regiões da cidade  

Categoria Produto C 

Segmentos mercado Turismo Cultural e Turismo de Cidade 

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Produção Cultural e 

Entretenimento 
 

Posição 

competitiva 

A PBH vem fazendo um importante trabalho de recuperação e valorização do 

carnaval de rua mais tradicional e que está a cada ano conquistando a 

população belo-horizontina. A festa se espalha pela cidade e se caracteriza 

pela presença de blocos, marchinhas e ranchos.  

Objetivos de 

marketing  

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Complementar 
 

Táticas de 

marketing 

Promoção/comunicação  Calendário de eventos culturais  

Comercialização Calendário de eventos culturais  
 

Recomendações 

ao gestor do 

produto 

(Belotur) 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Estabelecer elementos diferenciais em relação a outros 

eventos similares, especialmente no que se refere ao 

formato, programação e busquem a valorização da 

identidade cultural mineira,  evitando o fomento a 

atrações culturais que não tenham raízes mineiras.  

Comercialização  
Inserir no calendário de eventos culturais de Belo 

Horizonte e no “circuito” dos carnavais do Brasil  

Promoção 

Promoção do calendário de eventos culturais de Belo 

Horizonte em âmbito estadual e nacional.  Destacar o 

carnaval de Belo Horizonte no “circuito” dos carnavais do 

Brasil, atuando junto a veículos especializados na 

divulgação de agendas culturais e de eventos (shows, 

festivais, etc.), veículos de viagens e turismo, e outros em 

temáticas afins. 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 68 - Ficha Técnica da Virada 
 

Nome do produto Virada Cultural de Belo Horizonte 

Perfil 

Tipologia  Eventos Culturais e Esportivos 

Localização Diferentes regiões da cidade  

Categoria - 

Segmentos mercado Turismo Cultural e Turismo de Cidade 

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Produção Cultural e 

Entretenimento 
 

Posição 

competitiva 

Evento similar ao realizado em outros destinos e que oferece 24 horas 

ininterruptas de programação artístico-cultural. No caso de Belo Horizonte, o 

conteúdo envolve música, teatro, dança, circo, audiovisual, literatura, artes 

plásticas, moda e gastronomia.  

Objetivos de 

marketing  

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Recomendações 

ao gestor do 

produto 

Estabelecer elementos diferenciais em relação a outros eventos similares, 

especialmente no que se refere ao formato, programação e busquem a 

valorização da identidade cultural mineira. 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Sensibilizar os gestores responsáveis (Fundação 

Municipal de Cultura) da importância em se estabelecer 

diferenciais para o evento e em valorizar aspectos da 

identidade cultural mineira.  

Comercialização  
Inserir no calendário de eventos culturais de Belo 

Horizonte e no “circuito” das Viradas Culturais do Brasil  

Promoção 

Promoção do calendário de eventos culturais de Belo 

Horizonte em âmbito estadual e nacional.  Destacar a 

edição belo-horizontina no “circuito” das Viradas Culturais 

do Brasil, atuando junto a veículos especializados na 

divulgação de agendas culturais e de eventos (shows, 

festivais, etc.) das principais capitais. 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
 

 



 

 1279 

 

3 OBJETIVOS POR SEGMENTO E POR LOCALIZAÇÃO 
TERRITORIAL 

 

 

Na etapa anterior foram definidos em conjunto com a Belotur os objetivos 

gerais (2020) e os objetivos específicos (2016) para o turismo de Belo Horizonte. 

São eles:  

Os objetivos gerais para 2020: 

 Gerar imagem de Belo Horizonte como destino turístico;  

 Aumentar a receita gerada pela atividade turística (aumentando a 

permanência média e o gasto diário); 

 Aumentar o fluxo turístico na cidade; 

 Posicionar Belo Horizonte como um destino para grandes eventos 

nacionais e internacionais, em diferentes especialidades; 

 Manter a taxa de ocupação hoteleira em níveis sustentáveis; 

 Garantir o legado da Copa 2014 e das Olimpíadas.  

 

Os objetivos específicos para 2016 são:  

 Incentivar o turista de negócios a estender sua estadia para usufruir de 

atividades e produtos de lazer; 

 Melhorar os canais e a qualidade da informação turística ao turista na 

cidade (sistema integrado de informação); 

 Ampliar e diversificar a participação dos fluxos turísticos dos mercados 

nacionais e internacionais de longa distância;  

 Aumentar a taxa de ocupação hoteleira aos finais de semana e feriados; 

 Ampliar a notoriedade dos produtos de BH com maior potencial de 

motivação; 

 Aumentar a presença de BH no trade nacional e internacional, de lazer 

e de eventos; 

 Melhorar o posicionamento de Belo Horizonte no ranking ICCA de 

eventos internacionais, dentre as cidades brasileiras; 

 Ampliar a atração de eventos de pequeno e médio porte e eventos 

temáticos (culturais, esportivos, MICE) que tenham relevância e 

visibilidade em âmbito nacional e/ou internacional; 
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 Garantir o melhor aproveitamento da visibilidade gerada pelos eventos 

de oportunidade para posicionar o destino em âmbito internacional. 

 

Tendo como pressuposto tais objetivos, e tendo em vista a composição 

do portfólio de produtos abrangendo os prioritários (categorias Estrela, A e B) e 

também os complementares (categoria C), foram estabelecidos objetivos específicos 

por segmento de produto e por localização territorial.  

Aborda-se nestes casos como as propostas específicas de produtos e 

respectivas atividades (dadas pelos segmentos), e os conjuntos de produtos de cada 

região da cidade, deverão contribuir e se articular para o alcance dos objetivos 

estabelecidos para o destino, dadas suas limitações e características de potencial e 

atratividade.  

 

 

3.1 Objetivos específicos por segmento 

 

 

Os produtos de Belo Horizonte foram categorizados conforme 

características inerentes ao atrativo a que está relacionado em: museus e 

equipamentos culturais; eventos culturais e esportivos; mercados, feiras e compras; 

identidade cultural urbana e serviços; praças, mirantes e áreas urbanas; parques 

naturais e áreas verdes; entorno de BH.  

Na Etapa 4 foi feita uma análise desses conjuntos, tendo sido 

estabelecidos segmentos de produtos a que cada uma destas categorias de 

atrativos pode estar relacionadas, considerando as atividades que podem ser 

realizadas pelos turistas durante a visitação.  

A tabela abaixo sintetiza esta relação, bem como permite visualizar a 

participação de cada uma das categorias de produto, e consequentemente destes 

segmentos enquanto propostas específicas de atividades, no portfólio de produtos 

da cidade110.  

 

 

                                            
110

 O portfólio completo está disponível nos apêndices deste relatório. 
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Tabela 160 - Portfólio 2015-2016 - Distribuição dos Produtos por tipologia e 
segmento 
 

Categoria de produto / 
atrativo 

Segmentos a que 
podem estar 
relacionados 

Presença no portfólio em números de 
produtos 

Estrela A B C Total 

Museus e equipamentos 
culturais 

Turismo Cultural - 4% 11% 13% 27% 

Eventos culturais e 
esportivos 

Turismo Cultural; 
Turismo de Cidades 

- - - 19% 19% 

Mercados, feiras e compras 
Turismo de 
Cidades; Turismo 
de Negócios 

- 1% 5% 7% 14% 

Identidade cultural urbana e 
serviços 

Turismo Cultural; 
Turismo de 
Cidades; Turismo 
de Negócios 

- 5% 4% 2% 12% 

Espaços para eventos, 
estádios e centros 
esportivos 

Turismo de Eventos - - 3% 6% 9% 

Praças, mirantes e áreas 
urbanas 

Turismo de Cidades - 2% 5% 1% 8% 

Parques naturais e áreas 
verdes 

Turismo de 
Cidades; Turismo 
de Natureza 

- - 3% 2% 5% 

Entorno de Belo Horizonte 
Turismo de 
Natureza; Turismo 
Cultural. 

2% 1% 2% - 5% 

Total 2% 14% 34% 51% 100% 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Esta composição é a base para que adiante sejam estabelecidos os 

objetivos específicos por segmento e seus pressupostos, pois caracterizam o 

potencial de cada um destes agrupamentos no composto da oferta turística da 

cidade. 

Observa-se que este trabalho também tem como referência o quadro 

apresentado no capítulo introdutório da Etapa 4, em que são abordadas as 

dinâmicas comerciais para os diferentes tipos de atividades turísticas (de lazer, de 

negócios, de eventos MICE e de eventos culturais).  
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Turismo de Eventos: 

 

O turismo de eventos e, consequentemente, a categoria de produtos a 

que se relaciona (os espaços para eventos, estádios e centros esportivos), tem um 

papel preponderante nos objetivos gerais e específicos para Belo Horizonte111, 

embora nenhum dos produtos desta categoria tenha grande destaque potencial (ou 

seja, é um equipamento referência no mercado de eventos). Por este motivo, 

assumiu-se como pressuposto dos objetivos gerais (na Etapa 4) o investimento em 

ações de desenvolvimento dirigidas ao mesmo; o foco na captação de eventos “com 

maior qualidade” ou relevância, e que, por isso mesmo, são capazes de gerar maior 

notoriedade para Belo Horizonte neste segmento de atividade.  

Desta forma, são objetivos específicos de marketing para a atividade de 

turismo de eventos: 

 Posicionar Belo Horizonte no mercado especializado de Congressos, 

Convenções e Feiras (eventos MICE), e no mercado de eventos 

esportivos, nacional e internacionalmente112, direcionando-se o 

trabalho de captação de eventos com esta proposta; 

 Contribuir para a imagem do destino, sendo esta atividade um de seus 

pilares; 

 Motivar fluxos turísticos de longa distância (internacionais e nacionais), 

por meio da captação de eventos com este perfil e da promoção dos 

mesmos para os seus públicos especializados; 

 Contribuir para a elevação do gasto médio no destino, considerando 

que os turistas com esta motivação deverão ter gasto médio/dia 

superior ao gasto meta. Portanto, maior que R$ 116,72 em 2016 e R$ 

147,36 em 2020; 

 Contribuir para ampliar e diversificar a participação dos fluxos turísticos 

dos mercados nacionais e internacionais de longa distância, a partir do 

redirecionamento do perfil dos eventos que ocorrem na cidade e do 

fomento a esta atividade;  

                                            
111

 Objetivos gerais (2020) e objetivos específicos (2016) para o turismo de Belo Horizonte que foram 
definidos na Etapa 4. 
112

 Internacionalmente este posicionamento poderá ser verificado pelo Ranking ICCA. 
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 Contribuir para a manutenção da taxa de ocupação hoteleira em níveis 

sustentáveis para o setor, reduzindo os riscos inerentes a uma possível 

sobreoferta. Neste caso, é importante observar que as taxas de ocupação 

durante a semana, período em que geralmente ocorrem os eventos 

técnico-científicos e de negócios, devem-se manter superiores à taxa 

média estabelecida como meta (63%), ficando no mínimo 70%; 

 Gerar visibilidade para o destino, à medida que o coloca no circuito das 

grandes cidades latino americanas. 

 

Turismo de Negócios: 

 

O turismo de negócios, embora pouco motivável pelas ações de 

marketing turístico, é responsável por gerar e manter a demanda de visitantes na 

cidade ao longo do ano, e é o fator responsável por sustentar a taxa de ocupação 

hoteleira. É ainda uma possibilidade para a captação de eventos relacionados aos 

setores mais dinâmicos da economia no destino e de seu entorno. Destaca-se, 

portanto, como um importante gerador de demandas potenciais e oportunidades 

para as atividades de lazer e para o turismo de eventos, à medida que Belo 

Horizonte se destaca e se consolida em determinados setores econômicos. 

No âmbito do produto turístico de negócios, destaca-se no portfólio itens 

das categorias “identidade urbana belo-horizontina” (gastronomia, moda, design) e 

“mercados e centros de compras” que, ao passo que atendem também outros 

segmentos, podem gerar negócios de compras no atacado e/ou para revenda, para 

públicos regionais e para outras partes do Brasil.  

Assim, são objetivos específicos do segmento. 

 Contribuir para a manutenção da taxa de ocupação hoteleira em níveis 

sustentáveis para o setor, reduzindo os riscos inerentes a uma possível 

sobreoferta. Neste caso, é importante observar que as taxas de 

ocupação durante a semana, período em que se concentram as 

demandas com esta motivação, devem-se manter superiores à taxa 

média estabelecida como meta 63%, ficando no mínimo 70%; 

 Contribuir para a imagem do destino, sendo um de seus pilares; 

 Motivar fluxos turísticos na cidade para compras em moda, design, 

produtos gastronômicos e produtos típicos de Minas; 
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 Gerar fluxos turísticos potenciais para os segmentos e atividades de lazer. 

 

Turismo Cultural: 

 

A maior parte e os mais relevantes produtos da cidade (de maior valor 

potencial) são relacionados ao turismo cultural, constituindo-se principalmente de 

atrativos físicos (espaços culturais, edifícios e áreas urbanas de patrimônio); da 

produção artístico-cultural e das tradições mineiras, traços essenciais da identidade 

urbana de Belo Horizonte e mineira (música, dança, moda, gastronomia, etc.). São 

aspectos fundamentais para conhecer Belo Horizonte e determinantes para gerar 

atividades para o visitante em sua estadia na cidade. Os eventos culturais, que 

geralmente conferem maior dinamismo ao segmento e tendem a gerar repetições da 

viagem, bem como incrementos significativos da demanda em determinados 

períodos do ano, são complementares, precisam ser reforçados em sua identidade, 

e ainda possuem um baixo aproveitamento como ativos turísticos para além do 

Estado (ou seja, devem ser melhor divulgados e informados). 

São, portanto, objetivos específicos para o segmento de turismo cultural: 

 Contribuir para a imagem de Belo Horizonte como destino turístico, 

sendo um de seus pilares; 

 Posicionar Belo Horizonte no mercado turístico nacional de lazer e nos 

mercados especializados de turismo cultural, por meio da estruturação 

de ofertas temáticas (conforme grade de segmentos e atividades 

motivacionais), da comunicação dirigida e do apoio à comercialização 

dos principais produtos turísticos da cidade com esta proposta de 

atividade (produtos A e B); 

 Motivar o turista de negócios e de eventos estenda sua estadia na 

cidade para conhecer os atrativos culturais de Belo Horizonte e usufruir 

de atividades e produtos de lazer; 

 Motivar o retorno dos turistas de lazer, de negócios e de eventos para a 

cidade; 

 Contribuir para aumentar a taxa de ocupação hoteleira aos finais de 

semana e feriados, tornando-a mais próxima à taxa meta de 63%; 

 Contribuir para ampliar e diversificar a participação dos fluxos turísticos 

dos mercados nacionais e internacionais de longa distância, a partir do 
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direcionamento da comunicação e do apoio à comercialização das 

ofertas turísticas culturais para estes mercados;  

 Contribuir para a manutenção da participação dos fluxos regionais, 

motivando e fidelizando turistas mineiros, especialmente para os 

eventos culturais.  

 

Turismo de Cidades: 

 

Assim como o turismo cultural, o turismo de cidades se relaciona a grande 

parte dos produtos turísticos identificados no portfólio, alguns de grande potencial 

motivador (produtos A). O segmento compartilha com o turismo cultural os produtos 

relacionados à identidade cultural e urbana da cidade; e evidencia áreas e pontos 

territoriais da cidade que são ícones do modo de vida belo-horizontino (Pampulha, 

Praça da Liberdade, Savassi, Mercado Central, etc.), assim como ocorre nos principais 

centros urbanos do mundo. Tem um papel preponderante nos mercados regional e 

nacional, sendo Belo Horizonte um centro de serviços e de lazer e de entretenimento, 

capital do Estado; referência em educação, em especialidades médicas, etc. 

São, portanto, objetivos específicos para o segmento de turismo de cidades: 

 Contribuir para a imagem de Belo Horizonte como destino turístico, 

sendo um de seus pilares; 

 Posicionar Belo Horizonte no mercado turístico nacional de lazer e nos 

mercados especializados em que é referência (educação, excelência 

médica, etc.), por meio da estruturação de ofertas temáticas, da 

comunicação dirigida e do apoio à comercialização dos produtos 

turísticos da cidade com esta proposta de atividade;  

 Motivar o turista de negócios e de eventos a estender sua estadia para 

“conhecer Belo Horizonte”, e usufruir de atividades e produtos de lazer 

e de entretenimento; 

 Motivar o retorno dos turistas de lazer, de negócios e de eventos para a 

cidade; 

 Contribuir para aumentar a taxa de ocupação hoteleira aos finais de 

semana e feriados, tornando-a mais próxima à taxa meta de 63%; 
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 Contribuir para a manutenção da participação dos fluxos regionais, 

motivados pelas ofertas de serviços e de entretenimento da capital do 

Estado.  

 

Turismo de Natureza: 

 

A presença dos produtos de turismo de natureza no portfólio da cidade é 

bastante limitada em termos numérico e de potencial de atração, possuindo uma 

característica complementar e especializada (em atividades de educação ambiental, 

por exemplo). Os parques e áreas verdes da cidade possuem, porém, um papel 

preponderante na diferenciação de sua imagem, sendo que os produtos dessa são 

compartilhados com o turismo de cidades.  

São portanto objetivos específicos do segmento turismo de natureza: 

 Contribuir para a imagem de Belo Horizonte como destino turístico, 

sendo um de seus pilares; 

 Motivar o turista de negócios e de eventos a estender sua estadia para 

“conhecer Belo Horizonte”, e usufruir de atividades e produtos de lazer; 

 Contribuir para manter a participação dos fluxos regionais para 

atividades especializadas, especialmente de educação ambiental, 

caminhadas/trilhas, observação de flora e fauna. 

 

Os produtos do entorno irão compor a etapa seguinte: “objetivos 

específicos por localização territorial”.  

 

 

3.2 Objetivos específicos por localização territorial  

 

 

Na Etapa 1 foram identificados produtos turísticos nas seguintes regiões 

administrativas da cidade: Centro-Sul, Pampulha, Noroeste, Venda Nova, Nordeste, 

Leste, Oeste, além do entorno, considerando outros municípios em um raio de 

100Km a partir de BH. Observa-se que alguns produtos envolvem mais de uma 

região da cidade e até mesmo seu entorno (por exemplo, Educação, Saúde, etc.) 

enquanto outros não podem ser localizados em nenhuma parte do território em 
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especial. São geralmente eventos que ocorrem de maneira pulverizada por todo o 

município (como por exemplo, o Carnaval), ou não possui local fixo para ocorrer (por 

exemplo, Casa Cor Minas) 113. 

Os produtos do portfólio estão territorialmente distribuídos da seguinte 

forma: 

 

Figura 56 - Distribuição territorial dos produtos turísticos de Belo Horizonte 
 

 

 

 

Observação: A soma percentual entre o total das regiões é maior que 100% pois os produtos 

relacionados a mais de uma região foram contabilizados repetidamente.  

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006 (mapa). Elaborado por Chias Marketing. 

 

                                            
113

 O detalhamento do portfólio de produtos está nos apêndices deste relatório. Os produtos que não 
podem ser referenciados territorialmente não  foram utilizados nesta análise. Os produtos “multi-
região” foram contabilizados repetidamente na figura abaixo.  

PARTIC. * A B C 

66% - 11% 23% 33% 

TODAS AS CATEGORIAS DE 
ATRATIVOS 

 

PARTIC. * A B C 

18% - 3% 23% 33% 

TODAS AS CATEGORIAS DE 
ATRATIVOS 

 

PARTIC. * A B C 

1% - - - 1% 

Categoria: 
Museu e equipamentos Culturais 

 
PARTIC. * A B C 

1% - - 1% - 

Categoria: 
Museu e equipamentos Culturais 

 

PARTIC. * A B C 

1% - - 1% - 

Categoria: 
Museu e equipamentos Culturais 

 

PARTIC. * A B C 

1% - - - 1% 

Categoria: 
Espaço para eventos 

 

PARTIC. * A B C 

1% - - 1% - 

Categoria: 
Museu e equipamentos Culturais 

 
ENTORNO 

PARTIC. * A B C 

9% 2% 1% 2% 2% 

Categorias: 
Entorno de BH 
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Com base nestes indicadores, definem-se como objetivos específicos 

para as regiões administrativas de Belo Horizonte: 

A Região Centro Sul agrega o maior composto turístico da cidade, 66% 

dos produtos estão ali localizados, e o maior número de produtos motivadores. Há, 

ainda, uma significativa diversidade em categorias de produtos para todos os 

segmentos. É preponderante para conhecer o destino Belo Horizonte. São objetivos 

específicos para esta região: 

 Contribuir para a imagem de Belo Horizonte como destino turístico, 

sendo um de seus pilares; 

 Posicionar Belo Horizonte em todos os mercados geográficos e nos 

mercados especializados, em especial de turismo cultural e turismo de 

cidades; 

 Ampliar e diversificar os fluxos turísticos, gerar maiores receitas (por 

meio do incremento do gasto médio e estadia); 

 Incentivar o turista de negócios a estender sua estadia para “conhecer 

a cidade” e usufruir de atividades e produtos de lazer. 

 

A Região da Pampulha, depois da Região Centro-Sul, possui um dos 

mais relevantes compostos turísticos, compartilhando os mesmos objetivos. 

 Contribuir para a imagem de Belo Horizonte como destino turístico, 

sendo um de seus pilares; 

 Posicionar Belo Horizonte em todos os mercados geográficos e nos 

mercados especializados, em especial de turismo cultural e turismo de 

cidades; 

 Ampliar e diversificar os fluxos turísticos, gerar maiores receitas (por 

meio do incremento do gasto médio e estadia); 

 Incentivar o turista de negócios a estender sua estadia para “conhecer 

a cidade” e usufruir de atividades e produtos de lazer. 

 

As demais regiões da cidade possuem uma função complementar para o 

turismo de lazer e de eventos. As regiões Noroeste e Nordeste têm ainda um papel 

importante na integração territorial dos territórios centro-sul e Pampulha para o 

turismo de lazer. Portanto: 
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As Regiões Noroeste, Nordeste e Oeste têm como objetivos:  

 Ampliar a experiência do turista na cidade, sobretudo o turista 

frequente; 

 Incentivar o aumento da estadia e do gasto médio do turista na cidade;  

 Complementar e integrar a oferta de turismo cultural, contribuindo para 

o posicionamento de Belo Horizonte no mercado especializado. 

 

A Região Leste tem como objetivo: 

 Complementar e integrar a oferta de turismo de eventos, contribuindo 

para o posicionamento de Belo Horizonte no mercado especializado de 

eventos esportivos. 

 

Por fim, o Entorno de Belo Horizonte, conforme visto no subcapítulo 

anterior, caracteriza-se pela presença de produtos de altíssimo valor potencial no 

mercado turístico mundial e de produtos de grande caráter local (autênticos), sendo 

alguns compartilhados com a cidade Belo Horizonte (como o Roteiro da Cachaça, 

Educação, BH Health Tour). São objetivos específicos, nesse caso: 

 Contribuir para a imagem de Belo Horizonte como destino turístico, 

sendo um de seus pilares; 

 Contribuir para o posicionamento Belo Horizonte no mercado turístico 

nacional de lazer e nos mercados especializados de turismo cultural, 

de turismo de natureza, de Educação e Intercâmbio, e de Excelência 

Médica; 

 Contribuir para ampliar e diversificar a participação dos fluxos turísticos 

originados nos mercados nacionais e internacionais, especialmente de 

longa distância; 

  Incentivar o turista de negócios a estender sua estadia para usufruir de 

atividades e produtos de lazer (roteiros integrados BH + entorno); 

 Aumentar a taxa de ocupação hoteleira durante os finais de semana e 

feriados (roteiros integrados BH + entorno). 
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4 ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PARA OS PRODUTOS 
PRIORITÁRIOS 

 

 

Conforme abordado na introdução, as estratégias para os produtos 

prioritários decorrem da aplicação das diretrizes de curto prazo para Belo Horizonte 

(seleção de produtos, de segmentos, de mercados e portfólio de produtos x 

mercados) e do sistema de comunicação e de vendas, a cada um destes itens.   

Ou seja, significa estabelecer prioridades e orientações táticas para os 

produtos identificados, dentro do escopo de atuações que já foi definido para o 

turismo da cidade, em especial sobre: 

 A interface de cada produto na composição das ofertas de Belo 

Horizonte; 

 O papel de cada produto / oferta no sistema de comunicação e vendas;  

 As prioridades de mercado para os produtos / ofertas. 

 

Estas diretrizes orientarão a seleção de conteúdos para as ações 

previstas no Plano Operacional de Promoção que serão implementadas em 2015 e 

2016, cujo detalhamento é feito na Etapa 6, de acordo com o que foi previsto no TR. 

 

 

4.1 Estratégia 2015-2016 para os produtos prioritários – estruturando as 

ofertas turísticas de Belo Horizonte 

 

 

A estratégia de seleção de produtos adotada naquela etapa identificou 

três formatos por meio dos quais os mesmos devem ser trabalhados na 

comunicação, ou seja, três modelos de estruturação das ofertas turísticas de Belo 

Horizonte: 

 Produtos isolados, em que são considerados os itens do portfólio com 

maior potencial de gerar interesse e motivar visitas ao destino. São os 

produtos Estrela e A do portfólio atual, o que há de melhor na cidade 

para todos os públicos e que traduzem a experiência de viajar a 

Belo Horizonte. No contexto da comunicação, é fundamental 
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aumentar a notoriedade (exposição) destes produtos nos mercados-

alvo de forma que os mesmos sejam mais e melhor conhecidos, e 

diretamente associados ao turismo de Belo Horizonte;  

 Especialização baseada em segmentos, fundamentando-se na grade 

de segmentos e atividades motivacionais, constitui-se na combinação 

de produtos Estrela, A, B e C sob um mesmo tema/atividade, gerando 

ofertas temáticas. É fundamental desenvolver os temas 

imprescindíveis para o posicionamento de Belo Horizonte e para se 

atingir as metas estabelecidas, bem como aqueles em que o destino 

tem maior capacidade de ser competitivo, ou seja, em que possui 

produtos de potencial relevante (Estrela e A). Foram identificados, 

portanto, como prioridades para 2015-2016, a estruturação e 

comunicação das ofertas temáticas de: gastronomia, moda, compras, 

produção cultural, de turismo de eventos e excelência médica. 

 

Figura 57 - Seleção dos segmentos e nichos de mercado prioritários para 2015-2016 
 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 Roteirização considera-se que os roteiros são um instrumento 

funcional de organização dos produtos em ofertas com fins exclusivos 

de comercialização. Funcionam melhor quando estão baseados em 



 

1292  

 

produtos motivadores com grande notoriedade (principal fator de 

atratividade do roteiro) e que são, por sua vez, combinados com os 

demais produtos (B e C - complementares). No caso de Belo Horizonte, 

alguns dos roteiros incluem produtos do entorno com certo grau de 

consolidação no mercado turístico e que são fundamentais para 

ampliar a notoriedade de BH e o poder de atração da região junto a 

mercados de mais longa distância (como os internacionais). Assim 

como os roteiros na cidade, são importantes para induzir o melhor 

aproveitamento dos produtos e atrativos com menor potencial de 

atração. 

 

Considerando estes três formatos em que os produtos de Belo Horizonte 

serão comunicados, constituindo as ofertas turísticas, a tabela abaixo sistematiza as 

intersecções destes modelos de oferta aos produtos prioritários identificados, 

recomendados para o período 2015-2016. Este cruzamento pautará o detalhamento 

do Plano Operacional de Produtos, bem como o conteúdo das ações do Programa 

de Comunicação. 

 

Figura 58 - Estratégia 2015-2016 para os produtos prioritários: Modelos de oferta 
aplicados aos produtos turísticos de Belo Horizonte 
 

Produtos 

Modelos de oferta 

Produtos 
de Belo 

Horizonte 

Segmentos / 
atividades 
temáticas 

Roteiros 

Patrimônios da Humanidade   
 

Instituto Inhotim Arte Contemporânea e Jardim 
Botânico    

Museu de Artes e Ofícios    

Igreja S. Francisco de Assis    

Gastronomia    

Mercado Central    

Dança    

Moda     

Praça da Liberdade    
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Produtos 

Modelos de oferta 

Produtos 
de Belo 

Horizonte 

Segmentos / 
atividades 
temáticas 

Roteiros 

Teatro    

Música    

Parque Nacional da Serra do Cipó    

Museu das Minas e do Metal    

Pampulha    

Memorial de Minas – Vale    

Savassi 
   

Minas Tênis Clube 
   

Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão) 
   

Museu de Ciências Naturais da PUC 
   

Expominas 
   

Museu Giramundo 
   

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte 
(Jardim Zoológico)    

Polos de moda 
   

Museu Histórico Abílio Barreto 
   

Palácio das Artes 
   

Palácio da Liberdade  
   

Espaço TIM UFMG do Conhecimento 
   

Feira de Arte e Artesanato da Afonso Pena 
   

Centro de Artesanato Mineiro (Palácio das Artes) 
   

Design 
   

Museu de Arte da Pampulha 
   

Casa do Baile 
   

Museu de História Natural e Jardim Botânico da 
UFMG    

Parque das Mangabeiras 
   

Bairro de Santa Tereza 
   

Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa) 
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Produtos 

Modelos de oferta 

Produtos 
de Belo 

Horizonte 

Segmentos / 
atividades 
temáticas 

Roteiros 

Mirante do Mangabeiras 
   

Roteiro da Cerveja Artesanal 
   

Grutas e Fazendas 
   

Serras e Vales 
   

Roteiro da Cachaça 
   

Parque da Serra do Curral 
   

Educação e Intercâmbio 
   

Centro de Artesanato do SESC Mineiro 
(CENARTE)    

Centro de Arte Popular Cemig 
   

Praça da Estação - Rui Barbosa 
   

Mãos de Minas 
   

Carnaval de Belo Horizonte    

Arraial de Belô    

Virada Cultural de Belo Horizonte    

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

 

4.2 Estratégia 2015-2016 para os produtos prioritários – diretrizes de 

comunicação e de vendas 

 

 

Outro aspecto importante a ser considerado nas estratégias é a função 

dos produtos e ofertas enquanto conteúdos das atuações especificadas no sistema 

comunicação e de vendas de Belo Horizonte. Na Etapa 4, foram detectadas funções 

básicas da comunicação turística sendo: promoção/divulgação, apoio à 

comercialização e informação turística114. Estas funções se desdobram em um 

sistema de comunicação e de vendas que considerou três níveis de atuação:  

                                            
114

 O apoio à comercialização e de informação turística são os formatos mais próximos da 
comercialização que podem ser praticados pela Belotur. 
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 Atuação Global, que se baseia na comunicação digital e na imprensa 

global (jornal e revistas de grande circulação, especializada em viagens 

e turismo, revistas de companhias aéreas, etc.) para fortalecer o 

posicionamento do destino no mercado turístico nacional e 

internacional. Constitui, portanto, de ações de alcance universal, em 

que não há um mercado-alvo específico, mas são fundamentais para 

criar imagem e posicionar o destino; 

 Atuação Local nos mercados, baseada no sistema PUSH & PULL 

ilustrado e detalhado na Etapa 4, propõe ações de comunicação 

dirigida aos mercados prioritários selecionados, em que se mescla: no 

PUSH, a promoção/divulgação ao trade emissivo e a “comercialização” 

por meio de relacionamento e apoio aos canais intermediários 

(agências, operadores, organizadores de eventos, etc.); no PULL, a 

promoção/divulgação e a “comercialização” diretas ao consumidor final, 

via publicidade e imprensa local. Também por meio da informação 

turística na cidade. São ações que propiciam um melhor 

direcionamento de BH e seus produtos aos mercados potenciais, 

fomentando diretamente a comercialização e o consumo;  

 Atuação Complementar, baseada na comunicação institucional e de 

sensibilização da comunidade. Será desconsiderada neste momento 

por não estar diretamente aplicada aos produtos e ofertas de Belo 

Horizonte. 

 

A aplicação deste modelo de atuação às ofertas identificadas acima para 

os produtos prioritários permite o cruzamento apresentado adiante, em que as 

intersecções convertem-se nas orientações táticas de comunicação e vendas 

recomendadas aos produtos prioritários no período 2015-2016. De maneira inversa, 

essa relação também pautará a definição dos conteúdos para as ações do Plano 

Operacional de Promoção na próxima etapa do trabalho (Etapa 6), especialmente 

dos Programas de Comunicação e de Promoção aos Mercados. 
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Figura 59 - Estratégia 2015-2016 para os produtos prioritários: Sistema de 
comunicação e vendas aplicado aos produtos de Belo Horizonte 
 

Produtos / Ofertas 

Comunicação 
Global 

PUSH PULL 

Comunicação 
digital / 

imprensa 
“global” 

Promoção e 
apoio à 

comercialização 

Publicidade / 
imprensa 

especializada 

Informação 
Turística 
na cidade 

P
ro

d
u

to
s
 p

ri
o
ri
tá

ri
o

s
 

Patrimônios da 
Humanidade     

Instituto Inhotim Arte 
Contemporânea e 
Jardim Botânico 

    

Museu de Artes e 
Ofícios     

Igreja S. Francisco 
de Assis     

Gastronomia     

Mercado Central     

Dança      

Moda      

Praça da Liberdade     

Teatro      

Música      

Parque Nacional da 
Serra do Cipó     

Museu das Minas e 
do Metal     

Pampulha     

Memorial de Minas - 
Vale     

Savassi 
    

Minas Tênis Clube 
    

Estádio Governador 
Magalhães Pinto 
(Mineirão) 

    

Museu de Ciências 
Naturais da PUC     

Expominas 
    

Museu Giramundo 
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Produtos / Ofertas 

Comunicação 
Global 

PUSH PULL 

Comunicação 
digital / 

imprensa 
“global” 

Promoção e 
apoio à 

comercialização 

Publicidade / 
imprensa 

especializada 

Informação 
Turística 
na cidade 

Fundação Zoo-
Botânica de Belo 
Horizonte (Jardim 
Zoológico) 

    

Polos de moda 
    

Museu Histórico 
Abílio Barreto     

Palácio das Artes 
    

Palácio da Liberdade  
    

Espaço TIM UFMG 
do Conhecimento     

Feira de Arte e 
Artesanato da Afonso 
Pena 

    

Centro de Artesanato 
Mineiro (Palácio das 
Artes) 

    

Design 
    

Museu de Arte da 
Pampulha     

Casa do Baile 
    

Museu de História 
Natural e Jardim 
Botânico 

    

Parque das 
Mangabeiras     

Bairro de Santa 
Tereza     

Praça Israel Pinheiro 
(Praça do Papa)     

Mirante do 
Mangabeiras     

Roteiro da Cerveja 
Artesanal     

Grutas e Fazendas 
    

Serras e Vales 
    

Roteiro da Cachaça 
    

Parque da Serra do 
Curral     
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Produtos / Ofertas 

Comunicação 
Global 

PUSH PULL 

Comunicação 
digital / 

imprensa 
“global” 

Promoção e 
apoio à 

comercialização 

Publicidade / 
imprensa 

especializada 

Informação 
Turística 
na cidade 

Educação e 
Intercâmbio     

Centro de Artesanato 
do SESC Mineiro 
(CENARTE) 

    

Centro de Arte 
Popular Cemig     

Praça da Estação - 
Rui Barbosa     

Mãos de Minas 
    

 

Carnaval de Belo 
Horizonte     

Arraial de Belô 
    

Virada Cultural de 
Belo Horizonte     

S
e

g
m

e
n
to

s
 /
 a

ti
v
id

a
d

e
s
 

Gastronomia     

Moda     

Compras     

Produção cultural 
  

  

Turismo de Eventos  
  

  

Excelência médica 
  

  

R
o

te
ir
o

s
 Roteiros em Belo 

Horizonte   
  

Roteiros Belo 
Horizonte + Entorno   

  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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4.3 Estratégia 2015-2016 para os produtos prioritários - portfólio de produtos e 

mercados 

 

 

A partir do portfólio de produtos e mercados da etapa anterior e utilizando 

a mesma metodologia, foram estabelecidas prioridades os produtos de Belo 

Horizonte que serão levados para diferentes mercados, relacionando os segmentos 

com os grupos de mercados identificados.  

São três níveis de prioridade, representados por estrelas, em que: 

 - Baixa Prioridade 

 - Média Prioridade 

 - Alta Prioridade 

 

Figura 60 - Estratégia 2015-2016 para os produtos prioritários: Portfólio de Produtos 
x Mercados 
 

Produtos / Ofertas 

Mercados 

Internacional Nacional Regional Especializado 

P
ro

d
u

to
s
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ri
o
ri
tá

ri
o

s
 

Patrimônios da 
Humanidade 

    

Instituto Inhotim Arte 
Contemporânea e Jardim 
Botânico 

    

Museu de Artes e Ofícios     

Igreja S. Francisco de 
Assis 

    

Gastronomia     

Mercado Central     

Dança     

Moda      

Praça da Liberdade     

Teatro      
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Produtos / Ofertas 

Mercados 

Internacional Nacional Regional Especializado 

Música (produção, 
artistas, identidade 
musical) 

    

Parque Nacional da Serra 
do Cipó 

    

Museu das Minas e do 
Metal 

    

Pampulha     

Memorial de Minas - Vale     

Savassi     

Minas Tênis Clube     

Estádio Governador 
Magalhães Pinto 
(Mineirão) 

    

Museu de Ciências 
Naturais da PUC 

    

Expominas     

Museu Giramundo     

Fundação Zoo-Botânica 
de Belo Horizonte (Jardim 
Zoológico) 

    

Polos de moda     

Museu Histórico Abílio 
Barreto 

    

Palácio das Artes     

Palácio da Liberdade     

Espaço TIM UFMG do 
Conhecimento 

    

Feira de Arte e 
Artesanato da Afonso 
Pena 

    

Centro de Artesanato 
Mineiro (Palácio das 
Artes) 

    

Design     
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Produtos / Ofertas 

Mercados 

Internacional Nacional Regional Especializado 

Museu de Arte da 
Pampulha 

    

Casa do Baile     

Museu de História Natural 
e Jardim Botânico da 
UFMG 

    

Parque das Mangabeiras     

Bairro de Santa Tereza     

Praça Israel Pinheiro 
(Praça do Papa) 

    

Mirante do Mangabeiras     

Roteiro da Cerveja 
Artesanal 

    

Grutas e Fazendas      

Serras e Vales     

Roteiro da Cachaça     

Parque da Serra do 
Curral 

    

Educação e Intercâmbio     

Centro de Artesanato do 
SESC Mineiro 
(CENARTE) 

    

Centro de Arte Popular 
Cemig 

    

Praça da Estação - Rui 
Barbosa  

    

Mãos de Minas     

 

Carnaval de Belo 
Horizonte  

   

Arraial de Belô 
 

   

Virada Cultural de Belo 
Horizonte  

 
  

S
e
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m

e
n
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s
 /
 

a
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v
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e
s
 Gastronomia     

Moda     

Compras     
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Produtos / Ofertas 

Mercados 

Internacional Nacional Regional Especializado 

Produção cultural     

Turismo de Eventos 
(MICE) 

    

Excelência médica     

R
o

te
ir
o

s
 Roteiros em Belo 

Horizonte 
    

Roteiros Belo Horizonte + 
Entorno 

    

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 



 

 1303 

 

5 AS TÁTICAS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS 
PRIORITÁRIOS 

 

 

 As estratégias para os produtos prioritários se consolidam em táticas de 

marketing no Plano Operacional de Produtos, com a formulação objetiva de 

programas, projetos e ações aplicadas à estruturação de ofertas competitivas que 

serão comunicadas por meio das ações de divulgação, promoção, relacionamento e 

comercialização115, em função das potencialidades observadas no contexto dos 

produtos prioritários.  

Neste relatório, o Plano Operacional de Produtos estabelecido na etapa 

anterior (Etapa 4) é retomado. Os dois programas e seus projetos, bem como suas 

ações, foram revisados e, para cada uma delas, foram detectados as fontes de 

recurso e os atores envolvidos116. 

Observa-se, porém, que será por meio da implementação de todo o Plano 

Operacional, especialmente das ações de aproximação direta com os mercados 

previstas no Plano Operacional de Promoção, que os objetivos e metas para Belo 

Horizonte e para os produtos, segmentos e regiões, serão alcançados.  

 

 

5.1 O plano operacional de produtos para o turismo de Belo Horizonte 

 

 

O Plano Operacional de Produtos foi estruturado em 2 Programas: 

 O Programa de Turismo de Lazer e Compras; 

 O Programa de Negócios e Eventos.  

 

O P1. - Programa de Turismo de Lazer e Compras tem o objetivo de 

organizar e apoiar a estruturação de ofertas competitivas de lazer e de compras, as 

quais serão comunicadas ao trade especializado e a todos os públicos de 

consumidor final, independente da motivação principal da viagem, já que são as 

                                            
115

 As ações de divulgação, promoção, relacionamento e comercialização estão detalhadas no Plano 
Operacional de Promoção. Assim como o Plano Operacional de Produtos, o PO de Promoção  foi 
elaborado na Etapa 4 e é detalhado na Etapa 6. 
116

 Observa-se que o detalhamento completo destas ações será realizado na próxima etapa (Etapa 
6), conforme previsto no TR. 
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atividades base para o aumento da estadia do turista na cidade, a partir do melhor 

aproveitamento dos produtos prioritários. 

A estrutura e o conteúdo do Programa têm como alicerce o trabalho de 

roteirização e estruturação de ofertas temáticas que já vem sendo desenvolvido pela 

Belotur. Este trabalho tem como principal objetivo fomentar a estruturação destes 

roteiros e produtos temáticos (segmentos) pelas empresas de receptivo, agregando 

valor por meio de serviços especializados e, posteriormente, apoiar sua 

comercialização em formato de pacotes, por meio das atuações junto aos 

operadores e agentes de viagem dos mercados. Portanto, para seu detalhamento 

enquanto ação de marketing considera-se apenas os atores e as fontes de recurso 

que estão envolvidos nesse processo (de comunicação e de comercialização).  

O Programa foi subdividido em três subprogramas: 

 O S.1 Subprograma de Produtos de Lazer na Cidade é composto 

pelos projetos dos roteiros, rotas e ofertas temáticas de lazer 

organizadas a partir dos produtos turísticos e dos serviços localizados 

exclusivamente em Belo Horizonte. Ao conjunto que já foi previsto pela 

Belotur, foi agregado ainda uma nova proposta de projeto para ser 

desenvolvida (o PJ3117), em observação aos produtos e segmentos 

prioritários que não estavam contemplados. Trata-se da Oferta 

Artístico-Cultural.  

 

O subprograma constitui-se, portanto, pelos seguintes projetos e ações: 

 
Tabela 161 - Táticas 2015-2016 para os produtos prioritários: S.1 Subprograma de 
produtos de lazer na cidade – projetos, ações, atores envolvidos e fontes de recurso 
 

S.1 SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL ATORES ENVOLVIDOS 
FONTE DE 
RECURSO 

PJ.1 - ROTEIROS TURÍSTICOS NA CIDADE 

A1. Roteiro 
“Pampulha: o início de 
Niemeyer” e rotas 
associadas 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

                                            
117

 Revisado e reformulado neste relatório. 
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S.1 SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL ATORES ENVOLVIDOS 
FONTE DE 
RECURSO 

A1. Roteiro 
“Pampulha: marco do 
modernismo (e o 
início de Niemeyer)” e 
rotas associadas 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A2. Roteiro 
“Liberdade: Do Poder 
Político à Cultura” 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A3. Roteiro Sínteses 
de Minas 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A4. Roteiro 
Arquitetônico  

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A5. Roteiro Horizontes 
da Cidade e rotas 
associadas 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A6. Roteiro “Belo 
Horizonte VerDe 
Perto” / Rota de 
Parques 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A7. Belo Horizonte “A 
pé” ou “em Bicicleta” 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A8. Roteiro do Futebol 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A9. Ofícios de Minas 
(Revitalização para 
Corredor Cultural) 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A10. Roteiro de 
Museus  

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 
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S.1 SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL ATORES ENVOLVIDOS 
FONTE DE 
RECURSO 

A11. Roteiro Religioso  2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A12. Roteiro 
Cemiterial 

2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

PJ.2 - OFERTA GASTRONÔMICA: BELO HORIZONTE, A SÍNTESE DA GASTRONOMIA DE 
MINAS GERAIS 

A14. Rota das 
Cachaças Artesanais 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A15. Rota das 
Cervejas Artesanais 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A16. Rota dos Bares 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A17. Rota dos Cafés 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A18. Rota da Comida 
Típica 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A19. Rota Noturna (By 
night) 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A20. Rota dos 
Mercados 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 
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PJ. 3 – OFERTA ARTÍSTICO-CULTURAL: BELO HORIZONTE, ARTE E CRIATIVIDADE DO 
BRASIL 

A21. Rota das Artes 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A22. Calendário de 
eventos culturais e de 
entretenimento 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A23. Belo Horizonte, E 
se chover? 

2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
 
 

 O S.2 Subprograma de Produtos de Compras compõe-se pelas 

ofertas do segmento de compras, que poderão ser dirigidas não só aos 

turistas de lazer como também aos públicos especializados de negócios. 

Neste caso, consideram-se as atividades de compras no atacado. 

 
Tabela 162 - Táticas 2015-2016 para os produtos prioritários: S.2 Subprograma de 
produtos de compras – projetos, ações, atores envolvidos e fontes de recurso 
 

S.2 SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE COMPRAS 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL Atores Envolvidos 
Fonte de 
Recurso 

PJ.4 - OFERTAS DA MODA MINEIRA 

A24. Distrito da Moda 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

PJ.5 - OFERTAS DE COMPRAS 

A25. Rota Popular 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A26. Rota das Feiras 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 
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S.2 SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE COMPRAS 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL Atores Envolvidos 
Fonte de 
Recurso 

A27. Rota dos Centros 
Comerciais 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A28. Rota Moveleira 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A29. Rota de Luxo 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A30. Rota dos 
Artesanatos 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

 S.3 Subprograma de Roteiros Integrados considera os projetos de 

roteiros que integram os produtos, atrativos e serviços de Belo 

Horizonte e das cidades do entorno (definindo-se prioritariamente as 

atrações turísticas em um raio de 100Km da capital). 

 

Tabela 163 - Táticas 2015-2016 para os produtos prioritários: S.3 Subprograma de 
roteiros integrados – projetos, ações, atores envolvidos e fontes de recurso 
 

S.3 SUBPROGRAMA DE ROTEIROS INTEGRADOS 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL Atores Envolvidos 
Fonte de 
Recurso 

PJ. 6 - ROTEIROS TURÍSTICOS BH + ENTORNO 

A31. Roteiro “As Três 
Capitais de Minas” 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Secretarias de Turismo 
das cidades do entorno. 
Receptivos BH; 
Receptivos locais nas 
cidades do entorno; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A32. Roteiro “Da 
Tradição ao 
Contemporâneo” 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Secretarias de Turismo 
das cidades do entorno; 
Receptivos BH; 

Belotur 
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S.3 SUBPROGRAMA DE ROTEIROS INTEGRADOS 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL Atores Envolvidos 
Fonte de 
Recurso 

Receptivos locais nas 
cidades do entorno; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

A33.Roteiro “Belo 
Horizonte VerDe Perto” 
/ Rota de Aventura 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Sec. de Turismo cidades 
do entorno; 
Receptivos BH; 
Receptivos locais nas 
cidades do entorno; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

O P.2 - Programa de Turismo de Negócios e Eventos118 objetiva 

organizar e dar suporte à estruturação de ofertas competitivas de negócios e de 

eventos que serão comunicados especialmente ao trade especializado. Baseia-se 

nos desdobramentos e no suporte ao atual Programa de Turismo de Negócios e 

Eventos (antiga “Rede de Turismo de Negócios e Eventos”). 

O Programa subdivide-se em dois subprogramas: 

 S.4 - Subprograma de Produtos de Negócios e de Eventos que 

propõe projetos para o incremento da oferta nos segmentos de eventos 

e de negócios, base do conteúdo para as ações de comunicação 

dirigidas ao setor. Observa-se que o segmento de negócios é tratado 

com ênfase para os eventos corporativos e de incentivo (nicho do 

segmento de negócios em que é possível motivar para a escolha do 

destino). 

 

  

                                            
118

 Observa-se que, apesar da nomenclatura, é preciso manter o discernimento técnico sobre as 
ofertas e atuações sobre os segmentos de negócios e de eventos, conforme dinâmicas demonstradas 
na Tabela 1, apresentada no início do documento.  
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Tabela 162 - Táticas 2015-2016 para os produtos prioritários: S.4 Subprograma de 
produtos de negócios e eventos – projetos, ações, atores envolvidos e fontes de 
recurso 
 

S.4 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE NEGÓCIOS E DE EVENTOS 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL Atores Envolvidos 
Fonte de 
Recurso 

PJ.7 - OFERTA PARA EVENTOS E INCENTIVO 

A34. Acompanhamento 
da implantação do novo 
Centro de Convenções 
de Belo Horizonte e de 
novos equipamentos 
para eventos públicos e 
privados 

2015-2016 DRPD 

Prefeitura de Belo 
Horizonte; 
Belotur; 
Governo de MG; 
Mtur 

Belotur 

A35. Implantação / 
operacionalização da 
agenda integrada dos 
espaços de eventos (por 
porte e perfil) 

2015-2016 DRPT 

Belotur; BHC&VB; 
Provedores de serviços   
públicos e privados; 
Empresas privadas locais 
na área de hotelaria, 
centros de eventos, 
esportes e outros 
espaços participantes do 
Programa de Negócios e 
Eventos; Entidades 
representativas do setor: 
ABEOC-MG, ABIH-MG, 
BHCVB, SETES. 

Belotur; 
 

A36. Roteirização para 
programas de visitas 
técnicas de inspeção 
 

2015-2016 DRPT 

Belotur; SETES MG; 
BHCVB; ABEOC; ABIH; 
Receptivos ABAV; 
Empresas públicas e 
privadas locais na área 
de hotelaria, centros de 
eventos, esportes e 
outros espaços 
participantes do 
Programa de Negócios e 
Eventos. 

Belotur; 
BHC&VB 

A37. Organização da 
oferta para programas 
de incentivo  

2015-2016 DRPT 

Belotur; SETES/MG; 
BHC&VB; 
ABIH; Receptivo ABAV; 
ABRACORP. 

Belotur; 
SETES; 
PBH 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

 S.5 - Subprograma de Suporte à Captação de Eventos prevê 

projetos e ações que darão suporte à comunicação para captação de 

eventos para Belo Horizonte, especialmente de eventos técnico-

científicos e esportivos. 
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Tabela 163 - Táticas 2015-2016 para os produtos prioritários: S.5 Subprograma de 
suporte à captação de eventos – projetos, ações, atores envolvidos e fontes de 
recursos 
 

S.5 – SUBPROGRAMA DE SUPORTE À CAPTAÇÃO DE EVENTOS 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL Atores Envolvidos 
Fonte de 
Recurso 

PJ.8 – GRUPO DE CAPTAÇÃO DE EVENTOS 

A38. Prospecção de 
oportunidades para 
captação  

2015-2016 DRPT 

Belotur; BHC&VB; 
Fundação Municipal de 
Cultura; Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Econômico; Secretaria 
Municipal de Relações 
Internacionais; SETES / 
MG; Embratur; 
Entidades e 
associações de classe, 
empresas, instituições 
de ensino, esportivas, 
culturais e outros 
possíveis parceiros de 
captação. 

Belotur; 
SETES; 
Recursos 
privados; 
EMBRATUR 

A39.Monitoramento 
da oferta de espaços 
para eventos: 
capacidade, 
ocupação e 
sazonalidade. 

2015-2016 DRPT 

Belotur; 
BHC&VB; 
Empresas e espaços de 
eventos 

Belotur 

A40. Levantamento 
e monitoramento 
dos serviços 
fornecedores 

2015-2016 DRPT 

Belotur; BHC&VB; 
ABEOC MG; ABRASEL;  

Receptivos da 
ABAV/MG; Gestores dos 
Espaços para eventos. 

Belotur 
 

A41. Fórum 
municipal de 
captação de eventos 

2015-2016 DRPT 

Belotur; BHC&VB; 
Municipal de Cultura; 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento 
Econômico; Secretaria 
Municipal de Relações 
Internacionais; Outros 
possíveis parceiros de 
captação; SETES / MG; 
ABEOC; ABIH 

Belotur; 
BHC&VB 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O novo Plano de Marketing para o turismo de Belo Horizonte vem 

chegando ao estágio final de planejamento. No que diz respeito às ações 

estratégicas que deverão ser implementadas nos próximos anos, o trabalho 

envolveu as seguintes atividades antecedentes: 

 Na Etapa 3, foi realizado um amplo estudo das políticas públicas 

vigentes, bem como dos programas e projetos planejados e/ou em 

curso, tanto em âmbito federal e estadual, como municipal, incluindo 

principalmente o plano de trabalho da Belotur para o ano de 2014. A 

estrutura operacional do Plano Horizonte foi resgatada, tendo sido a 

referência para a leitura, o mapeamento e a sistematização de todas as 

ações detectadas; 

 Posteriormente, nas duas etapas subsequentes (4 e 5), foi elaborado o 

conjunto de diretrizes estratégicas e operacionais para o destino e para 

os seus produtos prioritários respectivamente, abrangendo propostas 

concretas de atuação para os próximos dois anos (2015-2016). Para 

que os objetivos definidos sejam alcançados, foram desenhados dois 

Planos Operacionais, sendo um de Produtos e um de Promoção, que 

abordaram 7 programas regulares, com 18 subprogramas, 41 projetos 

e 112 ações; e mais 1 programa de reserva conjuntural. Focando na 

oportunidade dos Jogos Olímpicos Rio 2016, foram estabelecidos 

então mais 4 subprogramas, 9 projetos e 22 ações especiais dirigidas 

ao melhor aproveitamento deste evento no contexto do turismo de Belo 

Horizonte.  

 

Dando continuidade a esse processo de trabalho, a sexta etapa, objeto 

deste relatório, consiste na elaboração das orientações técnicas e dos 

detalhamentos necessárias para a implantação adequada de todos os programas e 

subprogramas, projetos e ações definidos, configurando-se como um importante 

instrumento para as diretorias e gerências da Belotur e também um manual de 

consulta para suas equipes técnicas. 
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Seguindo o Termo de Referência que orienta esse projeto, o relatório 

desta etapa foi desenvolvido nas seguintes atividades: 

1. Retomada dos pressupostos e fundamentos do Plano Operacional, 

abordados na Etapa4, especialmente sobre os conceitos 

metodológicos inerentes à sua estrutura; 

2. Recompilação dos Programas de produto e de promoção e seus 

respectivos subprogramas, projetos e ações, com o intuito de 

consolidar as orientações gerais pertinentes para implementação dos 

seus respectivos subprogramas e projetos; 

3. Elaboração das fichas técnicas das ações, em que cada uma das 134 

propostas de atuação foi devidamente detalhada quanto aos seguintes 

itens:  

 Descrição da ação;  

 Objetivos específicos da ação;  

 Passos de execução;  

 Atores envolvidos;  

 Necessidades financeiras para o período (2015 e 2016); 

 Fontes de recursos;  

 Indicadores de acompanhamento e resultados para a ação; 

 Prazo. 

  

Esta Etapa incluiu ainda, entre os dias 21 e 22 de agosto, reuniões entre 

a equipe consultora e cada uma das diretorias da Belotur para alinhar as atuações 

em curso e as novas propostas do Plano de Marketing.  

Com a aprovação deste detalhamento foi consolidado e entregue a 

Belotur um cronograma de implantação, com a sistematização dos investimentos 

anuais de marketing e promoção, considerando: um escopo ideal de recursos para 

garantir a melhor implementação dos projetos e ações definidas; as prioridades 

orçamentários (de acordo com o orçamento da Belotur aprovado para 2015); bem 

como as atuações por diretoria. 
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1 DOS CONCEITOS E FUNDAMENTOS PARA A 
OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE 
MARKETING 

 

 

O Plano de Ações Estratégicas de Marketing se concretiza no Plano 

Operacional, considerado no conjunto de suas duas vertentes: de Produtos e de 

Promoção. 

Em suma, esta etapa é uma forma de organizar “o que temos que fazer” 

para alcançar os objetivos que foram estabelecidos. A partir de seu detalhamento 

respondemos “como temos que fazer”, visando o melhor aproveitamento das 

potencialidades do destino, a maximização do retorno sobre o investimento em 

marketing e promoção e a implementação coerente das diretrizes estratégicas que 

foram decididas nas etapas anteriores.  

Existem, portanto, dois fundamentos essenciais que foram levados em 

consideração na definição e no detalhamento operacional dos programas de 

marketing, bem como em sua operacionalização: 

 As estratégias para Belo Horizonte e seus produtos prioritários, 

definidas na Etapa 4 e complementadas na Etapa 5, que devem ajudar 

a Belotur a tomar decisões e estabelecer prioridades em cenários de 

recursos limitados (“O que queremos ter” no longo e no médio prazo; 

“O que vamos promover” no curto prazo); 

 O constante monitoramento da implantação e dos resultados, por meio 

dos indicadores estabelecidos na Etapa 4 e nas Fichas das Ações 

disponíveis neste relatório. 

 

Conforme já foi abordado nas etapas anteriores, o Plano Operacional tem 

como pressuposto a implementação integral do modelo de comunicação 

estabelecido119. Ou seja, cada ação a ser executada tem um papel concreto (“cada o 

quê tem o seu por quê”) para implementação da estratégia de marketing definida, 

mas é a soma de todas que permitirá alcançar os objetivos gerais e específicos para 

o turismo de Belo Horizonte, a medida que gera um processo de comunicação 

                                            
119

 O modelo abrange todo o escopo de estratégias disponíveis nos capítulos 3, 4 e 5 do Relatório do 
Produto 4. 
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estratégica integrada junto aos mercados alvo prioritários e aos públicos de 

interesse. 

Nesse sentido, o trabalho de planejamento executado nas etapas 

anteriores utilizou-se de uma série de processos e ferramentas como por exemplo o 

portfólio de produtos, a grade de segmentos e atividades motivacionais, o portfólio 

de produtos x mercados, o sistema de comunicação, o mapa de posicionamento, 

etc., que estabeleceram diretrizes e prioridades (pressuposto de um planejamento 

estratégico) e visam facilitar e orientar as tomadas de decisões cotidianas dos 

gestores e técnicos que irão conduzir a operacionalização das atuações 

estabelecidas pelo Plano de Marketing pelos próximos anos. 

Assim, o Plano deve ser um guia e um documento de consulta na 

Belotur. Recomenda-se que a Empresa, por meio de seu corpo técnico, desenvolva 

um fluxo detalhado das ações propostas, especialmente daquelas que serão 

incorporadas aos seus planejamentos anuais, a fim de organizar e integrar o 

processo de trabalho entre suas áreas e com demais atores e parceiros. 

 Sob o ponto de vista metodológico, o Plano Operacional se estrutura da 

seguinte forma: 

 

Figura 61 - Estrutura do Plano Operacional de Promoção 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

  

PROGRAMA PROGRAMA... 

SUBPROGRAMA 
SUBPROGRAMA..

. 

PROJETO PROJETO PROJETO... 

AÇÃO AÇÃO ... 
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PROGRAMA: 

Os programas são os eixos de operacionalização do Plano de Marketing, 

sob os quais as diferentes frentes de atuação foram planejadas. Constitui-se de um 

conjunto de projetos e ações que pretendem modificar aspectos da realidade atual 

(em observação ao que foi diagnosticado) e que serão pertinentes a um público 

específico que se pretende atingir, conforme as estratégias de marketing. Há, então, 

duas ideias centrais na constituição de um programa: a mudança pretendida e o 

público-alvo dos projetos e ações. 

 

SUBPROGRAMA: 

Os programas podem ser desdobrados em subprogramas que, por sua 

vez, pressupõem um conjunto de atuações previamente planejadas dentro de um 

foco específico de mudança e/ou um público especializado no âmbito do programa 

pertinente. 

 

PROJETO: 

Os projetos são propostas mais concretas de atuação, que permitem 

dividir a gestão do programa ou subprograma. É onde começa a se estruturar o 

plano de ações propriamente dito, ficando mais evidente as atribuições e relações 

entre as equipes técnicas envolvidas para se atingir os resultados esperados. 

 

AÇÃO: 

As ações correspondem aos esforços específicos necessários para o 

cumprimento adequado dos projetos e, por consequência, dos subprogramas e 

programas a que estão relacionadas. Algumas vezes as ações precisam ser 

cumpridas em mais de um procedimento que, por sua vez, correspondem às 

práticas diárias e ao trabalho das equipes técnicas da Belotur e/ou de articulação 

junto a seus parceiros.  

Assim como o Plano, cada uma das ações deverão ser monitoradas e 

avaliadas para que a empresa aprenda cada vez mais a usar melhores suas 

ferramentas. A execução das ações e, consequentemente o monitoramento e 

controle das mesmas deve ter início imediato, após o término da elaboração do 

plano. Por isso, para cada uma foram estabelecidos indicadores específicos de 

controle, diferenciando esforço de resultado. Este trabalho demanda a elaboração 
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ou a reformulação de relatórios analíticos por parte das equipes responsáveis e 

devem, quando pertinente, levar a aplicação de ações corretivas. 

Ao mesmo tempo, os resultados gerais também devem ser mensurados e 

monitorados, a fim de que se possa fazer uma avaliação mais ampla da implantação 

e, periodicamente, os devidos aprimoramentos. O próprio Plano Operacional permite 

esse processo de trabalho a medida que estabelece, em seu Programa Observatório 

do Turismo, ações que retomam os indicadores de resultados estabelecidos na 

Etapa 4120. Desta forma, estabelecendo-se um processo de implementação e gestão 

do planejamento, poderão ser feitas atualizações e aprimoramentos programados a 

fim de que o planejamento se atualize continuamente e possa ter seguimento após o 

período 2015-2016, propiciando resultado de mais longo prazo. 

 

Portanto, destaca-se: 

 

O Plano Estratégico deve ser um documento vivo, em constante 

discussão e atualização na Belotur. 

Sua implementação é um processo contínuo de planejamento, execução 

e avaliação dos programas, dos projetos e ações de comunicação e de apoio à 

comercialização do destino e de seus produtos, coordenados e mensuráveis ao 

longo do tempo, dirigidos aos consumidores potenciais e atuais e seus 

intermediários; à comunidade; ao trade belo-horizontino e aos parceiros 

institucionais, bem como outros públicos relevantes que foram identificados, internos 

e externos, com metas de gerar retorno financeiro para a cidade e sua população 

(receita turística) no curto prazo, mas também para posicionar o destino e construir 

uma marca de longo prazo e de valor, de acordo com os objetivos e metas. 

Por meio de um trabalho permanente e estrategicamente orientado de 

fomento à atividade turística, será possível, ao longo do tempo, ampliar a cadeia de 

valor mobilizada pelo setor, gerando outros impactos positivos para Belo Horizonte 

como mais empregos diretos e indiretos, orgulho do cidadão, maior qualidade de 

vida. 

 

                                            
120

 Capítulo 6.1.3. Indicadores de acompanhamento. 
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2 AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 
OPERACIONAL DE PRODUTOS 

 

 

A primeira vertente do Plano Operacional, a de Produtos, propõe um 

trabalho de estruturação de ofertas, a partir do qual os produtos identificados no 

Plano de Marketing são organizados e dispostos em formatos pertinentes à sua 

comercialização, visando o melhor aproveitamento das potencialidades de Belo 

Horizonte. 

O Plano Operacional de Produtos foi então estruturado em 2 Programas, 

em função das principais propostas de viagem que a cidade oferta: 

 O Programa de Turismo de Lazer e Compras; 

 O Programa de Negócios e Eventos, que pretende organizar .  

 

Ao longo deste capítulo, os dois programas e seus respectivos 

subprogramas e projetos foram recopilados e detalhados, a fim de que se possa 

garantir o melhor entendimento do que se propõem, orientando o trabalho das 

equipes responsáveis.  

 

 

2.1 Orientações para a implementação do programa de turismo de lazer e 

compras 

 

O P1. - Programa de Turismo de Lazer e Compras tem o objetivo de 

organizar e apoiar a estruturação de ofertas competitivas para o mercado de turismo 

de lazer e de compras. 

A estrutura e o conteúdo do Programa têm como alicerce o trabalho de 

roteirização e estruturação de ofertas temáticas que já vem sendo desenvolvido pela 

Belotur. Este trabalho e, consequentemente, o Programa, tem como principal 

objetivo fomentar a estruturação de roteiros e produtos temáticos (ofertas baseadas 

em atividades específicas / segmentos) pelas empresas de receptivo, agregando 

valor por meio de serviços especializados e, posteriormente, apoiar sua 
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comercialização em formato de pacotes, por meio das atuações junto aos 

operadores e agentes de viagem dos mercados121. 

Conforme consta em documento fornecido pela própria equipe da Belotur, 

em observação ao conceito adotado pelo Ministério do Turismo, a roteirização 

turística é “o processo que visa propor, aos diversos atores envolvidos com o 

turismo, orientações para a constituição dos roteiros turísticos. Essas orientações 

vão auxiliar na integração e organização de atrativos, equipamentos, serviços 

turísticos e infraestrutura de apoio do turismo, resultando na consolidação dos 

produtos de uma determinada região”.  

Todos os roteiros e ofertas podem ser realizadas no modo autoguiado, 

devendo a Belotur dispor de uma proposta estruturada neste formato, para ser 

diretamente ofertado ao turista, independente da motivação principal da viagem, já 

que são as atividades base para o aumento da estadia do turista na cidade. 

Entretanto, o principal objetivo deste programa é fomentar a oferta destes 

roteiros e ofertas pelas empresas de receptivo agregando valor por meio destes 

serviços e, posteriormente, por meio das atuações junto aos operadores e agentes 

de viagem dos mercados, apoiar sua comercialização em formato de pacotes.  

O Programa foi subdividido em três subprogramas que se especificam por 

abrangência territorial dos roteiros e ofertas ou por mercado de viagens a que se 

relaciona. 

O S1 Subprograma de Produtos de lazer na cidade foca na 

estruturação de ofertas dirigidas ao mercado de viagens de lazer, a partir dos 

principais atrativos e produtos exclusivos de Belo Horizonte, em formatos de roteiros 

ou ofertas temáticas que destacam os segmentos de atividades prioritárias. Está 

constituído por 3 projetos: PJ.1 - Roteiros turísticos na cidade; PJ.2 - Oferta 

Gastronômica: Belo Horizonte, a síntese da Gastronomia de Minas Gerais; PJ. 

3 – Oferta artístico-cultural: Belo Horizonte, Arte e Criatividade do Brasil.O S.2 

Subprograma de Produtos de Compras compõe-se pelas ofertas do segmento de 

compras, que poderão ser dirigidas não só ao mercado de lazer como também aos 

públicos especializados de negócios, voltado para compras no atacado que 

mobilizam principalmente os mercados intraestaduais. Baseia-se em setores em que 

os produtos de Belo Horizonte são destaque por sua diferenciação e criatividade, 

                                            
121

Estas ações diretas ao mercado estão previstas no Plano Operacional de Promoção.  
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atrativas à diferentes perfis de públicos. Compõem-se por dois projetos, sendo: PJ.4 

- Ofertas da Moda Mineira; PJ.5 - Ofertas de Compras. 

O S.3 Subprograma de Roteiros Integrados é uma versão do S.1. mas 

que considera propostas de roteiros que integram os produtos, atrativos e serviços 

de Belo Horizonte e das cidades do entorno (definindo-se um raio de 100Km), 

maximizando o potencial de atração da cidade junto à mercados de mais longa 

distância, especialmente internacionais. Compõe-se de apenas um projeto, sendo: 

PJ. 6 - Roteiros Turísticos BH + entorno. Sua implementação deverá abranger 

parcerias com os destinos e gestores do entorno, mas este trabalho deve ser 

liderado pela Belotur, prezando pela utilização dos serviços turísticos da cidade. 

 

P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.1 - Roteiros 
turísticos na cidade  

A1. Roteiro “Pampulha: marco do 
modernismo (e o início de Niemeyer)” 
e rotas associadas 

DRMK DRPT; DRPD 

A2. Roteiro “Liberdade: Do Poder 
Político à Cultura” 

DRMK DRPT; DRPD 

A3. Roteiro Sínteses de Minas DRMK DRPT; DRPD 

A4. Roteiro Arquitetônico  DRMK DRPT; DRPD 

A5. Roteiro Horizontes da Cidade e 
rotas associadas 

DRMK DRPT; DRPD 

A6. Roteiro “Belo Horizonte Ver De 
Perto” / Rota de Parques 

DRMK DRPT; DRPD 

A7. Belo Horizonte “A pé” ou “em 
Bicicleta” 

DRMK DRPT; DRPD 

A8. Roteiro do Futebol DRMK DRPT; DRPD 

A9. Ofícios de Minas (Revitalização 
para Corredor Cultural) 

DRMK DRPT; DRPD 

A10. Roteiro de Museus  DRMK DRPT; DRPD 

A11. Roteiro Religioso  DRMK DRPT; DRPD 

A12. Roteiro Cemiterial DRMK DRPT; DRPD 

A13. Roteiro Infantil DRMK DRPT; DRPD 

PJ.2 - Oferta A14. Rota das Cachaças Artesanais DRMK DRPT; DRPD 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

Gastronômica: Belo 
Horizonte, a síntese 
da Gastronomia de 
Minas Gerais 
 

A15. Rota das Cervejas Artesanais DRMK DRPT; DRPD 

A16. Rota dos Bares DRMK DRPT; DRPD 

A17. Rota dos Cafés DRMK DRPT; DRPD 

A18. Rota da Comida Típica DRMK DRPT; DRPD 

A19. Rota Noturna (By night) DRMK DRPT; DRPD 

A20. Rota dos Mercados DRMK DRPT; DRPD 

PJ. 3 – Oferta 
artístico-cultural: 
Belo Horizonte, Arte 
e Criatividade do 
Brasil 

A21. Rota das Artes DRMK DRPT; DRPD 

A22. Calendário de eventos culturais e 
de entretenimento 

DRMK 
DRPT/ ASCOM / 

DROE  

A23. Belo Horizonte, E se chover? DRMK DRPT; DRPD 

S.2 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE COMPRAS 

PJ.4 - Ofertas da 
Moda Mineira  

A24. Distrito da Moda DRMK DRPT; DRPD 

PJ.5 - Ofertas de 
Compras 

A25. Rota Popular DRMK DRPT; DRPD 

A26. Rota das Feiras DRMK DRPT; DRPD 

A27. Rota dos Centros Comerciais DRMK DRPT; DRPD 

A28. Rota Moveleira  DRMK DRPT; DRPD 

A29. Rota de Luxo DRMK DRPT; DRPD 

A30. Rota dos Artesanatos DRMK DRPT; DRPD 

S.3 - SUBPROGRAMA DE ROTEIROS INTEGRADOS  

PJ. 6 - Roteiros 
Turísticos BH + 
entorno 

A31. Roteiro “As Três Capitais de 
Minas” 

DRMK DRPT; DRPD 

A32. Roteiro “Da Tradição ao 
Contemporâneo” 

DRMK DRPT; DRPD 

A33.Roteiro “Belo Horizonte VerDe 
Perto” / Rota de Aventura 

DRMK DRPT; DRPD 
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2.1.1 FICHAS TÉCNICAS DAS AÇÕES DO P1. PROGRAMA DE TURISMO DE 

LAZER E COMPRAS 

 

 

As fichas técnicas deste programa foram elaboradas a partir de um 

exercício de integração entre as orientações do Plano de Marketing sobre os 

produtos e os segmentos, e as diretrizes técnicas dos roteiros e ofertas em 

elaboração e implementação pela Diretoria de Marketing da Belotur.  

Observa-se que as propostas e, consequentemente, as metodologias 

empregadas na execução de ambos os trabalhos são diferentes. O próprio escopo 

de atrativos abordado pela iniciativa de roteirização da Belotur é muito mais amplo 

do que o portfólio de 95 produtos considerado pelo Plano de Marketing, que foi 

resultante da pesquisa realizada na Etapa 1 deste projeto e, portanto, não inclui 

equipamentos inaugurados após novembro de 2012 (exemplo Casa Kubitschek e 

Cine Theatro Brasil Vallourec).  Apesar disso, estas fichas devem ser ferramentas 

facilitadoras para o gerenciamento estratégico tanto dos roteiros e ofertas em 

elaboração pela Belotur, à medida em que agrega as valorações dos produtos que 

foram considerados pelo plano (produtos Estrela, A, B e Complementar); como do 

próprio portfólio de produtos definido, que deverá ser revisado e possivelmente 

ampliado em 2016.  

Por fim, deve-se ressaltar que, assim como o Plano de Marketing, as 

fichas de ações não são fixas, e poderão passar por ajustes ou complementações 

pelas equipes técnicas responsáveis no decorrer de sua implementação, caso 

necessário. No caso específico das fichas de ações do P1. Programa de Turismo de 

Lazer e Compras, algumas deverão ser aprimoradas conforme o avanço do trabalho 

de roteirização em execução pela Belotur nas etapas que já estavam programadas. 

Estes aspectos estão sinalizados em cada caso, nas fichas pertinentes. 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.1 - Roteiros turísticos na cidade 

A1. Roteiro “Pampulha: Marco do Modernismo (e o início de Niemeyer) e rotas 

associadas” 

Descrição: 

Estruturação e fomento de roteiro turístico na região da Pampulha. 

 

Objetivos (retirado do documento de defesa técnica do roteiro):  

 “Agregar valor ao complexo paisagístico-arquitetônico da Pampulha e ressaltá-lo como 

importante potencial turístico de Belo Horizonte”; “apresentar sugestão de novo roteiro com 

o intuito de integrar e articular os componentes da oferta turística da região, com um 

destaque especial para as obras de Niemeyer”; “intensificar o aproveitamento dos atrativos e 

equipamentos ao redor destas ofertas”.  

 

Características do roteiro:  

O roteiro abrange a zona da Lagoa da Pampulha e seu entorno. 

O aspecto diferenciado deste roteiro é o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha 

que, por suas características inovadoras, é considerado um dos marcos da arquitetura 

moderna do Brasil, tendo reunido pela primeira vez, quatro grandes expoentes da arte no 

país: Oscar Niemeyer, Candido Portinari, Ceschiatti e Burle Marx. “Balão de ensaio” para o 

projeto de Brasília, conforme reconheceu o próprio arquiteto, o conjunto é Patrimônio 

Nacional (registrado no IPHAN em diversas categorias) e está concorrendo ao título de 

Patrimônio Mundial pela UNESCO. No âmbito histórico, “a Pampulha igualmente passou a 

representar o símbolo das perspectivas desenvolvimentistas de Juscelino Kubitschek”. 

O roteiro abrange ainda, de forma complementar: o Mineirão, os equipamentos da Fundação 

Zoo-botânica, o Parque Ecológico da Pampulha, os equipamentos gastronômicos, dentre 

outros atrativos e equipamentos. 

Estrutura-se em 4 rotas com propostas de atividades específicas:  

 Rota Niemeyer – Patrimônio Cultural da Humanidade. 

 Rota Zoo-Botânica 

 Rota Esportiva e de Entretenimento 

 Rota Gastronômica da Pampulha 

Tempo estimado de visitação: Sugestões de roteiro para meio dia e um dia. 
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Cruzamento com o portfólio de produtos/atrativos: 

 

A1.1. Rota Niemeyer - Patrimônio Cultural da Humanidade 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos122 

- - Igreja São 
Francisco de 
Assis (Igreja da 
Pampulha) 

- Pampulha  
- Casa do Baile 
- Museu de Arte 
da Pampulha 
(MAP) 

- - Iate Tênis Club 
- Casa 
Kubitschek 

 

A1.2. Rota Zoo-Botânica 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

- - - Pampulha 
- Fundação 
Zoo-Botânica 
de Belo 
Horizonte (FZB-
BH) 

- Parque 
Ecológico da 
Pampulha 

- Jardim - 
Zoológico 
- Jardim 
Botânico 
- Aquário da 
Bacia do 
São Francisco 
- Jardim 
Japonês 

 

A1.3. Rota Esportiva e de Entretenimento 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

- - - Pampulha 
- Mineirão e 
Museu 
Brasileiro do 
Futebol 

- Mineirinho 
- Volta 
Internacional da 
Pampulha 

- Estação 
Ecológica da 
Universidade 
Federal de 
Minas Gerais 
- Parque 
Guanabara 
- Praça Dino 
Barbieri 
- Nova Praça da 
Pampulha 
- Pampulha Iate 
Clube 
- Toca da 
Raposa (clube 

                                            
122

 Atrativos considerados pela roteirização, conforme levantado no documento de defesa técnica do 
roteiro e/ou oferta, mas que não foram apontados na pesquisa de produtos que originou o portfólio do 
Plano de Marketing. Poderão ser ajustados e/ou complementados pela equipe da Belotur no decorrer 
da implantação. O mesmo vale para as demais rotas desta ação e também para todas as fichas do 
Programa. 
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do Cruzeiro) 
- Labareda 
(clube do 
Atlético) 
- Jaraguá 
Country Clube 
- Iate Tênis 
Clube 

 

A1.4. Rota Gastronômica da Pampulha 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

- - - Pampulha - - 

 

Segmentos e atividades relacionadas: 

Turismo Cultural 
Arquitetura e Patrimônio 
Histórico 

Gastronomia Mineira 

Turismo de Cidades Entretenimento Gastronomia autoral 

Turismo de Eventos Eventos Esportivos  

Turismo de Natureza Caminhadas / Trilhas 
Observação da Flora e 
Fauna 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco (implantado);  

2. Organização de conteúdo técnico sobre o roteiro e atrativos relacionados (implantado); 

3. Estruturação de rotas e do roteiro sugerido (implantado); 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica” (implantado); 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao 

consumidor; 

7. Controle da presença e comercialização do roteiro no trade por meio da aplicação 

periódica de pesquisa junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado); 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs para divulgação e informação do roteiro 

(recomendado).  

 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a 

criação e produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de 
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Promoção, sendo os roteiros o conteúdo destas ações e comunicação.  

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro. 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur.  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica do roteiro; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e aos CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos do roteiro (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização dos roteiros pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.1 - Roteiros turísticos na cidade 

A2. Roteiro “Liberdade: Do Poder Político à Cultura” 

Descrição: 

Estruturação e fomento de roteiro turístico na região da Praça da Liberdade. 

 

Objetivos (retirado do documento de defesa técnica do roteiro):  

 “Aprimorar a oferta de produtos e serviços que as agências de turismo estão 

comercializando”; “ampliar as possibilidades dessa oferta” (Praça da Liberdade e entorno). 

 

Características do roteiro: 

O roteiro abrange dois importantes redutos urbanos da cidade: a Praça da Liberdade e a 

Savassi, localizada em seu entorno. 

A Praça da Liberdade é um marco histórico e arquitetônico de Belo Horizonte e 

recentemente se tornou um dos maiores complexos culturais do Brasil, agregando 14 

espaços e museus. 

Localizada na região central da cidade, foi escolhida para abrigar a sede do Governo do 

Estado e máquina administrativa. “... Desenhada entre os parâmetros do racional e do 

natural, equipamento público para o Estado e o poder, a Praça da Liberdade se tornou o 

principal símbolo da cidade republicana planejada, que nasceu sob a dupla inspiração de 

promover o futuro e conservar o passado”.       

Formou-se no entorno do Palácio da Liberdade (antiga sede do Governo do Estado) um 

conjunto arquitetônico eclético, com predominância do neoclássico e do art nouveau, ao 

qual se somaram posteriormente construções modernistas. Os jardins da praça, inspirados 

na tradição do paisagismo francês, se destacam por sua conservação e beleza. Este 

conjunto arquitetônico e paisagístico foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Minas Gerais.       

“A Praça da Liberdade assumiu um papel central, sendo por vezes a alma da cidade, 

impressionando pela grandiosidade e ousadia, tanto que foi tema recorrente em crônicas de 

importantes escritores do país, tais como Machado de Assis, Arthur Azevedo e Olavo Bilac”. 

Já no século XXI, o espaço ainda preserva sua atmosfera cultural, eclética e dinâmica. Após 

a mudança da sede do Governo para a cidade administrativa em 2010, os antigos prédios 

sede das secretarias estaduais foram redinamizados para abrigar museus e espaços 

culturais, ativando o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, com a intenção de formar um 
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dos mais importantes e possivelmente o maior complexo cultural do país (Fonte: www. 

http://circuitoculturalliberdade.com.br, acessado em maio de 2014). 

Nas proximidades da Praça da Liberdade, a região genericamente conhecida por Savassi, 

ao redor da Praça Diogo de Vasconcelos (Praça da Savassi) era, na década de 40, ponto de 

encontro de políticos e da alta sociedade belo-horizontina. Com o passar do tempo, se 

consolidou como centro comercial sofisticado e espaço de vida ao ar livre, concentrando 

bares, restaurantes e comércio. 

Tempo estimado de visitação: Sugestões de roteiro para meio dia e um dia. 

 

Cruzamento com o portfólio de produtos/atrativos: 

 

A2.1. Circuito Cultural da Liberdade 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

 - Praça da 
Liberdade 
- Museu das 
Minas e do 
Metal 
- Memorial 
Minas Gerais – 
Vale 
 

- Centro de Arte 
Popular Cemig 
- Palácio da 
Liberdade 
- Espaço do 
Conhecimento 
UFMG 

- Centro 
Cultural Banco 
do Brasil – 
CCBB 
- Museu 
Mineiro 

- Biblioteca 
Pública 
Estadual Luiz de 
Bessa 
- Prédio Rainha 
da Sucata 
- Arquivo 
Público Mineiro 
- Palácio 
Arquiepiscopal 
de Belo 
Horizonte 
- Palacete 
Dantas 
- Solar Narbona 
- Horizonte 
Sebrae - Casa 
da Economia 
Criativa 

 

A2.2. Savassi e outros 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

-  - Savassi - Shopping 
Pátio Savassi 

- Praça da 
Savassi 

 

Segmentos e atividades relacionadas: 

Turismo 
Cultural 

Arquitetura e 
Patrimônio Histórico 

Gastronomia 
Mineira 

Eventos 
Culturais 

Produção 
Cultural 

Turismo de 
Cidades 

Entretenimento Moda Design Serviços 
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Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco (implantado);  

2. Organização de conteúdo técnico sobre o roteiro e atrativos relacionados (implantado); 

3. Estruturação do roteiro sugerido (implantado); 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica” (implantado); 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao 

consumidor; 

7. Controle da presença do roteiro no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 

junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado); 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). 

 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a 

criação e produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de 

Promoção.  

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro. 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica do roteiro; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 
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 Indicadores de visitação nos atrativos do roteiro (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização dos roteiros pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.1 - Roteiros turísticos na cidade 

A3. Roteiro Sínteses de Minas 

Descrição: 

Estruturação e fomento de roteiro turístico na região do Mercado Central. 

 

Objetivos (retirado do documento de defesa técnica do roteiro):  

 “Aprimorar a oferta de produtos e serviços que as agências de turismo estão 

comercializando ”; “ampliar as possibilidades dessa oferta (Mercado Central e entorno)”. 

 

Características do roteiro: 

Belo Horizonte, enquanto capital do Estado, agrega diversas referências da cultura mineira, 

em que a gastronomia tem grande destaque e representatividade. O Mercado Central é o 

local que agrega, preserva e apresenta os produtos típicos e utensílios peculiares, mas 

também em que se encontra e se vivência as tradições, as memórias e os saberes e fazeres 

das diferentes regiões do Estado, em toda sua diversidade e riqueza, tendo sido por isso 

escolhido como o marco deste roteiro. É um local emblemático, de pratos típicos, botecos e 

barracas tradicionais, histórias, personagens e lendas, mas que se mantém dinâmico ao 

longo do tempo, sendo um ponto de encontro, de conversa, de experimentação. 

Segundo dados levantados pela Belotur, atualmente o mercado recebe diariamente cerca de 

30 mil visitantes, sendo que este número pode dobrar aos fins de semana e durante 

eventos. Conta com cerca de 450 barracas, dispõe de visitas guiadas para turistas e 

escolas, e promove atividades culturais, participando também de eventos gastronômicos 

como Comida di Buteco, Festival Gastronômico, etc.  

O roteio ainda reúne atividades de compras e a visitação a outros atrativos localizados no 

entorno do mercado, sendo: Centro de Referência do Artesanato (com itens representativos 

do Estado); Minascentro; Praça Raul Soares (tombada pelo IEPAH); Memorial da Imprensa; 

Barro Preto (Polo de Moda); Shopping Diamond Mall. 

Tempo estimado de visitação: Sugestões de roteiro para meio dia e um dia. 

 

Cruzamento com o portfólio de produtos/atrativos: 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

- - Mercado 
Central 

- Barro Preto 
(Polos da 

- Centro de 
Referência da 

- Praça Raul 
Soares 
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Moda) Moda / Centro 
de Cultura Belo 
Horizonte 
(CCBH) 
- Minascentro 
- Diamond Mall 

- Memorial da 
Imprensa 
- Centro 
Municipal de 
Referência do 
Artesanato 

 

Segmentos e atividades relacionadas: 

Turismo Cultural 
Gastronomia 
Mineira 

Artesanato e 
Produtos de Minas 

Arquitetura e 
Patrimônio Histórico 

Turismo de 
Cidades 

Entretenimento Moda Serviços 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco (implantado);  

2. Organização de conteúdo técnico sobre o roteiro e atrativos relacionados (implantado); 

3. Estruturação do roteiro sugerido (implantado); 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica” (implantado); 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao 

consumidor; 

7. Controle da presença do roteiro no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 

junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado); 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). 

 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a 

criação e produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de 

Promoção. 

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 
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 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro. 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica do roteiro; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos do roteiro (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização dos roteiros pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.1 - Roteiros turísticos na cidade 

A4. Roteiro Arquitetônico 

Observação: Esta ficha deverá ser complementada e revisada após a elaboração do 

documento de defesa técnica do roteiro. 

 

Descrição: 

Estruturação e fomento de roteiro turístico com o tema arquitetura e patrimônio histórico-

arquitetônico. 

 

Objetivos:  

Aprimorar a oferta de produtos e serviços que as agências de turismo estão 

comercializando; ampliar as possibilidades da oferta turística de Belo Horizonte no 

segmento de Turismo Cultural e no nicho Arquitetura Patrimônio Histórico, melhorando o 

aproveitamento dos produtos correlatos. 

 

Características do roteiro: 

O Roteiro tem como proposta apresentar o patrimônio arquitetônico de Belo Horizonte em 

sua diversidade marcante de estilos, valorizando também sua história. Conforme consta no 

material cedido pela Belotur, o roteiro servirá como veículo de pesquisa para os estudiosos, 

profissionais e demais interessados pelo assunto, atendendo a grupos diversos: 

pedagógicos, científicos, turistas com diversos graus de interesse no tema. 

Subdivide-se em rotas por estilo arquitetônico dentre as quais a de maior destaque será 

destaque a Rota Modernista, abrangendo as obras do arquiteto Niemeyer em toda cidade de 

Belo Horizonte. Além das obras de Niemeyer, será proposta na Rota a inclusão da história 

de JK (e atrativos correlatos). 

 

As informações específicas sobre o roteiro, assim como o cruzamento dos atrativos das 

rotas com a grade de produtos, deverão ser acrescidas nesta Ficha após a elaboração do 

documento de defesa técnica do roteiro. 

 

Segmentos e atividades relacionadas: 

Turismo Cultural Arquitetura e Patrimônio Histórico 
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Etapas de execução da ação: 

1. Reunião e briefing de pesquisa documental e in loco;  

2. Organização de conteúdo técnico sobre o roteiro, rotas e atrativos relacionados; 

3. Estruturação do roteiro sugerido às agências; 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica”; 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao 

consumidor; 

7. Monitoramento da presença do roteiro no trade por meio da aplicação periódica de 

pesquisa junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado); 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). 

 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a 

criação e produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de 

Promoção. Após sua finalização, este roteiro deve ser pauta das ações específicas junto ao 

mercado. 

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro. 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica do roteiro; 
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 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos do roteiro (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização dos roteiros pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.1 - Roteiros turísticos na cidade 

A5. Roteiro Horizontes da cidade e rotas associadas 

Observação: Esta ficha deverá ser complementada e revisada após a elaboração do 

documento de defesa técnica do roteiro. 

 

Descrição: 

Estruturação e fomento de roteiro turístico com o tema “horizontes da cidade”, abrangendo 

os pontos de observação e contemplação da geografia da cidade e de seu entorno. 

 

Objetivos:  

Aprimorar a oferta de produtos e serviços que as agências de turismo estão 

comercializando; ampliar as possibilidades da oferta turística de Belo Horizonte, melhorando 

o aproveitamento dos produtos da categoria “mirantes”. 

 

Características do roteiro: 

Fazendo alusão ao nome “Belo Horizonte”, o roteiro compreende a revitalização da proposta 

elaborada no antigo Plano de Marketing. Abrange os produtos da categoria mirantes, pontos de 

observação e contemplação da cidade e da Serra do Curral em seu entorno, em sua melhor 

perspectiva. É importante que a proposta de roteiro indique os melhores períodos do dia e ano 

para ser percorrido, e/ou valorize as diferenças de experiência que se pode ter em função de 

fatores como diferenças das paisagens e luminosidade. Para as agências de receptivo, podem 

ser propostas de serviços que podem agregar valor às rotas do roteiro, sem perder sua 

essência, como por exemplo passeios fotográficos, apresentação musical no fim de tarde, etc.   

Estrutura-se em 3 rotas com atrativos específicos:  

o Rota da Serra do Curral 

o Rota de Mirantes 

o Rota das Mangabeiras 

 

Outras informações específicas ao roteiro e suas rotas deverão ser revisadas e adicionadas 

à esta ficha após a elaboração do documento de defesa técnica do roteiro. 

 

Cruzamento com o portfólio de produtos/atrativos: 

Cruzamento preliminar, considerando os atrativos que estavam previstos no roteiro anterior, 
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do Plano Horizonte. Deve ser revisado após a elaboração do documento de defesa técnica.  

A5.1 Rota da Serra do Curral 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

-  
- Parque da 
Serra do Curral 

- 
 

 

A5.2 Rota de Mirantes 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

- - 

- Mirante do 
Mangabeiras 
- Praça Israel 
Pinheiro (Praça 
do Papa) 

- Torre Altavilla  

 

A5.3 Rota das Mangabeiras 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

- - 

- Parque das 
Mangabeiras 
- Mirante do 
Mangabeiras 
- Praça Israel 
Pinheiro (Praça 
do Papa) 

- 

 

 

Segmentos e atividades relacionadas: 

Turismo de 
Cidades 

Lazer e entretenimento 

Turismo de 
Natureza 

Caminhadas e 
Trilhas 

Educação Ambiental 
Observação da flora 
e fauna 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco;  

2. Organização de conteúdo técnico sobre o roteiro, rotas e atrativos relacionados; 

3. Estruturação do roteiro sugerido às agências; 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica”; 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 
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6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao 

consumidor; 

7. Controle da presença do roteiro no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 

junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado); 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). 

 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a criação e 

produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de Promoção. 

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro. 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica do roteiro; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos do roteiro (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização dos roteiros pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.1 - Roteiros turísticos na cidade 

A6. Roteiro “Belo Horizonte VerDe Perto” 

Observação: Esta ficha deverá ser complementada e revisada após a elaboração do 

documento de defesa técnica. 

 

Descrição: 

Estruturação e fomento de roteiro turístico com o tema de ecoturismo. 

 

Objetivos:  

Aprimorar a oferta de produtos e serviços que as agências de turismo estão 

comercializando; ampliar as possibilidades da oferta turística de Belo Horizonte no 

segmento de turismo de natureza, melhorando o aproveitamento dos produtos da categoria 

“parques naturais e áreas verdes”. 

 

Características do roteiro: 

O roteiro abrange os parques e áreas verdes da cidade e de seu entorno, explorando 

atividades de ecoturismo e turismo de aventura. Estrutura-se em duas rotas: 

 Rota de Parques, objeto desta ação (A.6) 

 Rota de Aventura, em parceria com o entorno (referente à A.33).  

 

Especificamente sobre a A.6. recomenda-se às agências de receptivo trabalharem não só 

por meio de  visitação e contemplação nestes espaços, mas também agregar valor por meio 

de atividades específicas e atendimento à grupos especiais como pedagógicos, terceira 

idade, etc. por meio de propostas de atividades lúdicas ao ar livre junto à natureza, 

observação de fauna e flora, educação ambiental, sarau / apresentações culturais no 

parque, etc. 

 

Outras informações específicas sobre o roteiro e sua rota deverão ser revisadas e 

adicionadas a esta ficha após a elaboração do documento de defesa técnica do roteiro. 

 

Cruzamento com o portfólio de produtos/atrativos: 

Cruzamento preliminar, considerando os produtos da categoria “parques e áreas verdes” do 

portfólio de produtos. Deve ser revisado em função dos atrativos selecionados pela equipe 
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técnica responsável no documento de defesa técnica.  

A6.1 Rota de Parques 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

- - 

- Parque da 
Serra do Curral 
-Parque das 
Mangabeiras  
- Fundação Zoo-
Botânica 

- Parque 
Ecológico da 
Pampulha 
- Parque 
Municipal 

 

 

Segmentos e atividades relacionadas: 

Turismo de 
Natureza 

Caminhadas e 
Trilhas 

Educação Ambiental 
Observação da flora 
e fauna 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco;  

2. Organização de conteúdo técnico sobre o roteiro, rota e atrativos relacionados; 

3. Estruturação do roteiro sugerido; 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica”; 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao 

consumidor; 

7. Controle da presença do roteiro no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 

junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado); 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). 

 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a 

criação e produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de 

Promoção. 

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 
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 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro. 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica do roteiro; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos do roteiro (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização dos roteiros pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.1 - Roteiros turísticos na cidade 

A7. Belo Horizonte “A pé” ou “em Bicicleta” 

Observação: Esta ficha deverá ser complementada e revisada após a elaboração do 

documento de defesa técnica. 

 

Descrição: 

Estruturação e fomento de roteiro turístico que propicie ao turista um panorama geral da 

cidade, focando na experiência baseada nas diferentes modalidades de locomoção (à pé ou 

em bicicleta).  

 

Objetivos:  

Aprimorar a oferta de produtos e serviços que as agências de turismo estão 

comercializando; ampliar as possibilidades da oferta turística de Belo Horizonte “A Capital 

da Inovação” explorando meios de locomoção alternativos pela cidade. 

 

Características do roteiro: 

A abrangência territorial e de atrativos do roteiro ainda não foi disponibilizada. Entretanto 

recomenda-se que as propostas de rotas propiciem um panorama geral da cidade, 

“conhecer Belo Horizonte”, reforçando sua identidade “A Capital da Inovação”. É importante 

levantar informações pertinentes à realização dos “circuitos”, a pé e em bicicleta, como: Km 

do percurso, distância entre os atrativos, variações de altitude, localização georeferenciada, 

pontos de apoio e de serviços especializados (no caso das bicicletas). As empresas de 

receptivo poderão agregar valor organizando “pedaladas” e “caminhadas” lúdicas / temáticas 

e facilitando serviços de apoio (como aluguel de bicicletas, etc.), além dos serviços de guias. 

As informações específicas, bem como o cruzamento dos atrativos das rotas com a grade 

de produtos e dos segmentos e atividades relacionadas, deverão ser adicionadas a esta 

ficha após a disponibilização do documento de defesa técnica do roteiro. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco;  

2. Organização de conteúdo técnico sobre o roteiro, rotas e atrativos relacionados; 

3. Estruturação do roteiro sugerido; 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica”; 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  
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 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao 

consumidor; 

7. Controle da presença do roteiro no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 

junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado); 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a criação e 

produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de Promoção. 

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro. 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica do roteiro; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos do roteiro (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização dos roteiros pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.1 - Roteiros turísticos na cidade 

A8. Roteiro do Futebol 

Observação: Esta ficha deverá ser complementada e revisada após a elaboração do 

documento de defesa técnica. 

 

Descrição: 

Estruturação e fomento de roteiro turístico com a temática do futebol. 

 

Objetivos:  

Aprimorar a oferta de produtos e serviços que as agências de turismo estão 

comercializando; ampliar as possibilidades da oferta turística de Belo Horizonte, valorizando 

seu histórico e presença neste esporte, por meio dos times da cidade. 

 

Características do roteiro: 

O roteiro agrega os marcos do futebol em Belo Horizonte, abrangendo especialmente os 3 

estádios da cidade, sendo que o complexo do Mineirão dispõe de visitas guiadas; os centros 

de treinamento dos clubes belo-horizontinos (em observação às limitações de visitação aos 

equipamentos); e  o Museu Brasileiro do Futebol (localizado no complexo do Mineirão). 

 

As informações específicas, bem como o cruzamento dos atrativos das rotas com a grade 

de produtos e dos segmentos e atividades relacionadas foram adicionadas preliminarmente, 

de acordo com itens do portfólio de produtos, e deverão ser revisadas conforme as 

definições da equipe técnica responsável pela ação, e em observação ao documento de 

defesa técnica do roteiro. 

 

Cruzamento com o portfólio de produtos/atrativos: (Cruzamento preliminar) 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

- - 

- Estádio 
Governador 
Magalhães 
Pinto (Mineirão) 
e Museu 
Brasileiro do 
Futebol 

- Estádio 
Jornalista Felipe 
Drummond 
(Mineirinho) 
- Estádio do 
Independência 
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Segmentos e atividades relacionadas: (Cruzamento preliminar)  

Turismo de Cidades Lazer e entretenimento 

Turismo de Eventos Eventos Esportivos 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco;  

2. Organização de conteúdo técnico sobre o roteiro e atrativos relacionados; 

3. Estruturação do roteiro sugerido; 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica”; 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao 

consumidor; 

7. Monitoramento da presença do roteiro no trade por meio da aplicação periódica de 

pesquisa junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado); 

Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado).  

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a 

criação e produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de 

Promoção. 

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro. 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 
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 Documento de defesa técnica do roteiro; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos do roteiro (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização dos roteiros pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.1 - Roteiros turísticos na cidade 

A9. Ofícios de Minas (Revitalização para Corredor Cultural) 

Observação: Esta ficha deverá ser complementada e revisada após a elaboração do 

documento de defesa técnica. 

 

Descrição: 

Estruturação e fomento de roteiro turístico no contexto do corredor cultural, abrangendo a 

região da Avenida Afonso Pena e a Praça da Estação. 

 

Objetivos:  

Aprimorar a oferta de produtos e serviços que as agências de turismo estão 

comercializando; ampliar as possibilidades da oferta turística de Belo Horizonte, integrando 

e melhorando o aproveitamento dos produtos turísticos das regiões da Afonso Pena e da 

Praça da Estação.   

 

Características do roteiro: 

O roteiro abrange os atrativos e equipamentos da Avenida Afonso Pena e da Praça da 

Estação, na Região Central de Belo Horizonte. Tem como ponto de partida a revitalização 

do roteiro de mesmo nome proposto no Plano Horizonte. Agregam-lhe valor os projetos 

recentes de requalificação que estas áreas sofreram, especialmente a Praça da Estação e o 

projeto de corredor cultural da Fundação Municipal de Cultura / PBH. 

 

“A Avenida Afonso Pena é um eixo vital da cidade de Belo Horizonte. É o coração 

econômico da capital mineira e interliga atrativos turísticos naturais e culturais como a 

Savassi, o Mangabeiras, e ao longo de suas adjacências se encontram locais de referência 

do lazer e das artes mineiras e belo-horizontina” (Fonte: Plano Horizonte). 

 

As informações específicas, bem como o cruzamento dos atrativos das rotas com a grade 

de produtos e dos segmentos e atividades relacionadas foram adicionadas preliminarmente, 

considerando a antiga proposta do Plano Horizonte e os itens do portfólio de produtos. 

Deverão ser revisadas conforme as definições da equipe técnica responsável pela ação, e 

em observação ao documento de defesa técnica do roteiro. 
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Cruzamento com o portfólio de produtos/atrativos: 

(Cruzamento preliminar) 

ESTRELA A B C 
Outros 

atrativos 
específicos 

- - Museu de 
Artes e Ofícios 

- Praça da 
Estação - Rui 
Barbosa 
- Palácio das 
Artes 
- Centro de 
Artesanato 
Mineiro 
(Palácio das 
Artes) 
- Museu 
Giramundo 
- Feira de Arte 
e Artesanato 
da Afonso 
Pena 

- Centro de Arte 
Contemporânea e 
de Fotografia 
- Conservatório de 
Música da UFMG 
- Museu dos 
Brinquedos 
- Museu das 
Telecomunicações 
Oi Futuro 
- Centro Cultural 
da UFMG 
- Parque Municipal 
Amércio René 
Gianetti (Parque 
Municipal) 
- Centro de 
Cultura de Belo 
Horizonte / Centro 
de Referência da 
Moda 

- Cine Theatro 
Brasil Vallourec 

 

Segmentos e atividades relacionadas: 

(Cruzamento preliminar)  

Turismo Cultural 
Arquitetura e Patrimônio 
Histórico 

Artesanato e Produtos de Minas 

Turismo de Cidades Entretenimento Serviços 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco;  

2. Organização de conteúdo técnico sobre o roteiro e atrativos relacionados; 

3. Estruturação do roteiro sugerido; 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica”; 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao 

consumidor; 

7. Controle da presença do roteiro no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 
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junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado); 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). (Atividade a ser executada em 

parceria com a DRPT). 

 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a 

criação e produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de 

Promoção. 

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro. 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica do roteiro; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos do roteiro (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização dos roteiros pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.1 - Roteiros turísticos na cidade 

A10. Roteiro de Museus 

Observação: Esta ficha deverá ser complementada e revisada após a elaboração do 

documento de defesa técnica. 

 

Descrição: 

Estruturação e fomento de roteiro turístico com a temática de museus. 

 

Objetivos:  

Aprimorar a oferta de produtos e serviços que as agências de turismo estão 

comercializando; ampliar as possibilidades da oferta turística de Belo Horizonte no 

segmento de Turismo Cultural, melhorando o aproveitamento dos produtos da categoria 

“museus”. 

 

Características do roteiro: 

O roteiro envolve os museus da cidade de Belo Horizonte, especialmente no contexto do 

Circuito Cultural da Praça da Liberdade, fomentando a visitação a este tipo de espaço. 

Segundo documento preliminar da Belotur, o “Roteiro de Museus apresenta a rica e diversa 

oferta de museus de arte e história, que se configuram em cenário importante para a 

observação e reflexão sobre a história, evolução tecnológica, desenvolvimento econômico e 

relações sociais. A relevância está no fato de BH ter recebido novos museus nos últimos 

anos. Com a implantação do Circuito Cultural Praça da Liberdade - Um dos mais 

importantes complexos culturais do país. Apresentando a diversidade cultural em uma 

região da cidade com enorme valor histórico, arquitetônico e simbólico”. 

As informações específicas, bem como o cruzamento dos atrativos das rotas com a grade 

de produtos e dos segmentos e atividades relacionadas foram adicionadas preliminarmente, 

considerando todos os atrativos da categoria “Museus e equipamentos culturais” da grade 

de produtos que mantém exposição de acervo permanente, e deverão ser revisadas 

conforme as definições da equipe técnica responsável pela ação, e em observação ao 

documento de defesa técnica do roteiro. 
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Cruzamento com o portfólio de produtos/atrativos (Cruzamento preliminar): 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

- - Museu de 
Artes e 
Ofícios; 
- Museu das 
Minas e do 
Metal; 
- Memorial de 
Minas – Vale. 

- Museu de 
Ciências 
Naturais da 
PUC; 
- Museu 
Giramundo; 
- Museu 
Histórico Abílio 
Barreto; 
- Palácio da 
Liberdade e 
Museu do 
automóvel; 
- Espaço do 
Conhecimento 
UFMG; 
- Museu de Arte 
da Pampulha; 
- Museu de 
História Natural 
e Jardim 
Botânico; 
- Centro de Arte 
Popular Cemig. 
 

- Casa Fiat de 
Cultura; 
- Museu do 
Bordado; 
- Museu Mineiro; 
- Centro de Arte 
Contemporânea e 
de Fotografia 
- Conservatório de 
Música da UFMG 
- Museu dos 
Brinquedos 
- Museu das 
Telecomunicações 
Oi Futuro 
- Centro Cultural 
da UFMG 
- Centro de 
Cultura de Belo 
Horizonte / Centro 
de Referência da 
Moda; 
- Centro Cultural 
Banco do Brasil - 
CCBB Praça da 
Liberdade; 
- Museu Iminá de 
Paula. 

- Casa 
Kubitschek;  
- Cine Theatro 
Brasil 
Vallourec. 

Segmentos e atividades relacionadas: 

(Cruzamento preliminar)  

Turismo Cultural 
Arquitetura e Patrimônio 
Histórico 

Produção 
Cultural 

Eventos 
culturais 

Turismo de Cidades Entretenimento 

Turismo de Eventos Exposições 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Pesquisa documental e in loco;  

2. Organização de conteúdo técnico sobre o roteiro e atrativos relacionados; 

3. Estruturação do roteiro sugerido; 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica”; 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  
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 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao 

consumidor; 

7. Controle da presença do roteiro no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 

junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado); 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). (Atividade a ser executada em 

parceria com a DRPT). 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a criação e 

produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de Promoção. 

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro. 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica do roteiro; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos do roteiro (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização dos roteiros pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.1 - Roteiros turísticos na cidade 

A11. Roteiro Religioso 

Observação: Esta ficha deverá ser complementada e revisada após a elaboração do 

documento de defesa técnica. 

 

Descrição: 

Estruturação e fomento de roteiro turístico com a temática de cultura, religião e 

espiritualidade, abrangendo templos e eventos religiosos geradores de fluxos turísticos. 

 

Objetivos:  

Aprimorar a oferta de produtos e serviços que as agências de turismo estão 

comercializando; ampliar as possibilidades da oferta turística de Belo Horizonte no 

segmento de Turismo Cultural e no nicho Turismo Religioso. 

 

Características do roteiro: 

Minas Gerais, e Belo Horizonte como sua capital, tem forte tradição religiosa católica. O 

roteiro e as atividades propostas em seu contexto deverão abranger a visitação aos atrativos 

físicos (igrejas e outros lugares de referência histórica ao assunto), agregando bens 

intangíveis (aspectos histórico-religiosos, celebrações e missas, festas e eventos, etc.). 

Poderá se estender ainda ao entendimento da influência da religiosidade na produção 

artística e no artesanato do Estado.  

Esta oferta poderá ser dirigida tanto à públicos especializados ligados à 

religião/espiritualidade, mas também ao público geral por meio da valorização dos aspectos 

puramente culturais inerentes ao tema. 

 

As informações específicas, bem como o cruzamento dos atrativos com a grade de produtos 

e dos segmentos e atividades relacionadas foram adicionadas preliminarmente, de acordo 

com itens do portfólio de produtos, e deverão ser revisadas conforme as definições da 

equipe técnica responsável pela ação, e em observação ao documento de defesa técnica do 

roteiro. 
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Cruzamento com o portfólio de produtos/atrativos: 

(Cruzamento preliminar) 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

- - Igreja S. 
Francisco de 
Assis 

- - Religiosidade  

 

Segmentos e atividades relacionadas: 

(Cruzamento preliminar)  

Turismo Cultural Arquitetura e Patrimônio Histórico Eventos Religiosos 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco;  

2. Organização de conteúdo técnico sobre o roteiro e atrativos relacionados; 

3. Estruturação do roteiro sugerido; 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica”; 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao 

consumidor; 

7. Controle da presença do roteiro no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 

junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado); 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). 

 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a 

criação e produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de 

Promoção. 

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 
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 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro. 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica do roteiro; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos do roteiro (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização dos roteiros pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.1 - Roteiros turísticos na cidade 

A12. Roteiro Cemiterial 

Observação: Esta ficha deverá ser complementada e revisada após a elaboração do 

documento de defesa técnica. 

 

Descrição: Estruturação e fomento de roteiro turístico abrangendo os cemitérios da cidade. 

 

Objetivos:  

Aprimorar a oferta de produtos e serviços que as agências de turismo estão 

comercializando; ampliar as possibilidades da oferta turística de Belo Horizonte a partir do 

aproveitamento do potencial turístico dos cemitérios da cidade. 

 

Características do roteiro: 

O roteiro abrange a visitação aos cemitérios tradicionais da cidade que devem ser 

selecionados em função de fatores como o valor da arte cemiterial / tumular que guardam e 

a história de celebridades/personalidades brasileiras enterradas nos mesmos. Poderá ser 

dirigido aos nichos de mercado ou ofertado ao público geral em função de seu valor histórico 

e artístico. Entretanto, o melhor é que as visita sejam guiadas. 

Destaca-se na cidade o Cemitério do Bonfim, inaugurado em 8 de fevereiro de 1897, pela 

Comissão Construtora da Nova Capital. Seu acervo histórico é caracterizado por esculturas de 

bronze decorando túmulos e mausoléus. Muitas são de autoria de escultores italianos que 

vieram para o Brasil no final do século 19. Em todo o Cemitério, podem ser observadas obras de 

arte de estilos diversos, desde a Belle Èpoque, o Art Deco, ao modernismo brasileiro. 

As informações específicas sobre o roteiro, bem como o cruzamento dos atrativos com a 

grade de produtos e dos segmentos e atividades relacionadas, deverão ser adicionados 

conforme às definições da equipe técnica responsável pela ação em observação ao 

documento de defesa técnica, quando o mesmo for elaborado. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco;  

2. Organização de conteúdo técnico sobre o roteiro e atrativos relacionados; 

3. Estruturação do roteiro sugerido; 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica”; 
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5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao consumidor; 

7. Controle da presença do roteiro no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 

junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado); 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a criação e 

produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de Promoção. 

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro. 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica do roteiro; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos do roteiro (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização dos roteiros pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.1 - Roteiros turísticos na cidade 

A13. Roteiro Infantil 

Observação: Esta ficha deverá ser complementada e revisada após a elaboração do 

documento de defesa técnica. 

 

Descrição: 

Estruturação e fomento de roteiro turístico abrangendo atrativos que podem ser desfrutados 

por famílias com criança. 

 

Objetivos:  

Aprimorar a oferta de produtos e serviços que as agências de turismo estão 

comercializando; ampliar as possibilidades da oferta turística de Belo Horizonte para “levar 

as crianças”.  

 

Características do roteiro: 

As informações específicas, bem como o cruzamento dos atrativos com a grade de produtos 

e dos segmentos e atividades relacionadas deverão ser adicionados conforme as definições 

da equipe técnica responsável pela ação, em observação ao documento de defesa técnica. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco;  

2. Organização de conteúdo técnico sobre o roteiro e atrativos relacionados; 

3. Estruturação do roteiro sugerido às agências de receptivo; 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica”; 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao 

consumidor; 

7. Controle da presença do roteiro no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 

junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado); 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). (Atividade a ser executada em 
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parceria com a DRPT). 

 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a 

criação e produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de 

Promoção. 

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro. 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica do roteiro; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos do roteiro (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização dos roteiros pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.2 - Oferta Gastronômica: Belo Horizonte, a síntese da Gastronomia de Minas 

Gerais 

A14. Rota das Cachaças Artesanais 

A15. Rota das Cervejas Artesanais 

A16. Rota dos Bares 

A17. Rota dos Cafés 

A18. Rota da Comida Típica 

A19. Rota Noturna (By night) 

 A20. Rota dos Mercados 

Descrição: 

Estruturação e fomento de oferta turística com a temática de gastronomia. 

 

Objetivos (retirado do documento de defesa técnica do roteiro):  

 “Propor às agências de turismo e operadores comercializar pacotes que ampliem a 

permanência do turista nos locais indicados, apresentando Belo Horizonte como síntese da 

gastronomia de Minas Gerais”. 

 

Características da oferta: 

A estruturação da gastronomia enquanto oferta turística caracteriza-se por uma diversidade 

de abordagens lúdicas que podem estar relacionadas ao tema, variando desde os atrativos 

intangíveis, ou seja, conteúdos histórico-culturais, pratos, receitas e produtos típicos de 

Minas (cujas referências são facilmente encontradas na capital); os eventos gastronômicos; 

e estabelecimentos (botecos, restaurantes, etc.) e outros equipamentos físicos (mercados, 

feiras, fazendas produtoras, etc.) espalhados por toda a cidade e também no entorno. 

Conforme documento de defesa técnica da Belotur, o potencial desta oferta subsidia-se na 

alta expressão da gastronomia mineira no cenário nacional (dentre as comidas regionais do 

Brasil), e também pela notoriedade deste elemento para os turistas atuais do estado e de 

Belo Horizonte (conforme destaca as pesquisas de demanda realizada pela SETES). 

“Belo Horizonte é uma síntese dos sabores de Minas Gerais, que esbanjam criatividade e 

valorizam os ingredientes característicos mineiros”. 

Além de ser a expressão da culinária típica do Estado, conhecida por seus sabores, pela 

fartura, pelos pratos e produtos típicos (café, cachaça, etc.), soma-se ainda o 

reconhecimento de BH como a “Capital Nacional de Botecos”, firmando a cidade como um 

“importante polo gastronômico por possuir cerca de 18.600 estabelecimentos do ramo 
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(bares, restaurantes e semelhantes), que geram 72 mil empregos diretos e movimentam 

cerca de R$ 216 milhões de reais por mês”.   

Desta forma, esta oferta abrange experiências e experimentações tanto na culinária típica 

(gastronomia mineira) como na culinária gourmet (gastronomia autoral). 

Os atrativos desta oferta listados pelo documento de defesa técnica são: 

 Os mercados e feiras tradicionais de Belo Horizonte como o Mercado Central, o 

Mercado Distrital do Cruzeiro, a Feira dos Produtores, etc. 

 Os principais eventos de gastronomia que acontecem na cidade como o Comida di 

Buteco; Festival Gastronômico Brasil Sabor; Sabor e Arte; Circuito Gastronômico da 

Pampulha; Restaurante Week, etc. 

 Os produtos destacando-se especialmente a cachaça mineira; cervejas artesanais em 

Belo Horizonte; e o café. Além disso, pratos e ingredientes típicos de Minas como o pão 

de queijo; queijo; doce de leite; goiabada; feijão tropeiro; torresmo; frango com quiabo; 

ora-pro-nobis; canjiquinha com costelinha; frango ao molho pardo; doce de compota; 

leitão a pururuca; vaca atolada; pamonha; quitanda; tutu de feijão; couve manteiga; 

linguiça artesanal; pimenta biquinho; taioba. 

 Vida noturna (by night) abrangendo áreas da cidade em que estão concentrados bares, 

restaurantes, cafés, pubs, danceterias, casas noturnas e de espetáculos, que atendem 

aos mais diversos públicos. Destacam-se os bairros mais boêmios como Santa Tereza e 

o centro; os bairros mais gastronômicos como Savassi, Funcionários, Anchieta, Sion, 

Mangabeiras, Prado, São Bento, Lourdes, Serra, Santa Tereza e Santa Efigênia; os 

bairros de noite mais agitada como Santo Antonio e São Pedro.   

  

A proposta de oferta gastronômica divide-se por tipo de culinária e nos produtos tradicionais 

mineiros, sugerindo a visitação e a comercialização de produtos por meio de rotas, cada 

uma se convertendo em uma ação específica:  

A14. Rota das Cachaças Artesanais 

A15. Rota das Cervejas Artesanais 

A16. Rota dos Bares 

A17. Rota dos Cafés 

A18. Rota da Comida Típica 

A19. Rota Noturna (By night) 

 A20. Rota dos Mercados 

 

Tempo estimado para visita: Roteiro sugerido de 1 dia, sem distinção de rotas. 
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Cruzamento com o portfólio de produtos/atrativos: 

Cruzamento preliminar considerando os itens do portfólio de produtos e sua relação com as 

temáticas propostas nas rotas. Deve ser revisada e atualizado pela equipe técnica 

responsável, conforme o trabalho avance neste detalhamento. 

 

A14. Rota das Cachaças Artesanais 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

  - Roteiro da 
Cachaça 
- Grutas 
Fazendas e 
Cachaça 
(entorno) 

- Festival 
Cachaça 
Gourmet 
- Expo-Cachaça 
e Brasil Beer 

 

 
A15. Rota das Cervejas Artesanais 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

 - Gastronomia - Roteiro da 
Cerveja 
artesanal 

- Expo-
Cachaça e 
Brasil Beer 

 

 
A16. Rota dos Bares 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

 - Gastronomia 
- Mercado 
Central 

- Savassi 
- Bairro de 
Santa Tereza 
 

- Festival 
Comida di 
Buteco 

 

 
A17. Rota dos Cafés 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

 - Gastronomia 
 

   

 
A18. Rota da Comida Típica 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

 - Gastronomia 
- Mercado 
Central 

 - Festival 
Comida di 
Buteco 
- Festival Brasil 
Sabor 
- Festival BH 
Arte e Sabor 
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A19. Rota Noturna (By night) 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

 - Gastronomia 
- Pampulha 

- Savassi -Bairro de 
Santa Tereza 

- Funcionários  
- Anchieta 
- Sion 
- Mangabeiras  
- Prado 
- São Bento  
- Lourdes 
- Serra  
- Santa Efigênia 
- Santo Antonio  
- São Pedro    

 
A20. Rota dos Mercados 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

 - Gastronomia 
- Mercado 
Central 

 - Feira Tom 
Jobim 
- Feira do 
Mineirinho 

 

 

Segmentos e atividades relacionadas: 

Turismo Cultural Gastronomia Mineira Produtos de Minas 

Turismo de Cidades Gastronomia autoral Entretenimento 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco (implantado);  

2. Organização de conteúdo técnico sobre a oferta (implantado); 

3. Estruturação e detalhamento das rotas sugeridas às agências (se pertinente); 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica” (implantado); 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação e detalhamentos das propostas de rotas autoguiadas, para comunicação 

direta ao consumidor; 

7. Controle da presença desta oferta e das rotas no trade por meio da aplicação periódica 

de pesquisa junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado); 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). 
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Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a 

criação e produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de 

Promoção. 

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro; 

ABRASEL MG. 
Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica da oferta; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos das rotas (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização da oferta e das rotas pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ. 3 – Oferta artístico-cultural: Belo Horizonte, Arte e Criatividade do Brasil 

A21. Rota das Artes 

Descrição: 

Estruturação e fomento de oferta turística com a temática de artes, em suas diferentes forma 

de expressão (música, dança, teatro, etc.), ressaltando a produção artístico cultural belo-

horizontina e mineira. 

 

Objetivos:  

Estruturar oferta turística competitiva valorizando a produção artístico-cultural de Belo 

Horizonte e de Minas Gerais; incentivar a estruturação dos produtos turísticos intangíveis de 

dança, música, teatro. 

 

Características da oferta: 

A estruturação das atividades e expressões artísticas enquanto oferta turística deve 

caracterizar-se por uma diversidade de abordagens lúdicas que podem estar relacionadas 

ao tema, variando desde os atrativos intangíveis das artes em Belo Horizonte (música, 

dança, teatro; história, caráter, artistas e grupos de expressão); suas referências tangíveis 

na cidade (museus, institutos e centros culturais, ateliês, equipamentos tematizados, etc.), 

assim como atividades e programações especiais de vivências que deverão ser fomentadas 

por meio do estabelecimento de parcerias (oficinas, calendário de eventos programados, 

etc.). Todas estas abordagens e vertentes da produção artístico-cultural da cidade poderão 

ser agregadas em uma ampla rota das artes, a ser fomentada junto às agências de 

receptivo da mesma forma que as demais ofertas que já estão sendo trabalhadas pela 

Diretoria de Marketing: gastronômica, de moda, de compras, etc.  

 

Cruzamento com o portfólio de produtos/atrativos: 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

 - Dança 
- Música 

- Design 
- Palácio das 
Artes 

- Conservatório 
de Música da 
UFMG 
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Segmentos e atividades relacionadas: 

Turismo cultural Produção Cultural 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco, com levantamento de atrativos e 

atividades que podem ser aproveitadas;  

2. Organização de conteúdo técnico sobre a oferta e os respectivos atrativos relacionados; 

3. Estruturação da rota sugerida às agências de receptivo; 

4. Articulações para a realização de atividades vivenciais. Poderão ser fomentados projetos 

pilotos para alavancar o tema, articulando-se produtos culturais e/ou grupos e artistas 

locais; gestores dos espaços e equipamentos culturais e os receptivos de BH, com o 

apoio da Belotur; 

5. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica”; 

6. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

7. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao 

consumidor; 

8. Controle da presença da oferta no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 

junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado). 

9. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a 

criação e produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de 

Promoção. 

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro. 
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Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica da oferta; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização da oferta pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ. 3 – Oferta artístico-cultural: Belo Horizonte, Arte e Criatividade do Brasil 

A22. Calendário de eventos culturais e de entretenimento 

Descrição: 

Fomento do calendário de eventos culturais e de entretenimento de Belo Horizonte e 

destaque aos seus principais eventos deste perfil que ocorrem na cidade. 

 

Objetivos:  

Estruturar oferta turística competitiva valorizando a agenda de eventos artístico-culturais e 

de entretenimento que ocorrem na cidade e que são de interesse turístico, especialmente o 

Carnaval e o Arraial de Belô; ampliar a notoriedade dos produtos de eventos culturais e de 

entretenimento regulares junto aos públicos e mercados prioritários. 

 

Características da oferta: 

Esta ação baseia-se no fomento e aprimoramento do calendário de eventos da cidade, 

permitindo sua conversão em uma oferta competitiva.  

A agenda cultural divulgada pela Belotur em seu site e no guia turístico da cidade é bastante 

ampla e completa. Entretanto precisa ser melhor estruturada para que atenda 

adequadamente aos diferentes públicos em seus interesses específicos. 

Recomenda-se, portanto, a revisão do formato da agenda, de forma a permitir buscas 

avançadas por tema / perfil de evento; a implementação de um trabalho de curadoria 

(focando em eventos culturais e de entretenimento relevantes para o turismo); o destaque 

aos eventos que compõem o portfólio de produtos e especialmente os eventos geridos pela 

Belotur: o Carnaval e o Arraial de Belô.  

Por meio das ações de comunicação direta ao mercado (no PO de Promoção), sugere-se 

que os principais eventos sejam amplamente divulgados junto à imprensa e às empresas 

especializadas na organização deste tipo de viagem (para shows, festivais, etc.) e/ou 

complementando as demais ofertas nos pacotes ofertados pelo trade emissor. Entretanto, é 

importante que as agências locais estejam preparadas e devidamente organizadas para 

ofertar serviços e produtos que atendam aos grupos e públicos com interesse neste tipo de 

programação, tema que deve ser abordado nas ações de fomento a esta oferta. 

O melhor período para a divulgação da programação dos eventos junto aos públicos alvo 

é: 

 Trade de BH: 6 meses antes dos eventos, considerando que os receptivos e hotéis 

tem que organizar pacotes e tarifários para colocar no mercado. Para o Arraial de 
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Belô tem que ter os tarifários prontos para divulgação e comercialização durante as 

feiras trade do primeiro semestre, tais como: CVC no primeiro trimestre e WTM no 

segundo trimestre. Para o Carnaval, a antecedência deve ser suficiente para que os 

receptivos tenham tarifário pronto para a AVIESTUR, no terceiro trimestre e ABAV 

também no terceiro trimestre. Outros eventos também poderão ser incluídos, 

conforme o calendário anual. 

 Trade emissivo: os operadores e agentes de viagens nos mercados emissivos 

prioritários tem que receber a informação com o mínimo de 4 meses antes dos 

eventos. Essa informação, além dos pacotes e tarifários dos emissivos, dos tarifários 

dos hotéis, tem que incluir a programação dos eventos, porque é o tipo de 

programa e de atrações que vai estimular ou não os operadores a incluir tanto o 

Arraial de Belô como o Carnaval nos seus portfólios. Caso a programação seja 

provisória, deve ser atualizada para os operadores por meio das ações A.89, A.90 e 

A.91 e A.92. Um evento de capacitação para a venda destes eventos, com 3 meses 

de antecedência, para  os operadores negociarem com os receptivos pode ser 

executado dentro do contexto da ação A.90. 

 Imprensa geral e especializada: Os eventos devem ser “colocados” na imprensa, 

tanto geral como especializada imediatamente após a definição da programação e 

dos pacotes e tarifários. É indispensável como ferramenta de apoio às vendas dos 

receptivos e dos operadores e agentes emissivos, referendando a qualidade e o 

diferencial dos eventos em Belo Horizonte, bem como mostrando preços e opções 

de atividades complementares ao programa dos eventos, para os diversos públicos 

alvo, especialmente as famílias, jovens e terceira idade. 

 Turista potencial nos mercados: o Carnaval é um evento planejado com grande 

antecedência pelo turista e sua divulgação deve ser iniciada em dezembro, quando o 

consumidor tem sua renda complementada e o tema férias de final de ano já foi 

definido. Imediatamente após o feriado de Páscoa, Semana Santa, deve ser iniciada 

a comunicação do Arraial de Belô. Os dois eventos devem ser divulgados por meio 

de campanha de publicidade. 

 

Cruzamento com o portfólio de produtos/atrativos: 

ESTRELA A B C 
Outros 

atrativos 
específicos 

- - - - Campanha de 
Popularização do 
Teatro e da Dança; 
- Festival Comida di 
Buteco; 

- 
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- Carnaval; 
- Festival Brasil Sabor; 
- Festival Internacional 
de Teatro; 
- Feira Internacional 
de Artesanato; 
- Festival Internacional 
de Quadrinhos; 
- Festival de Arte 
Negra; 
- Fórum Internacional 
de Dança; 
- Mostra de Cinema de 
BH; 
- Arraial de Belô; 
Festival Cachaça 
Gourmet; 
- Festival BH Arte e 
Sabor; 
- Expo-Cachaça e 
Brasil Beer; 
- Casa Cor Minas; 
- Restaurant Week BH 

 

Segmentos e atividades relacionadas: 

Turismo Cultural Eventos Culturais Produção Cultural 

Turismo de 
Cidades 

Entretenimento Shows 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco;  

2. Organização de conteúdo técnico sobre a oferta e os eventos específicos mais 

importantes; 

3. Reestruturação do calendário no website da Belotur e demais plataformas de 

comunicação; 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica” para os receptivos; 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas integradas (evento + rotas e roteiros), para comunicação 

direta ao consumidor; 

7. Controle da presença da oferta no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 

junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado). 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). 
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Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a 

criação e produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de 

Promoção. 

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio);  

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 ASCOM (Apoio); 

 Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte; 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito da oferta. 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica da oferta; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos principais eventos do calendário (atual x incrementos); 

 Comercialização da oferta pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ. 3 – Oferta artístico-cultural: Belo Horizonte, Arte e Criatividade do Brasil 

A23. Belo Horizonte, E se chover? 

Descrição: 

Estruturação e fomento de oferta turística com atividades propícias de serem realizadas em 

dias de chuva. 

 

Objetivos:  

Organizar e promover oferta alternativa para o turista em dias de mal tempo; valorizar de 

forma lúdica a condição não sazonal do turismo de Belo Horizonte. 

 

Características da oferta: 

Esta oferta deverá ser fomentada por meio de propostas de roteiros e/ou rotas que envolvam 

atrativos e experiências da cidade que podem ser desfrutados em dias de chuva, destacando 

opções ao turista uma vez que grande parte dos passeios na cidade ocorrem ao ar livre. 

Estas propostas podem ser releituras de rotas já propostas, como por exemplo a rota dos 

museus, ou uma combinar um conjunto de atrativos, atividades e experiências diversificadas 

entre si. Difere-se pela “embalagem” lúdica que recebe a partir de sua proposta tema. As 

empresas de receptivo poderão agregar serviços de transporte que darão ainda mais 

comodidade ao cliente.    

Sugere-se trabalhar propostas de roteiros de meio dia, um ou dois dias (para um fim de 

semana). 

As informações específicas, bem como o cruzamento dos atrativos com a grade de produtos 

e dos segmentos e atividades relacionadas deverão ser adicionados conforme às definições 

da equipe técnica responsável pela ação, em observação ao levantamento de atrativos e ao 

documento de defesa técnica. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Pesquisa documental e in loco;  

2. Organização de conteúdo técnico sobre a oferta e atrativos relacionados; 

3. Estruturação do roteiro ou rota sugerida às agências de receptivo; 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica”; 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  
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 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao consumidor; 

7. Controle da presença da oferta no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 

junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado). 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). (Atividade a ser executada em 

parceria com a DRPT). 

 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a criação e 

produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de Promoção. 

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio);  

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica da oferta; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos do roteiro (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização dos roteiros/rotas pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.2 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE COMPRAS 

PJ.4 - Ofertas da Moda Mineira 

A24. Distrito da Moda 

Observação: Esta ficha deverá ser complementada e revisada após a elaboração do 

documento de defesa técnica do roteiro. 

 

Descrição: 

Estruturação e fomento de oferta turística com o tema da moda belo-horizontina. 

 

Objetivos:  

Aprimorar a oferta de produtos e serviços que as agências de turismo estão 

comercializando; ampliar as possibilidades da oferta turística de Belo Horizonte nos 

segmentos de Turismo de Cidades, no nicho moda; e de Turismo de Negócios, no nicho 

compras,  estruturando e melhorando o aproveitamento deste produto (a moda belo-

horizontina) 

 

Características da oferta: 

A organização desta oferta tem como proposta destacar a cidade de Belo Horizonte como 

um importante polo criador e produtor de moda no Brasil, consolidando a moda mineira 

como um produto turístico de negócios (no caso das compras no atacado e/ou para 

revenda), mas também sendo este produto um dos ícones de sua identidade criativa e 

inovadora. 

 

A abrangência territorial e de atrativo para estruturação desta oferta estão sendo estudados 

pela Diretoria responsável. Recomenda-se que este trabalho envolva diferentes abordagens 

que destaquem a produção original da cidade, considerando por exemplo: 

 Referências históricas da moda belo-horizontina; 

 Valorização dos estilistas e grifes mineiras, identificando suas referências físicas: 

confecções, fábricas e ateliês; 

 Polos de moda, com suas características e especificidades: Bairros como Lourdes, 

Prado, Barro Preto, Fashion City (a ser incorporado após sua inauguração); 

 Eventos de Moda; 

 Diferenciação da oferta para as atividades de negócios, considerando o perfil e as 

empresas que atendem aos lojistas. 
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As informações específicas sobre o roteiro, assim como o cruzamento dos atrativos das 

rotas com a grade de produtos, deverão ser revisados nesta Ficha após a elaboração do 

documento de defesa técnica do roteiro. Abaixo,elabora-se uma versão preliminar deste 

cruzamento:  

Cruzamento com o portfólio de produtos/atrativos: 

(Preliminar) 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

 - Moda - Polos de 
moda 

- Centro de 
Cultura de Belo 
Horizonte / 
Centro de 
Referência da 
Moda 
- Minas Trend 
Preview 

 

 

Segmentos e atividades relacionadas: 

Turismo de Cidades Moda 

Turismo de Negócios Compras 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco;  

2. Organização de conteúdo técnico sobre a oferta e os atrativos relacionados; 

3. Estruturação da oferta sugerida para as agências de receptivo; 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica”; 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta aos 

consumidores, de lazer e de negócios; 

7. Controle da presença da oferta no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 

junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado). 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a 

criação e produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de 

Promoção. 
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Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio);  

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito da oferta 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica da oferta; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos da oferta (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização da oferta pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.2 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE COMPRAS 

PJ.5 - Ofertas de Compras 

A25. Rota Popular (shoppings e centros populares) 

A26. Rota das Feiras 

A27. Rota dos Centros Comerciais 

A28. Rota Moveleira 

A29. Rota de Luxo 

A30. Rota dos Artesanatos 

Observação: Esta ficha deverá ser complementada e revisada após a elaboração do documento 

de defesa técnica desta oferta. Poderá se desdobrar em fichas pertinentes que compõem as 6 

rotas de compras (A25 a A30), de acordo com o aprofundamento deste trabalho. 

 

Descrição: 

Estruturação e fomento de oferta turística baseada nas atividades de compras. 

 

Objetivos:  

Aprimorar a oferta de produtos e serviços que as agências de turismo estão 

comercializando; ampliar as possibilidades da oferta turística de Belo Horizonte nos 

segmentos de Turismo de Cidades (nichos moda e design); Turismo Cultural (nicho 

artesanato e produtos de Minas) e de Turismo de Negócios (nicho compras), estruturando e 

melhorando o aproveitamento de produtos como moda, design, pedras preciosas e joias, e 

outros da categoria “mercados, feiras e centros de compras”.  

 

Características da oferta: 

Esta oferta tem como proposta destacar a cidade de Belo Horizonte como referência de 

compras em diversos artigos, tanto para negócios (compras no atacado e para revenda) 

como para os públicos gerais e especializados interessados em adquirir artigos 

diferenciados. Neste caso sugere-se destacar não só a atividade em si, mas também os 

produtos e especialidades que refletem a identidade da cidade, destacando-se: 

 O design belo-horizontino em artigos como móveis, joias e lapidação (além da 

moda), sendo um dos pilares de sua identidade cultural-urbana, inovadora e criativa; 

 O artesanato e os produtos típicos de Minas, encontrado facilmente em feiras e 

locais especializados na capital do Estado.  

A estruturação desta oferta será feita por rotas especializadas nas diferentes categorias de 

compras e produtos, de forma a orientar os turistas especializados ou com interesse neste 
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tipo de atividade em relação aos locais e horários de atendimento, cada uma convertendo-

se em uma ação a ser detalhada após a elaboração do documento de defesa técnica da 

oferta. Poderão agregar ainda eventos especializados, conforme calendário. 

Recomenda-se a diferenciação da oferta para as atividades de negócios, considerando o perfil e 

as empresas que atendem aos lojistas. É importante que isso esteja claro, inclusive para as 

empresas de receptivo, pois cada um dos públicos requerem prestação de serviços específicos. 

A25. Rota Popular (shoppings e centros populares) 

A26. Rota das Feiras 

A27. Rota dos Centros Comerciais 

A28. Rota Moveleira 

A29. Rota de Luxo 

A30. Rota dos Artesanatos  

 

As informações específicas, bem como o cruzamento dos atrativos com a grade de produtos 

e dos segmentos e atividades relacionadas deverão ser revisadas conforme as definições 

da equipe técnica responsável pela ação, e em observação ao documento de defesa técnica 

da oferta. A seguir, apresenta-se um cruzamento preliminar, a partir dos produtos 

estabelecidos no portfólio do Plano de Marketing. 

 

Cruzamento com o portfólio de produtos/atrativos: (Preliminar) 

 

A25. Rota Popular (shoppings e centros populares) 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

   - Diamond Mall 
- Pátio Savassi 
- BH Shopping 

 

A26. Rota das Feiras 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

  - Feira de Arte e 
Artesanato da 
Afonso Pena 

- Feira Tom 
Jobim 
- Feira do 
Mineirinho 

 

A27. Rota dos Centros Comerciais 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

  - Bairro de 
Santa Tereza 
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- Savassi 
- Polos de Moda 

A28. Rota Moveleira 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

  - Design - Casa Cor 
Minas 

- Avenida 
Silvano Brandão 

A29. Rota de Luxo 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

 - Moda - Design 
- Pedras 
preciosas e 
joias 

  

A30. Rota dos Artesanatos  

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

  - Feira de Arte e 
Artesanato da 
Afonso Pena 
- Centro de 
Artesanato 
Mineiro (Palácio 
das Artes 
- Centro de 
Artesanato do 
Sesc Mineiro 
(CENARTE) 
- Mãos de 
Minas 

- Feira 
Internacional de 
Artesanato 

 

 

Segmentos e atividades relacionadas: 

Turismo Cultural Artesanato e Produtos de Minas 

Turismo de Cidades Moda Design Serviços 

Turismo de Negócios Compras 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco;  

2. Organização de conteúdo técnico sobre a oferta, rotas e atrativos relacionados; 

3. Estruturação das rotas sugeridas para as agências de receptivo; 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica”; 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  
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 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de rotas autoguiadas, para comunicação direta ao 

consumidor, considerando os dois perfis de públicos: de lazer e de negócios; 

7. Controle da presença do oferta no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 

junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado). 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a criação e 

produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de Promoção. 

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito da oferta 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica da oferta; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos das rotas (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização da oferta pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.3 - SUBPROGRAMA DE ROTEIROS INTEGRADOS 

PJ. 6 - Roteiros Turísticos BH + entorno 

A31. Roteiro “As Três Capitais de Minas” 

Descrição: 

Estruturação e fomento de roteiro turístico integrando Belo Horizonte e as cidades Mariana e 

Ouro Preto, no entorno. 

 

Objetivos (retirado do documento de defesa técnica do roteiro):  

 “Propor às agências de turismo e operadores a comercialização de pacotes que ampliem a 

permanência do turista nos locais indicados, apresentando os inúmeros produtos 

disponíveis, nas regiões turísticas de Belo Horizonte, Ouro Preto e Mariana”; “aprimorar e  

ampliar a oferta de produtos e serviços que as agências de turismo já estão 

comercializando; “incentivar a descoberta de Minas Gerais sob novos olhares e 

perspectivas, estimular a preservação de valores culturais nas cidades participantes do 

roteiro, assim como ampliar e diversificar a oferta de produtos turísticos de forma integrada”; 

“por meio das parcerias na promoção deste novo roteiro, garantir maior competitividade, 

obtida através do compartilhamento dos fluxos turísticos, do ganho em escala e da 

participação de mercado”. 

 

Características do roteiro: 

O roteiro abrange um percurso rodoviário de 113Km a partir de Belo Horizonte, integrado 

Belo Horizonte e as cidades Mariana e Ouro Preto, por meio de uma proposta temática 

histórico-cultural que aborda a  formação e o desenvolvimento do Estado e também do país: 

do “Brasil Colônia” ao “Brasil Moderno e atual”. 

Baseia-se no fato que as três cidades, em momentos distintos da história, foram sede 

político-administrativa do Estado mineiro, guardando importantes características, referências 

e patrimônio construído nestes períodos, que as diferenciam e ao mesmo tempo às 

complementam. 

Mariana, “Cidade Matriz de Minas”, foi a primeira capital, tendo gozado desta condição pelo 

menor período de tempo (entre 1709 - 1720). A cidade “propicia um mergulho na história do 

Brasil e de Minas, na contemplação e convivência com monumentos, entre edificações civis 

e religiosas que abrigam obras de ornamentação, esculturas, pinturas e mobiliário, 

originárias dos Séculos XVIII e XIX, resultantes do esplendor artístico do Ciclo do Ouro e 

produzidas sob a inspiração do barroco português e suas expressões singulares criadas 

pelos artistas marianenses”. Seu núcleo urbano foi planejado em um traçado geométrico 
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que a distingue das outras cidades históricas mineiras. A cidade possui um dos conhecidos 

conjuntos mais expressivos do patrimônio histórico e urbanístico brasileiro setecentista, com 

tombamento do IPHAN. 

Ouro Preto foi a capital mineira de 1720 a 1897; possui o maior e mais importante conjunto 

histórico arquitetônico e artístico representativo do barroco mineiro, com presença na lista 

de patrimônios mundiais da UNESCO desde 1980. Tem alta notoriedade, nacional e 

internacional, destacando-se no mercado turístico como “carro chefe” das “cidades 

históricas de Minas”. 

“Especialmente durante o Ciclo do Ouro, no Século XVIII, Ouro Preto experimentou um 

apogeu artístico e cultural que produziu obras primas em diversos campos da criatividade 

humana. Inspirou também alguns movimentos de inspiração nativista e libertária, 

importantes na construção da nacionalidade brasileira, influenciando na Independência de 

1822 e na República de 1888”.  

Belo Horizonte, capital atual, nasceu sob a inspiração do ideal republicano em 1897; é 

marcada pela modernidade do seu traçado urbano e por sua arquitetura modernista; hoje 

uma das maiores e mais importantes cidades do país. Seu perfil econômico e sua constante 

renovação criativa em diversas áreas refletem o Brasil moderno e contemporâneo, em 

contraste com as cidades históricas e os capítulos do período colonial e do Império que são 

abordadas no contexto do roteiro por meio das outras duas cidades. 

De acordo com o documento de defesa técnica, o roteiro abrange uma diversidade de 

atrativos turísticos nas cidades consideradas.  

 No caso de Belo Horizonte, os atrativos foram organizados por região da cidade e/ou 

pontos de concentração de atrativos turísticos, sendo: 

o Belo Horizonte – Pampulha: Lagoa da Pampulha, Igreja São Francisco de Assis, 

Casa do Baile, Museu de Arte da Pampulha, Mineirão, Mineirinho, Casa Kubitschek; 

o Belo Horizonte – Região Centro-Sul: Praça da Estação (Praça Rui Barbosa), Museu 

de Artes e Ofícios, Serraria Souza Pinto, Edifício sede da Prefeitura de Belo 

Horizonte, Igreja São José, Museu Inimá de Paula, Praça Sete de Setembro, Parque 

Municipal Américo Renné Giannetti, Palácio das Artes, Centro de Cultura Belo 

Horizonte / Centro de Referência da Moda, Feira de Artes e Artesanato Afonso Pena, 

Mercado Central, Minascentro, Praça Raul Soares; 

o Belo Horizonte - Circuito Cultural da Praça da Liberdade: Praça da Liberdade, 

Palácio da Liberdade, Horizonte Sebrae - Casa da Economia Criativa, Espaço do 

Conhecimento UFMG, Planetário, Memorial Minas Gerais – Vale, Museu das Minas e 

do Metal, Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, Centro de Arte Popular Cemig, 

Museu Mineiro, Praça da Savassi, Igreja da Boa Viagem, Igreja Nossa Senhora de 

Lourdes; 



 

 1387 

 

o Belo Horizonte – Atrativos do Entorno da Serra do Curral: Praça do Papa, Parque 

das Mangabeiras, Parque da Serra do Curral, Mirante das Mangabeiras, Rua do 

Amendoim, Museu de Telecomunicação OI Futuro. 

o Belo Horizonte – Atrativos de fora da Avenida do Contorno: Museu Histórico Abílio 

Barreto, Museu de História Natural e Jardim Botânico UFMG, Museu de Ciencias 

Naturais PUC. 

Nas demais cidades, o roteiro contempla os seguintes atrativos de interesse: 

 Atrativos de Mariana, sendo: Catedral de Nossa Senhora da Assunção – Igreja da Sé, 

Órgão da Sé de Mariana, Praça Minas Gerais, Santuário de Nossa Senhora do Carmo, 

Igreja São Francisco de Assis, Casa de Câmara e Cadeia, Igreja de São Pedro dos 

Clérigos, Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Igreja da Arquiconfraria, Seminário Maior 

São José, Rua Direita, Museu da Música, Rua Dom Silvério, Trem da Vale, Estação de 

Mariana, Vagão dos Sentidos, Vagão Oficina de Vídeo, Museu Arquidiocesano de Arte 

Sacra, Mina da Passagem, Zé Pereira da Chácara, Cia. Navegante – Teatro De 

Marionetes, Circovolante, Casa Maria Isabel, Clube Osquindo | Casa Do Godofredo, 

Espaço Lunática, Banda Osquindô, Sede da Escola de Samba Morro da Saudade, 

“Sabadão do Leão”, Distrito de Cachoeira do Brumado, Bandas de Música, Projetos 

Musicais (Chuva de Música); 

 Atrativos de Outro Preto (organizados nas categorias museus, igrejas, mirantes, minas 

de ouro abertas à visitação, entorno e distritos), sendo: Museu do Oratório, Museu da 

Inconfidência, Museu de Arte Sacra, Museu Casa dos Contos, Museu de Ciência e 

Técnica da UFOP, Museu de Farmácia da UFOP, Museu Casa Guignard, Museu 

Aleijadinho, Museu Casa dos Inconfidentes, Museu Aberto - Cidade Viva, Ecomuseu da 

Serra de Ouro Preto, Teatro Municipal – Casa da Ópera, Trem da Vale; Igreja da Ordem 

Terceira de São Francisco de Assis, Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Santuário de 

Nossa Senhora da Conceição (Museu Aleijadinho), Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 

Igreja do Bom Jesus de Matosinhos ou de São Miguel e Almas, Igreja de Nossa Senhora 

das Mercês e Misericórdia, Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões, Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário, Igreja de Santa Efigênia, Igreja de São Francisco de Paula, 

Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pardos do Padre Faria, Capela da Cruz das 

Almas, Capela da Santa Cruz, Capela do Bom Jesus da Pedra Fria, Capela de Nossa 

Senhora das Dores do Monte Calvário, Capela de Nossa Senhora da Piedade, Capela 

de Nossa Senhora das Necessidades, Capela do Senhor do Bonfim, Capela de São 

João Batista, Capela de São José, Capela de São Sebastião, Capela do Bom Jesus das 

Flores do Taquaral, Capela de Sant’ana, Capela de Santa Cruz, Horto dos Contos 

(Parque Vale dos Contos); Mina do Chico Rei, Mina do Gegê, Mina Santa Rita, Mina do 

Veloso; Mirante da Ladeira João de Paiva, Morro São João e Morro São Sebastião, 
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Morro da Queimada, Mirante da Ladeira João de Paiva, Parque Municipal Cachoeira das 

Andorinhas; Parque Estadual do Itacolomi |Fazenda do Manso, Museu do Chá; Lavras 

Novas; Cachoeira Três Pingos, Cachoeira dos Namorados, Bacia do Custódio, Distrito 

de São Bartolomeu, Distrito de Santa Rita, Chapada, Cachoeira do Castelinho, 

Cachoeira do Campo: Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, Amarantina: Museu Das 

Reduções.  

O documento de defesa técnica do roteiro faz duas importantes considerações 

absolutamente pertinentes para sua comercialização e que estão reproduzidas abaixo: 

Sobre o potencial competitivo do roteiro: “Todas as cidades boa infraestrutura de acesso e 

de oferta turística, representada pela cadeia de serviços de transporte, hospedagem, 

alimentação e organização de receptivos locais e regionais. E, especialmente, apresenta 

uma variedade de atrativos, culturais e naturais, colocados em roteiro linear, de fácil e rápido 

acesso, já com razoável organização receptiva, vindo constituir-se, portanto, em um produto 

turístico rentável e comercialmente viável”. 

Sobre sua operacionalização: “Para se alcançar os resultados esperados será necessário 

criar um sistema de parceria que permita aos atores do roteiro trabalhar em sinergia para 

atingir seus objetivos comuns, buscando o adensamento e fortalecimento de negócios 

turísticos nesta região, maximizando os esforços de todos os envolvidos”. 

 

Tempo estimado: O roteiro sugerido é de 4 dias e 3 noites, com 1 pernoite em cada cidade. 

 

Cruzamento com o portfólio de produtos/atrativos: 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

- Patrimônios 
da Humanidade 

- Igreja São 
Francisco de 
Assis 
- Museu de 
Artes e Ofícios 
- Mercado 
Central 
- Praça da 
Liberdade 
- Memorial 
Minas Gerais – 
Vale 
- Museu das 
Minas e do 
Metal 
 

- Pampulha 
- Casa do Baile 
- Museu de Arte 
da Pampulha 
- Mineirão 
- Praça da 
Estação (Praça 
Rui Barbosa) 
- Palácio das 
Artes  
- Feira de Artes 
e Artesanato 
Afonso Pena 
- Palácio da 
Liberdade 
- Espaço do 
Conhecimento 
UFMG 
- Centro de Arte 

- Mineirinho 
- Serraria Souza 
Pinto 
- Museu Inimá de 
Paula 
- Parque 
Municipal 
Américo Renné 
Giannetti 
- Centro de 
Cultura Belo 
Horizonte / 
Centro de 
Referência da 
Moda 
- Minascentro 
- Museu Mineiro 
- Museu de 
Telecomunicação 

- Casa 
Kubitschek 
- Edifício sede 
da Prefeitura 
de Belo 
Horizonte 
- Igreja São 
José 
- Praça Sete de 
Setembro 
- Praça Raul 
Soares 
- Horizonte 
Sebrae - Casa 
da Economia 
Criativa 
- Planetário 
- Biblioteca 
Pública 
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Popular Cemig 
- Savassi 
- Praça do Papa 
- Parque das 
Mangabeiras 
- Parque da 
Serra do Curral 
- Mirante das 
Mangabeiras 
- Museu de 
História Natural 
e Jardim 
Botânico UFMG 
- Museu 
Histórico Abílio 
Barreto 
- Museu de 
Ciencias 
Naturais PUC 

OI Futuro  Estadual Luiz 
de Bessa 
- Igreja da Boa 
Viagem 
- Igreja Nossa 
Senhora de 
Lourdes 
- Rua do 
Amendoim 
- Atrativos 
específicos de 
Mariana 
- Atrativos 
específicos de 
Ouro Preto 

 

Segmentos e atividades relacionadas: 

Turismo Cultural Arquitetura e Patrimônio Histórico Produção Cultural 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco (implantado);  

2. Organização de conteúdo técnico sobre o roteiro e atrativos relacionados (implantado); 

3. Estruturação do roteiro sugerido, com o apoio das demais gestões municipais envolvidas 

(implantado); 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica” (implantado); 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao 

consumidor; 

7. Controle da presença do roteiro no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 

junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado). 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a 

criação e produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de 

Promoção. 

Público-alvo da ação: 
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 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio);  

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Secretaria de Turismo de Mariana 

 Secretaria de Turismo de Ouro Preto 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica do roteiro; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nas cidades e atrativos do roteiro (atual x incrementos/ano, 

pernoites nas cidades); 

 Comercialização dos roteiros pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.3 - SUBPROGRAMA DE ROTEIROS INTEGRADOS 

PJ. 6 - Roteiros Turísticos BH + entorno 

A32. Roteiro “Da Tradição ao Contemporâneo” 

Descrição: 

Estruturação e fomento de roteiro turístico integrando Belo Horizonte, o Instituto Inhotim em 

Brumadinho e as cidades Mariana e Ouro Preto. 

 

Objetivos (retirado do documento de defesa técnica do roteiro):  

 “Propor às agências de turismo e operadores a comercializar pacotes que ampliem a 

permanência do turista nos locais indicados, apresentando os inúmeros produtos 

disponíveis, nas regiões turísticas de Belo Horizonte, Ouro Preto e Marina, e Instituto 

Inhotim – Brumadinho”; “aprimorar a oferta de produtos e serviços que as agências de 

turismo já estão ofertando e ampliar as possibilidades dessa oferta”; “ajudar a potencializar a 

oferta existente e contribuir para disseminar conhecimento sobre nosso Estado”; “oferecer a 

possibilidade dos turistas experienciarem Minas Gerais de forma diferenciada, sob novos 

olhares e perspectivas, entendendo-se que a vantagem competitiva no setor turístico é 

alcançada a partir do momento que um destino turístico oferece uma experiência turística 

superior em relação a outro destino, considerando os turistas potenciais desses destinos”; 

“promover o associativismo entre os municípios e entidades envolvidos, visando através da 

soma de seus atrativos, enriquecer a oferta turística, ampliar as opções de visita, com 

consequente aumento do fluxo e da permanência dos turistas, proporcionando a médio 

prazo, a geração de trabalho, renda e a melhoria da qualidade de vida dos destinos”. 

 

Características do roteiro: 

O roteiro integra os destinos Belo Horizonte, Ouro Preto e Mariana, e Inhotim, por meio de 

uma experiência artístico-cultural baseada na diversidade e nas diferenças dos acervos 

artísticos e das produções culturais expostas em cada um destes locais. Esses acervos 

adquirem os mais variados formatos e influências artísticas, refletindo também traços 

históricos e de identidade dos destinos. 

O acervo barroco de Ouro Preto e Mariana é patrimônio do Brasil e do Mundo, reflexo do 

período histórico colonial, pode ser observado nas obras de arte barrocas de nomes como 

Aleijadinho, Mestre Ataíde,  mas também na arquitetura, na música. Pode ser até hoje 

vivenciado na atmosfera e nas paisagens culturais destas duas cidades, que continuam 

valorizando a produção artística local, com destaque a música, e preservam suas tradições 

culturais. 
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Belo Horizonte é uma das principais capitais de um país jovem, cidade criativa e inovadora, 

metrópole global, mas que ao mesmo tempo preserva e valoriza suas tradições. Dispõem de 

acervo modernista que pode ser experienciado em seu patrimônio urbano, arquitetônico, 

artístico e paisagísticos, em obras que são importantes referências no cenário nacional. 

No acervo de arte contemporânea do Inhotim – Instituto de Arte Contemporânea e 

Jardim Botânico, arte e natureza se relacionam de maneira exuberante, refletindo os 

tempos atuais e futuros. “O referido Instituto é a sede de um dos mais importantes acervos 

de arte contemporânea do Brasil e considerado o maior centro de arte ao ar livre da América 

Latina. É um lugar em formação, onde arte contemporânea e natureza se relacionam de 

forma especial. (...) O diferencial competitivo do Instituto Inhotim em relação a outros 

empreendimentos museológicos é expresso pela raridade contida em seu jardim botânico, 

atestando que a natureza social simula-se de natureza primeira para se transformar em 

mercadoria de grande valor de troca, fetichizada, ocultando suas relações de produção. (...) 

tem ganhado expressivos destaques públicos, tornando-o um produto de grande atratividade 

turística tanto no âmbito nacional e internacional”. 

Em seu documento de defesa técnica, o roteiro abrange uma diversidade de atrativos 

turísticos nas cidades consideradas, conforme relação abaixo: 

 No caso de Belo Horizonte, os atrativos foram organizados por região da cidade e/ou 

pontos de concentração de atrativos turísticos, sendo: 

o Belo Horizonte – Pampulha: Lagoa da Pampulha, Igreja São Francisco de Assis, 

Casa do Baile, Museu de Arte da Pampulha, Mineirão, Mineirinho, Casa Kubitschek; 

o Belo Horizonte – Região Centro-Sul: Praça da Estação (Praça Rui Barbosa), Museu 

de Artes e Ofícios, Serraria Souza Pinto, Edifício sede da Prefeitura de Belo 

Horizonte, Igreja São José, Museu Inimá de Paula, Praça Sete de Setembro, Parque 

Municipal Américo Renné Giannetti, Palácio das Artes, Centro de Cultura Belo 

Horizonte / Centro de Referência da Moda, Feira de Artes e Artesanato Afonso Pena, 

Mercado Central, Minascentro, Praça Raul Soares; 

o Belo Horizonte - Circuito Cultural da Praça da Liberdade: Praça da Liberdade, 

Palácio da Liberdade, Horizonte Sebrae - Casa da Economia Criativa, Espaço do 

Conhecimento UFMG, Planetário, Memorial Minas Gerais – Vale, Museu das Minas e 

do Metal, Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, Centro de Arte Popular Cemig, 

Museu Mineiro, Praça da Savassi, Igreja da Boa Viagem, Igreja Nossa Senhora de 

Lourdes; 

o Belo Horizonte – Atrativos do Entorno da Serra do Curral: Praça do Papa, Parque 

das Mangabeiras, Parque da Serra do Curral, Mirante das Mangabeiras, Rua do 

Amendoim, Museu de Telecomunicação OI Futuro. 

o Belo Horizonte – Atrativos de fora da Avenida do Contorno: Museu Histórico Abílio 
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Barreto, Museu de História Natural e Jardim Botânico UFMG, Museu de Ciencias 

Naturais PUC. 

 Atrativos de Outro Preto (organizados nas categorias museus, igrejas, mirantes, minas 

de ouro abertas à visitação, entorno e distritos), sendo: Museu do Oratório, Museu da 

Inconfidência, Museu de Arte Sacra, Museu Casa dos Contos, Museu de Ciência e 

Técnica da UFOP, Museu de Farmácia da UFOP, Museu Casa Guignard, Museu 

Aleijadinho, Museu Casa dos Inconfidentes, Museu Aberto - Cidade Viva, Ecomuseu da 

Serra de Ouro Preto, Teatro Municipal – Casa da Ópera, Trem da Vale; Igreja da Ordem 

Terceira de São Francisco de Assis, Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Santuário de 

Nossa Senhora da Conceição (Museu Aleijadinho), Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 

Igreja do Bom Jesus de Matosinhos ou de São Miguel e Almas, Igreja de Nossa Senhora 

das Mercês e Misericórdia, Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões, Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário, Igreja de Santa Efigênia, Igreja de São Francisco de Paula, 

Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pardos do Padre Faria, Capela da Cruz das 

Almas, Capela da Santa Cruz, Capela do Bom Jesus da Pedra Fria, Capela de Nossa 

Senhora das Dores do Monte Calvário, Capela de Nossa Senhora da Piedade, Capela 

de Nossa Senhora das Necessidades, Capela do Senhor do Bonfim, Capela de São 

João Batista, Capela de São José, Capela de São Sebastião, Capela do Bom Jesus das 

Flores do Taquaral, Capela de Sant’ana, Capela de Santa Cruz, Horto dos Contos 

(Parque Vale dos Contos); Mina do Chico Rei, Mina do Gegê, Mina Santa Rita, Mina do 

Veloso; Mirante da Ladeira João de Paiva, Morro São João e Morro São Sebastião, 

Morro da Queimada, Mirante da Ladeira João de Paiva, Parque Municipal Cachoeira das 

Andorinhas; Parque Estadual do Itacolomi |Fazenda do Manso, Museu do Chá; Lavras 

Novas; Cachoeira Três Pingos, Cachoeira dos Namorados, Bacia do Custódio, Distrito 

de São Bartolomeu, Distrito de Santa Rita, Chapada, Cachoeira do Castelinho, 

Cachoeira do Campo: Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, Amarantina: Museu Das 

Reduções.  

 Atrativos de Mariana, sendo: Catedral de Nossa Senhora da Assunção – Igreja da Sé, 

Órgão da Sé de Mariana, Praça Minas Gerais, Santuário de Nossa Senhora do Carmo, 

Igreja São Francisco de Assis, Casa de Câmara e Cadeia, Igreja de São Pedro dos 

Clérigos, Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Igreja da Arquiconfraria, Seminário Maior 

São José, Rua Direita, Museu da Música, Rua Dom Silvério, Trem da Vale, Estação de 

Mariana, Vagão dos Sentidos, Vagão Oficina de Vídeo, Museu Arquidiocesano de Arte 

Sacra, Mina da Passagem, Zé Pereira da Chácara, Cia. Navegante – Teatro De 

Marionetes, Circovolante, Casa Maria Isabel, Clube Osquindo | Casa Do Godofredo, 

Espaço Lunática, Banda Osquindô, Sede da Escola de Samba Morro da Saudade, 

“Sabadão do Leão”, Distrito de Cachoeira do Brumado, Bandas de Música, Projetos 
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Musicais (Chuva de Música); 

 Atrativos de Inhotim (Brumadinho): Acervo artístico, exposições temporárias e 

permanentes, acervo do jardim botânico, projetos ambientais. 

Tempo estimado: Sugestão de roteiro para 3 dias, sendo 1 para cada destino: Mariana + 

Ouro Preto, Belo Horizonte, Inhotim. 

  

Cruzamento com o portfólio de produtos/atrativos: 

ESTRELA A B C 
Outros 
atrativos 
específicos 

- Instituto 
Inhotim de Arte 
Contemporânea 
e Jardim 
Botânico 

- Igreja São 
Francisco de 
Assis 
- Museu de 
Artes e Ofícios 
- Mercado 
Central 
- Praça da 
Liberdade 
- Memorial 
Minas Gerais 
– Vale 
- Museu das 
Minas e do 
Metal 
 

- Pampulha 
- Casa do Baile 
- Museu de Arte 
da Pampulha 
- Mineirão 
- Praça da 
Estação (Praça 
Rui Barbosa) 
- Palácio das 
Artes  
- Feira de Artes 
e Artesanato 
Afonso Pena 
- Palácio da 
Liberdade 
- Espaço do 
Conhecimento 
UFMG 
- Centro de Arte 
Popular Cemig 
- Savassi 
- Praça do Papa 
- Parque das 
Mangabeiras 
- Parque da 
Serra do Curral 
- Mirante das 
Mangabeiras 
- Museu de 
História Natural 
e Jardim 
Botânico UFMG 
- Museu 
Histórico Abílio 
Barreto 
- Museu de 
Ciencias 
Naturais PUC 

- Mineirinho 
- Serraria Souza 
Pinto 
- Museu Inimá de 
Paula 
- Parque 
Municipal 
Américo Renné 
Giannetti 
- Centro de 
Cultura Belo 
Horizonte / 
Centro de 
Referência da 
Moda 
- Minascentro 
- Museu Mineiro 
- Museu de 
Telecomunicação 
OI Futuro  

- Casa 
Kubitschek 
- Edifício sede 
da Prefeitura 
de Belo 
Horizonte 
- Igreja São 
José 
- Praça Sete de 
Setembro 
- Praça Raul 
Soares 
- Horizonte 
Sebrae - Casa 
da Economia 
Criativa 
- Planetário 
- Biblioteca 
Pública 
Estadual Luiz 
de Bessa 
- Igreja da Boa 
Viagem 
- Igreja Nossa 
Senhora de 
Lourdes 
- Rua do 
Amendoim 
- Atrativos 
específicos de 
Mariana 
- Atrativos 
específicos de 
Ouro Preto 
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Segmentos e atividades relacionadas: 

Turismo Cultural Arquitetura e Patrimônio Histórico Produção cultural 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco (implantado);  

2. Organização de conteúdo técnico sobre o roteiro e atrativos relacionados (implantado); 

3. Estruturação do roteiro sugerido, com o apoio das demais gestões municipais envolvidas 

(implantado); 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica” (implantado); 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao 

consumidor; 

7. Controle da presença do roteiro no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 

junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado). 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado). (Atividade a ser executada em 

parceria com a DRPT). 

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a 

criação e produção de material específico dirigido ao público-final são pertinentes ao PO de 

Promoção. 

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio);  

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Secretaria de Turismo de Mariana; 

 Secretaria de Turismo de Ouro Preto; 

 Inhotim; 

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro. 
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Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica do roteiro; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nas cidades e atrativos do roteiro (atual x incrementos/ano, 

pernoites nas cidades); 

 Comercialização dos roteiros pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

S.3 - SUBPROGRAMA DE ROTEIROS INTEGRADOS 

PJ. 6 - Roteiros Turísticos BH + entorno 

A33.Roteiro “Belo Horizonte VerDe Perto” / Rota de Aventura 

Observação: Esta ficha deverá ser complementada e revisada após a elaboração do 

documento de defesa técnica do roteiro. 

 

Descrição: 

Estruturação e fomento de roteiro turístico com o tema de ecoturismo e aventura. 

 

Objetivos:  

Aprimorar a oferta de produtos e serviços que as agências de turismo estão 

comercializando; ampliar as possibilidades da oferta turística de Belo Horizonte no 

segmento de turismo de natureza, melhorando o aproveitamento dos produtos de Belo 

Horizonte e do entorno com este perfil. 

 

Características do roteiro: 

O roteiro abrange os parques e áreas verdes da cidade e de seu entorno, explorando 

atividades de ecoturismo e turismo de aventura. Estrutura-se em duas rotas: 

 Rota de Parques (referente à A.6) 

 Rota de Aventura, em parceria com o entorno, objeto desta ação (A.33).  

 

Especificamente sobre a A.33., possui uma proposta de turismo de natureza mais ativa, 

agregando opções de atividades de aventura, a partir do potencial dos destinos do entorno. 

É importante, porém, que os roteiros sugeridos façam uma proposta clara agregando 

atividades, equipamentos e serviços em Belo Horizonte. 

 

Outras informações específicas sobre o roteiro e sua rota A.33. deverão ser revisadas e 

adicionadas à esta ficha após a elaboração do documento de defesa técnica do roteiro. 

 

Cruzamento com o portfólio de produtos/atrativos: 

Cruzamento preliminar deve ser revisado conforme atrativos selecionados pela equipe 

técnica responsável e em observação ao documento de defesa técnica.  
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A33.1 Rota de Aventura 

ESTRELA A B C 
Outros 

atrativos 
específicos 

- 
Parque 
Nacional da 
Serra do Cipó 

Grutas 
Fazendas e 
Cachaça; 
Serras e Vales 

-  

 

Segmentos e atividades relacionadas: 

Turismo de 
Natureza 

Caminhadas e 
Trilhas 

Educação Ambiental Off road 

Voo Livre Espeleoturismo Esportes verticais 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião de briefing e pesquisa documental e in loco;  

2. Organização de conteúdo técnico sobre o roteiro e atrativos relacionados; 

3. Estruturação do roteiro sugerido; 

4. Elaboração de material de subsídio “Defesa Técnica”; 

5. Fomento à comercialização junto às empresas de receptivo por meio de: 

 Seminários;  

 Distribuição de documento de subsídio; 

 Apoio à comercialização. 

6. Estruturação de propostas de roteiro autoguiados, para comunicação direta ao 

consumidor; 

7. Controle da presença do roteiro no trade por meio da aplicação periódica de pesquisa 

junto às empresas de receptivo de Belo Horizonte (recomendado). 

8. Treinamento dos profissionais dos CATs (recomendado).  

Observação: As ações de comunicação/promoção/divulgação dos roteiros bem como a 

criação e produção de material específico dirigido ao público-final são correspondentes ao 

PO de Promoção.  

Público-alvo da ação: 

 Operadores de receptivo de Belo Horizonte; 

 CATs; 

 Ação interna de estruturação da oferta para comunicação junto ao turista na cidade e 

ao mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 
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 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio);  

 Gestores dos produtos e equipamentos no âmbito do roteiro; 

 Secretarias de Turismo das cidades do entorno. 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para essa ação, apenas recursos econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documento de defesa técnica do roteiro; 

 Agenda e relatório de ações junto ao trade receptivo e CATs. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Indicadores de visitação nos atrativos do roteiro (atual x incrementos/ano); 

 Comercialização dos roteiros pelo trade receptivo;  

 Pesquisa de opinião interna (indicador qualitativo); 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística (controle de informações 

fornecidas/solicitadas). 

Prazo: 

2015  

2016 
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2.2 Orientações para a implementação do programa de turismo de negócios e 

eventos 

 

 

O P.2 - Programa de Turismo de Negócios e Eventos123 objetiva 

organizar e dar suporte a estruturação de ofertas competitivas de negócios e de 

eventos que serão comunicados especialmente ao trade especializado. Baseia-se 

nos desdobramentos e no suporte ao atual Programa de Turismo de Negócios e 

Eventos (antiga “Rede de Turismo de Negócios e Eventos). 

O Programa subdivide-se em dois subprogramas: 

 S.4 - Subprograma de Produtos de Negócios e de Eventos que 

propõe projeto – o PJ.7 Oferta para eventos e incentivo - para o 

incremento da oferta nos segmentos de eventos e de negócios 

(especialmente incentivos), base do conteúdo para as ações de 

comunicação dirigida ao setor. Observa-se que o segmento de 

negócios é tratado com ênfase aos eventos corporativos e de incentivo 

(nicho do segmento de negócios que é de caráter motivável); 

 S.5 - Subprograma de Suporte à Captação de Eventos prevê o 

projeto PJ.8. Fórum de Captação - e ações para que darão suporte à 

comunicação para captação de eventos para Belo Horizonte, de 

eventos técnico-científicos, eventos esportivos, eventos de negócios e 

eventos culturais. 

 

  

                                            
123

 Observa-se que, apesar da nomenclatura, é preciso manter o discernimento técnico sobre as 
ofertas e atuações sobre os segmentos de negócios e de eventos, conforme dinâmicas demonstradas 
na Tabela 1, apresentada no início do documento.  
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P.2 - PROGRAMA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

S.4 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE NEGÓCIOS E DE EVENTOS 

PJ.7 - Oferta para 
eventos e incentivo 
 

A34. Acompanhamento da implantação 
do novo Centro de Convenções de Belo  
Horizonte e de novos equipamentos para 
eventos públicos e privados 

DRPD 
DRPT; DRMK; 

DROE 

A35. Implantação / operacionalização da 
agenda integrada dos espaços de 
eventos (por porte e perfil) 

DRPT DROE  

A36. Roteirização para programas de 
visitas técnicas de inspeção 

DRPT DRMK 

A37. Organização da oferta para 
programas de incentivo  

DRPT DROE; DRMK 

S.5 - SUBPROGRAMA DE SUPORTE A CAPTAÇÃO DE EVENTOS 

PJ.8 - Grupo de 
captação de eventos  

A38. Prospecção de oportunidades para 
captação  

DRPT  DROE 

A39.Monitoramento da oferta de espaços 
para eventos: capacidade, ocupação e 
sazonalidade. 

DRPT DRPD  

A40. Levantamento e monitoramento dos 
serviços fornecedores 

DRPT   

A41. Fórum municipal de captação de 
eventos 

DRPT DROE  
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2.2.1 FICHAS TÉCNICAS DAS AÇÕES DO P2. PROGRAMA DE TURISMO DE 

NEGÓCIOS E EVENTOS 

 

 

P.2 - PROGRAMA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

S.4 SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

PJ.7  Oferta para eventos e incentivo 

A.34. Acompanhamento da implantação do novo Centro de Convenções de Belo  

Horizonte e de novos equipamentos para eventos públicos e privados 

Descrição: 

O novo Centro de Convenções de BH está em fase licitatória pelo (órgão responsável), a 

Belotur deverá acompanhar todo o processo de licitação e implantação do novo 

equipamento. Também monitorar o surgimento, ampliação e renovação de todos os 

espaços para todos os tipos de eventos na cidade. 

 

Observação: As ações A34 e A39 são complementares.  

 

Objetivos:  

 Conhecer a oferta de espaços para eventos de várias categorias;  

 Dar suporte à política de captação de eventos, ao combate à sazonalidade e à 

inovação no segmento de eventos.  

 

Etapas de execução da ação: 

1. Realizar análise detalhada do Estudo da Oferta e Demanda para eventos, realizado 

pela UFMG em 2013; 

2. Listar os equipamentos novos ou em reforma e acompanhar sua implantação; 

3. Estabelecer mecanismos de divulgação local, nacional e internacional dos novos 

espaços e daqueles ampliados e renovados; 

4. Estabelecer parceria com o BHC&VB na coordenação da ação; 

5. Integração com o Banco de Dados monitorado pela Belotur.  

Mercados e públicos-alvo: 

 Internacional; 

 Nacional; 

 Regional. 
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Atores envolvidos: 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio);  

 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; 

 Prefeituras da Região Metropolitana; 

 Governo Estadual de MG; 

 Ministério do Turismo. 

Recursos financeiros necessários: 

Não existe necessidade de recursos financeiros da Belotur para essa ação, apenas 

recursos econômicos. As informações de espaços podem estar inseridas no Sistema 

Integrado e as ações de articulação podem ser realizadas pela Belotur. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Apropriação das informações que constam no estudo da UFMG; 

 Consolidação de novas informações e complementação de espaços que vão surgir. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Mapeamento da oferta de espaços para todos os tipos de eventos na cidade; 

 Disponibilização de fácil acesso das informações existentes; 

 Envolvimento dos provedores de espaços para eventos na atualização permanente de 

dados. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.2 - PROGRAMA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

S.4 SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

PJ.7  Oferta para eventos e incentivo 

A.35. Implantação da agenda integrada dos espaços de eventos (por porte e perfil) 

Descrição: 

Reformatar e manter atualizada a agenda de eventos de Belo Horizonte  

 

Objetivos:  

 Conhecer a agenda de todos os tipos de eventos;  

 Dar suporte à política de captação de eventos e reserva de espaços (hotéis, centros de 

convenções, universidades, espaços culturais, espaços esportivos, dentre outros); 

 Ajustar a agenda da cidade aos períodos de sazonalidade; 

 Ser uma ferramenta de busca e orientação para as empresas que trabalham no 

Programa de Negócios e Eventos. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Revisar a atual agenda, suas categorias e formato de utilização; 

2. Estabelecer mecanismos de atualização com os parceiros públicos e privados; 

3. Criar ferramentas de divulgação permanente. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Provedores de espaços de eventos locais;  

  BHC&VB; 

 Promotores, organizadores e provedores de serviços para eventos; 

 Públicos locais e turistas em geral. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio);  

 Provedores de serviços públicos e privados124; 

 Empresas privadas locais na área de hotelaria, centros de eventos, esportes e outros 

espaços participantes do Programa de Negócios e Eventos; 

 Entidades representativas do setor: ABEOC-MG, ABIH-MG, BHCVB, SETES. 

                                            
124

 Conforme listados no estudo da oferta de espaços de eventos da UFMG e empresas de novos espaços que 

possam surgir. 
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Recursos financeiros necessários: 

Não existe necessidade de recursos financeiros da Belotur para essa ação, apenas 

econômicos.  

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Apropriação das informações que existem nos calendários atuais; 

 Busca de novas informações e complementação de informações sobre todos os tipos 

de eventos; 

 Comunicação local, nacional e internacional sobre a agenda; 

 Atualização das informações com fácil acesso; 

 Disponibilização de fácil acesso das informações existentes; 

 Utilização das informações para o trabalho de captação de eventos e monitoramento da 

demanda para eventos, assim como utilização das informações para entretenimento do 

turista que visita a cidade; 

 Separação e utilização das informações de forma a adequar ao público indicado 

(eventos associativos, eventos esportivos, eventos culturais). 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Utilização e atualização da agenda; 

 Avaliação dos usuários sobre sua eficácia; 

 Utilização da agenda no trabalho de captação e promoção de eventos; 

 Divulgação da agenda local, nacional e internacionalmente. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.2 - PROGRAMA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

S.4 SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

PJ.7  Oferta para eventos e incentivo 

A.36. Roteirização para programas de visitas técnicas de inspeção 

Descrição: 

Preparar roteiros que organizem a oferta de espaços para eventos por tipo e formato. 

 

Objetivos:  

 Dar suporte à captação de eventos por tipo e formato; 

 Preparar os espaços para apresentar sua oferta e receber clientes; 

 Acompanhar os resultados das visitas de inspeção, corrigir problemas e promover 

pontos fortes e diferenciais competitivos do destino; 

 Garantir o sucesso das visitas de inspeção e formata-las de acordo com as 

necessidades dos clientes. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Relacionar todos os espaços de eventos por tipo e características; 

2. Identificar necessidades de treinamento e preparação para visitas de inspeção; 

3. Articular os atores envolvidos na preparação e execução da ação; 

4. Realizar avaliações periódicas das visitas e desenvolver atividades de correção 

decorrentes das análises; 

5. Acompanhar visitas de inspeção de eventos considerados de grande importância para 

a cidade, seja por seu número de participantes seja por sua repercussão de imagem. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Internacional; 

 Nacional; 

 Trade de eventos. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 SETES MG; 

 BHCVB; 

 ABEOC; 

 ABIH; 

 Receptivos ABAV; 
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 Empresas públicas e privadas locais na área de hotelaria, centros de eventos, esportes 

e outros espaços participantes do Programa de Negócios e Eventos. 

Recursos financeiros necessários: 

Não existe necessidade de recursos financeiros da Belotur para essa ação, apenas 

econômicos.  

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Listagem dos espaços e suas características; 

 Estabelecimento de relacionamento com os atores envolvidos e seu envolvimento; 

 Identificação de necessidades de treinamento ou melhorias; 

 Acompanhamento das principais visitas de inspeção. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Finalização do banco de dados com as informações necessárias; 

 Melhoria das visitas de inspeção; 

 Realização de ações de treinamento; 

 Avaliação periódica das visitas; 

 Resultados positivos nas captações de eventos. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.2 - PROGRAMA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

S.4 SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

PJ.7  Oferta para eventos e incentivo 

A.37.  Organização da oferta para programas de incentivo 

Descrição: 

Organizar a oferta turística para programas de incentivo (infraestrutura e atrativos) 

 

Objetivos:  

 Dar suporte à política de atração de empresas para grupos de incentivos; 

 Preparar a cidade e a oferta turística para um novo tipo de cliente com necessidades 

específicas; 

 Entender a oferta para promover a cidade como destino de incentivos; 

 Aproveitar a existência de clientes de negócios e a presença de empresas na cidade 

para ampliar a oferta para grupos de incentivo como um novo produto a oferecer no 

mercado. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Aprofundar a compreensão sobre o funcionamento do turismo de incentivos; 

2. Organizar as informações existentes e disponibilizá-las para o trade local; 

3. Identificar as empresas privadas locais com potencial de apoio para a atração de 

grupos de incentivo; 

4. Articular os atores envolvidos na preparação e execução da ação; 

5. Preparar a política de captação de grupos de incentivos, seus materiais de apoio e 

divulgação; 

6. Realizar visitas a empresas locais e nacionais para executar a política. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Local; 

 Nacional. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio); 

 SETES/MG; 

 BHC&VB; 

 ABIH; 
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 Receptivo ABAV; 

 ABRACORP. 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros para esta ação, apenas econômicos.  

Fonte de recursos: 

 Belotur; 

 SETES; 

 Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Identificação e estruturação da oferta para grupos de incentivo; 

 Visita às empresas potenciais; 

 Sensibilização dos principais parceiros; 

 Preparação das ações de captação de grupos de incentivos. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Finalização do banco de dados com as informações necessárias; 

 Lançamento da ação e sensibilização dos principais parceiros locais; 

 Avaliação periódica da ação; 

 Resultados positivos nas captações de grupos de incentivos em pelo menos 2 (dois) 

anos. 

Prazo: 

2015 - 2016 
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P.2 - PROGRAMA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

S.5 - SUBPROGRAMA DE SUPORTE À CAPTAÇÃO DE EVENTOS 

  PJ.8  Grupo de Captação de Eventos 

 A.38. Prospecção de oportunidades para captação de eventos (culturais, MICE, 

técnico-científicos, dentre outros) 

Descrição: 

Pesquisa para a busca de eventos, em todas as áreas e temas, que podem ser captados 

para Belo Horizonte. 

 

Objetivos:  

 Estabelecer um mecanismo contínuo de pesquisa e busca de eventos para captação; 

 Criar uma política de longo prazo de parceria entre a Belotur e o setor privado para a 

captação de eventos; 

 Estabelecer responsabilidades e atuação dos diferentes parceiros no trabalho de 

captação de eventos. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Revisão da lista preparada com o extinto Programa em Rede para os eventos já 

pesquisados; 

2. Definição de equipe para pesquisa de novos tipos e temas de eventos;  

3. Estabelecer prioridades de eventos que podem ser captados de acordo com sua 

tipologia e os espaços e períodos disponíveis nos espaços para eventos, inclusive com 

projeção para o novo Centro de Convenções, espaços esportivos e outros; 

4. Divisão de atribuições com o BHC&VB e outros parceiros públicos e privados; 

5. Listagem das principais entidades e associações de classe locais para prospecção de 

eventos em suas determinadas áreas; 

6. Criação de material físico e eletrônico para a captação; 

7. Integração do trabalho de captação com o Sistema Integrado do Programa de 

Captação de Eventos. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Regional; 

 Nacional; 

 Internacional. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 
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 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio); 

 Fundação Municipal de Cultura;  

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;  

 Secretaria Municipal de Relações Internacionais;  

 Parceria direta com BHC&VB; 

 SETES / MG; 

 Provedores de serviços públicos e privados listados no estudo da oferta de espaços de 

eventos da UFMG e empresas de novos espaços que possam surgir; 

 Entidades e associações de classe, empresas, instituições de ensino, esportivas, 

culturais e outros possíveis parceiros de captação. 

Recursos financeiros necessários: 

 R$ 30.000,00 

Fontes de recurso: 

 Belotur; 

 SETES; 

 Recursos privados de acordo com o tipo de evento a captar; 

 EMBRATUR para a captação internacional. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Elaboração da lista de eventos a captar; 

 Contatos e sensibilização de parceiros públicos e privados; 

 Estabelecimento de formato de parceria com o BHC&VB e com a SETES; 

 Criação de metas a curto e médio prazos. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Realização de parcerias públicas e privadas; 

 Cumprimento de metas estabelecidas; 

 Diversificação do tipo de eventos a captar; 

 Envolvimento de parceiros públicos e privados nas captações. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.2 - PROGRAMA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

S.5 - SUBPROGRAMA DE SUPORTE À CAPTAÇÃO DE EVENTOS 

PJ.8  Grupo de Captação de Eventos 

A.39. Monitoramento da oferta de espaços para eventos 

Descrição: 

Conhecimento e atualização permanente do banco de dados sobre a oferta de espaços 

para eventos, sua capacidade, ocupação e sazonalidade. 

Observação: As ações A34 e A39 são complementares.  

 

Objetivos:  

 Estabelecer um mecanismo contínuo de ocupação e monitoramento dos espaços de 

eventos; 

 Apoiar a política de captação de eventos; 

 Garantir a viabilidade dos espaços de eventos existentes em consonância com a 

chegada de turistas de eventos para Belo Horizonte. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Conhecimento e apropriação do estudo da Oferta e da Demanda de Espaços para 

eventos realizado pela UFMG; 

2. Manter as informações atualizadas no Sistema Integrado do Programa de Turismo de 

Negócios e Eventos; 

3. Estabelecimento de parcerias duradouras com as entidades e empresas responsáveis 

pelos espaços de eventos. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Ação interna. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 BHC&VB; 

 Empresas e espaços de eventos da cidade. 

Recursos financeiros necessários: 

Não existe necessidade de recursos financeiros da Belotur para essa ação, apenas 

econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 
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Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Apropriação e compartilhamento do estudo da UFMG; 

 Fortalecimento do Sistema Integrado e agregação de novas informações necessárias; 

 Utilização das informações para monitorar a oferta e a ocupação dos espaços de 

eventos em consonância com a política de captação. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Avaliação permanente do funcionamento e utilização do Sistema Integrado; 

 Divulgação permanente das informações e ocupação dos espaços existentes; 

 Melhoria da ocupação dos atuais espaços, assim como de sua infraestrutura. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.2 - PROGRAMA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

S.5 - SUBPROGRAMA DE SUPORTE À CAPTAÇÃO DE EVENTOS 

PJ.8  Grupo de Captação de Eventos 

A.40. Levantamento e monitoramento dos serviços fornecedores 

Descrição: 

Conhecimento e atualização permanente da oferta de serviços para eventos. 

 

Objetivos:  

 Apoiar a realização de eventos de qualidade na cidade; 

 Dispor de informação de qualidade aos organizadores e promotores de eventos; 

 Identificar necessidades de melhorias e de oportunidades de novos negócios na 

prestação de serviços para eventos. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Atualização da listagem de fornecedores de serviços para eventos; 

2. Avaliação dos tipos de serviços disponíveis e das necessidades dos atores realizadores 

de eventos; 

3. Identificação de necessidades de qualificação do setor. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Ação interna 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável);  

 BHC&VB; 

 ABEOC MG;  

 ABRASEL;  

 Receptivos da ABAV/MG; 

 Fornecedores de serviços para eventos.  

Recursos financeiros necessários: 

 Não são necessários recursos financeiros, apenas econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Apropriação e compartilhamento das informações existentes; 

 Fortalecimento do Sistema Integrado e agregação de novas informações necessárias; 
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 Utilização das informações para monitorar a oferta de serviços na área de eventos. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Apropriação dos dados existentes; 

 Avaliação permanente do funcionamento e utilização do Sistema Integrado; 

 Divulgação permanente das informações sobre os serviços existentes; 

 Melhoria da qualidade dos serviços para eventos; 

 Avaliação dos organizadores e promotores sobre a qualidade dos serviços. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.2 - PROGRAMA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

S.5 - SUBPROGRAMA DE SUPORTE À CAPTAÇÃO DE EVENTOS 

PJ.8  Grupo de Captação de Eventos 

A41. Fórum municipal de captação de eventos  

Descrição: 

Criação de um Fórum permanente de captação de eventos (culturais, MICE, técnico-

científicos,  dentre outros) para Belo Horizonte. 

 

Objetivos:  

 Estabelecer um mecanismo contínuo de captação; 

 Criar uma política de longo prazo de parceria entre a Belotur e o setor privado para a 

captação de eventos; 

 Estabelecer responsabilidades e atuação dos diferentes parceiros no trabalho de 

captação de eventos; 

 Evitar sobreposição de ações e otimizar recursos humanos e financeiros. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Reunião com as principais entidades do setor de eventos para propor a criação do 

Fórum Permanente; 

2. Definição de formato simples e ágil de funcionamento; 

3. Explicação e debate sobre funcionamento do Fórum, sua coordenação, e existência 

como instância de compartilhamento de informações e atribuições no processo de 

captação. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Trade belo-horizontino. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável);  

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio); 

 Fundação Municipal de Cultura; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

 Secretaria Municipal de Relações Internacionais; 

 Outros possíveis parceiros de captação;  

 BHC&VB; 

 SETES / MG; 

 ABEOC; 
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 ABIH. 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros, apenas econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Aprovação da lista de membros permanentes e possíveis convidados; 

 Instalação do Fórum com os membros permanentes. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Eventos captados. 

Prazo: 

2015 

2016 
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3 AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 
OPERACIONAL DE PROMOÇÃO 

 

 

A segunda vertente do Plano Operacional, a de Promoção, propõe um 

trabalho integral de comunicação direta aos públicos-alvo do Plano de Marketing 

propiciando a implementação das diretrizes de atuação que foram estabelecidas nas 

Etapas 4 e 5, a promoção e o apoio à comercialização do destino, de seus produtos 

e ofertas nos mercados prioritários, a comunicação institucional e a sensibilização da 

comunidade.  

O Plano Operacional de Promoção foi estruturado em 6 Programas, em 

função dos principais públicos e desafios da comunicação e do trabalho de 

marketing: 

 O Programa de Comunicação e Informação Turística; 

 O Programa Observatório do Turismo; 

 O Programa de Promoção aos Mercados; 

 O Programa de Comunicação Institucional; 

 O Programa de Sensibilização para o Turismo; 

 O Programa Reserva Conjuntural, com seu primeiro desdobramento 

dirigido à oportunidade dos Jogos Olímpicos Rio 2016.   

 

Ao longo deste capítulo, os seis programas e seus respectivos 

subprogramas e projetos foram recopilados e detalhados, a fim de que se possa 

garantir o melhor entendimento do que se propõem, orientando o trabalho das 

equipes responsáveis.  

 

 

3.1 ORIENTAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO P3. PROGRAMA DE 

COMUNICAÇAO E INFORMAÇAO TURISTICA  

 

 

O P.3 - Programa de Comunicação e Informação Turística tem como 

principal função organizar as bases que darão suporte à todas atuações de 

comunicação da Belotur: de promoção, de informação, de apoio à comercialização, 
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institucional, etc. Abrange o conjunto de ferramentas e fundamentos que serão 

determinantes para colocar em prática o novo estilo de comunicação do turismo de 

Belo Horizonte, elucidando e fortalecendo a imagem do destino, seja como destino 

de lazer, seja como destino de negócios e de eventos. É dirigido à públicos variados, 

conforme o escopo de seus subprogramas, projetos e ações. 

Desdobra-se em três subprogramas sendo:  

 S.6 - Subprograma de Identidade tem como objetivo lançar e gerir a 

nova identidade do turismo de Belo Horizonte e sua aplicação à todos 

os pontos de contato com os diferentes públicos, alinhando textos, 

imagens,  a aplicação do arquétipo da marca (logotipo e mensagem 

permanente), o conceito visual dos materiais e plataformas. É 

composto assim por 4 projetos, sendo: PJ.9 Marca do turismo de 

“Belo Horizonte”; PJ.10 Banco de imagens; PJ.11 Banco de 

conteúdos, PJ.12 Templates; 

 S.7 - Subprograma de Plataformas de Comunição e Promoção tem 

como foco o desenho e produção de todo “arsenal” de comunicação 

disponível, ou seja, as ferramentas e materiais promocionais, em 

diferentes formatos, dirigidas aos diferentes públicos-alvo, que darão 

suporte às ações promocionais junto aos mesmos. É composto por 5 

projetos, sendo: PJ.13 Marketing digital; PJ.14 Materiais 

promocionais e informativos; PJ.15 Materiais institucionais; PJ.16 

Pontos de identidade (stands); PJ.17 Plataforma do Programa de 

N&E; 

 S.8 - Subprograma de Informação Turística tem como foco 

qualificar o acesso ao serviço de informação turística na cidade, 

trabalhando distintos canais. Compõe-se assim por 3 projetos: PJ.18 

Postos de Informação; PJ.19 Agenda integral de eventos; PJ.20 

Belo Horizonte mobile. 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

S.6 SUBPROGRAMA DE IDENTIDADE 

PJ.9 Marca do 
turismo de “Belo 
Horizonte”  

A42. Renovação do desenho DRMK; ASCOM PBH 

A43. Padronização e controle de uso ASCOM DRMK 

PJ.10 Banco de 
imagens  

A44. Análise do banco atual 
DRMK; DRPT; 

DROE; ASCOM  
 

A45. Aquisição de novas imagens ASCOM DRMK 

PJ.11 Banco de 
conteúdos 

A46. Implantação da central de conteúdos 
técnicos 

ASCOM; DRMK; 
DRPT 

DROE 

PJ.12 Templates  
A47. Desenho da coleção de templates 
padrão 

DRMK; ASCOM  

S.7 SUBPROGRAMA PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO 

PJ.13 Marketing 
digital  

A48. Adaptação do website (layout, 
conteúdo, formatos mobile e tablet) 

DRMK 
ASCOM; DRPT; 

DRAF 

A49. Integração dos canais e redes sociais  DRMK  ASCOM; DRPT 

A50. Gestão do marketing digital DRMK; ASCOM DRPT 

PJ.14 Materiais 
promocionais e 
informativos 

A51. Desenho e produção da coleção de 
materiais ao consumidor final 

DRMK; ASCOM DRPT; DROE 

A52. Integração do Guia Turístico de Belo 
Horizonte à coleção de materiais ao 
consumidor 

DRMK; ASCOM DRPT; DROE 

A53. Desenho e produção da coleção de 
materiais promocionais para profissionais 
(trade e imprensa) 

DRMK; ASCOM DRPT  

PJ.15 Materiais 
institucionais  

A54. Desenho e produção da coleção de 
materiais institucionais 

DRMK; ASCOM PRESI  

PJ.16 Pontos de 
identidade (stands)  

A55. Elaboração de modelo de stand para 
participação em eventos 

DRMK; ASCOM DRPT  

A56. Desenho da coleção de materiais de 
suporte para participações cooperadas 

DRMK; ASCOM DRPT  

PJ.17 Plataforma do 
Programa de N&E  

A57. Manutenção e controle do sistema de 
turismo de negócios e eventos  

DRPT   

S.8 - SUBPROGRAMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

PJ.18 Postos de 
Informação  

A58. Revisão da identidade visual dos 
CATs 

DRMK; ASCOM DRPT; DRPD 

A59. Adaptação visual do posto móvel de 
atendimento ao turística 

DRMK; ASCOM DRPT; DRPD 

PJ.19 Agenda 
integral de eventos  

A60. Gestão e manutenção da agenda 
integral de eventos 

DRPT   

PJ.20 Belo Horizonte 
mobile  

A61. Suporte aos principais aplicativos de 
informação turística disponíveis 

DRMK DPRT; DRPD 

A62. Desenvolvimento de aplicativo para 
os turistas de negócios e eventos 

DPRT DRMK; DRPD 
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3.1.1 FICHAS TÉCNICAS DAS AÇÕES DO P3. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 

E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

 

 

P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.6 SUBPROGRAMA DE IDENTIDADE 

PJ.9 Marca do turismo de “Belo Horizonte” 

A42. Renovação do desenho 

Descrição: 

Adaptação do arquétipo da marca de Belo Horizonte para uso exclusivo do turismo, 

conforme as orientações técnicas estabelecidas pelo Plano de Marketing. 

 

Objetivos:  

 Gerar um elemento de identidade do turismo de Belo Horizonte, compatível às novas 

estratégias de identidade lançadas pelo Plano de Marketing; 

 Prezar pela durabilidade e constância da marca turística de Belo Horizonte, apesar das 

mudanças políticas e de gestão publica. 

 

Características da ação: 

A marca turística é o elemento central de reconhecimento e expressão da identidade de um 

destino e seu principal ativo, devendo representar e posicionar o turismo Belo Horizonte no 

mercado turístico. 

A marca “Belo Horizonte, a Capital da Inovação” deve ser, portanto, o guarda-chuva gráfico 

(visual), criativo e conceitual de toda a comunicação com aos diferentes públicos dos 

mercados (turistas, trade e imprensa), ao longo do tempo e, sendo assim, deve distinguir-se 

da marca institucional da cidade, já que tem objetivo promocional e comercial e necessita de 

um trabalho de longo prazo para se consolidar.  

Esta é a ação mais urgente a ser encaminhada pela Belotur, tendo em vista que a marca 

orientará o desenho dos demais materiais e ferramentas promocionais, e deverá estar 

aplicada a toda e qualquer ponto de contato e interação com o mercado a partir do início da 

implantação do Plano. 

Por isso, durante a elaboração do Plano de Marketing (na Etapa 4) foram adiantadas as 

orientações técnicas para que a marca atualmente utilizada fosse adaptada, na perspectiva 

que seu lançamento pudesse ocorrer de forma concomitante ao lançamento do Plano de 

Marketing e/ou com o plano de ações para 2015, inaugurando um novo período de 
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comunicação e promoção turística da cidade. 

É fundamental, portanto, avançar nas negociações junto à SECOM da cidade e defender a 

importância dessa ação no contexto da implementação do marketing turístico de Belo 

Horizonte. 

Os principais ajustes recomendados são: 

 Desenvolver os estudos de inclusão da mensagem permanente na marca turística. 

Esta utilização seria somente para o setor turístico; 

 Retrabalhar o desenho do signo de comando eliminando todos os “brancos” do interior 

do desenho, aumentando a solidez de seu desenho gráfico; 

 Fazer alguns ajustes de forma, uma vez que a Igreja da Pampulha é referência à 

marca. Aproximar mais do desenho do edifício; 

 Manter a tipografia atual do texto “Belo Horizonte” alterando sua cor para preto ou azul 

marinho; 

 Aumentar a dimensão do signo de comando em relação ao texto “Belo Horizonte”; 

 Desenvolver as versões para o mercado internacional com a inclusão da palavra Brasil e 

a mensagem permanente nos idiomas (mercados internacionais prioritários) ou a 

adaptação do slogan (“A capital brasileira da inovação”). 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Aprovação da proposta junto à Secretaria de Comunicação da PBH; 

2. Se necessário, elaboração de documento de defesa técnica sobre a importância da ação 

no contexto do trabalho desenvolvido pela Belotur; 

3. Seleção e encaminhamento dos procedimentos administrativos necessários à execução 

da ação; 

4. Resgate das orientações técnicas estabelecidas pelo Plano de Marketing e elaboração 

do briefing de execução da ação para o fornecedor; 

5. Reformulação do desenho gráfico da marca turística, seguindo as orientações técnicas 

do briefing. Este trabalho poderá ser desenvolvido pela própria agência de publicidade 

da Belotur, que deverá fornecer o arquivo vetorial da marca turística; 

6. Lançamento da nova identidade turística de Belo Horizonte, em três momentos:  

 Apresentação interna, para difusão junto à equipe da própria Belotur;  

 Evento de lançamento ao trade belo-horizontino e parceiros institucionais (SETES, 

Fundação Municipal de Cultura, etc.), com coletiva para imprensa local; 

 Evento de lançamento para o trade nacional, com coletiva para a imprensa 

profissional (veículos de turismo como PANROTAS, Mercado e Eventos, etc.). 

Recomenda-se aproveitar um evento/feira do setor. 
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Mercados e públicos-alvo: 

 Todos os mercados e públicos. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável);  

 ASCOM (Responsável); 

 Prefeitura de Belo Horizonte (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 40.000,00 (para todo o projeto: A42 + A43. Inclui, portanto, serviços gráficos + 

elaboração do manual de aplicação). 

Fontes de recurso: 

 Belotur (Recurso disponível no contrato com a agência de publicidade / ASCOM)  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Briefing da ação; 

 Arquivo vetorial da “nova” marca. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Pesquisa de opinião ao turista atual e potencial: reconhecimento, familiarização e 

percepção da marca turística; 

 Pesquisa de opinião ao trade dos mercados: reconhecimento, familiarização e 

percepção da marca turística; 

 Pesquisa de Opinião interna: reconhecimento, familiarização e percepção da marca 

turística. 

Prazo: 

2015 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.6 SUBPROGRAMA DE IDENTIDADE 

PJ.9 Marca do turismo de “Belo Horizonte” 

A43. Padronização e controle de uso 

Descrição: 

Implementar e disseminar especificações e normas para a aplicação adequada da marca 

turística de Belo Horizonte. 

 

Objetivos:  

 Facilitar e garantir a correta e coerente aplicação da marca turística nas diferentes 

plataformas e materiais de comunicação;  

 Preservar as características e especificidades técnicas da marca turística, mantendo sua 

integridade, visibilidade e legibilidade em todas as aplicações, e ressaltando seu valor. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Desenvolvimento do Manual de Identidade Turística de Belo Horizonte. Recomenda-se 

que seja produzido pelo fornecedor da ação anterior (A42), em observação às 

recomendações técnicas estabelecidas pelo Plano de Marketing. O Manual deverá 

abordar os seguintes itens: 

 Detalhes do desenvolvimento do novo arquétipo: desenho principal e alternativo, 

composição da marca, tipologia, cores, malha construtiva; 

 Especificações técnicas de aplicação: tons de cinza e monocromia, área de reserva, 

limite de redução, aplicação sobre fundos coloridos, erros de aplicação; 

 Versões idiomáticas (marca + mensagem permanente) para os mercados 

internacionais prioritários: Estados Unidos; Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai; 

Portugal, Itália, Alemanha e Inglaterra. Observa-se que as versões idiomáticas 

devem preservar a coerência do conjunto gráfico bem como o sentido e o conceito 

da mensagem permanente para os diferentes mercados (não sendo, neste caso, 

uma simples tradução de texto); 

 Normas e recomendações de aplicação em materiais promocionais, publicações próprias, 

em coedição e subvencionadas, plataformas eletrônicas e digitais, em observação aos 

padrões de utilização da Belotur, em sua maioria identificados na Etapa 4. 

2. Sensibilização interna (Belotur) sobre as normas e o Manual. O Manual deve ser também 

disponibilizado pelo fornecedor em arquivo digital acessível (pdf.) e disseminado 

internamente para as diferentes áreas da Belotur, afim de que as recomendações de 
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aplicação da marca estejam devidamente alinhadas à todas as áreas; 

3. Recomenda-se a implantação interna de um processo de controle e aprovação da 

aplicação da identidade turística em todos os materiais, publicações, pontos de 

identidade ou plataformas digitais ou eletrônicas, que sejam produzidos, coproduzidos, 

apoiados, patrocinados por qualquer uma das áreas técnicas da Belotur (incluindo-se os 

materiais produzidos no contexto das contrapartidas dos editais de eventos). Para isso, 

poderá ser designado um profissional específico e ser estabelecido/formalizado um 

procedimento interno de trabalho que dê suporte à sua implementação; 

4.  Registro da marca turística no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 

garantindo-se a propriedade da marca pelo órgão e endossando sua continuidade 

apesar das dinâmicas da gestão pública. 

 

Observação: O Manual de Identidade Turística poderá ainda ser complementado pela A47. 

Desenho da Coleção de Templates Padrão, conforme será detalhado adiante, na ficha 

específica. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Ação interna; 

 Parceiros institucionais. 

Atores envolvidos: 

 ASCOM (Responsável);  

 Diretoria de Marketing (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 40.000,00 (para todo o projeto: A42 + A43. Inclui, portanto, serviços gráficos + 

elaboração do manual de aplicação). 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Briefing da ação (A42 + A43); 

 Manual de Identidade Turística; 

 Controle de análises e aprovações. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Análise da comunicação turística (para atualização do Plano de Marketing). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.6 SUBPROGRAMA DE IDENTIDADE 

PJ.10 Banco de imagens 

A44. Análise do banco atual 

Descrição: 

Levantamento e avaliação do conteúdo do banco de imagens atualmente disponível e sua 

compatibilidade às diretrizes do Plano de Marketing. 

 

Objetivos:  

 Orientar a ampliação, adequação e renovação do banco de imagens da Belotur. 

 

Etapas de execução: 

As imagens são elementos importantíssimos na comunicação e promoção turística pelo 

impacto que podem gerar. É de suma importância, portanto, que o acervo de fotografias da 

Belotur esteja alinhado às estratégias desenhadas, de forma que possa atender 

satisfatoriamente as demandas de imagens para as demais ações do Plano Operacional. 

Esta ação deve envolver todas as diretorias. 

1. Primeiramente, deve ser feito o levantamento de informações sobre o acervo atual de 

imagens. As imagens poderão ser organizadas por blocos, conforme seus conteúdos, 

para facilitar a posterior avaliação. Recomenda-se considerar as diferentes categorias de 

atrativos (conforme portfólio de produtos). Caso a Belotur não disponha de um sistema 

específico de gestão de banco de imagens, as informações deverão ser organizadas em 

uma plataforma excel;  

2. Posteriormente, deve-se proceder a avaliação deste acervo, considerando-se 

essencialmente dois fatores: 

 As especificações de qualidade e direitos de uso das imagens, que garantam manter 

um padrão de aplicação das mesmas nas diferentes plataformas de comunicação. 

Neste aspecto devem ser observados e sistematizados, para cada item, as seguintes 

informações técnicas: formato, resolução (em dpi), data, especificações da 

concessão e direitos de uso pela Belotur. 

Deve-se ter atenção com as imagens que não possuam as seguintes qualificações: 

o Imagens que não possuam formato digital; 

o Imagens com resolução inferior à 300dpi; 

o Imagens com mais de 2 anos (salvo imagens com valor histórico ou artístico – 

fotografias autorais). É importante verificar se houve alguma mudança no objeto 
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que está sendo retratado, prezando para que a imagem seja correspondente à 

situação atual do atrativo e/ou do espaço à que corresponde; 

o Imagens que não são de propriedade da Belotur e/ou com prazo de direitos de 

uso; 

o Imagens com pessoas, sem as devidas concessões de uso. 

 A compatibilidade de conteúdo do acervo atual às estratégias definidas pelo Plano 

de Marketing, para o que deverá ser feito um cruzamento de informações e análises 

qualitativa (sobre o conteúdo) e quantitativa (sobre número de imagens), verificando-

se: 

o A existência de imagens representativas de cada um dos produtos do portfólio; 

o A existência de imagens representativas de cada um dos segmentos e atividades 

motivacionais*;  

o A existência de imagens representativas da identidade (visão e decálogo) e do 

posicionamento de Belo Horizonte*.  

Observa-se que uma mesma fotografia poderá atender a um ou mais itens, quando 

pertinente. Por exemplo, uma imagem da Praça da Liberdade poderá corresponder ao 

produto de mesmo nome, ao segmento de turismo cultural e à atividade de Arquitetura e 

Patrimônio Histórico, e a identidade de BH. 

(*) A verificação de imagens representativas dos segmentos, atividades motivacionais, da 

identidade e do posicionamento de Belo Horizonte deverão contar com a interpretação do 

profissional e/ou da equipe responsável, motivo pelo qual se deve delegar a atividade às 

pessoas devidamente capacitadas e experientes. É importante que se pondere a relevância 

e aderência da imagem em se retratar tais conteúdos. Deve-se sempre ter em vista que o 

objetivo aqui não é o de classificar ou categorizar todas as imagens do acervo, e sim 

verificar se existem materiais fotográficos suficientes e satisfatórios para a comunicação dos 

conteúdos estratégicos definidos e, consequentemente, quais são as lacunas. 

3. Por fim deve-se proceder a análise global do acervo, com a descriminação das lacunas 

existentes em relação aos aspectos avaliados. Essa análise direcionará os 

investimentos de ampliação do banco de imagens, a ser detalhada na próxima ação. 

 

Recomenda-se que esta avaliação seja repetida a cada dois anos e/ou em função de 

atualizações das estratégias. No melhor das hipóteses, poderá se estabelecer um processo 

de gestão do banco de imagens, com ou sem a utilização de softwares especiais, que 

considere estes itens e permita este tipo de análise a qualquer momento. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Ação interna. 
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Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 ASCOM (Responsável);  

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Responsável). 

Recursos financeiros necessários: 

Não existe necessidade de recursos financeiros da Belotur para essa ação, apenas 

econômicos. 

Fontes de recurso: 

Belotur 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Relatório da ação e base de dados; 

Indicadores de resultados da ação: 

 Análise da comunicação turística (para atualização do Plano de Marketing). 

Prazo: 

2015 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.6 SUBPROGRAMA DE IDENTIDADE 

PJ.10 Banco de imagens 

A45. Aquisição de novas imagens 

Descrição: 

Ampliar, adequar e renovar o acervo de imagens da Belotur, por meio da aquisição de novas 

fotografias e/ou estabelecimento de parcerias. 

 

Objetivos:  

 Propiciar o alinhamento da comunicação visual do turismo de Belo Horizonte à nova 

proposta estratégica de identidade e de produtos prioritários, por meio da 

disponibilidade de recursos fotográficos adequados; 

 Dar suporte à implementação das ações de comunicação e promoção junto aos 

diferentes mercados e públicos-alvo. 

 

Características da ação: 

A aquisição de novas imagens deverá basear-se na análise do banco de imagens atual 

(A44), de forma a suprir as lacunas identificadas no acervo da Belotur. Poderá ocorrer a 

partir dos seguintes processos: 

 Compra de imagens existentes nos arquivos de fotógrafos e/ou editoras e revistas de 

turismo e outras temáticas afins; 

 Acordos com o Ministério do Turismo, Embratur, SETES, produtores de eventos e 

outros parceiros para a utilização de fotografias de suas propriedades. 

Especialmente no caso dos produtos turísticos do entorno e de eventos “privados”, 

será importante contar com a parceria dos seus gestores; 

 Realização de reportagens fotográficas para produção de imagens não disponíveis 

em arquivo ou que não atendam aos conceitos e pré-requisitos de qualidade e/ou 

conteúdo descritos na ação anterior. Este caso possivelmente exigirá a abertura de 

um processo licitatório para a contratação de empresa especializada que deverá 

assumir o trabalho por um período suficiente para cobrir o ciclo de eventos culturais 

e de entretenimento do calendário (A22). 

Tanto nos casos de compra e de produção de imagens, será importante negociar com os 

autores as cessões de direito de uso das fotos adquiridas pelo máximo de tempo possível. 

Além disso, é importante que as imagens sejam produzidas por fotógrafos especializados, 

especialmente no caso das fotos de gastronomia e de arquitetura. 
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A Belotur poderá ceder imagens para seus parceiros do trade belo-horizontino para que 

melhorem e adéquem seus materiais promocionais, solicitando que os mesmos se 

comprometam em mencionar a cessão das imagens por parte da Empresa. 

Além disso, as imagens poderão ser cedidas para a imprensa e profissionais dos mercados, 

com direitos limitados de edição e uso, facilitando a realização de reportagens e artigos, a 

criação de catálogos de vendas e outras publicações do trade. 

A princípio, a aquisição de novas imagens deverá considerar as prioridades indicadas pela 

grade de produtos e de segmentos e atividades motivacionais, tendo em vista as prioridades 

estratégicas estabelecidas. Para o período 2015 -2016, é fundamental que esteja disponível, 

portanto, a seguinte seleção de imagens: 

 Fotos representativas dos produtos classificados como Estrela, A e B 

(necessariamente); 

 Fotos representativas das atividades turísticas que podem ser realizadas, segundo 

os segmentos e atividades motivacionais prioritárias definidos no Plano, 

preferencialmente com pessoas praticando as atividades; 

 Fotos conceituais, representativas da nova identidade e posicionamento da cidade, 

destacando os seguintes traços extraídos do decálogo: 

o CIDADE DE ESTÍMULOS: CULTA, SOFISTICA E ORIGINAL 

o ALEGRIA E HOSPITALIDADE 

o CRIATIVIDADE, DINAMISMO E MOVIMENTO 

o ARTES, CULTURA E TRADIÇÃO  

o MODERNIDADE E NATUREZA 

o INOVAÇÃO, EXCELÊNCIA E SUSTENTABILIDADE 

O banco de imagens, entretanto, implica um trabalho de ampliação e complementação 

permanente, dado que ao decorrer do tempo deverão aparecer novos produtos e novas 

situações que será necessário documentar. Além disso, é importante incorporar novidades 

regularmente ao acervo, retratando os atrativos e atividades em diferentes ângulos e 

situações. Inovando, sempre! 

 

Etapas de execução da ação: 

As etapas de execução da ação são: 

1. Elaboração de briefing ou documento técnico de referência da ação, com base nos 

resultados da A45. e nas recomendações para esta ação; 

2. Seleção e implementação dos procedimentos administrativos necessários; 

3. Recomenda-se a aquisição e manutenção de software específico para 

gerenciamento do Banco de Imagens, caso a Belotur não disponha deste recurso. 
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Mercados e públicos-alvo: 

 Todos os públicos e mercados. 

Atores envolvidos: 

 ASCOM (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 Parceiros institucionais. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 90.000,00 

Fontes de recurso: 

 Belotur; 

 Mtur/Embratur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Briefing ou documento de referência técnica; 

 Edital e/ou cronograma de implementação. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Análise do banco de imagens (após 2016); 

 Análise da comunicação turística (para atualização do Plano de Marketing); 

 Pesquisa de opinião ao turista atual e trade (imagem do destino). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.6 SUBPROGRAMA DE IDENTIDADE 

PJ.11 Banco de conteúdos 

A46. Implantação da central de conteúdos técnicos 

Descrição: 

Implantação e manutenção de uma central de conteúdos de texto sobre o turismo de Belo 

Horizonte. 

  

Objetivos:  

 Manter uma base funcional de conteúdos e informações pertinentes à comunicação 

e à promoção turística de Belo Horizonte, de seus segmentos e produtos turísticos, 

que permita a otimização do trabalho das equipes técnicas da Belotur; 

 Padronizar os conteúdos de texto e as informações turísticas nos diferentes canais; 

 Desenvolver e alinhar a linguagem e as mensagens da comunicação por público-alvo. 

 

Etapas de execução da ação: 

Assim como as imagens, os conteúdos de textos são de fundamental importância na 

comunicação e na promoção turística, tanto sob o ponto de vista da informação que 

agregam ao público-alvo, como também para gerar atenção e reforçar a identidade do 

destino, por meio das mensagens e da linguagem que sugerem.  

A proposta desta ação baseia-se, portanto, no levantamento de informações técnicas e na 

elaboração e organização de um banco de textos que darão suporte à implementação dos 

materiais, ferramentas e plataformas de comunicação e promoção, em duas frentes: 

 Preparação dos conteúdos técnicos sobre:  

o o destino;  

o os segmentos e as atividades motivacionais;  

o os produtos do portfólio;  

o as ofertas, roteiros e rotas; bem como outras informações de utilidade aos 

turistas, em seus diferentes perfis, ou ao trade.  

A construção desta base de dados pautará a elaboração dos textos promocionais e 

informativos (etapa seguinte), poderá também estar disponível aos CATs e deverá 

principalmente evitar contradições entre as informações sobre a cidade e àquilo que 

oferece, além de garantir a qualidade e a confiabilidade da informação prestada ao turista e 

ao trade, seja no pré-viagem ou durante sua estadia na cidade. Portanto, deverá constituir-

se em uma base dinâmica, sendo constantemente atualizada, aprimorada e ampliada, 
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conforme necessidades detectadas. Os documentos de defesa técnica dos roteiros, bem 

como o levantamento de informações executado no contexto deste trabalho de roteirização, 

poderá ser o ponto de partida para esta etapa. É um trabalho que pode ser iniciado e/ou 

implementado internamente, pela própria Belotur.  

 Preparação dos textos promocionais e informativos sobre:  

o Apresentação geral do destino (“Belo Horizonte, a capital da inovação”);  

o Apresentações do destino, com abordagens customizadas para os 4 

públicos-alvo identificados, conforme estrutura da comunicação apresentada 

na Etapa 4 (tabela 26) – Turista potencial, turista atual, trade e comunidade; 

o Apresentação dos segmentos e as atividades motivacionais (5 segmentos e 

29 atividades);  

o Descrição dos produtos do portfólio (95 produtos);  

o Descrição das ofertas (5 ofertas mapeadas do PO de Produtos: gastronômica, 

artístico-cultural, moda, compras, eventos e incentivos), roteiros (16 roteiros + roteiros 

visitas de inspeção para eventos e incentivos, conforme desenvolvimento da A.36 e 

A37.) e rotas (variável conforme desenvolvimento das ações do PO de Produtos).  

Estes textos devem constituir-se de conteúdos já prontos - redigidos e preparados - para 

serem comunicados aos públicos-alvo por meio dos diferentes materiais e plataformas 

(website, Guia, boletins, etc.), e devem ser apresentados em duas versões: uma versão 

integral e outra editada. É um trabalho que se distingue pela curadoria de conteúdos 

pertinentes bem como na seleção e aplicação da linguagem que caracterizará a 

comunicação entre BH e seus públicos-alvo, pelo que é aconselhável que seja 

desempenhado por profissionais de jornalismo, com experiência em veículos de turismo.  

Em sua versão mais completa, os textos devem ser objetivos e funcionais, porém interessantes; 

fornecer detalhes sobre a experiência/produto tema, considerando aspectos como: descrição e 

características diferenciadas e “inovadoras”, histórico, localização e acessos, atividades e opções 

de serviços turísticos (hospedagem, alimentação, atividades, compras), melhor época, fontes de 

informações mais específicas, oferta complementar, contatos e quem oferece. Devem responder 

a todas as dúvidas que o leitor possa ter, permitindo a tomada de decisão, facilitando a compra ou 

a organização da viagem pelo turista, ou ainda a venda por parte do trade dos mercados, mesmo 

quando os mesmos não conhecem o destino com profundidade.  

Já em sua versão editada, devem gerar impacto, seduzir o leitor e gerar interesse por 

maiores informações. Deverão trazer uma descrição marcante do produto/experiência 

ressaltando seus aspectos únicos, diferenciais e “inovadores”.  
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As etapas de execução da ação são: 

1. Levantamento de informação e elaboração dos conteúdos técnicos sobre cada item 

descriminado acima. Os textos sobre cada item deverão ter formato digital e entre 1 

a 10 laudas.  

2. Elaboração de documento de referência técnica para a contratação de consultor ou 

empresa especializada para a elaboração dos textos promocionais e informativos;  

3. Seleção e implementação dos procedimentos administrativos necessários; 

4. Recomenda-se ainda a aquisição e manutenção de software específico para 

gerenciamento desta base de dados e textos, permitindo seu compartilhamento entre 

as diferentes equipes da Belotur e para consulta dos CATs; 

5. Manutenção e atualização da base de textos técnicos; 

6. Revisão periódica e complementação da base de textos promocionais e informativos 

(após 2016). 

Mercados e públicos-alvo: 

 Todos os públicos e mercados 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável);  

 ASCOM (Responsável);  

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 50.000,00 (Referentes aos serviços profissionais para a elaboração dos textos 

promocionais, conforme recomendações da ficha). 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Controle do banco de textos; 

 Briefing ou documento de referência técnica; 

 Edital e/ou cronograma de implementação. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Análise do banco de textos (após 2016); 

 Análise da comunicação turística (para atualização do Plano de Marketing). 

 Pesquisa de opinião ao turista atual e trade (imagem do destino). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.6 SUBPROGRAMA DE IDENTIDADE 

PJ.12 Templates 

A47. Desenho da coleção de templates padrão 

Descrição: 

Desenho do conjunto de peças modelo para os materiais promocionais e plataformas de 

comunicação, bem como outros de suporte para as atuações da Belotur (por exemplo: 

materiais de escritório, brindes, rótulos, capa e contracapa de publicações, convites, etc.). 

 

Objetivos:  

 Consolidar a identidade turística do destino e os valores da marca “Belo Horizonte, a 

capital da Inovação”; 

 Facilitar o desenho dos materiais e ferramentas direta ou indiretamente relacionados 

à promoção do destino e seus produtos; 

 Garantir a coerência conceitual, visual e gráfica em todos os pontos de comunicação 

e contato com os mercados e públicos-alvo; 

 Preservar a aplicação adequada da marca turística em todos os materiais e 

plataformas. 

 

Etapas de execução da ação: 

Esta ação considera o desenvolvimento de uma nova linguagem visual e gráfica para 

orientar o desenho dos materiais e plataformas de promoção do turismo de Belo Horizonte, 

alinhado à nova proposta de identidade.  

Prevê o desenvolvimento criativo desta linguagem e sua aplicabilidade para o desenho do 

conjunto de materiais e plataformas de comunicação que serão produzidos ao longo de 

2015 e 2016, de forma a formarem uma espécie de book ou coleção. Desta forma pretende-

se zelar pela manutenção da coerência gráfica em todos os pontos de contato e interação 

dos públicos-alvo com a marca turística de Belo Horizonte, o que facilitará o 

estabelecimento e consolidação de uma imagem do destino para o mercado, conforme 

objetivo proposto pelo Plano de Marketing. 

Recomenda-se que sua operacionalização seja feita conjuntamente com a implementação 

das A.42 e A.43, por um profissional de design gráfico. 

 

São etapas de execução desta ação: 

1. Apresentação de briefing ou documento técnico para orientar o fornecedor; 
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2. Desenvolvimento de um novo conceito visual e gráfico que valorize a marca turística 

de Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, promova os conceitos inerentes à sua 

identidade (visão, decálogo, posicionamento, marca e mensagem). Recomenda-se 

optar por uma linha mais sofisticada em detrimento ao conceito figurativo que tem 

sido utilizado atualmente (no website, nos anúncios, etc.).  

3. Aplicação deste conceito para o desenho dos templates, prevendo-se minimamente: 

 Modelo para boletins eletrônico e impresso; 

 Desenho de rótulos(CD/DVD, Capas); 

 Desenho de convites; 

 Linha de objetos promocionais e brindes (pen drives, canetas,sacolas, etc.);  

 Material interno e de escritório (crachás, envelopes, papel carta, cartões de visita...); 

 Modelos a serem aplicados pela publicidade em anúncios, mídias externas e 

cooperadas; 

 Capa e contracapa para materiais promocionais; 

 Capa e contracapa para materiais institucionais; 

 Modelo de desenho para plataformas digitais (aplicativos, website e hotsite, totens de 

informação turística, etc.); 

 Modelo de desenho para stands. 

Este conjunto será utilizado em 2015-2016, podendo ou não haver algumas inovações para 

2016 (exemplo, a incorporação de novos brindes). Após este período, é recomendável que 

haja uma renovação do desenho gráfico de todas as peças. O desenho das peças deverão 

considerar a aplicação adequada da marca turística, conforme observações do Manual de 

Identidade e do próprio Plano de Marketing. 

4. Incorporação do portfólio de templates ao Manual de Identidade do Turismo de Belo 

Horizonte (A.43). 

Mercados e públicos-alvo: 

Todos os públicos e mercados. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável);  

 ASCOM (Responsável); 

 Todas as diretorias da Belotur.  

Recursos financeiros necessários: 

R$ 30.000,00 (contrato com a agência de publicidade)  

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 
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 Briefing da ação; 

 Portfólio de templates. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Análise da comunicação turística (para atualização do Plano de Marketing). 

 Pesquisa de opinião ao turista atual e trade (imagem do destino). 

Prazo: 

2015 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.7 SUBPROGRAMA PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO 

PJ.13 Marketing digital 

A48. Adaptação do website 

Descrição: 

Reformulação do site oficial www.belohorizonte.mg.gov.br nos seguintes fundamentos: 

renovação do layout; aprimoramento da navegabilidade e das funcionalidades; adequação 

do conteúdo; do formato e da arquitetura. 

 

Objetivos:  

 Adequar o website do turismo de Belo Horizonte às estratégias do Plano de 

Marketing, atribuindo-lhe um caráter mais sofisticado, inovador e amigável; 

 Torná-lo mais atrativo, funcional e prático, de forma que possa atender 

satisfatoriamente à todos os públicos de interesse do plano; 

 Criar condições para que seja acessível e navegável nas plataformas digitais mais 

utilizadas atualmente pelo mercado. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Estudo de viabilidade para atualização do portal atual e/ou desenvolvimento de uma 

nova plataforma. Caso seja necessário desenvolver novas plataformas, recomenda-

se o uso de uma plataforma livre (sem custo). Deve-se considerar para o estudo: 

 Possibilidade de implementação das melhores práticas de acessibilidade e 

navegabilidade de acordo com manual da Presidência da República 

www.secom.gov.br/acessibilidade;  

 Autonomia da Belotur sobre a plataforma tecnológica e sobre as adaptações e 

ampliações de conteúdo; 

 Projeto macro (ideal) e suas etapas de implementação. Desta forma, poderá ser 

lançada uma versão “menor” que, ao longo do tempo,  seja ampliada até que se 

atinja o projeto ideal. 

2. Seleção e condução de procedimento administrativo necessário à implementação da 

ação (caso necessário); 

3. Adequação/criação de layout, em observação ao Manual de Identidade do Turismo 

de Belo Horizonte. Conceitualmente o website deve estar alinhado às estratégias de 

identidade definidas pelo Plano. Deve ser um ambiente interativo, funcional, 

amigável e intuitivo, de fácil navegação. Deve passar valores de hospitalidade, ao 
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mesmo tempo de modernidade e inovação. Deve destacar Belo Horizonte em sua 

nova proposta de identidade, com valorização dos produtos e segmentos prioritários 

e dos argumentos do decálogo; 

4. Elaboração da arquitetura de informação, com a definição da estrutura / esqueleto do 

site. 

Recomenda-se que o novo website tenha uma estrutura principal dirigida ao  público final 

(consumidor, turista) mais completa, lúdica e interativa, de apresentação de Belo Horizonte 

e sua oferta (conforme P1); mas que também apresente áreas especiais dirigidas aos 

turistas de negócios e de eventos e ao setor profissional, trazendo conteúdos específicos e 

linguagem adaptada a estes públicos. 

A área para o turista de negócios e eventos deve ter um tom mais informativo,  textos mais 

sucintos, linguagem adaptada, conteúdo e informações pertinentes à este tipo de viagem 

que darão a esta vertente quase o caráter de um guia virtual com as principais atrações para 

meio, 1 ou dois dias. Já para profissionais do setor – operadores e agentes de viagem dos 

mercados, de lazer, organizadores e promotores de eventos – e imprensa, o conteúdo 

deverá ter tom mais formal, comercial e informativo, disponibilizando conteúdos e 

ferramentas dirigidas aos mesmos (notícias profissionais, agenda comercial e de promoção 

da Belotur, materiais especiais para cada setor profissional/segmento, etc.). 

5. Identificação dos pontos centrais e secundários do menu de apresentação do destino 

e organização da informação. Deve-se considerar os menus essenciais ao usuário 

em cada uma das vertentes, por ordem de prioridade, destacando os produtos, 

segmentos, ofertas e informações mais relevantes; 

6. Definição de funcionalidades para o site, também em cada uma das três vertentes. 

As funcionalidades são os elementos que o site irá oferecer ao usuário.  

Recomenda-se incorporar: 

 As informações do website devem estar integradas com a CITI; 

 O banco de conteúdos deverá ser um facilitador para a integração destas e demais 

ferramentas e para a uniformização do conteúdo de informações turísticas sobre a 

cidade;  

 Integração com as redes sociais;  

 Integração com os aplicativos mobile pertinentes à cada público, garantindo também 

a navegabilidade por meio de smart phones e tablets;  

 Inclusão dos conteúdos audiovisuais pertinentes: mini vídeos promocionais, vídeo de 

captação de eventos e banco de imagens; 

 Apresentação interativa e georeferenciada dos roteiros, rotas e ofertas (pode ser 

desenvolvida separadamente, aplicada e conectada às três vertentes do site); 
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 Especialmente para o ambiente voltado ao turista de lazer, incluir ferramentas 

lúdicas e interativas que destaquem os principais segmentos de oferta a serem 

trabalhados (inicialmente moda e compras; gastronomia; produção cultural, podendo 

ser ampliados ao longo do tempo), e que, ao mesmo tempo, estimulem a criatividade 

e inovação por parte do consumidor, proporcionando a troca destes valores entre o 

destino e seus consumidores, e consequentemente a fixação destes conceitos no 

imaginário do mercado. Essas ferramentas poderão ser desenvolvidas com parcerias 

de entidades e/ou empresas de Belo Horizonte; 

 Notícias, com atualização diária especialmente nas áreas profissional e de negócios 

e eventos, com integração com o site www.turismodenegociosbh.com.br; 

 Materiais para download, pertinentes à cada público;  

 Agenda/calendário de eventos. Neste caso é importante adequar a ferramenta, com 

a diferenciação da comunicação dos eventos de lazer (culturais, de entretenimento, 

etc.) e dos eventos técnico-científicos e comerciais. Cada um deve ser comunicado 

em seu ambiente específico; 

 Desenvolvimento de um canal para dúvidas, informações, sugestões, reclamações, 

etc., dos turistas e/ou sobre o próprio website. Deve permitir a classificação do 

contato por público e motivo, de forma que seja direcionado às equipes competentes 

(deverá ser avaliada a integração aos canais de informação turística e ouvidoria da 

Prefeitura); 

 Ferramenta de busca randômica no website. Disponibilização de uma barra de busca 

por palavra que permita ao usuário encontrar de forma facilitada os conteúdos 

disponíveis no portal a respeito de um tema, serviço, evento, atrativo ou local 

específico; 

 Serviços e informações úteis à viagem, pertinentes à cada público. O canal dirigido 

ao turista de negócios e eventos tende a ter demanda maior por este tipo de 

conteúdo. Poderão ser integrados serviços de outros canais como previsão do 

tempo, notícias de trânsito, etc. 

7. Realinhamento do tom do conteúdo (mais informal e promocional), com mensagens 

adequadas à cada perfil de público, em cada uma das vertentes; 

8. Curadoria e definição dos temas e conteúdos de textos e imagens para todas as 

páginas internas e dos materiais multimídia, conforme banco de conteúdos e de 

imagens (A.45 e A.46) e materiais promocionais multimídia (PJ14). Os conteúdos 

devem ser pertinentes, objetivos, claros e preferencialmente ilustrados, 

apresentando sempre fotos e vídeos. 

9. Definição da estratégia de lançamento do Portal e/ou suas etapas. O ideal seria fazer 
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mídia para promovê-lo e lançá-lo em um evento de grande visibilidade nacional e 

internacional, a ser previsto no P5; 

10. Desenvolvimento das versões idiomáticas, inglês e espanhol prioritariamente.   

Mercados e públicos-alvo: 

 Todos os mercados; 

 Todos os públicos. 

Observação: O Portal é uma ferramenta de comunicação global, conforme trazido pelo 

modelo de comunicação definido nas estratégias – Produto 4. Apesar de trazer áreas 

específicas que permitem estabelecer uma comunicação mais especializada com públicos 

especiais que são importantes para a realização dos objetivos gerais definidos para o 

turismo de Belo Horizonte, como os profissionais do setor e o turista de negócios e eventos, 

atende e está disponível para todos os públicos-alvo do Plano Operacional. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável)  

 ASCOM (Apoio);  

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio);  

 Diretoria Administrativo Financeira (Apoio).  

Recursos financeiros necessários: 

R$ 390.000,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Relatório e cronograma de atividades. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Estatísticas de acessos; 

 Estatísticas de navegação (páginas visitadas, downloads, tempo de permanência no 

site, etc.); 

 Pesquisa de opinião ao turista atual (conhecimento/acesso prévio ao website; 

avaliação da ferramenta). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.7 SUBPROGRAMA PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO 

PJ.13 Marketing digital 

A49. Integração dos canais e redes sociais  

Descrição: 

Alinhamento e integração dos canais e do conteúdo de redes sociais do destino Belo 

Horizonte, criando novos canais e revisando a presença nas plataformas existentes. 

 

Objetivos:  

 Fazer com que todos os canais sejam integrados e façam sentido como conjunto e 

não individualmente; 

 Alinhar este aos demais pontos de contato com o consumidor em termos de conceito 

e conteúdo. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Criação de identidade visual para uso em todas as redes, baseada na marca do 

turismo de Belo Horizonte. Em observação às recomendações de uso, não deve-se 

abreviar o nome da cidade para “BH”, e implementação em todos os canais; 

2. Implantação dos perfis de Google +125, Instagram e adequação dos perfis existentes 

(facebook e twitter);  

3. Realização de estudo de benchmark, com observação de práticas de interação e de 

conteúdos de destinos e outros perfis de divulgação de viagens, lazer e turismo; 

4. Definição das diretrizes macro que nortearão o trabalho de gestão das redes sociais 

(na A50), envolvendo: definição da linguagem (em consonância à nova identidade do 

destino e à campanha de publicidade quando a mesma for lançada); dos tipos de 

pautas de conteúdo para o período; tempo máximo de resposta; periodicidade das 

publicações, hashtags.     

 

 

                                            
125

 O Google+ possui características únicas de compartilhamento, de pesquisa seletiva e de 
comunicação e oferece aos usuários uma experiência bastante diferenciada das redes sociais em 
geral. Além disso, o Google anunciou que os usuários do Google Apps também poderão utilizar o 
Google+, o que significa que milhares de pessoas que mantêm suas empresas e/ou negócios em 
alguma plataforma do Google Apps agora poderão também colaborar socialmente nas plataformas do 
Google+. Está entre as 10 redes sociais mais acessadas no Brasil, por exemplo. Ver: 
http://www.planetay.com.br/cinco-vantagens-google-plus/ e http://www.lista10.org/techweb/as-10-
redes-sociais-mais-acessadas-no-Brasil. 
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Mercados e públicos-alvo: 

 Consumidor final (turistas); 

 Todos os mercados. 

Atores envolvidos: 

  Diretoria de Marketing (Responsável); 

 ASCOM (Apoio); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 62.000,00 (recomendável a contratação de um consultor especialista para o primeiro 

ano). 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Relatórios de planejamento semanal; 

 Relatórios de interatividade (pautas publicadas que mais geraram engajamento, 

pautas menos populares, etc.). 

Indicadores de resultados da ação: 

 Estatísticas de seguidores; 

 Pesquisa de opinião ao turista atual (conhecimento/acesso prévio ao website; 

avaliação da ferramenta). 

Prazo: 

2015 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.7 SUBPROGRAMA PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO 

PJ.13 Marketing digital 

A50. Gestão do marketing digital 

Descrição: 

Implementar um processo estratégico de gestão digital do destino que considere a 

manutenção e dinamização as plataformas programadas nas A.48 e A.49. e a implantação 

da estratégia de marketing neste tipo de canal segmentada por público.  

 

Objetivos:  

 Tornar a presença digital de Belo Horizonte nas diferentes plataformas, mais 

relevante aos públicos de interesse, especialmente o consumidor final dos mercados; 

 Ampliar o relacionamento e a interatividade com os públicos do turismo de Belo 

Horizonte, beneficiando-se da cobertura propiciada por este tipo de canal. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Manutenção e dinamização do website, envolvendo as seguintes atuações 

específicas: 

 Manutenção tecnológica; 

 Reuniões com as demais equipes para planejamento periódico de seleção de pautas 

para notícias e demais conteúdos dinâmicos; 

 Incorporação e atualização de novos conteúdos (notícias, conteúdos de destaque, 

documentos e materiais para download, etc.); 

 Manutenção e atualização das agendas de eventos (culturais/entretenimento e de 

negócios); 

 Estabelecimentos de links e parcerias com websites e canais de parceiros (destinos 

do entorno, empresas locais, associações, grupos artísticos, atrativos, eventos 

privados, Embratur/Mtur, etc.); 

2. Encaminhamento e resposta às comunicações feitas por meio do website ou e-mail 

de contato. É importante considerar que trata-se de um canal para turistas e 

profissionais do setor, dos mercados, e internautas, e não para a população, 

portanto, deve ser avaliada a interlocução e/ou substituição deste canal pela 

ouvidoria da Prefeitura; 

3. Manutenção e dinamização das redes sociais: 

 Planejamento semanal de pautas e inserções;  



 

 1445 

 

 Atualização, monitoramento e alimentação diária de todas as redes; 

 Respostas à todos os usuários que de alguma forma interagirem com os perfis; 

 Se necessário, contratação de analista/profissional de redes sociais e de conteúdo; 

 Realização de campanhas específicas nas redes de acordo com datas 

comemorativas, eventos e/ou qualquer momento na cidade que tenha relevância 

para tal, para ampliar o número de seguidores e o engajamento dos mesmos; 

 Lançamento periódico de álbuns colaborativos de fotos no facebook. Deve ser 

iniciado com o tema “Belo Horizonte, A Capital da Inovação”. A cada mês pode ser 

lançada uma proposta temática diferente, abordando os segmentos e atividades 

motivacionais, atrativos da cidade, temas do decálogo, etc.; 

 Realização Instamissions Inova! São missões pré definidas entre usuários na rede 

social Instagram, para que os usuários participem e interajam com o perfil oficial. 

Deve iniciar com a proposta “Belo Horizonte, A Capita da Inovação”. Cada nova 

missão deve ter uma proposta temática diferente abordando os segmentos e 

atividades motivacionais, atrativos da cidade, temas do decálogo, etc.; 

4. Implementação e manutenção de ferramenta de CRM – Customer Relashionship 

Management126, especialmente para profissionais do trade, para dar suporte às 

ações do S13 Subprograma Trade; 

5. Estabelecimento de parcerias com influenciadores digitais; 

6. Estabelecimento de parceria com outras plataformas como Google, Facebook, Waze 

e 4square (redes sociais) para melhor posicionar o destino; 

7. Campanha de posicionamento na rede (SEO); 

8. Monitoramento digital: reputação nas redes sociais, google analytics, etc.; 

9. Relatórios periódicos de avaliação para adequação e direcionamento das estratégias 

de atuação para as semanas ou meses subsequentes. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Todos os públicos; 

 Todos os mercados. 

 

                                            
126

 CRM é um conjunto de processos e estratégias que monitoram e buscam melhorar a forma com a 

qual as organizações interagem com seus clientes para atrair, fidelizar e rentabilizar o relacionamento 

(QUADROS, Moacir. CRM: Teoria, Prática e Ferramentas. Florianópolis: Visual Books, 2010). No 

caso desta ação, inclui-se a aquisição de uma plataforma tecnológica específica bem como a 

introdução de processos e a capacitação de pessoas (da equipe técnica da Belotur) que irão 

alimentar e gerenciar o banco de dados e informações dos clientes profissionais e/ou consumidor 

final. 
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Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 ASCOM (Responsável);  

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Parceiros locais do trade.  

Recursos financeiros necessários: 

R$ 978.000,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Relatórios periódicos de planejamento de pautas e ações; 

 Relatórios do SAC, por público e perfil do contato; 

 Relatórios de CRM (mailing de contatos). 

Indicadores de resultados da ação: 

 Posicionamento e reputação do destino no ambiente digital; 

 Estatísticas de alcance das publicações (quantas pessoas foram atingidas); 

 Engajamento com o conteúdo (estatísticas de compartilhamentos, comentários, 

curtidas, “retuítes”, etc.); 

 Estatísticas do mailing (número de contatos, geral e por perfil de público); 

Prazo: 

2015  

2016 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.7 SUBPROGRAMA PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO 

PJ.14 Materiais promocionais e informativos 

A51. Desenho e produção da coleção de materiais ao consumidor final 

Descrição: 

Desenho e produção da linha de materiais promocionais dirigidos ao consumidor final, em 

seus diferentes formatos. 

 

Objetivos:  

 Ofertar Belo Horizonte e seus produtos turísticos ao consumidor final; 

 Dar suporte às demais ações de promoção e relacionamento junto a este público; 

 Manter a coerência gráfica, conceitual e de conteúdo entre todos os materiais que 

serão distribuídos ao consumidor, formando uma imagem e consolidando a 

identidade do destino. 

 

Etapas de execução da ação: 

Os materiais promocionais podem adquirir diferentes formatos e funções específicas, 

entretanto, são ferramentas de suporte às outras ações diretas junto aos mercados e 

públicos-alvo (previstas no P5, Subprograma Consumidor); devem estar sempre alinhados 

tanto visual e graficamente como em relação às mensagens e conteúdos quando são 

dirigidos a um mesmo público, neste caso, o consumidor final. 

Pensá-los em um conjunto deve não só facilitar a preservação desta coerência, como 

também permitir a otimização dos materiais produzidos, sem que haja a dispersão de 

recursos para a produção de materiais “periféricos” para o mesmo público, com aplicações 

muito pontuais e às vezes sobrepostas. 

Para 2015-2016 estão previstos os seguintes formatos de materiais: 

 Folhetos e publicações impressas, assim como suas versões digitais, que serão 

distribuídos diretamente ao turista em Belo Horizonte durante as ações promocionais 

ou pelos CATs, ou indiretamente, em canais intermediários como hotéis, 

restaurantes agências, etc., sendo: 

o Guia Turístico (principal material de informação ao turista na cidade e de 

distribuição massiva); 

o Mapa Folder; 

o Folders especiais para eventos do calendário organizados pela Belotur: Carnaval, 

ArraialArraial de Belô; 
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o Coleção de folhetos dos roteiros e rotas de Belo Horizonte. 

 Folders especiais para lançamento das linhas turísticas, website e app mobile; 

 Folhetos exclusivamente digitais que ficarão disponíveis aos turistas dos mercados 

no website da Belotur. Poderão ser impressos para ações específicas nos mercados 

(participação em feiras consumidor, etc.). 

o Coleção de folhetos dos roteiros e rotas de Belo Horizonte. 

 Brindes consumidor, para serem distribuídos durante as ações promocionais no 

destino. Sugere-se optar por itens que valorizem a marca turística de Belo Horizonte 

em detrimento à temáticas específicas dos eventos em que serão veiculados. 

Recomenda-se a produção de: 

o Adesivos da marca; 

o Tags de bagagem; 

o Linha consumidor de objetos de design: linhas especiais de brindes assinadas 

por artistas, designers ou estilistas mineiros, para distribuição seletiva em ações 

específicas de relacionamento (ações promocionais, sorteios, etc.). 

 Materiais audiovisuais, em formatos aplicáveis à internet e reproduzíveis em DVD. 

Recomenda-se: 

o Mini-vídeo “Belo Horizonte, Capital da Inovação”, pautado na apresentação da 

identidade do destino e dos produtos prioritários Estrela e A;  

o Mini-vídeos ofertas de Belo Horizonte, sendo prioritários:  

Para 2015: Gastronomia; Moda e Compras; Produção Cultural. 

Para 2016: Arquitetura e Patrimônio Histórico; Eventos Culturais e de 

Entretenimento; Turismo de Natureza; Excelência Médica. 

Algumas observações para a produção dos materiais: 

 O desenvolvimento criativo de todos os materiais deve ser pautada pela identidade do 

destino, em seus elementos estratégicos (visão, decálogo, marca e mensagem permanente, 

posicionamento desejado), sendo imprescindível a aplicação adequada da marca; 

 No caso dos folhetos e brindes (exceto os objetos de design), o desenho gráfico 

aplicável às peças deverá estar orientado pelo Manual de Identidade do Turismo de 

Belo Horizonte e templates padrão; 

 Os produtos apresentados devem estar referenciados por imagens de boa qualidade 

e preferencialmente humanizadas; 

 Não é necessário que os vídeos tenham locução, mas sim trilha sonora. Devem 

emocionar. A escolha da trilha sonora é fundamental, e deve ser bastante criteriosa, 

alinhada ao tema do vídeo e reforçando a identidade do destino, sendo 

recomendável que seja de autoria de artistas mineiros; 
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 É imprescindível incorporar / remeter ao endereço da página web em todos os materiais. 

A ação será executada nas seguintes etapas, podendo ou não todos os materiais ser 

implantados em um mesmo processo: 

1. Elaboração de briefing ou documento técnico de referência para implementação da ação; 

2. Condução dos procedimentos administrativos necessários; 

3. Produção dos materiais, em que se inclui:  

o Elaboração dos projetos gráficos ou conceituais das peças;  

o Definição da estrutura de conteúdos;  

o Definição do roteiro de produção (no caso dos audiovisuais);  

o Seleção, desenvolvimento ou produção dos conteúdos (textos e imagens);  

o Diagramação e finalização dos arquivos em seus formatos pertinentes. 

4. Desenvolvimento das versões idiomáticas para os mercados internacionais. 

Prioritariamente inglês e espanhol. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Turistas em Belo Horizonte; 

 Turistas nos mercados; 

 Todos os mercados. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável);  

 ASCOM (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 430.000,00 + Guia. 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Briefing ou documento técnico de referência para a ação; 

 Portfólio de materiais; 

 Relatórios de impressões e de distribuição. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Análise da comunicação turística (para atualização do Plano de Marketing). 

 Pesquisa de opinião ao turista atual (avaliação dos materiais) 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.7 SUBPROGRAMA PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO 

PJ.14 Materiais promocionais e informativos 

A52. Integração do Guia Turístico de Belo Horizonte à coleção de materiais ao 

consumidor 

Descrição: 

Reformulação gráfica e de conteúdo do guia turístico da Belotur, alinhado ao novo conceito 

visual e às especificações de conteúdo (produtos, roteiros e ofertas). 

 

Objetivos da ação:  

 Atualizar o guia turístico da Belotur e integrá-lo graficamente à coleção de materiais 

para o consumidor final; 

 Tornar este material mais atraente e funcional ao público a que se destina e, 

consequentemente, para os anunciantes. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Revisão do projeto gráfico, que deve incluir: especialmente a reformulação do 

desenho da capa (em consonância ao novo conceito gráfico estabelecido pelo 

conjunto de templates padrão); dar maior destaque às imagens de Belo Horizonte e 

seus atrativos; uniformizar os projetos gráficos dos mapas que constam ao longo do 

material, buscando uma identidade visual única e coerente em todas as aplicações 

georeferenciadas; 

2. Inclusão de texto de apresentação “Belo Horizonte, a capital da inovação”; 

3. Revisão e atualização dos conteúdos sobre os roteiros, rotas e ofertas de Belo 

Horizonte, em consonância ao Plano Operacional de Produtos, Programa de Lazer e 

Compras; 

4. Realocar as informações gerais e úteis para o final do material, dando maior 

destaque aos conteúdos pertinentes à oferta turística do destino; 

5. Remeter sempre ao portal e aos aplicativos para maiores informações; 

6. Desenvolver uma versão digital para download. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Turistas na cidade; 

 Todos os mercados. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável);  

 ASCOM (Responsável); 



 

 1451 

 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 15.200,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Briefing ou documento de referência técnica da ação; 

 Projeto gráfico e de conteúdo. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Pesquisa de opinião com o turista atual (avaliação do material). 

 Estatísticas de comercialização de anúncios. 

Prazo: 

2015 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.7 SUBPROGRAMA PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO 

PJ.14 Materiais promocionais e informativos 

A53. Desenho e produção da coleção de materiais promocionais para profissionais 

(trade e imprensa) 

Descrição: 

Desenho e produção da linha de materiais promocionais dirigidos ao público profissional, em 

diferentes formatos, que darão suporte às ações de comunicação junto ao trade dos 

mercados e à imprensa.  

 

Objetivos:  

 Ofertar Belo Horizonte e seus produtos turísticos aos públicos profissionais; 

 Dar suporte às demais ações de promoção e relacionamento junto a estes públicos; 

 Manter a coerência gráfica e conceitual entre todos os materiais para uso profissional, 

formando uma imagem e consolidando a identidade do destino. 

 

Etapas de execução da ação: 

Os materiais promocionais podem adquirir diferentes formatos e funções específicas, 

entretanto, são ferramentas de suporte às outras ações diretas junto aos mercados e 

públicos-alvo (previstas no P5, Subprograma Trade e Subprograma Imprensa); devem estar 

sempre alinhados tanto visual e graficamente como em relação às mensagens e conteúdos 

quando são dirigidos a um mesmo público, neste caso, os públicos profissionais dos 

mercados e a imprensa. 

Pensá-los em um conjunto deve não só facilitar a preservação desta coerência, como 

também permitir a otimização dos materiais produzidos, sem que haja a dispersão de 

recursos para a produção de materiais “periféricos” para os mesmos públicos, com 

aplicações muito pontuais e às vezes sobrepostas. 

Para 2015-2016 estão previstos os seguintes formatos de materiais: 

 Publicações impressas para o trade, assim como sua versão digital que deverá estar 

disponível no website. 

o Manual de Vendas para o trade de lazer (atualização de layout e conteúdo, baseado 

no Plano Operacional de Produtos); 

o Manual de Vendas para o trade de eventos: Guia do Planejador de Eventos, 

edições 2015 e 2016 

o Book padrão de captação de eventos (para ações de defesa técnica em parceria 

com o BHC&VB). 
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 Publicação para imprensa, exclusivamente digital: 

o Book de imprensa (versão editada/sintética do manual de vendas do trade); 

 Brindes profissionais. 

o Pen drives; 

o Canetas e blocos de anotações (para imprensa); 

o Linhas especiais de objetos de design, assinadas por artistas, designers ou 

estilistas mineiros, para distribuição seletiva aos profissionais dos mercados. 

 Materiais audiovisuais, em formatos aplicável à internet e reproduzíveis em DVD. 

Recomenda-se: 

o Apresentação em flash, presi ou power point dos roteiros e ofertas (suporte para 

A90); 

o Vídeo para captação de eventos (suporte para PJ31). 

Algumas observações para a produção dos materiais: 

 O desenvolvimento criativo de todos os materiais deve ser pautado pela identidade 

do destino, em seus elementos estratégicos (visão, decálogo, marca e mensagem 

permanente, posicionamento desejado), sendo imprescindível a aplicação adequada 

da marca, a adequação da linguagem e mensagem conforme os públicos, bem como 

a seleção adequada de conteúdos; 

 São para uso profissional, assim devem ser de ótima qualidade, tanto de material 

como de impressão e imagens. 

 No caso dos folhetos e brindes (exceto os objetos de design), o desenho gráfico 

aplicável às peças deverá estar orientado pelo Manual de Identidade do Turismo de 

Belo Horizonte e templates padrão; 

 Os produtos apresentados devem estar em sua maioria referenciados por imagens 

de boa qualidade e se preferencialmente humanizadas; 

 Para os materiais audiovisuais, e recomendável neste caso que haja locução, pois 

devem ter cunho informativo, técnico e promocional; 

 É importantíssimo incorporar / remeter ao endereço da página web em todos os 

materiais e adicionar referências de contato (telefone, e-mail, etc.). 

A ação será executada nas seguintes etapas, podendo ou não todos os materiais ser 

implantados em um mesmo processo: 

1. Elaboração de briefing ou documento técnico de referência para implementação da 

ação; 

2. Condução dos procedimentos administrativos necessários para implementação da 

ação; 

3. Produção dos materiais, em que se inclui:  
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o Elaboração dos projetos gráficos ou conceituais das peças;  

o Definição da estrutura de conteúdos;  

o Definição do roteiro de produção (no caso dos audiovisuais);  

o Seleção, desenvolvimento ou produção dos conteúdos (textos e imagens);  

o Diagramação e finalização dos arquivos em seus formatos pertinentes. 

4. Desenvolvimento das versões idiomáticas para os mercados internacionais. 

Prioritariamente inglês e espanhol. Pode-se prever que os materiais sejam bi ou 

trilingues. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Trade dos mercados (operadores, agentes de viagem, organizadores de eventos, 

etc.); 

 Profissionais de imprensa dos mercados; 

 Todos os mercados. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável);  

 ASCOM (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 BHC&VB. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 253.000,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Briefing ou documento técnico de referência para a ação; 

 Portfólio de materiais; 

 Relatórios de impressões e de distribuição. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Análise da comunicação turística (para atualização do Plano de Marketing); 

 Pesquisa de opinião com o trade dos mercados (avaliação dos materiais). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.7 SUBPROGRAMA PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO 

PJ.15 Materiais institucionais 

A54. Desenho e produção da coleção de materiais institucionais 

Descrição: 

Desenho e produção da linha de materiais institucionais que darão suporte às ações de 

comunicação da Belotur junto à parceiros institucionais, ao trade belo-horizontino e à 

comunidade em geral. 

 

Objetivos:  

 Divulgar dados e resultados do turismo de Belo Horizonte; 

 Dar suporte às ações de comunicação institucional e de sensibilização; 

 Apresentar a Belotur, suas ações e suas diretrizes políticas, especialmente no 

contexto do Plano de Marketing. 

 

Etapas de execução da ação: 

 

Para 2015-2016 estão previstos os seguintes formatos de materiais: 

 Publicações impressas, versão impressa e digital. 

o Informe executivo do Plano de Marketing. A versão impressa será distribuída em 

ocasiões solenes, apresentações e reuniões institucionais formais e/ou durante as 

apresentações do Plano previstas no Programa de Comunicação Institucional (A103, 

105, A108).  

o Informes periódicos de resultados (versão pública, cujos conteúdos serão 

preparados na A.77); 

o Book para captação de patrocínio para o Guia Turístico da Belotur (suporte para a 

A106); 

o Book de captação de patrocínio para os eventos: Carnaval e Arraial de Belô.   

 

Algumas observações para a produção dos materiais: 

 O desenho gráfico aplicável às peças deverá estar orientado pelo Manual de 

Identidade do Turismo de Belo Horizonte e templates padrão; 

 São documentos formais, que devem ter ótima qualidade de material, impressão e 

imagens. 

 O Informe executivo do Plano de Marketing deve ser um documento ilustrado, com 
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pouco texto. Deve conter uma carta de apresentação do prefeito e outra do 

presidente da Belotur, iniciar-se por uma apresentação/introdução geral do trabalho, 

seguir com um breve descritivo das etapas. Seu conteúdo técnico deve ressaltar 

principalmente o volume de atividades realizadas (pesquisas, reuniões, etc.), os 

conteúdos das estratégias, os programas, projetos e ações; 

 Para o informe periódico de resultado, recomenda-se que tenham formatos 

encartáveis ao Informe Executivo do Plano de Marketing, mas que também funcione 

de maneira independente já que são contínuos (com edições anuais) e serão 

produzidos em maior volume. Seu conteúdo é determinado na A.77, enquanto o 

trabalho de desenho, diagramação e produção está previsto nesta ação (A.54). 

Como são publicações anuais, devem ter um elemento que facilite a identificação do 

ano a que corresponde, e diferencie cada edição, sem perder sua identidade gráfica. 

O projeto gráfico e a diagramação de conteúdo devem prever a incorporação de 

imagens, esquemas, gráficos e outros recursos que valorizem e evidenciem as 

informações e resultados de maior relevância.  

 O book de captação de patrocínio irá dar suporte as ações de comercialização de 

anúncios (A.106), sendo um material bastante específico para este trabalho. Deve 

funcionar como um catálogo, contendo informações detalhadas e objetivas 

pertinentes, e ter um formato diferenciado e criativo. Recomenda-se que a cada ano 

seja revisado, considerando que os mesmos potenciais patrocinadores deverão 

recebê-los.   

 

A ação será executada nas seguintes etapas, podendo ou não todos os materiais ser 

implantados em um mesmo processo: 

1. Elaboração de briefing ou documento técnico de referência para implementação 

da ação; 

2. Condução dos procedimentos administrativos necessários; 

3. Produção dos materiais, em que se inclui: elaboração dos projetos gráficos ou 

conceituais das peças; definição da estrutura de conteúdos; seleção, 

desenvolvimento e produção dos textos e imagens; diagramação e finalização 

dos arquivos em seus formatos pertinentes. 

4. Disponibilização nas diferentes plataformas de comunicação. 

Observa-se que s materiais institucionais serão produzidos apenas em português. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Parceiros institucionais; 

 Comunidade. 
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Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável);  

 ASCOM (Responsável); 

 Presidência (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 272.000,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Briefing ou documento técnico de referência para a ação; 

 Portfólio de materiais; 

 Relatórios de impressões e de distribuição. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Pesquisa de Opinião Interna. 

Prazo: 

2015  

2016 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.7 SUBPROGRAMA PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO 

PJ.16 Pontos de identidade (stands) 

A55. Elaboração de modelo de stand para participação em eventos 

Descrição: 

Desenho de um projeto modular de stand, para dar suporte à participação de Belo Horizonte 

nas feiras de turismo e demais eventos locais (incluindo as contrapartidas do edital de 

eventos, por exemplo). 

 

Objetivos:  

 Desenvolver pontos de identidade física, a partir de um projeto padrão, flexível e 

funcional, que garantam a presença coerente de Belo Horizonte nos eventos do 

setor, previstos na agenda comercial de promoção e nos eventos de oportunidade; 

 Repercutir os valores e a nova identidade do destino. 

 

Etapas de execução da ação: 

A presença do destino nas feiras nacionais e nos demais eventos pautados nesta ação está 

orientada a chamar a atenção e sensibilizar o público consumidor e/ou o trade para as 

atrações turísticas de Belo Horizonte, devendo, portanto, adaptar e manter a linha de 

comunicação proposta pelo Plano de Marketing. 

Esta ação prevê o desenvolvimento de um projeto modular, adequado à participação de 

Belo Horizonte nas feiras e eventos do setor turístico e nos eventos que ocorrem em Belo 

Horizonte no contexto do edital de eventos, para todo o calendário 2015-2016. Deve ser 

desenvolvida uma versão mais ampla de stand, considerando o maior espaço que será 

ocupado pelo destino e, a partir daí, suas adequações para as menores áreas. 

Recomendações para o projeto: 

 Conceitualmente o estande deve reforçar a identidade do destino, gerar atenção e 

visibilidade, independente do ponto de localização do mesmo no espaço do evento. 

O projeto deve valorizar os atributos de identidade. Para gerar a devida visibilidade 

deve-se optar sempre por pés direitos elevados, acima do padrão, e testeiras mais 

altas. A seleção dos produtos de destaque, no caso dos eventos de lazer, devem 

considerar: a promoção do destino por meio de uma imagem conceitual “A capital da 

Inovação” (prevista no banco de imagens); as indicações prioritárias de produtos A 

e/ou temas relativos às ofertas segmentadas que são prioridades para o período 

(gastronomia, produção cultural, moda e compras);  
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 A marca do destino deve ter boa visibilidade (a distância ou em proximidade) e 

destaque, sendo adicionada sem a interferência das demais marcas institucionais, 

inclusive nos balcões de atendimento; 

 Deve-se prever no projeto completo os seguintes espaços: um espaço reservado 

para reuniões profissionais; uma área de atendimento aos públicos, 

preferencialmente próximo aos corredores e locais de circulação do público; e 

espaços de interação no interior do stand. Podem ser oferecidas: degustações, 

atividades lúdicas, totens interativos e de informação turística, mapas, recursos 

fotográficos, exposições de arte, artesanato ou produtos locais, etc. Esta atividade 

será definida por evento, conforme orçamento disponível e seu perfil. As adaptações 

modulares devem considerar o perfil do evento em questão e trazer ou não todos os 

três formatos de espaços; 

 Deve-se prever painéis com grandes imagens (relativos aos produtos e ofertas 

prioritárias), de qualidade e/ou painéis multimídia que permitam apresentar os vídeos 

e fotos diversas, com maior dinamismo; 

 Para os eventos profissionais do setor turístico, é importante prever a utilização de 

ferramenta (como tablets) para facilitar o cadastro dos contatos feitos durante o 

evento, de forma que seja mais facilmente adicionado ao mailling para as demais 

ações. 

 

A ação será executada nas seguintes etapas: 

1. Elaboração de briefing ou documento técnico de referência para implementação da 

ação; 

2. Condução dos procedimentos administrativos necessários para cobrir todo o 

calendário anual ou para o período; 

3. Produção e aprovação do projeto modular padrão e dos projetos de montagem para 

cada evento; 

4. Avaliação pós evento. Relatório padrão que deverá ser preenchido pelo profissional 

responsável pela ação de participação no evento, avaliando aspectos como 

funcionalidade do stand e dos recursos, qualidade, visibilidade, o melhor, o pior, o 

que faltou, feedback do público. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Turistas na cidade; 

 Trade dos mercados; 

 Todos os mercados. 
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Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável);  

 ASCOM (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 35.000,00 (A55 + A56) 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Briefing ou documento técnico de referência para a ação; 

 Projeto gráfico; 

 Relatórios e imagens dos eventos dos calendários anuais. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Análise da comunicação turística (para atualização do Plano de Marketing); 

 Pesquisa de opinião dos públicos dos eventos (avaliação do stand). 

Prazo: 

2015 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.7 SUBPROGRAMA PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO 

PJ.16 Pontos de identidade (stands) 

A56. Desenho da coleção de materiais de suporte para participações cooperadas 

Descrição: 

Desenho e produção de materiais de identificação e promoção, que darão suporte a 

participação cooperada da Belotur em eventos com parceiros institucionais. 

 

Objetivos:  

 Otimizar a presença de Belo Horizonte em eventos cuja participação sofre limitações 

e restrições por ser divida com outros parceiros; 

 Garantir a repercussão dos valores e da nova identidade do destino e da marca. 

 

Etapas de execução: 

Recomenda-se que esta ação seja implementada junto com a A55., integrando o mesmo 

processo administrativo. 

Abaixo são sugeridos alguns materiais básicos para a participação cooperada. Entretanto é 

importante fazer um estudo prévio das ocasiões em que ocorrem este tipo de participação 

para que sejam encontradas as melhores soluções, seja de mobiliários, seja de materiais 

promocionais. 

 Banners e Painéis promocionais:  

o O layout deve priorizar a aplicação de grandes imagens de impacto (imagem 

conceitual de Belo Horizonte; imagens relativas aos produtos prioritários A e/ou 

ofertas prioritárias: gastronomia, produção cultural, moda e compras).  

o No caso dos banners, o desenho ainda deve observar os recomendações 

gráficas do Manual de Identidade, assim como para a aplicação das marcas 

(turística e institucionais). A aplicação da marca turística é imprescindível! 

o É importantíssimo incorporar o endereço da página web em todo o material. 

 Testeiras com a aplicação da marca turística de Belo Horizonte, conforme 

recomendações do Manual de Identidade do Turismo de Belo Horizonte; 

 Adesivos da marca turística para aplicação em balcões, totens ou outros mobiliários.  

 

A ação será executada nas seguintes etapas: 

1. Elaboração de briefing ou documento técnico de referência para implementação da 

ação, baseado no estudo prévio sobre os eventos; 
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2. Condução dos procedimentos administrativos necessários para cobrir todo o 

calendário anual ou para o período (concomitante com a A55); 

3. Produção da coleção. 

4. Avaliação pós evento. Relatório padrão que deverá ser preenchido pelo profissional 

responsável pela ação de participação no evento, avaliando aspectos como 

funcionalidade, visibilidade, o melhor, o pior, o que faltou, feedback do público. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Turistas na cidade; 

 Trade dos mercados; 

 Todos os mercados. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável);  

 ASCOM (Responsável);  

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 35.000,00 (A55 + A56) 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Briefing ou documento técnico de referência para a ação; 

 Projeto gráfico; 

 Relatórios e imagens dos eventos dos calendários anuais. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Análise da comunicação turística (para atualização do Plano de Marketing); 

 Pesquisa de opinião dos públicos dos eventos (avaliação do stand). 

Prazo: 

2015 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.8 - SUBPROGRAMA PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO 

PJ.17 Plataforma do Programa de Turismo de N&E 

A57. Manutenção e controle do sistema de turismo de negócios e eventos 

Descrição: 

Manutenção tecnológica, monitoramento e melhoria constante do Sistema de Turismo de 

Negócios e Eventos. 

 

Objetivos:  

 Dar seguimento à utilização do Sistema como ferramenta de controle, 

acompanhamento e realização de negócios no setor de eventos; 

 Monitorar sua utilização e eficácia; 

 Evolver todas as entidades e empresas participantes do Sistema em sua atualização 

e utilização. 

 

Etapas de execução: 

1. Manutenção permanente do sistema e adaptação de software; 

2. Avaliação semestral de sua eficiência e necessidades de melhoria entre os usuários 

da Belotur, entidades e empresas que participam do mesmo; 

3. Compilação e divulgação dos resultados que o Sistema está trazendo para a cidade. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Organizadores e promotores de eventos; 

 Trade corporativo dos mercados; 

 Trade belo-horizontino e fornecedores para o segmento; 

 Mercado especializado (nacional, internacional, estadual, especializado em negócios 

e eventos). 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 SETES/ Governo do Estado de MG; 

 BH Convention & Visitors Bureau; 

 ABIH; 

 ABEOC; 

 ABAV; 

 ABRASEL; 

 Empresas privadas locais e nacionais na área de hotelaria, centros de eventos, 
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esportes e outras associadas ao projeto. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 42.000,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Relatório periódico de controle, manutenção e utilização do sistema. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Estatísticas de usuários atuais x novos aderentes x meta de ampliação; 

 Estatísticas de eventos e informações gerais agregadas semestralmente; 

 Avaliação qualitativa dos negócios gerados à partir do trabalho em rede por meio do 

Sistema (eventos captados, espaços cadastrados, agenda de eventos, outras ações 

do Sistema); 

 Pesquisa de Opinião Interna; 

 Pesquisa de Opinião com o Trade de Eventos dos Mercados (conhecimento e 

avaliação da ferramenta). 

Prazo: 

2016 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.8 - SUBPROGRAMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

PJ.18 Postos de Informação 

A58. Revisão da identidade visual dos CATs 

Descrição: 

Revisão da identidade visual dos CATs de Belo Horizonte. 

 

Objetivos:  

 Padronizar os cenários internos dos CATs, criando-se valor em rede; 

 Melhorar a identificação destes pontos; 

 Alinhar a identidade visual destes espaços à nova identidade turística e aos demais 

pontos de contato do turista com Belo Horizonte e sua marca (stands, postos móveis 

de informação, website, app mobile);  

 Tornar estes espaços mais atraentes, moderno e hospitaleiros. 

 

Etapas de execução: 

1. Estudo dos ambientes. Os Centros de Atendimento ao Turista ocupam diferentes 

espaços, não apenas pelas características físicas dos prédios e locais onde estão 

instalados, mas também por sua imagem exterior. Alguns deles ainda possuem 

limitações de interferência, pois são compartilhados e/ou cedidos para a Belotur. 

Portanto, primeiramente é necessário fazer um estudo sobre as possibilidades e 

viabilidades de interferência interna e externa nestes equipamentos; 

2. Desenvolvimento de um projeto modular de cenário interno e de identificação externa 

que considere desde à máxima até a mínima possibilidade de interferência nestes 

espaços. Internamente o cenário deverá remeter ao conceito visual do stand e da 

marca turística, reforçando os valores do decálogo, apresentando Belo Horizonte “A 

Capital da Inovação” e seus produtos prioritários. Externamente deve-se considerar a 

aplicação da marca turística junto ao símbolo internacional de informação turística. 

Recomenda-se que sejam incorporados: pôsteres turísticos; suportes de 

apresentação multimídia; suporte e/ou display para folhetos; terminais de 

computador para acesso ao website ou totens eletrônicos de informação turística; 

mapa da cidade e do entorno, preferencialmente em grande formato; uniformes para 

as equipes de atendimento. 

3. Implantação de projeto piloto. 

4. Personalização e implementação do projeto para os demais espaços considerando-
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se a seleção dos formatos de apresentação do destino e do mobiliário para cada 

posto.  

Observação: Recomenda-se estudar a viabilidade de incluir ao projeto a implantação de 

exposições temporárias de artesanato, arte, fotografias, sessões de degustação (oferecida 

por parceiros) e etc. para dinamizar os CATs, e/ou ainda de comercialização dos objetos de 

design previstos na A.51. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Turistas na cidade; 

 Todos os mercados. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável);  

 ASCOM (Responsável);  

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio);  

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 287.000,00 (A58 + A59) 

Fontes de recurso: 

 Belotur 

 Mtur 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Briefing ou documento técnico de referência para a ação; 

 Projeto modular e por espaço; 

 Relatórios de implementação: cronograma, imagens, etc. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Pesquisa nos Postos de Informação Turística: estatísticas de demanda nos CATs; 

 Pesquisa de opinião com o turista atual (avaliação dos postos de informação 

turística). 

Prazo: 

2016 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.8 - SUBPROGRAMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

PJ.18 Postos de Informação 

A59. Adaptação visual do posto móvel de atendimento ao turística 

Descrição: 

Adequação visual do posto de atendimento móvel, utilizado em eventos e ações de 

oportunidades.  

 

Objetivos:  

 Alinhar a identidade visual deste equipamento à nova identidade turística e aos 

demais pontos de contato do turista com Belo Horizonte e sua marca, especialmente 

os CATs, criando valor em rede; 

 Tornar este espaço mais interativo, atraente, moderno e hospitaleiro; 

 Dar suporte às ações promocionais e ao serviço de informação ao turista na cidade 

durante grandes eventos. 

 

Etapas de execução da ação: 

Recomenda-se que esta ação seja implementada conjuntamente com a A.58, a fim de que 

seja mantida a coerência conceitual e visual de todos os pontos de apoio ao turista na 

cidade. 

1. Personalização do projeto de CATs aplicado ao posto móvel;  

2. Incorporação de ferramentas de interatividade para apresentação dos principais 

pontos turísticos da cidade e/ou dos roteiros, podendo ser por exemplo toten 

eletrônico de informação, com um programa especialmente desenvolvido e 

georeferenciado; tela touch screen para navegação no website, etc.);    

3. Incorporação de plataforma para cadastramento de e-mails e/ou contato nas rede 

sociais e/ou aplicação de pesquisa. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Turistas na cidade 

 Todos os mercados 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 ASCOM (Responsável) ; 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio).  
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Recursos financeiros necessários: 

R$ 287.000,00 (A58 + A59) 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Briefing ou documento técnico de referência para a ação; 

 Projeto adaptado ao espaço; 

 Relatório de implementação: cronograma, imagens, etc. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Estatísticas de atendimento; 

 Pesquisa de opinião ao turista atual nos grandes eventos (avaliação do posto móvel). 

Prazo: 

2016 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.8 - SUBPROGRAMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

PJ.19 Agenda integral de eventos 

A60. Gestão e manutenção da agenda integral de eventos 

Descrição: 

Manutenção e melhoria constante da agenda integral de eventos de Belo Horizonte. 

 

Objetivos:  

 Dar seguimento à utilização desta ferramenta como referência da agenda completa 

de eventos de todos os perfis que acontecem na cidade; 

 Permitir a divulgação da agenda de eventos de forma segmentada; 

 Dar suporte à utilização da agenda de eventos como valor agregado à oferta turística 

local. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Revisão da ferramenta de forma a incorporar a possibilidade de classificação e 

segmentação dos eventos por perfil (eventos culturais e de entretenimento; 

Congressos, Convenções e Feiras; eventos esportivos), conforme descrito na A48;  

2. Manutenção permanente da agenda de eventos e integração das plataformas no 

Sistema Integrado do Programa de Negócios e Eventos, no website da Belotur e nos 

demais meios de comunicação públicos e privados (Ação complementar as A57 e 

A35); 

3. Avaliação anual de sua eficiência e necessidades de melhoria entre os usuários da 

Belotur, entidades, empresas e turistas das informações da agenda; 

4. Apropriação pelos hotéis, receptivos, espaços culturais, postos de informação 

turística, meios de comunicação e promoção local da agenda de eventos da cidade; 

5. Revisão do formato de divulgação da agenda no guia e no website. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Consumidor final; 

 Todos os mercados. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 SETES/ MG; 

 BHC&VB; 

 ABIH; 
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 ABEOC; 

 ABAV; 

 ABRASEL; 

 Empresas privadas locais e nacionais na área de hotelaria, centros de eventos, 

esportes e outras associadas ao setor de eventos. 

Recursos financeiros necessários: 

Não existe necessidade de recursos financeiros da Belotur para essa ação, apenas 

econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur.  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Relatório da ação: cronograma de implementação, indicadores de eventos incluídos, 

por categoria. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Opinião Interna: avaliação qualitativa sobre a utilização pelos parceiros públicos e 

privados. 

 Pesquisa de opinião ao turista atual (utilização da ferramenta, avaliação). 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.8 - SUBPROGRAMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

PJ.20 Belo Horizonte mobile 

A61. Suporte aos principais aplicativos de informação turística disponíveis 

Descrição: 

Mapeamento e suporte aos aplicativos mobiles que abordam a oferta turística de Belo 

Horizonte. 

 

Objetivos:  

 Entregar ao usuário facilidade ao conteúdo mobile do destino; 

 Levar um conteúdo relevante para o usuário por meio de seu smart phone;  

 Unificar a entrega do produto ao usuário de forma simplificada e efetiva.  

 

Etapas de execução da ação: 

1. Mapeamento dos aplicativos existentes, com informações turísticas sobre a cidade; 

2. Verificação de adequação dos mesmos à nova estratégia do plano (especialmente 

em função dos conteúdos de produtos e ofertas prioritárias) e das oportunidades de 

melhorias; 

3. Tomada de decisão em torno da continuidade e suporte do aplicativo existente ou da 

criação de um novo; 

4. Articulação com o gestor do aplicativo para estabelecimento de parceria e suporte. O 

suporte pode envolver a ampliação de conteúdo com o fornecimento de informações, 

textos, imagens e outras ferramentas e à divulgação e difusão do aplicativo ao 

usuário final nos canais de comunicação da Belotur com o turista: website, CATs, 

Guia, etc.  

Mercados e públicos-alvo: 

 Turistas na cidade. 

 Todos os mercados. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento Apoio); 

 Parceiros / trade belo-horizontino. 

Recursos financeiros necessários: 

Não existe necessidade de recursos financeiros da Belotur para essa ação, apenas 
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econômicos (envolve o compartilhamento de conteúdos e a divulgação do aplicativo nos 

materiais promocionais, guia e outros meios já previstos nas outras ações do Plano 

Operacional). 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Relatório da ação: mapeamento e avaliação de ferramentas, parcerias firmadas, 

ações desempenhadas pela Belotur; 

 Agenda junto à parceiros potenciais. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Estatísticas de downloads da ferramenta (verificar junto ao parceiro); 

 Pesquisa de opinião ao turista atual (fontes de informação, uso de app mobile, 

avaliação da ferramenta utilizada); 

 Análise do retorno do investimento feito pela Belotur em relação aos indicadores 

acima. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

S.8 - SUBPROGRAMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

PJ.20 Belo Horizonte mobile 

A62. Desenvolvimento de aplicativo para os turistas de negócios e eventos 

Descrição: 

Desenvolvimento127 de um aplicativo de informação turística voltado aos turistas de negócios 

e de eventos. 

 

Objetivos:  

 Entregar a este público segmentado, informações pertinente à sua viagem, de forma 

facilitada e na palma de suas mãos por meio de seu smart phone; 

 Aproximar-se deste público, melhorando sua experiência de viagem; 

 Dar suporte à divulgação e promoção da oferta turística de lazer, contribuindo para 

incentivar o turista de negócios e de eventos à estender sua estadia na cidade ou 

trazer sua família. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Estudo e identificação das funcionalidades básicas e informações que o aplicativo 

deve conter para atender ao turista de negócios e de eventos. Este trabalho deverá 

envolver o levantamento prévio de itens em conversas com os profissionais do trade 

que atendem à este público e por meio de estudo e observação do comportamento 

deste perfil de público em fontes secundárias. Por fim,  recomenda-se a aplicação de 

pesquisa direta ao consumidor especializado, podendo ser incorporada uma questão 

específica à A.72, em que as funcionalidades detectadas devem ser avaliadas em 

escala de importância, ou indicar outras que não possivelmente não tenham sido 

antecipadas.  

2. Definição do conteúdo específico para este público a ser inserido no aplicativo, 

conforme resultados do estudo e viabilidade. Além das funcionalidades e serviços 

especializados necessários à viagem dos turistas de negócios e de eventos, é 

importante incorporar e destacar informações sobre as ofertas turísticas de lazer 

(especialmente produtos e roteiros prioritários e agenda de eventos culturais). 

3. Escolha e condução de processo administrativo necessário para contratação de 

fornecedor para desenvolvimento do aplicativo; 

                                            
127

 Conforme reunião realizada na Belotur, com as equipes técnicas, foi apontada a impossibilidade 
de revisão e atualizaçãodo aplicativo atual pois o mesmo possui limitações tecnológicas e foi 
desenvolvida por entidades terceiras que não estariam acessíveis atualmente. 
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4. Desenvolvimento da forma de navegação, da linguagem e da identidade visual do 

mesmo, em consonância às indicações do Manual de Identidade do Turismo de Belo 

Horizonte e mensagens específicas ao público-alvo; 

5. Testes de funcionalidade para verificar se o aplicativo está adequado para ser lançado; 

6. Inserção nas plataformas IOS e Android; 

7. Lançamento e disponibilização do aplicativo para download nos canais Apple store, 

Play store.   

Observação: O lançamento para o mercado será  executada no P5 por meio de um conjunto 

aos diferentes públicos, sendo recomendado: ações promocionais e/ou campanha nos 

principais pontos de chegada e circulação deste público na cidade (PJ 29), com distribuição 

de materiais em hotéis, restaurantes, etc.; divulgação aos canais intermediários por meio de 

boletins às agências de viagem corporativas (PJ30) e aos organizadores e promotores de 

eventos, etc. (PJ31). 

8. Desenvolvimento de versão em inglês, para o mercado internacional. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Turista na cidade; 

 Mercado especializado de negócios e de eventos. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 BHC&VB; 

 Entidades de classe e outros profissionais do trade como possíveis parceiros da 

ação (ABIH, ABRASEL, etc.). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 230.000,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Acompanhamento do conteúdo e dos downloads 

 Pesquisa de satisfação com o usuário 

Indicadores de resultados da ação: 

 Estatísticas de downloads; 

 Pesquisa de opinião ao turista atual (avaliação da ferramenta). 

Prazo: 

2016 



 

 1475 

 

3.2 Orientações para a implementação do P4. Programa Observatório do 

Turismo 

 

 

O P.4 - Programa de Observatório do Turismo tem como proposta 

redirecionar e ampliar a base de dados sobre o turismo da cidade, que caracteriza o 

atual observatório de turismo, atribuindo-lhe um caráter mais estratégico. 

Tem como principal finalidade, portanto, dotar a Belotur de inteligência 

comercial para o marketing. A partir do levantamento e monitoramento de 

indicadores sobre o mercado e o turismo da cidade, deverá ser feita a consolidação 

de dados e informações estratégicas, que visam orientar os tomadores de decisão e 

que, neste sentido, serão fundamentais para a avaliação de resultados do Plano e 

para sua continuidade e aprimoramento.  

Além disso, serão a base de conteúdos para aos materiais e ações de 

comunicação institucional junto à parceiros públicos e privados, à comunidade e à 

potenciais investidores. 

Desdobra-se em três subprogramas sendo:  

 S.9 - Subprograma de Pesquisas Secundárias, que abrange a 

recompilação e sistematização de indicadores em pesquisas e estudos 

existentes, que são inerentes ao contexto competitivo do turismo de 

BH. Constitui-se de 3 projetos, sendo: PJ.21 Indicadores do 

Mercado; PJ.22 Indicadores dos Concorrentes; PJ.23. Indicadores 

do Turismo de Belo Horizonte; 

 S.10 - Subprograma de Pesquisas Primárias, que incide sobre o 

levantamento de dados e informações por meio de fontes próprias, 

que permitem a obtenção de indicadores mais específicos de 

demanda e de comercialização, que são fundamentais para a 

avaliação de resultados e para a atualização do plano, sendo: PJ.24  

Indicadores da demanda turística de BH; PJ.25 Indicadores de 

oferta turística de BH; 

 S.11 - Subprograma de Informes Periódicos constitui-se da 

organização e análise integrada de dados e indicadores, em formatos 

específicos para uso interno da Belotur, e para publicação. Constitui-
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se por dois projetos: PJ.26 Informes de resultados; PJ.27 

Informações estratégicas.  

 

P.4 - PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DO TURISMO 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.9 SUBPROGRAMA DE PESQUISAS SECUNDÁRIAS 

PJ.21 Indicadores 
do mercado  

A63. Levantamento de indicadores de 
tendência do turismo internacional e 
doméstico do Brasil 

DRMK   

A64. Levantamento de indicadores dos 
mercados geográficos (dados de 
emissivo) 

DRMK   

A65. Levantamento de indicadores dos 
segmentos prioritários 

DRMK   

PJ.22 Indicadores 
dos concorrentes  

A66. Levantamento de indicadores do 
turismo nos destinos competidores 

DRMK   

PJ.23 Indicadores 
do turismo de 
Belo Horizonte 

A67. Estudo de Demanda Turística atual 
do Circuito de Belo Horizonte (SETES) 

DRMK   

A68. Levantamento de indicadores do 
setor hoteleiro (demanda, taxa de 
ocupação, etc.) 

DRMK   

A69. Levantamento de dados sobre a 
demanda dos espaços de eventos 

DRMK DRPT; DRPD 

A70. Levantamento de indicadores de 
desembarques (aéreos e rodoviários) 

DRMK   

S.10 SUBPROGRAMA DE PESQUISAS PRIMÁRIAS 

PJ.24  
Indicadores da 
demanda 
turística de BH 

A71. Volume de turistas DRMK   

A72. Perfil da demanda de negócios e 
eventos 

DRMK DRPT; DROE 

PJ.25 Indicadores 
de oferta turística 
de BH  

A73. Pesquisa Trade de eventos DRMK DRPT; DROE 

A74. Pesquisa Trade de lazer 
(comercialização dos roteiros turísticos) 

DRMK DRPT; DROE 

A75. Pesquisa de opinião do turista atual DRMK   

S.11 SUBPPROGRAMA DE INFORMES PERIÓDICOS 

PJ.26 Informes 
de resultados  

A76. Elaboração de informe anual para 
uso interno 

PRESI TODAS 

A77. Edição do informe anual para 
publicação 

PRESI DRMK; ASCOM 

PJ.27 
Informações 
estratégicas 

A78. Atualização e aprimoramento do 
Plano de Marketing 

PRESI TODAS 
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3.2.1 FICHAS TÉCNICAS DAS AÇÕES DO P4. PROGRAMA OBSERVATÓRIO DO 

TURISMO 

 

 

P.4 – PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DE TURISMO 

S.9 - SUBPROGRAMA DE PESQUISAS SECUNDÁRIAS 

PJ. 21 – Indicadores de mercado 

A.63. Levantamento de indicadores de tendências do turismo internacional e 

doméstico do Brasil 

Descrição da ação: 

Levantamento e sistematização de indicadores sobre o comportamento, evolução e 

tendências do mercado turístico internacional e doméstico para o Brasil. 

 

Objetivos da ação:  

 Analisar e prever o comportamento e as tendências do mercado turístico que 

influenciam a atividade turística na cidade; 

 Dotar a Belotur de recursos para desenvolver sua capacidade de inteligência 

comercial; 

 Fornecer dados e informações para a tomada de decisões de empresas privadas e 

órgãos públicos de turismo e desenvolvimento. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Listagem dos indicadores de mercado e competidores enumerados no Plano de 

Marketing, sendo alguns deles: 

 crescimento médio dos fluxos turísticos em volume e gastos, em nível mundial e 

nacional;  

 criação de novos produtos;  

 ranking de competitividade de destinos; 

 inovações de promoção; 

 novas ferramentas de marketing e comunicação;  

 tendências do setor de eventos;  

 fatores externos que podem impactar o turismo como taxa de câmbio;  

 Inflação, câmbio, PIB, preço do petróleo e outros indicadores econômicos do cenário 

que possam influenciar o turismo no Brasil, em Minas Gerais, em Belo Horizonte e 

nos destinos concorrentes. 
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2. Definição da periodicidade de cada um dos indicadores; 

3. Contato com os órgãos elaboradores dos dados de cada indicador para melhor 

compreensão de sua metodologia e forma de divulgação; 

4. Preparação e divulgação das informações em formato digital mensalmente, além de 

balanços mensais, trimestrais, semestrais e anuais, conforme S.11 – Subprograma 

de informes periódicos. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Belotur (ação interna), 

 Trade belo-horizontino, 

 Parceiros Institucionais. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 SETES/ MG; 

 BHC&VB; 

 ABIH; 

 ABEOC; 

 ABAV; 

 ABRASEL; 

 Fecomércio; 

 Ministério do Turismo; 

 OMT – Organização Mundial de Turismo ; 

 WTTC – World Travel & Tourism Council; 

 COMTUR; 

 Outras fontes locais, nacionais e internacionais de informações. 

Recursos financeiros necessários: 

Não existe necessidade de recursos financeiros da Belotur para essa ação, apenas 

econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Listagem dos indicadores definidos no Plano de Marketing; 

 Reuniões realizadas com as fontes de informações; 

 Qualidade e quantidade de informações disponibilizadas; 

 Periodicidade da divulgação de dados. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Divulgação dos resultados conforme periodicidade definida; 
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 Utilização dos resultados pelos atores públicos e privados e pela imprensa local; 

 Utilização dos resultados nas ações de planejamento e comunicação da Belotur. 

Prazo:  

2015 

2016 
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P.4 – PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DE TURISMO 

S.9 - SUBPROGRAMA DE PESQUISAS SECUNDÁRIAS 

PJ. 21 – Indicadores de mercado 

A64. Levantamento de indicadores dos mercados geográficos (dados de emissivo) 

Descrição: 

Levantamento de informações e dados sobre o comportamento dos principais mercados 

emissores de turistas para Belo Horizonte, em nível regional, nacional e internacional. 

 

Objetivos:  

 Avaliar o comportamento dos mercados emissores para Belo Horizonte e seus 

principais concorrente, 

 Ajustar ações de promoção e aproveitar oportunidades de mercado em função de 

mudanças de cenários; 

 Manter a equipe da Belotur atualizada para colaborar na inteligência comercial 

necessária para as execução de suas ações 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Listagem dos mercados prioritários do Plano de Marketing; 

2. Listagem das fontes de informações existentes e de sua periodicidade (entidades, 

sites de destinos, sites de notícias, blogs, estudos periódicos e outras fontes): crises 

nos países emissores, concorrentes com posicionamento agressivo de marketing 

que podem gerar perda de mercado, novos operadores nos mercados emissores, 

novos voos ou voos regulares cancelados e outras características econômicas, 

sociais, de relações diplomáticas e de mercado que podem afetar os principais 

mercados emissores para Minas Gerais; 

3. Contato e definição de forma de recebimento das informações das fontes geradoras 

de dados quando for o caso 

4. Compilação, análise e divulgação dos dados  

Mercados e públicos-alvo: 

 Belotur (ação interna), 

 Trade belo-horizontino, 

 Parceiros Institucionais. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 SETES/ MG; 
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 Fecomércio; 

 Ministério do Turismo; 

 OMT – Organização Mundial de Turismo; 

 WTTC – World Travel & Tourism Council. 

Recursos financeiros necessários: 

Não existe necessidade de recursos financeiros da Belotur para essa ação, apenas 

econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Definição e organização das listagens e informações disponíveis para cada 

mercado emissivo descrito como prioridade no Plano de Marketing; 

 Consolidação e análise de dados; 

 Divulgação periódica e disponibilização das informações para as equipes da Belotur 

e demais entidades e empresas privadas do turismo local. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Apresentação de listagem de informações disponíveis e mercados prioritários; 

 Consolidação e divulgação das informações; 

 Utilização das informações nos documentos, ações e planejamento da Belotur e 

outros órgãos e entidades de turismo; 

 Garantia de série histórica e periodicidade de informações e divulgação. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.4 – PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DE TURISMO 

S.9 - SUBPROGRAMA DE PESQUISAS SECUNDÁRIAS 

PJ. 21 – Indicadores do mercado 

A.65. Levantamento de indicadores dos segmentos prioritários 

Descrição: 

 Acompanhar e monitorar tendências e comportamentos dos segmentos de mercados 

prioritários para a promoção da cidade. 

 

Objetivos:  

 Garantir a realização das ações de promoção para os segmentos de mercado 

indicados no Plano de Marketing, acompanhar as mudanças nesses segmentos e 

conhecer tendências de mercado para adequar as ações promocionais e a oferta de 

serviços em cada um deles; 

 Indicar a necessidade de ações de marketing que deverão ter seu conteúdo 

adequado. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Listagem dos segmentos de mercado prioritários definidos no Plano de Marketing; 

2. Pesquisa e busca de fontes secundárias para cada um dos segmentos de mercado: 

novos tipos de turistas por segmento de mercado, fatores geográficos, de acesso 

ou econômicos que possam afetar os diversos segmentos, surgimento de novos 

equipamentos ou de áreas ambientais em concorrentes que podem influenciar a 

demanda para Belo Horizonte; outras características que se constituam em 

tendências, inovações ou perda de mercado em cada um dos segmentos 

prioritários no Plano de Marketing; 

3. Acompanhamento dos segmentos em entidades, instituições de pesquisa, 

empresas de turismo e de marketing, observação de boas práticas; 

4. Consolidação, análise e divulgação anual das informações; 

5. Definição de participação em eventos e realização de ações de comunicação ou 

promocionais direcionados aos segmentos prioritários. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Belotur (ação interna), 

 Trade belo-horizontino, 

 Parceiros Institucionais. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 
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 SETES/ MG; 

 COMTUR. 

Recursos financeiros necessários: 

Não existe necessidade de recursos financeiros da Belotur para essa ação, apenas 

econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Listagem de segmentos definidos como prioritários no Plano de Marketing 

 Identificação de entidades, estudos, e fontes de informações para cada um dos 

segmentos definidos 

 Realização dos levantamentos de informações e análises para cada segmento. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Inovação de análises e informações sobre os segmentos escolhidos; 

 Consolidação e divulgação das informações e tendências; 

 Comunicação do conteúdo aos fornecedores de serviços ligados aos segmentos em 

Belo Horizonte e Região; 

 Realização de estudos e palestras sobre boas práticas e conteúdo de cada 

segmento; 

 Participação em eventos de segmentos de mercado no Brasil e no exterior; 

 Estabelecimento de convênios de cooperação para contínuo conhecimento dos 

segmentos com entidades representativas dos segmentos ou instituições de ensino 

e pesquisa; 

 Utilização das análises e dados existentes nas ações de planejamento e de 

promoção realizadas pela Belotur. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.4 – PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DE TURISMO 

S.9 - SUBPROGRAMA DE PESQUISAS SECUNDÁRIAS 

PJ. 21 – Indicadores dos concorrentes 

 A66. Levantamento de indicadores do turismo dos destinos competidores 

Descrição: 

Levantar dados secundários disponíveis sobre os principais concorrentes de Belo 

Horizonte no mercado nacional e internacional definidos no Plano de Marketing. 

 

Objetivos:  

 Monitorar a concorrência, conhecer boas práticas e realizar ações de cooperação, 

quando for o caso; 

 Estabelecer novas metas ou ações para posicionar melhor a cidade em atributos 

fortes ou fracos da concorrência que possam trazer benefícios de imagem e novos 

negócios. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Listagem dos competidores com base no Plano de Marketing; 

2. Levantamento dos dados disponíveis para cada destino competidor: novos produtos 

lançados por competidor, crises ou fatores que influenciam a concorrência mas não 

Belo Horizonte e vice-versa, concorrentes com posicionamento agressivo de 

marketing que podem gerar perda de mercado, novos operadores nos mercados 

emissores, novos voos ou voos regulares cancelados e outras informações que 

comparem Belo Horizonte com seus concorrentes nos itens listados na análise de 

concorrência do Plano de Marketing; 

3. Análise das informações e indicação de ações a realizar ou avaliações e pontos de 

atenção a compartilhar; 

4. Realização de palestras ou encontros para conhecer melhores práticas ou 

aprofundar temas relacionados com pontos de atenção dos destinos competidores. 

Mercados e públicos-alvo: 

  Belotur (ação interna), 

 Trade belo-horizontino, 

 Parceiros Institucionais, 

 Destinos nacionais e internacionais quando for o caso de ações de cooperação.  

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável) 
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Recursos financeiros necessários: 

Não existe necessidade de recursos financeiros da Belotur para essa ação, apenas 

econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Utilização das informações nas ações de planejamento e promoção da cidade; 

 Compartilhamento das informações com os atores públicos e privados da cidade; 

 Realização de palestras e encontros. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Utilização das informações no cotidiano do Plano de Marketing e em sua revisão; 

 Utilização das análises no relacionamento com parceiros públicos e privados e nas 

ações de comunicação interna da Belotur; 

 Realização de palestras ou encontros; 

 Celebração de atos de cooperação com outros destinos. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.4 – PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DE TURISMO 

S.9 - SUBPROGRAMA DE PESQUISAS SECUNDÁRIAS 

PJ.23 – Indicadores do turismo de Belo Horizonte 

 A67. Estudo de Demanda Turística atual do Circuito de Belo Horizonte (SETES) 

Descrição: 

 Acompanhar a realização da Pesquisa da Demanda turística de Belo Horizonte realizada 

pela SETES. 

 

Objetivos:  

 Conhecer, colaborar, monitorar e utilizar os dados da demanda turística da cidade 

para a execução e monitoramento das ações de marketing.  

 

Etapas de execução da ação: 

1. Definição junto à SETES/MG sobre a realização da pesquisa e a possível 

cooperação da Belotur; 

2. Acompanhar e divulgar os resultados da pesquisa; 

3. Utilizar os resultados da pesquisa nas ações de planejamento e promoção da 

cidade; 

4. Solicitar o desdobramento dos dados de Belo Horizonte por motivação de viagens 

ou outros recortes necessários para as análises e planejamento de marketing. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Belotur (ação interna), 

 Trade belo-horizontino, 

 Parceiros Institucionais, 

 Turista atual de todos os mercados (público alvo da pesquisa) 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 SETES/ MG, 

 COMTUR. 

Recursos financeiros necessários: 

 R$ 450.000,00 

Fontes de recurso: 

SETES/MG  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Estabelecimento de parceria com a SETES 
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 Realização da pesquisa pela SETES 

 Garantia da série histórica da pesquisa 

 Realização de recortes necessários nas fases de planejamento da Belotur 

Indicadores de resultados da ação: 

 Utilização das informações para o planejamento e execução do Plano de Marketing 

 Divulgação e disponibilização da pesquisa para entidades, empresas, imprensa e 

outros interessados, conforme S.11 – Subprograma de Informes Periódicos; 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.4 – PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DE TURISMO 

S.9 - SUBPROGRAMA DE PESQUISAS SECUNDÁRIAS 

PJ.23 – Indicadores do turismo de Belo Horizonte 

 A68. Levantamento de indicadores do setor hoteleiro  

Descrição da ação: 

 Obtenção mensal dos dados relativos ao desempenho do setor hoteleiro de Belo 

Horizonte: taxa de ocupação, diária média e REVPAR realizados pela Cesta Competitiva. 

 

Objetivos da ação:  

 Acompanhar o desempenho da hotelaria da cidade e realizar ações ou programas 

de oportunidade em parceria com a ABIH para o melhor desempenho do turismo 

local; 

 Atentar para a possibilidade de sobre oferta de leitos, guerra de preços e prejuízos 

ao turismo local. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Contato com a ABIH para definição sobre análise e divulgação dos dados; 

2. Contato com a empresa responsável pela coleta e divulgação dos dados para 

fornecimento das informações à Belotur mensalmente e seus consolidados 

semestrais e anuais; 

3. Convite para a empresa apresentar a pesquisa no COMTUR pelo menos 

semestralmente; 

4. Acompanhamento e análise mensal, semestral e anual dos dados. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Belotur (ação interna); 

 Trade belo-horizontino; 

 Parceiros Institucionais; 

 Turista atual de todos os mercados, que se hospedam em hotéis (público alvo da 

pesquisa). 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Cesta Competitiva; 

 ABIH/ MG; 

 COMTUR. 

Recursos financeiros necessários: 

 Não são necessários recursos financeiros. 
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Fontes de recurso: 

 Os hotéis pagam pela execução da pesquisa. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Realização de reunião com a empresa responsável pela Cesta Competitiva e com a 

ABIH; 

 Realização de análises e utilização dos dados nas ações internas e externas da 

Belotur. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Realização de acordo com a empresa responsável pela Cesta Competitiva e com a 

ABIH, caso seja necessário para a obtenção periódica dos dados; 

 Divulgação de análises e utilização dos dados em reuniões internas e do COMTUR 

para avaliar os dados relativos ao desempenho da hotelaria e definir ações para 

melhorar a ocupação da cidade; 

 Realização de ações em parceria com a hotelaria para buscar melhor ocupação da 

cidade. 

Prazo: 

2015  

2016 
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P.4 – PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DE TURISMO 

S.9 - SUBPROGRAMA DE PESQUISAS SECUNDÁRIAS 

PJ.23 – Indicadores do turismo de Belo Horizonte 

A.69. Levantamento sobre a oferta de espaços para eventos esportivos 

Descrição: 

 Realizar levantamento dos espaços para eventos esportivos na cidade.  

As ações A.34 e A.39 são complementares à esta ação (A.69).  

Objetivos:  

Complementar o estudo da oferta de espaços de eventos realizada pela UFMG, ampliando 

para os espaços para eventos esportivos, para dar suporte à captação desse tipo de 

eventos. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Definição do formato para complementação da pesquisa da oferta de espaços de 

eventos esportivos, se pode ser feito pela Belotur, pela UFMG ou precisa ser 

contratada uma empresa para esse estudo; 

2. Realização da pesquisa; 

3. Divulgação das informações local, regional, nacional e internacionalmente; 

4. Integração da oferta ao processo de captação de eventos. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Belotur (ação interna), 

 Trade belo-horizontino, 

 Parceiros Institucionais, 

 Trade do mercado especializado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável) 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio);  

 BHC&VB; 

 UFMG ou empresa que irá realizar a pesquisa. 

Recursos financeiros necessários: 

Estima-se que, caso seja necessário contratar a UFMG ou outra empresa, serão 

necessários recursos da ordem de R$ 150.000 

Fontes de recurso: 

Belotur. 
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Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Apropriação do conteúdo dos estudos da UFMG; 

 Definição da UFMG como parceira ou outra empresa; 

 Alinhamento com os dados do Sistema Integrado; 

 Realização de pesquisa complementar de espaços para eventos esportivos. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Integração das informações com o Sistema Integrado; 

 Incorporação e utilização das informações nas ações de captação de eventos; 

 Aproximação e estabelecimento de parceria com os espaços de eventos esportivos 

para o trabalho de captação de eventos na área; 

 Divulgação e acesso às informações. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.4 – PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DE TURISMO 

S.9 - SUBPROGRAMA DE PESQUISAS SECUNDÁRIAS 

PJ.23 – Indicadores do turismo de Belo Horizonte 

A70. Levantamento de indicadores de desembarques (aéreos e rodoviários) 

Descrição: 

 Coleta de dados de desembarques aéreos e rodoviários da cidade 

 

Objetivos:  

 Monitorar e utilizar os dados para as ações internas e de comunicação da Belotur, assim 

como acompanhar a evolução das chegadas de visitantes à cidade por vias de acesso. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Estabelecimento de fluxo de informações entre a concessionária dos aeroportos de 

Belo Horizonte e a administradora da Rodoviária; 

2. Compilação, análise e divulgação mensal, semestral e anual dos dados coletados 

conforme sua disponibilidade por cada órgão. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Belotur (ação interna), 

 Trade belo-horizontino, 

 Parceiros Institucionais. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Infraero; 

 Concessionária dos aeroportos de Confins e Pampulha; 

 Administração da Rodoviária. 

Recursos financeiros necessários: 

 Não existe necessidade de recursos financeiros da Belotur para essa ação, apenas 

econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Realização de instrumento formal para garantia do fluxo de informações; 

 Compilação e utilização dos dados; 

 Divulgação das informações e análises. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Compilação, análise e divulgação regular dos dados assim como sua utilização 
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nas ações de acompanhamento e atualização do Plano de Marketing. 

Prazo 

2015  

2016 
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P.4 PROGRAMA OBSERVATÓRIO DO TURISMO 

S.10 - SUBPROGRAMA DE PESQUISAS PRIMÁRIAS 

PJ.24  Indicadores da demanda turística de BH 

A71. Volume de turistas 

Descrição: 

Aplicação anual de pesquisa para o dimensionamento da demanda turística de Belo 

Horizonte. 

 

Objetivos:  

 Dotar a Belotur de uma metodologia de pesquisa para dimensionar a demanda 

turística; 

 Dimensionar a demanda turística de Belo Horizonte para monitorar sua evolução ao 

longo do tempo, e com uma mínima margem de erro possível, para futuramente, 

permitir a construção de uma serie histórica demonstrativa de sua evolução; 

 Permitir análises a respeito da atividade turística em Belo Horizonte e, 

consequentemente, de seu impacto econômico; 

 Demonstrar os resultados das ações da Belotur. 

 

Etapas de execução: 

1. Definir uma metodologia, considerando as existentes na SETES, no Ministério do 

Turismo e da OMT; 

2. Definir uma metodologia específica para estimar o número de excursionistas, 

separadamente do número de turistas; 

3. Definir a periodicidade de forma a obter dados anuais sobre o volume de turistas no 

destino estatisticamente válidos; 

4. Definição de amostra válida; 

5. Elaboração de briefing de pesquisa ou documento técnico de referência, contendo as 

expectativas sobre o trabalho (problema a ser solucionado), bem como os 

indicadores que se pretende geral por meio da pesquisa, sobre o que recomenda-se 

os seguintes: 

a. Volume de turistas; 

b. Volume estimado de excursionistas; 

c. Volume de turistas por origem; 

d. Volume de excursionistas por origem; 



 

 1495 

 

e. Volume de turistas por motivo de viagem; 

f. Volume de excursionistas por motivo de viagem; 

g. Volume de turista por meio de hospedagem. 

6. Estabelecer e acompanhar os procedimentos administrativos necessários para a 

contratação de um instituto de pesquisa e/ou a formalização de parceria para a 

implantação desta atividade; 

7. Implantação da edição anual da pesquisa; 

8. Transferência de tecnologia, de base de dados e demonstração de resultados para a 

Belotur, por parte da empresa especializada, especialmente nos 3 primeiros anos. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Belotur (ação interna); 

 Trade belo-horizontino; 

 Parceiros Institucionais. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria Administrativa Financeira (Apoio); 

 Parceiros: institutos de pesquisa, universidades, SETES, Mtur; 

 COMTUR. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 380.000,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Documentos técnicos: briefing e projeto de pesquisa; 

 Contratação de empresa especializada; 

 Relatórios parciais: realização de cada rodada de coleta de dados. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Relatórios de impactos e resultados do turismo de Belo Horizonte; 

 Séries históricas e taxas anuais de crescimento da demanda. 

Prazo: 

2016 
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P.4 – PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DO TURISMO 

S.10 – SUBPROGRAMA DE PESQUISAS PRIMÁRIAS 

 PJ 24. Indicadores da demanda turística de BH 

 A72. Perfil da demanda de negócios e eventos 

Descrição da ação: 

Realização de pesquisa para definir o perfil do turista de eventos da cidade a cada dois anos. 

  

Objetivos da ação:  

Conhecer o turista que vem a BH para a participação em eventos com o objetivo de 

melhorar todo o trabalho de captação de eventos em todas as suas etapas ( pré-evento, 

durante e depois)  

Identificar a o perfil sócio econômico, os hábitos de consumo durante a viagem à cidade, o 

gasto e as impressões sobre a imagem da cidade (ver modelo de questionário sugerido - 

Apêndices)  

 

Etapas de execução da ação: 

1. Definição do escopo da pesquisa; 

2. Definição da aplicação em eventos a realizar na cidade, pelo menos em 4 diferentes 

períodos do ano; 

3. Realização da pesquisa; 

4. Análise e divulgação dos resultados. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Belotur (ação interna); 

 Trade belo-horizontino; 

 Parceiros Institucionais. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio); 

 BHC&VB; 

 Empresa ou instituição de pesquisa; 

 Organizadores e promotores de cada evento durante o ano; 

 COMTUR. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 240.000 
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Fontes de recurso: 

 Belotur 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Briefing de pesquisa e definição do modelo de realização da pesquisa; 

 Listagem de eventos a pesquisar durante 1 ano. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Realização da pesquisa e utilização dos dados coletados nas ações estratégicas da 

Belotur e do BHC&VB; 

 Utilização das análises e dados para todo o trabalho de captação de eventos e para 

ajustes necessários no Plano Estratégico Setorial de Turismo de Negócios e 

Eventos 2013-2017. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.4 – PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DE TURISMO 

S.9 - SUBPROGRAMA DE PESQUISAS PRIMÁRIAS 

PJ.25 – Pesquisa trade de eventos  

A.73. Pesquisa trade de eventos 

Descrição: 

Realizar pesquisas periódicas (2 anos) com os principais atores do setor de eventos do 

Brasil e do exterior para entender o posicionamento, a imagem e os aspectos positivos e 

negativos do destino. 

 

Objetivos:  

 Melhorar a imagem e o posicionamento de BH como destino de eventos, conhecer 

os aspectos positivos e os aspectos que necessitam atenção na área de eventos; 

 Identificar as impressões sobre a imagem da cidade como destino de eventos (ver 

modelo de questionário sugerido - Apêndices).  

 

Etapas de execução da ação: 

1. Identificação de parceiro para a pesquisa; 

2. Definição de objetivos, amostra, e questionário da pesquisa; 

3. Definição de periodicidade da pesquisa; 

4. Contratação da pesquisa. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Belotur (ação interna); 

 Trade belo-horizontino; 

 Parceiros Institucionais; 

 Trade especializado dos mercados estadual, nacional e internacional (público-alvo 

da pesquisa). 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística Apoio);  

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio); 

 Fecomércio;  

 SETES/ MG; 

 BHC&VB. 

Recursos financeiros necessários: 

R$120.000,00  
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Fontes de recurso: 

Belotur 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Aprovação da realização da pesquisa e identificação de parceiro; 

 Contratação e realização da pesquisa. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Apropriação dos resultados da pesquisa; 

 Encaminhamento de ações de melhoria e avaliações resultantes da pesquisa; 

 Realização de esforços e ações concretas para atuar nos temas sensíveis 

indicados na pesquisa; 

 Ajustes de comunicação necessários realizados. 

Prazo: 

2016 
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P.4 PROGRAMA OBSERVATÓRIO DO TURISMO 

S.10 - SUBPROGRAMA DE PESQUISAS PRIMÁRIAS 

PJ.25 Indicadores de oferta turística de BH 

A74. Pesquisa Trade de lazer (comercialização dos roteiros turísticos) 

Descrição: 

Aplicação anual de pesquisa survey junto a profissionais de vendas de viagens de lazer, 

especialmente empresas operadores de viagens dos mercados emissores prioritários. A 

Pesquisa deverá ser implementada ao final do primeiro período de implantação do Plano de 

Marketing, no final de 2016. 

 

Objetivos:  

 Avaliar e dimensionar a presença da oferta turística de Belo Horizonte nos canais 

intermediários; 

 Monitorar quais são os produtos de Belo Horizonte (e do entorno) que estão “nas 

prateleiras”, bem como suas vendas. Este trabalho deverá considerar especialmente 

a presença dos roteiros turísticos que estão sendo fomentados, dado o investimento 

promocional e comercial previsto para os mesmos; 

 Monitorar a comercialização dos roteiros, bem como as facilidades e dificuldades de 

comercialização por parte do trade; 

 Conhecer e aprofundar a opinião do trade emissor, bem como as necessidades e 

oportunidades de intervenção especificas junto a estes agentes, avaliando os 

resultados do trabalho executado por meio do P5. Programa de Promoção aos 

mercados, Subprograma Trade. 

 

Etapas de execução: 

1. Revisão do briefing da pesquisa junto ao trade realizada pela Chias Marketing na 

Etapa 1 do Plano de Marketing 

2. Elaboração de briefing de pesquisa ou documento técnico de referência, contendo as 

expectativas sobre o trabalho:  

a. Referenciais Metodológicos,  

b. Público-alvo: operadores de viagens, distinguindo-se em grupos de 

participantes e não participantes das ações da Belotur durante o período. A 

pesquisa poderá iniciar-se nos mercados nacionais e mineiros prioritários, 

estendendo-se aos mercados internacionais em parceria com a SETES. 
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c. Método de coleta de dados: Poderá ser utilizado formulário on line, 

entrevistas por telefone ou entrevistas presenciais, aproveitando-se 

oportunidades de encontro com os profissionais do trade em eventos, 

famtours ou outras ações. 

3. Elaboração de questionário, com os seguintes itens mínimos a serem avaliados:  

a. Comercializa ou não os roteiros de Belo Horizonte?; Se sim, quais?; Se não, Por 

quê?;  

b. Se não, comercializa outros produtos da cidade? Quais?;  

c. Com que frequencia opera os roteiros?; Em quais épocas do ano?;   

d. Qual o volume de vendas destes produtos?;  

e. Quais são as facilidades e dificuldades de comercialização?;  

f. Que ações poderiam ser feitas pela Belotur para ampliar suas vendas ou 

incentivar a inserção do produto em seu portfólio?.   

4. Selecionar a amostra, considerando o mailling de contatos da Belotur e/ou empresas 

de relevância nos mercados identificados, mínimo de 60 entrevistas válidas e 

completas; 

5. Estabelecer os procedimentos administrativos necessários para a contratação de um 

instituto de pesquisa e/ou a formalização de parceria para a implantação desta atividade. 

Dado que não se trata de uma pesquisa de grande complexidade, existe ainda a 

alternativa de que seja implementada internamente, pela própria equipe, pelo que deverá 

ser previsto a aquisição de ferramentas ou a contratação de profissionais necessários; 

6. Implantação da edição anual da pesquisa: coleta e sistematização de dados, 

elaboração do relatório final de pesquisa; 

7. Transferência de tecnologia, de base de dados e demonstração de resultados (no 

caso da pesquisa ser aplicada por terceiros). 

Mercados e públicos-alvo: 

 Belotur (ação interna); 

 Trade belo-horizontino; 

 Parceiros Institucionais. 

 Trade especializado dos mercados estadual e nacional (público-alvo da pesquisa). 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio); 

 Diretoria Administrativa e Financeira (Apoio); 

 COMTUR. 
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Recursos financeiros necessários: 

R$40.000,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Contratação da pesquisa; 

 Realização da pesquisa. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Aumento da quantidade de produtos comercializados pelo trade; 

 Aumentos dos tipos de produtos comercializados pelo trade local; 

 Comparativo entre a opinião do trade participante das ações da Belotur x não 

participantes. 

Prazo: 

2016 
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P.4 PROGRAMA OBSERVATÓRIO DO TURISMO 

S.10 - SUBPROGRAMA DE PESQUISAS PRIMÁRIAS 

PJ. 25 Indicadores de oferta turística de BH 

A75. Pesquisa de opinião do turista atual 

Descrição: 

Aplicação de pesquisa survey de opinião junto ao turista (consumidor final maior de 18 

anos), ao final de sua estadia em Belo Horizonte. Recomenda-se que esta pesquisa seja 

implementada ao final do primeiro período de implantação do plano de marketing, em 2016.  

 

Objetivos:  

 Permitir à Belotur conhecer e aprofundar a opinião e as percepções do turista que 

visitou Belo Horizonte; 

 Conhecer o posicionamento atual da marca Belo Horizonte 

 Acompanhar a evolução dos interesses e motivações do público; 

 Avaliar os resultados do Plano de Marketing sobre: oferta e segmentação, 

posicionamento e imagem. 

 Gerar dados para a atualização do plano de marketing, para ajustes futuros nas 

estratégias comerciais do turismo da cidade. 

 

Etapas de execução: 

1. Este trabalho poderá iniciar-se pela revisão e atualização do briefing da pesquisa 

junto ao turista atual realizada pela Chias Marketing na Etapa 1 do Plano de 

Marketing. Deve ser mantida a coerência de amostra com as pesquisas realizadas 

pelo Plano de Marketing, conforme especificado no briefing disponível na Etapa 1; 

2. Seleção da metodologia de pesquisa e do questionário a ser aplicado; 

3. Elaboração de briefing de pesquisa ou documento técnico de referência, contendo: 

a.  as expectativas sobre o trabalho (problema a ser solucionado);  

b. referenciais metodológicos; 

c. público-alvo; 

d. indicadores que se pretende gerar por meio da pesquisa. considerando-se: 

4. Definição do método de coleta: entrevistas pessoais, com questionário semi 

estruturado, contendo perguntas abertas e fechadas; 

5. Amostra: deve permitir a obtenção dos seguintes cruzamentos de dados: 

a. motivo de viagem: motivados por lazer, eventos (congressos, convenções, 

feiras, eventos culturais ou esportivos), negócios; ou outros, que já tiveram ao 

menos um pernoite no destino ou estão ao final da viagem; 
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b. origem. turistas mineiros (residentes fora de BH), nacionais e internacionais 

em visita a Belo Horizonte,  

6. Pontos de coleta: 

a. Aeroporto, no embarque; 

b. Rodoviária, no embarque; 

c. Destinos do entorno com produtos incluídos no Plano Operacional de Produtos. 

7. Treinamento prévio de pesquisadores; 

8. Definição de grupos de entrevistadores por equipes com fluência nos idiomas 

específicos; 

9. Estabelecimento dos procedimentos administrativos necessários para a contratação 

de um instituto de pesquisa e/ou a formalização de parceria para a implantação 

desta atividade; 

10. Implantação da edição anual da pesquisa: coleta e sistematização de dados, 

elaboração do relatório final de pesquisa; 

11. Transferência de tecnologia, de base de dados e demonstração de resultados. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Belotur (ação interna); 

 Trade belo-horizontino, 

 Parceiros Institucionais. 

 Turista atual, de todos os mercados (Público-alvo da pesquisa) 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 COMTUR 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 80.000,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Elaboração do briefing, ou documento técnico de referência 

 Contratação de empresa especializada 

 Coleta de dados 

Indicadores de resultados da ação: 

 Relatório de trabalho  

 Análise da pesquisa 

 Melhoria de opinião do turista 

 Melhoria do nível de conhecimento da cidade pelo turista 

Prazo: 

2016 
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P.4 PROGRAMA OBSERVATÓRIO DO TURISMO 

S.11 SUBPPROGRAMA DE INFORMES PERIÓDICOS 

PJ.26 Informes de resultados 

A76. Elaboração de informe anual para uso interno 

Descrição: 

Elaboração de informe periódico dos resultados, de uso interno, para monitorar a 

implantação do Plano de Marketing. Serão documentos de uso interno, podendo ou não 

receber um trabalho de edição e diagramação para publicação, podendo ser impressos ou 

não. Entretanto sua circulação deve restringir-se ao público interno, da própria Belotur. 

 

Objetivos:  

 Acompanhar a evolução dos principais indicadores de resultados do turismo de Belo 

Horizonte; 

 Fazer uma avaliação sistemática da implantação e dos resultados alcançados com o 

plano de marketing; 

 Gerar informações estratégicas para pautar os planejamentos anuais de ações da 

Belotur junto aos diferentes mercados e públicos-alvo. 

 

Etapas de execução: 

1. Definir a periodicidade; 

2. Definir conteúdo, a partir dos seguintes indicadores: 

a. Principais indicadores dos mercados;  

b. Principais indicadores dos competidores, levantados no S.9. Pesquisas 

Secundárias; 

c. Principais indicadores do turismo de Belo Horizonte, levantados no S.9. e 

S.11. Pesquisas Primárias. 

3. Reuniões/oficinas entre as diretorias e suas equipes, bem como entre as diferentes 

áreas técnicas, para realização do balanço de implantação e avaliação dos 

resultados;  

4. Estabelecimento prévio de uma matriz de avaliação que facilite o processo, assim 

como a sistematização dos conteúdos discutidos; 

5. Balanço da implantação do Plano Horizonte, considerando:  

a. status dos programas, projetos e ações;   

b. implantação orçamentária (investimentos por programa e, se possível, por 

mercado e por público-alvo);  
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c. resultados das ações implementadas;  

d. Avaliação dos resultados alcançados no período, a luz dos objetivos 

traçados, em observação aos indicadores relacionados. 

6. Compilação e organização dos conteúdos formulados; 

7. Fechamento do relatório (elaboração de textos e conteúdos complementares de 

introdução e apresentação dos dados; indexação e revisão do conteúdo). 

Mercados e públicos-alvo: 

 Belotur (ação interna) 

Atores envolvidos: 

 Presidência (Responsável); 

 Todas as diretorias da Belotur (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

Não existe necessidade de recursos financeiros da Belotur para essa ação, apenas 

econômicos.  

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur.  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Elaboração do relatório; 

 Disponibilização do relatório; 

Indicadores de resultados da ação: 

 Nível de conhecimento das equipes internas dos dados apresentados; 

 Uso dos dados, pelas equipes internas, para gestão dos programas; 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.4 PROGRAMA OBSERVATÓRIO DO TURISMO 

S.11 SUBPPROGRAMA DE INFORMES PERIÓDICOS 

PJ.26 Informes de resultados 

A77. Edição do informe anual para publicação 

Descrição: 

Elaboração da versão publica do informe anual de resultados da Belotur, que deverá trazer 

uma síntese dos principais esforços e resultados do turismo da cidade, durante o período a 

que se refere, com o objetivo de divulgar o trabalho da Belotur e os principais dados e 

indicadores do turismo de Belo Horizonte, estruturando-se da seguinte forma: 

 Carta de apresentação do documento, preferencialmente do Prefeito e do Presidente 

da Belotur; 

 Texto introdutório, com a missão da Belotur e seu histórico de atuação, as principais 

linhas e diretrizes políticas para o setor; introdução ao documento especificamente; 

 Apresentação do histórico de ações e esforços realizados no ano, considerando os 

programas, projetos e ações que foram implementadas. Devem enfatizar os 

esforços, valendo-se, sobretudo de números. Por exemplo, número de ações 

executadas, de profissionais e/ou públicos mobilizados, mercados atingidos, 

roteiros/rotas/ofertas lançados. Ainda, enfatizar os lançamentos de materiais, 

ferramentas e plataformas, as inovações do setor, etc. Além disso, deve ser bastante 

ilustrativo, trazendo imagens das ações; 

 Apresentação dos principais indicadores de resultados, especialmente econômicos 

(número de turistas, taxas de crescimento, volumes de desembarques, receita 

gerada, etc.); 

 Recomenda-se finalizar com a apresentação das ações prioritárias para  o próximo 

período. 

Observa-se que:  

Este documento deve ser bastante ilustrado, conter pouco texto e enfatizar imagens, 

infográficos, gráficos, tabelas e esquemas que demonstrem e valorizem os esforços e 

resultados do turismo. Este trabalho de desenho do documento será realizado na A54. Esta 

ação (A77) deverá garantir uma curadoria de dados e conteúdos, bem como pautar quais 

são os que devem ser melhor enfatizados de modo a gerar uma comunicação bastante 

positiva a respeito do trabalho.  

 

Objetivos:  

 Consolidar a imagem da Belotur para a liderança do turismo na cidade e seu entorno 

 Organizar conteúdo sobre as principais atuações e resultados da Belotur, no que diz 
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respeito ao marketing turístico do destino; 

 Dar suporte e visibilidade para as ações de comunicação institucional, junto a 

parceiros e a comunidade. 

 

Etapas de execução: 

São, portanto, etapas de execução desta ação: 

1. Seleção e sistematização dos indicadores e conteúdos técnicos, a partir do informe 

anual de resultados; 

2. Preparação dos textos complementares, incluindo as cartas de apresentação e o 

texto introdutório; 

3. Compilação e fechamento do conteúdo, finalizando o material prévio para edição e 

desenho (A54); 

4. Impressão do relatório; 

5. Distribuição do relatório. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Trade belo-horizontino, 

 Parceiros Institucionais. 

Atores envolvidos: 

 Presidência (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 ASCOM (Apoio); 

 COMTUR. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 80.000,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Publicação do relatório 

 Distribuição do relatório 

Indicadores de resultados da ação: 

 Imagem da Belotur no mercado, por meio da publicação de matérias sobre o 

documento; 

 Solicitação de exemplares por parte do trade; 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.4 PROGRAMA OBSERVATÓRIO DO TURISMO 

S.11 SUBPPROGRAMA DE INFORMES PERIÓDICOS 

PJ.27 Informações estratégicas 

A78. Atualização do Plano de Marketing 

Descrição: 

Atualização do plano de marketing, conforme dados e resultados do primeiro período de 

implantação e alterações no cenário econômico e político. 

 

Objetivos:  

 Dar continuidade a implantação das estratégias definidas no Plano que são de médio 

e longo prazo; 

 Atualizar as estratégias de curto prazo, especialmente de produtos e mercados; 

 Renovar o Plano de Operacional para o período 2017-2018. 

 

Etapas de execução: 

1. Atualização da análise da situação atual, com levantamento, sistematização e 

revisão de indicadores de demanda, indicadores de oferta, pesquisa opinião do 

mercado, conforme S.9 Subprograma de pesquisas secundárias e S.10 

Subprograma de pesquisas primárias, políticas públicas atuais e elaboração das 

conclusões da análise – SWOT; 

2. Revisão e atualização das estratégias mercadológicas: produtos e segmentos 

prioritários, mercados, portfólio de produtos por mercados; 

3. Revisão e atualização dos Programas do Plano Operacional para o período 2017-2018. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Ação interna Belotur; 

 Trade turístico de Belo Horizonte. 

Atores envolvidos: 

 Presidência (Responsável); 

 Todas as diretoria da Belotur (Apoio); 

 COMTUR. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 250.000,00  

Fontes de recurso: 

Belotur  
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Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Conclusão de cada etapa. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Plano revisado; 

 Plano implementado. 

Prazo: 

2016 

2017 
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3.3 Orientações para a implementação do P5. Programa de Promoção aos 

Mercados 

 

 

O P.5 - Programa de Promoção aos Mercados integra e orienta todas 

as ações voltadas para o contato com os mercados. A estrutura adotada é similar a 

que foi estabelecida no Plano Horizonte, apoiando-se nos três públicos-alvo do 

mercado: turista, trade e imprensa, cada qual se constituindo em um subprograma. 

Os projetos de cada subprograma foram, porém especializados, marcando as 

diferentes dinâmicas de promoção e comercialização das ofertas de Belo Horizonte 

(de lazer, de negócios, de eventos). 

Este programa é constituído, portanto por três subprogramas: 

 S.12 - Subprograma turista, dirigido à comunicação direta com o 

usuário final, tem uma dupla proposta: informar o turista em Belo 

Horizonte, incentivando-o a usufruir de outras atividades; e seduzir, 

gerar desejo de viagem, nos consumidores potenciais dos mercados. 

Em ambos os casos, apesar da motivação de viagem, a comunicação 

tem a proposta de levar a oferta de lazer aos diferentes grupos de 

consumidores; 

 S.13 - Subprograma trade, orienta o relacionamento pró-ativo junto 

aos públicos intermediários, ou seja, ao trade de vendas dos 

mercados (agências de viagem e operadores), prestando informações 

e apresentando os produtos de Belo Horizonte, de forma a incentivar a 

recomendação e “as vendas” nos diferentes segmentos; 

 S.14 - Subprograma imprensa, foca no atendimento e no 

relacionamento pró ativo junto aos veículos de imprensa dirigidos tanto 

ao consumidor final, em diferentes especialidades (viagens e turismo, 

negócios, cultura, moda, revistas de bordo, imprensa de massa, etc.), 

como aos profissionais de turismo / viagens e eventos.  
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P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

S.12 SUBPROGRAMA TURISTA 

PJ.28 Promoção ao 
turista em Belo 
Horizonte  

A79. Campanha de Publicidade (mídia 
exterior e aeroporto) 

DRMK; ASCOM  

A80. Ações promocionais (em grandes 
eventos e hotéis)  

DRPT 
DRMK; DROE; 

ASCOM 

PJ.29 Promoção ao 
turista no mercado  

A81. Campanha de publicidade 
(aeroportos, mídias impressa e digital) 

DRMK; ASCOM  

A82. Publi editoriais DRMK; ASCOM  

A83. Anúncios cooperados DRMK; ASCOM  

S.13 SUBPROGRAMA TRADE 

PJ.30 Atenção ao 
trade corporativo  

A84. Boletins periódicos ASCOM DRPT; DRMK 

PJ.31 Atenção ao 
trade de eventos  

A85. Contatos personalizados DRPT   

A86. Viagens de familiarização DRPT DRMK; DROE 

A87. Participação em feiras e eventos 
do segmento 

DRPT DRMK 

A88. Apoio à captação de eventos DRPT  DROE; DRPD 

PJ.32 Atenção ao 
trade de lazer 

A89. Boletins periódicos ASCOM DRPT; DRMK 

A90. Contatos personalizados DRPT DRMK 

A91. Viagens de familiarização DRPT DRMK; DROE 

A92. Participação em feiras e eventos 
do segmento 

DRPT DRMK; DROE 

S.14 SUBPROGRAMA IMPRENSA 

PJ.33 Relacionamento 
com a imprensa 
consumidor 

A93. Envio periódico de sugestões de 
pauta (press releases) – massa, 
turismo, temáticos. 

ASCOM TODAS 

A94. Viagens reportagem ASCOM DRMK; DROE 

PJ.34 Relacionamento 
com a imprensa 
profissional  

A95. Envio periódico de sugestões de 
pauta (press releases) para a imprensa 
trade e de turismo de eventos 

ASCOM TODAS 

A96. Viagens reportagem para a 
imprensa trade e de turismo de eventos 

ASCOM 
DRPT; DRMK; 

DROE 
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3.3.1 FICHAS TÉCNICAS DAS AÇÕES DO P5. PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS 

MERCADOS 

 

 

PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

S.12 SUBPROGRAMA TURISTA 

PJ.28 Promoção ao turista em Belo Horizonte 

A79. Campanha de Publicidade (mídia exterior e aeroporto) 

Descrição: 

Desenvolvimento de campanha de publicidade em Belo Horizonte, que dê as boas-vindas 

ao turista na cidade e que resgate o orgulho e o ”jeitinho” do mineiro em bem receber. 

 

Objetivos:  

 Reiterar a mensagem permanente do destino para o turista no momento de sua 

chegada; 

 Encantar, seduzir e fidelizar o visitante na cidade; 

 Criar o orgulho em receber do cidadão local; 

 Mostrar os produtos priorizados ao visitante, de forma segmentada, desde o 

momento de sua chegada; 

 Aumentar a estada do visitante; 

 Contribuir para o aumento do orgulho do cidadão. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Briefing com todos os envolvidos para alinhamento da mensagem permanente, do 

conceito, formato, período e objetivos da campanha; 

2. Planejamento dos canais de distribuição;  

3. Concepção da campanha; 

4. Plano de mídia: selecionar as épocas de eventos técnico-científicos e culturais 

importantes na cidade, considerando que são públicos altamente formadores de 

opinião; 

5. Criação das peças e dos materiais publicitários; 

6. Pré-teste da campanha; 

7. Aprovação da campanha;  
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8. Veiculação da campanha; 

9. Verificação dos resultados. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Turista na cidade; 

 Todos os mercados. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 ASCOM (Responsável). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 590.000,00 

Fontes de recurso: 

 Belotur; 

 Prefeitura de Belo Horizonte; 

 Governo de MG; 

 Ministério do Turismo.  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Veiculação da campanha; 

 Produtos prioritários comunicados. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Aumento do uso dos produtos comunicados pelo turista, conforme A.74 e A.75; 

 Aumento da intenção de retorno ao destino conforme A.75; 

 Awareness128 de Marca conforme A.75. 

Prazo: 

2015  

2016 

 
  

                                            
128

 O "conhecimento da marca" é uma estratégia para medir a percepção do consumidor, e saber 
quais são as marcas preferidas pelo mesmo, qual é o percentual de clientes em um mercado que 
pode nomear a marca, e à capacidade de um potencial comprador reconhecer que uma 
determinada marca faz parte de uma determinada categoria de produtos. Neste caso, a marca Belo 
Horizonte ser reconhecida como “turismo de cidades”, por meio de um desenho e uma mensagem. 
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P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

S.12 SUBPROGRAMA TURISTA 

PJ.28 Promoção ao turista em Belo Horizonte 

A80. Ações promocionais em Belo Horizonte  

Descrição: 

Desenvolvimento de campanha de ações promocionais de recepção aos visitantes em 

grandes eventos, hotéis, aeroportos e locais de grande visitação pública, de forma 

complementar a A.79. 

 

Objetivos:  

 Consolidar a identidade e a imagem do destino ao turista desde o momento de sua 

chegada; 

 Fidelizar o visitante; 

 Promover, de forma criativa e inovadora, os roteiros, rotas e ofertas de Belo 

Horizonte ao turista que já chegou à cidade; 

 Incentivar o aumento da estadia do visitante;  

 Incentivar o aumento do uso turístico pelo visitante. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Briefing com todos os envolvidos para alinhamento do conceito, formato, período e 

objetivos das ações promocionais. 

2. Criação das ações promocionais espalhadas em momentos específicos da cidade 

(eventos, feiras, finais de semana, etc.) que caracterizem um maior fluxo de turistas; 

3. Preparação do material promocional da campanha; 

4. Contratação dos envolvidos na execução da ação;  

5. Execução da ação; 

6. Verificação dos resultados. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Turista na cidade 

 Todos os mercados 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio); 

 ASCOM (Apoio); 
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 Prefeitura de Belo Horizonte; 

 SEBRAE; 

 Ministério do Turismo;  

 SETES/MG; 

 INFRAERO/SAC; 

 Rede hoteleira local e entidades de classe relacionadas. 

Recursos financeiros necessários: 

R$200.000,00 

Fontes de recurso: 

 Belotur; 

 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; 

 Prefeituras Municipais da Região Metropolitana; 

 Governo do Estado;  

 Ministério do Turismo.  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Briefing e acompanhamento da realização das promoções  

Indicadores de resultados da ação: 

 Estatísticas de público participante das ações  

 Awareness de Marca conforme A.75 

 Aumento do uso dos produtos comunicados, pelo turista, conforme A.74 e A.75 

 Aumento da intenção de retorno ao destino conforme A.75 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

S.12 SUBPROGRAMA TURISTA 

PJ.29 Promoção ao turista no mercado 

A81. Campanha de publicidade nos mercados 

Descrição: 

Desenvolvimento de campanha de publicidade nos mercados (aeroportos, mídias impressa 

e digital) para atrair visitantes ao destino. 

 

Objetivos:  

 Consolidar a identidade e a imagem do destino ao turista desde o momento de sua 

chegada; 

 Atrair e seduzir visitantes; 

 Promover todo o conjunto de produtos turísticos do destino; 

 Reposicionar o destino nos mercados-alvo; 

 Realizar ações segmentadas aos diferentes públicos-alvo. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Briefing com todos os envolvidos para alinhamento da mensagem permanente, do 

conceito, formato, período e objetivos da campanha; 

2. Planejamento dos canais de distribuição;  

3. Concepção da campanha; 

4. Plano de mídia: selecionar as épocas de eventos técnico-científicos e culturais 

importantes na cidade, considerando que são públicos altamente formadores de 

opinião; 

5. Criação das peças e dos materiais publicitários; 

6. Pré-teste da campanha; 

7. Aprovação da campanha;  

8. Veiculação da campanha. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Consumidor final; 

 Mercado Nacional; 

 Mercado Estadual. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 ASCOM (Responsável) ; 
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 Ministério do Turismo. 

Recursos financeiros necessários:  

R$ 2.900.000,00 (valor referente a comunicação publicitária para posicionar Belo Horizonte 

como destino turístico nos mercados emissivos prioritários de lazer, de negócios e de 

eventos, tangibilizando “a capital da inovação”. Isso inclui mídias na área de negócios, de 

eventos, de cultura, de turismo, de comportamento entre outros) durante 18 meses). 

Fontes de recurso: 

 Belotur; 

 Prefeitura de Belo Horizonte; 

 Governo de MG; 

 Ministério do Turismo;  

 Embratur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Pesquisa de opinião sobre a campanha; 

 Relatórios de mídia; 

 Alinhamento de conteúdo e formatos quando necessário e ou de acordo com a 

oportunidade. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Awareness de Marca; 

 Interesse do público na campanha; 

 Visibilidade do destino;  

 Aumento do número de visitantes; 

 Aumento da ocupação hoteleira; 

 Presença do destino na mídia dos mercados alvo da campanha; 

 Estatísticas de pageviews no site oficial; 

 Aumento do uso dos produtos comunicados pelo turista, conforme A.74 e A.75; 

 Aumento da intenção de retorno ao destino conforme A.75. 

Prazo: 

2016 
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P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

S.12 SUBPROGRAMA TURISTA 

PJ.29 Promoção ao turista no mercado 

A82. Publieditoriais 

Descrição: 

Desenvolvimento de publieditoriais em grandes veículos (jornais e revistas) e portais/blogs 

que tenham repercussão e apelo com o público-alvo.  

 

Objetivos:  

 Reiterar a mensagem permanente do destino; 

 Atrair e seduzir visitantes; 

 Informar sobre os roteiros, rotas e ofertas de Belo Horizonte; 

 Informar sobre iniciativas inovadoras e relacioná-las com o turismo; 

 Reposicionar o destino nos mercados-alvo como turismo de cidade; 

 Utilizar a força e a credibilidade dos veículos para promover o destino. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Mapeamento dos veículos a serem utilizados (off e online); 

2. Inserção dos publieditoriais no plano de mídia; 

3. Definição dos segmentos de promoção x veículos x público a ser atingido; 

4. Criação dos editorais; 

5. Envio para o veículo; 

6. Veiculação. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Consumidor final; 

 Mercado Nacional e Internacional; 

 Mercado Estadual. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável);  

 ASCOM (Responsável);  

 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; 

 Secretaria de Relações Internacionais;  

 Ministério do Turismo. 
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Recursos financeiros necessários: 

R$250.000,00 

Fontes de recurso: 

 Belotur; 

 Prefeitura de Belo Horizonte; 

 Governo de MG; 

 Ministério do Turismo; 

 Embratur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Veiculação nos mercados prioritários. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Acompanhamento do ROI129 (retorno de investimento) do editorial; 

 Aumento do uso dos produtos comunicados, pelo turista, conforme A.74 e A.75; 

 Aumento do número de visitantes, conforme A.71; 

 Aumento da ocupação hoteleira, conforme A.68; 

 Presença do destino e dos produtos comunicados na mídia dos mercados. 

 

Prazo: 

2015 

2016 

 
  

                                            
129

 No caso de um destino turístico, o ROI deve ser obtido a partir do crescimento do mercado alvo da 
ação e dos produtos divulgados em comparação com os mercados onde não houve investimento no 
publieditorail.  
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P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

S.12 SUBPROGRAMA TURISTA 

PJ.29 Promoção ao turista no mercado 

A83. Anúncios cooperados com trade  

Descrição: 

Firmar parcerias com o trade e/ou entidades e organizações para campanha cooperada.  

 

Objetivos:  

 Otimizar recursos;  

 Firmar parcerias sólidas com o trade e aumentar a oferta do destino em catálogos; 

 Alcançar públicos bastante segmentados oferecendo promoção e comercialização 

simultâneas.  

 

Etapas de execução da ação: 

1. Identificar os cooperados; 

2. Definir o modelo de parceria público privada; 

3. Definir o produto de acordo com o público alvo e o cooperado; 

4. Briefing com todos os envolvidos para alinhamento da mensagem permanente, do 

conceito, formato, período e objetivos da campanha; 

5. Planejamento dos canais de distribuição;  

6. Concepção da campanha; 

7. Criação das peças e dos materiais publicitários; 

8. Pré-teste da campanha; 

9. Aprovação da campanha; 

10. Veiculação da campanha. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Consumidor final; 

 Mercado Nacional; 

 Mercado Internacional. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável);  

 ASCOM (Responsável);  

 COMTUR; 

 Secretaria Municipal de Relações Internacionais. 
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Recursos financeiros necessários: 

R$ 672.000,00 

Fontes de recurso: 

 Belotur; 

 Prefeitura de Belo Horizonte; 

 Operadores turísticos nos mercados; 

 Operadores turísticos receptivos; 

 Grupos hoteleiros; 

 Companhias Aéreas; 

 SEBRAE; 

 Ministério do Turismo; 

 Embratur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Relatórios das etapas de execução junto à cooperados e contrapartidas; 

 Plano de mídia para o período; 

 Portfólio de anúncios. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Aumento da venda do produto nos catálogos dos cooperados; 

 Pageviews quando o anuncio for digital. 

Prazo: 

2016 
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P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

S.13 SUBPROGRAMA TRADE 

PJ.30 Atenção ao trade corporativo 

A84. Boletins periódicos 

Descrição: 

Envio periódico de boletins informativo para os profissionais de agências de viagens 

corporativas dos mercados. 

 

Objetivos:  

 Manter os canais intermediários informados sobre a oferta turística de Belo 

Horizonte; 

 Divulgar ofertas e serviços que possam ser de interesse aos turistas que viajam a 

Belo Horizonte para negócios, melhorando sua experiência e/ou motivando o retorno 

e/ou o aumento de sua estadia para fins de lazer. 

 

Etapas de execução: 

A importância da ação de envio periódico de boletins reside no fato de constituir-se em um 

canal direto e contínuo de comunicação e relacionamento junto aos profissionais do trade 

dos mercados, neste caso os agentes de viagens de contas corporativas. 

Dado o baixo poder de influência da promoção turística para a comercialização das viagens 

de negócios (ver quadro do capítulo introdutório da Etapa 4), os boletins tem a  proposta de 

levar informações e dicas úteis para que o profissional agente de viagens venda e 

comunique facilidades e novidades de Belo Horizonte para seus clientes, que possam 

melhorar sua experiência deste consumidor no destino. Incluem-se como propostas de 

pautas: 

 Novidades de Belo Horizonte: do setor hoteleiro e do setor de A&B especialmente 

(novos empreendimentos, empreendimentos destacados na mídia ou premiados, 

novos cardápios, promoções, etc.); 

 Notícias sobre melhorias de infraestruturas e serviços turísticos e urbanos; 

 Dicas e informações úteis sobre transporte, serviços turísticos, materiais e 

ferramentas de informações úteis que podem facilitar a estadia na cidade (guia 

turístico, aplicativos, canais de informação turística - CATs, etc.) e/ou outros temas 

que possam melhorar a percepção sobre aspectos da cidade. 

Também tem como proposta a divulgação de produtos de lazer que poderão ser ofertados a 
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estes consumidores e suas famílias, possibilitando a ampliar a estadia em BH e Região. 

Neste caso, as pautas devem estar relacionadas aos roteiros, rotas e ofertas da cidade, bem 

como a apresentação da cidade sobre aspectos que fortaleçam a nova identidade. 

É importante considerar que em parte das agências de viagens corporativas, existem 

departamentos específicos responsáveis pela venda de programações e pacotes de lazer. 

Portanto, é importante sempre buscar a atualização de informações de mailing para que 

ambos os departamentos destas empresas sejam atendidos pelos boletins. 

Além da seleção de pautas, outras questões são cruciais para esta ação: 

 Periodicidade: Uma vez definida a periodicidade de envio dos boletins, estes 

intervalos deverão ser mantidos até o final do cronograma. Observa-se que os 

boletins, quando disparados muito próximos uns dos outros, podem cansar o leitor, 

ao passo que, se tiverem muito espaço entre si, perdem seu poder de interesse e de 

ligação com o público-alvo. Assim, sugere-se que sejam semanais ou quinzenais, 

variando e alternando os temas de pautas;   

 Formato: O boletim deve ter formato digital, seguindo o projeto gráfico estabelecido 

na ação de templates. Deve ter sempre um título de impacto (com referência ao tema 

da pauta e ao assunto específico), um texto resumido em destaque, o texto principal, 

as informações de contato, incluindo-se o endereço de website e opção para o opção 

de cancelamento de assinatura. Pode ser estudado ainda a viabilidade de produção 

e envio de boletins trimestrais impressos. Neste formato os boletins podem gerar 

maior atenção, e deverão ter um conteúdo mais amplo, formato A4, frente e verso ou 

com uma dobra, contendo as principais pautas que serão abordadas no trimestre 

subsequente; 

 Mailing: A seleção e cadastro de empresas e profissionais é o fator imprescindível 

para o sucesso e eficácia da ação. É preciso ter cuidado na relação de e-mails 

escolhidos assim como manter atualizado o cadastro dos profissionais, com 

respectivos cargos e departamentos. A Belotur poderá ou não contratar empresa 

específica de e-mail marketing para a implantação da ação. Em todos os casos será 

imprescindível o apoio de todos os departamentos que possuem interlocução direta 

com o trade para ampliação e atualização permanente do mailing de contatos. A 

formação deste mailing de viagens corporativas pode iniciar-se pelo levantamento 

das agências que atendem as principais grandes empresas sediadas em BH. Além 

disso é também possível prever um canal de cadastro de interessados em recebê-lo 

no próprio website. Neste caso, é importante que o interessado tenha a opção de 

vincular seu perfil e interesse para receber informações/boletins direcionados 

(considerando os interesses por negócios, lazer ou eventos). Desta forma, os 
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boletins poderão atender outros profissionais responsáveis pela organização das 

viagens de negócios, incluindo-se secretárias executivas, por exemplo;  

 Monitoramento: Deve-se prever o monitoramento periódico de envios e 

cancelamentos de assinatura, bem como da ampliação do mailing de contatos. 

Recomenda-se que haja ainda uma pesquisa de avaliação junto ao público alvo ao 

final de cada ano, (poderá ser por telefone, definido-se uma amostra, ou on line), 

assim como do motivo que está levando o profissional a cancelar sua assinatura, 

quando for o caso.  

 

As etapas de execução desta ação são: 

1. Criação de mailing de contatos.  

2. Atualização, ampliação e monitoramento permanentes; 

3. Elaboração do projeto de boletins com a definição das especificidades de 

periodicidade, formato, etc.; 

4. Avaliação dos recursos técnicos e humanos para execução da ação. 

Estabelecimento de processos administrativos necessários para a contratação de 

empresa ou consultor/jornalista especializado, se necessário; 

5. Implantação da ação, com trabalho contínuo de: definição antecipada das pautas, 

produção de conteúdos, preparação e envio dos boletins; 

6. Monitoramento da distribuição e dos cancelamentos das assinaturas. 

 

Inicialmente sugere-se que a ação seja implantada apenas no mercado nacional. Após 

2016, conforme resultados, deve-se avaliar a relevância de estender esta ação para os 

mercados e empresas internacionais, considerando-se que a atenção a este público deve 

gerar conteúdos mais direcionados, em termos de pautas e idioma. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Mercado nacional especializado; 

 Agentes de viagens corporativas; 

 Outros profissionais responsáveis pela organização das viagens corporativas (de 

negócios). 

Atores envolvidos: 

 ASCOM (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros, apenas econômicos. 
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Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur.  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Agenda e registro de envio; 

 Book anual de newsletters. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Melhoria da opinião do trade conforme pesquisas A.73 e A.74; 

 Aumento do uso turístico na cidade pelo turista de negócios. 

Prazo: 

2015 

2016 
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 P.5 – PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

 S.13 – SUBPROGRAMA TRADE  

 PJ.31 Atenção ao trade de eventos 

  A. 85 – Contatos personalizados 

Descrição: 

Realizar contatos personalizados com lideranças e empresários do setor de eventos, seja 

por meio eletrônico, telefone ou pessoalmente 

 

Objetivos:  

 Gerar um relacionamento permanente com essas lideranças; 

 Compartilhar as estratégias e ações de Belo Horizonte na área de interesse 

comum; 

 Observar e receber sugestões, medidas e ações que possam melhorar o 

desempenho da cidade da área de eventos, atendendo às expectativas e 

necessidades desse público específico. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Identificação das principais lideranças locais, nacionais e internacionais; 

2. Enviar mensagem contendo a nova estratégia da cidade e as ações em 

desenvolvimento na área; 

3. Buscar o retorno das pessoas sobre o material enviado; 

4. Estabelecer lista de prioridades para contato personalizado por diversos meios; 

5. Manter o relacionamento periódico enviando novidades, email marketing, marcando 

reuniões em eventos, fazendo visitas e utilizando outras formas de contato. 

Mercados e públicos-alvo: 

Trade especializado dos mercados (estadual, nacional e internacional)  

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável). 
 

Recursos financeiros necessários: 

 Não são necessários, a menos que se decida por alguma ação específica ou ainda 

pequenos eventos em ocasiões definidas. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 
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Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Listagem dos contatos prioritários; 

 Envio de informativo sobre a nova estratégia para o setor de eventos; 

 Lista de nomes prioritários e contato com essas pessoas. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Meta de contatos mensal cumprida; 

 Número de retornos em termos quantitativos e qualitativos; 

 Implantação de ações sugeridas pelos contatos realizados; 

 Novos eventos captados por meio desse relacionamento; 

 necessários realizados. 

Prazo: 

2015 

2016 
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 P.5 – PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

 S.13 – SUBPROGRAMA TRADE  

 PJ.31 Atenção ao trade de eventos 

A. 86 Viagens de familiarização 

Descrição: 

Organização e realização de viagens de familiarização para organizadores, entidades e 

promotores de eventos a Belo Horizonte. 

 

Objetivos:  

 Realizar visita aos principais locais para eventos na cidade e mostrar sua 

capacidade de realização de qualquer tipo de evento; 

 Gerar um relacionamento permanente com essas lideranças, tornando-as 

“defensoras” do destino na hora de decidir a realização de eventos; 

 Compartilhar as estratégias e ações de Belo Horizonte na área;  

 Observar e receber sugestões, medidas e ações que possam melhorar o 

desempenho da cidade da área de eventos, atendendo às expectativas e 

necessidades desse público específico. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Identificação das principais lideranças locais, nacionais e internacionais; 

2. Enviar mensagem contendo a nova estratégia da cidade e as ações em 

desenvolvimento na área; 

3. Estabelecer lista de prioridades para a agenda de visitas programada; 

4. Preparação de material para os visitantes; 

5. Realizar pelo menos 4 (quatro) visitas ao ano com cerca de 5 a 8 pessoas cada, até 

que se tenha atingido o número de visitas para impactar nos resultados de captação 

da cidade. 

Mercados e públicos-alvo: 

Trade especializado dos mercados (estadual, nacional e internacional) 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio); 

 SETES / MG; 
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 BHC&VB; 

 ABIH; 

 ABEOC; 

 ABRASEL. 

Recursos financeiros necessários:  

R$ 240.000,00  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Listagem dos contatos prioritários; 

 Criação da agenda de visitas; 

 Reunião com os principais parceiros para determinar responsabilidades e conseguir 

apoio; 

 Envio de informativo sobre a nova estratégia para o setor de eventos; 

 Lista de nomes prioritários e contato com essas pessoas para as visitas. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Realização das visitas; 

 Contatos locais resultantes das visitas; 

 Número de possíveis eventos a captar ou captados à partir da iniciativa; 

 Manutenção do contato com as pessoas; 

 Retornos e ações decorrentes das sugestões para melhorias do destino resultantes 

das viagens; 

 Avaliação dos visitantes sobre a qualidade e validade da viagem. 

Prazo: 

2015 

2016 
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 P.5 – PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

 S.13 – SUBPROGRAMA TRADE  

  PJ.31 Atenção ao trade de eventos 

 A. 87 Participação em feiras e eventos do segmento 

Descrição: 

Estabelecer um calendário de eventos nacionais e internacionais do setor de eventos para 

a participação de Belo Horizonte 

 

Objetivos:  

 Gerar um relacionamento permanente com as lideranças do setor 

 Compartilhar as estratégias e ações de Belo Horizonte com os principais atores do 

setor 

 Observar e receber sugestões, medidas e ações que possam melhorar o 

desempenho da cidade na área de eventos, atendendo às expectativas e 

necessidades desse público específico 

 Conhecer experiências de outras cidades na área 

 Prospectar eventos e realizar negócios 

 Envolver os empresários do segmento de eventos de Minas Gerais nas ações 

nacionais e internacionais realizando missões empresariais junto aos eventos 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Participar nos eventos no exterior em parceria com a EMBRATUR: 

 

Evento Cidade | País Perfil Site 

WTM Latin 

America 
São Paulo, Brasil 

MICE e 

Multiprodutos 
www.wtmlatinamerica.com 

IMEX 
Frankfurt, 

Alemanha 
MICE www.imex-frankfurt.com 

AIBTM Orlando, EUA MICE www.aibtm.com 

DMAI Convention Las Vegas, EUA MICE www.destinationmarketing.com 

IMEX America Las Vegas, EUA MICE www.imexamerica.com 

ICCA Congress Antalya, Turquia MICE www.iccaworld.com 

EIBTM 
Barcelona, 

Espanha 
MICE www.eibtm.com 

http://www.eibtm.com/
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2. Identificação dos eventos a participar ou realizar individualmente no Brasil;  

3. Identificar os principais parceiros locais para apoio e participação nos eventos; 

4. Usar a Casa de Minas Gerais em São Paulo como espaço de eventos promocionais 

para o segmento de eventos. 

Mercados e públicos-alvo: 

Trade especializado dos mercados (nacional e internacional) 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 380.000,00  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Definição dos eventos a participar e qual seu formato (se individual ou com a 

EMBRATUR ou SETES); 

 Preparação dos materiais e dos profissionais que irão participar; 

 Agenda de reuniões e contatos no evento em função de sua especificidade; 

 Identificar oportunidades de benchmarking nas cidades dos eventos. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Número e qualidade de contatos; 

 Implantação de ações sugeridas pelos contatos realizados; 

 Novos eventos captados gerados nos contatos dos eventos. 

Prazo: 

2015 

2016 
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 P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

 S.13 - SUBPROGRAMA TRADE 

 PJ. 31 - ATENÇÃO AO TRADE DE EVENTOS 

 A 88 – Apoio à captação de eventos 

Descrição: 

Na estruturação do Programa de Turismo de Negócios e Eventos executar a Política de 

Apoio à Captação e Promoção de Eventos que visa subsidiar as atividades necessárias à 

captação de eventos regionais, nacionais e internacionais ações promocionais na edição 

anterior ao evento captado para Belo Horizonte. 

 

Objetivos:  

 Rever a atual política de captação existente e validá-la; 

 Deixar clara a função da Belotur; 

 Fortalecer o trabalho de captação do BHC&VB e dos demais atores públicos e 

privados da cidade. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Validação do Plano de Captação de Eventos desenvolvido pela UFMG; 

2. Dar conhecimento aos parceiros públicos de privados sobre a política de captação; 

3. Estabelecer atribuições da Belotur e do BHC&VB para otimizar recursos humanos e 

financeiros; 

4. Estabelecer mecanismos de apoio logístico, de pessoas e financeiros para os 

processos de captação de acordo com sua realidade específica; 

5. Implantação do Guia do Planejador de Eventos; 

6. Promoção de eventos captados (nas edições anteriores); 

7. Avaliar os processos de captação/ promoção de eventos captados e possíveis 

melhorias a implementar; 

8. Divulgação do MinasPass como forma de apoio à permanência do turista de 

eventos na cidade. 

Mercados e públicos-alvo: 

Trade especializado dos mercados (nacional e internacional) 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio); 



 

1534  

 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 120.000,00  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Clareza e divulgação da política de captação de eventos; 

 Definição de atribuições; 

 Definição de formato de pesquisa; 

 Estruturação legal na Belotur sobre os procedimentos e formas de apoio às 

captações; 

 Divulgação do trabalho de captação de eventos junto a entidades, associações e 

parceiros públicos e privados; 

 Estabelecimento de meta de eventos nacionais e internacionais a captar. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Meta de captações cumprida; 

 Avaliação das entidades e associações sobre o trabalho realizado; 

 Melhoria constante de materiais físicos e eletrônicos; 

 Utilização da ferramenta do Sistema Integrado e sua melhoria. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

S.13 SUBPROGRAMA TRADE 

PJ. 32 Atenção ao trade de lazer 

A.89 Boletins periódicos 

Descrição: 

Envio periódico de boletins informativo para os profissionais das operadoras e agências de 

viagens de lazer dos mercados prioritários. 

 

Objetivos:  

 Apoiar a comercialização das ofertas turísticas de lazer de Belo Horizonte, 

especialmente dos roteiros e rotas; 

 Manter um canal de relacionamento direto e permanente com o trade dos mercados; 

 Divulgar ofertas e serviços, fornecer informações úteis para facilitar e incentivar a 

venda dos produtos do destino nos canais intermediários. 

 

Etapas de execução: 

A importância da ação de envio periódico de boletins reside no fato de constituir-se em um 

canal direto e contínuo de comunicação e relacionamento junto aos profissionais do trade 

dos mercados, neste caso os operadores e agentes de viagem de lazer. 

Apesar das viagens a Belo Horizonte serem em sua maioria auto-organizadas pelos turistas, 

reforçando uma tendência natural do próprio setor, o trade emissivo – operadores e agentes 

de viagem - ainda cumpre um importante papel na distribuição dos produtos turísticos aos 

mercados, disponibilizando, facilitando e recomendado a viagem ao destino para o 

consumidor potencial, e apoiando as ações promocionais e comerciais dos destinos nos 

mercados em que atuam. Durante a rodada de pesquisa qualitativa junto aos profissionais 

do mercado (na Etapa 2) porém ficou evidente o distanciamento entre Belo Horizonte e 

estes profissionais, o que deve ser corrigido por meio do PJ32.  

Os boletins têm como proposta prioritária a divulgação de produtos de lazer de Belo 

Horizonte e do próprio destino. Neste caso, as pautas devem estar relacionadas aos 

roteiros, rotas e ofertas da cidade, bem como a apresentação da cidade sobre aspectos que 

fortaleçam a nova identidade. 

De maneira complementar poderão ser incorporadas à estas pautas uma sessão de 

notícias, informações úteis e/ou dicas para facilitar a venda de BH e/ou a organização de 

pacotes, em que se incluem: 

 Inovações em Belo Horizonte relacionadas à oferta que está sendo divulgada. Pode 
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relacionar-se à serviços específicos do setor hoteleiro, do setor de A&B, dos 

receptivos, às programações de entretenimento e lazer, ao tema de acessibilidade. 

Portanto: novos empreendimentos, empreendimentos destacados na mídia ou 

premiados, novas empresas de receptivos ou novos produtos lançados pelas 

mesmas, novas rotas aéreas, eventos culturais e de entretenimento, etc.; 

 Dicas e informações úteis sobre transporte, serviços turísticos, materiais e 

ferramentas de informações úteis que podem facilitar a estadia do turista na cidade 

(guia turístico, aplicativos, canais de informação turística - CATs, etc.). 

Outra temática importante a ser considerada nas pautas é a divulgação de ações que estão 

sendo feitas junto ao consumidor final, demonstrando que a Belotur também está investindo 

diretamente neste público, além de outras ações trade. Portanto incluem-se: lançamento de 

website, campanhas de publicidade, participação em feiras e eventos, divulgação de 

famtours, etc. 

Além da seleção de pautas, outras questões são cruciais para esta ação: 

 Periodicidade: Uma vez definida a periodicidade de envio dos boletins, estes 

intervalos deverão ser mantidos até o final do cronograma. Observa-se que os 

boletins, quando disparados muito próximos uns dos outros, podem cansar o leitor, 

ao passo que, se tiverem muito espaço entre si, perdem seu poder de interesse e de 

ligação com o público-alvo. Assim, sugere-se que sejam semanais ou quinzenais, 

variando e alternando os temas de pautas;   

 Formato: O boletim deve ter formato digital, seguindo o projeto gráfico estabelecido 

na ação de templates. Deve ter sempre um título de impacto (com referência ao tema 

da pauta e ao assunto específico), um texto resumido em destaque, o texto principal, 

o texto complementar de dicas/informações úteis quando pertinente, as informações 

de contato, incluindo-se o endereço de website e opção para o opção de 

cancelamento de assinatura. Pode ser estudada a viabilidade de produção e envio 

de boletins trimestrais impressos. Neste formato os boletins podem gerar maior 

atenção, e deverão ter um conteúdo mais amplo, formato A4, frente e verso ou com 

uma dobra, contendo as principais pautas que serão abordadas no trimestre 

subsequente; 

 Mailing: A seleção e cadastro de empresas e profissionais é o fator imprescindível 

para o sucesso e eficácia da ação. É preciso ter cuidado na relação de e-mails 

escolhidos assim como manter atualizado o cadastro dos profissionais, com 

respectivos cargos e departamentos. A Belotur poderá ou não contratar empresa 

específica de e-mail marketing para a implantação da ação. Em todos os casos será 

imprescindível o apoio de todos os departamentos que possuem interlocução direta 
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com o trade para ampliação e atualização permanente do mailing de contatos. As 

feiras de turismo são importante momento para a ampliação e atualização desta 

base de dados. Além disso, é também possível prever um canal de cadastro de 

interessados em recebê-lo no próprio website. Neste caso, é importante que o 

interessado tenha a opção de vincular seu perfil e interesse para receber 

informações/boletins direcionados (considerando os interesses por negócios, lazer 

ou eventos), bem como fazer a distinção do perfil profissional (operador; agente de 

viagens; outro profissional; mercado geográfico ou segmentado em que atua); 

 Monitoramento: Deve-se prever o monitoramento periódico de envios e 

cancelamentos de assinatura, bem como da ampliação do mailing de contatos. 

Recomenda-se que haja ainda uma pesquisa de avaliação junto ao público alvo ao 

final de cada ano, (poderá ser por telefone, definindo-se uma amostra, ou on line), 

assim como do motivo que está levando o profissional a cancelar sua assinatura, 

quando for o caso. 

 

As etapas de execução desta ação são: 

1. Criação de mailing de contatos. Assim como atualização, ampliação e 

monitoramento permanentes; 

2. Elaboração do projeto de boletins com a definição das especificidades de 

periodicidade e formato; 

3. Avaliação dos recursos técnicos e humanos para execução da ação. 

Estabelecimento de processos administrativos necessários para a contratação de 

empresa ou consultor/jornalista especializado, se necessário; 

4. Implantação da ação, com trabalho contínuo de: definição antecipada das pautas, 

produção de conteúdos, preparação e envio dos boletins; 

5. Monitoramento da distribuição e dos cancelamentos das assinaturas. 

 

Inicialmente sugere-se que a ação seja implantada apenas no mercado nacional. Após 2016 

deve-se avaliar a relevância de estender esta ação para os mercados e empresas 

internacionais, considerando-se que a atenção a este público deve gerar conteúdos mais 

direcionados, em termos de pautas e idioma. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Trade dos mercados (operadores e agentes de viagem); 

 Todos os mercados. 

Atores envolvidos: 

 ASCOM (Responsável);  
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 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Marketing (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 47.000,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Número de boletins enviados por mercado prioritário; 

 Mailing para envio dos boletins. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Melhoria da imagem da Belotur como liderança técnica do turismo, conforme 

pesquisa A.74. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

S.13 SUBPROGRAMA TRADE 

PJ.32 Atenção ao trade de lazer 

A90. Contatos personalizados 

Descrição: 

Trabalho de atenção personalizada à clientes atuais e potenciais, especialmente os 

operadores de viagens dos mercados prioritários, podendo ser desempenhada por 

consultores de mercado e/ou empresas especializadas em representação comercial, ou 

mesmo pelos próprios profissionais da Belotur, conforme disponibilidade do corpo técnico, 

em parceria com o trade belo-horizontino. Inspirada nos modelos de atuação “one-by-one” 

das empresas e profissionais de representação comercial. 

 

Objetivos:  

 Apresentar os roteiros e ofertas turísticas que estão sendo previstos no PO de 

Produtos e no atendimento aos mercados nacionais prioritários Apoiar a 

comercialização dos produtos turísticos de Belo Horizonte; 

 Inserir os roteiros turísticos e ofertas (PO Produtos) nos canais de distribuição dos 

mercados. 

 

Etapas de execução: 

As representações ou agentes nos mercados, mesmo quando técnicos da Belotur, devem 

concentrar-se na execução das seguintes tarefas: 

1. Estruturar um modelo de representação com base nos recursos atualmente disponíveis; 

2. Estabelecer os processos administrativos necessários para a contratação de 

empresa ou consultor especializado, se necessário; 

3. Treinamento dos profissionais, caso o trabalho seja realizado por terceiros, visando a 

integração, alinhamento do discurso e do foco estratégico da Belotur, da Prefeitura 

de Belo Horizonte para venda do destino e dos roteiros e ofertas; 

4. Elaboração de agendas semestrais por mercado; 

5. Apresentação multimídia comercial do turismo de Belo Horizonte, conforme A.53; 

6. Definição de meta de empresas a serem visitadas, sendo que no primeiro ano este 

trabalho pode iniciar-se por um grupo pequeno de 20 a 10 empresas por mercado 

emissor prioritário; 

7. Agendamento de visitas; 

8. Monitorar os eventos do setor para agendamento de reuniões, a realização das 
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apresentações de vendas e/ou contatos para o agendamento de visitas às empresas; 

9. Realizar as visitas in loco aos operadores para apresentação e divulgação do destino 

e de seus produtos; 

10. Articular a participação dessas empresas nas ações promocionais desenvolvidas 

pela Belotur, conforme A.91 e A.92; 

11. Elaborar de relatórios específicos de atividades, com resultados das metas de 

visitas, agenda, e/ou outros encaminhamentos; 

12. Manter atualizado o mailing de contatos de cada um dos mercados. 

Observação: 

Após o período 2015-2016 deve-se estudar a viabilidade de realizar a ação junto aos 

mercados internacionais. Neste caso, será importante realizar o trabalho em parceria com o 

MTur/Embratur, SETES e outros destinos do entorno, e com o setor privado, apresentando 

propostas de roteiros combinados.  

Mercados e públicos-alvo: 

 Trade dos mercados (operadores e agentes de viagem); 

 Todos os mercados. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 COMTUR – Conselho Municipal de Turismo. 

Recursos financeiros necessários: 

R$120.000,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Elaboração de agenda; 

 Execução de agenda. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Melhoria da imagem da Belotur como liderança do turismo de Belo Horizonte e 

entorno, conforme pesquisa A.74; 

 Aumento das ofertas de Belo Horizonte incluídas nas prateleiras nos mercados, 

conforme A.74; 

 Aumento do uso turístico da cidade por parte do turista, conforme A.75; 

 Aumento do número de turistas dos mercados prioritários, conforme A.71. 

Prazo: 

2015 - 2016 
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P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

S.13 SUBPROGRAMA TRADE 

PJ.32 Atenção ao trade de lazer 

A91. Viagens de familiarização 

Descrição: 

Realização de viagens de familiarização para operadores de viagens dos mercados 

prioritários. 

 

Objetivos:  

 Apoiar a comercialização dos produtos turísticos de Belo Horizonte; 

 Inserir os roteiros turísticos e ofertas (PO Produtos) nos canais de distribuição dos 

mercados. 

 

Etapas de execução: 

Profissionais do trade turístico serão convidados a viver a experiência de visitar Belo 

Horizonte para conhecer tanto os produtos disponíveis para comercialização (roteiros, rotas 

e ofertas), quanto os serviços e equipamentos turísticos que a cidade oferece. 

Este tipo de ação já é implantada pela Belotur. Porém a ideia é dar um caráter muito mais 

ativo do que reativo à ação, ou seja, executando-a sob uma nova perspectiva. 

Inicialmente a estratégia contemplará principalmente o trade dos mercados “emissores-

foco”, dentro dos mercados nacionais selecionados. Devem ser prioritariamente convidadas 

as empresas mobilizadas previamente por meio das ações de boletins e de contatos 

personalizados. Posteriormente poderá avançar para novos grupos de empresas e para os 

mercados internacionais, firmando-se parcerias com MTur/Embratur, SETES e outros 

destinos do entorno, e com o setor privado, apresentando propostas de roteiros 

combinados. 

A ação deverá ser executada nas seguintes etapas: 

1. Planejamento anual. Deve considerar a elaboração da agenda anual das viagens 

pretendidos, em função da escolha e seleção estratégica de roteiros e ofertas, dos 

mercados-alvo dentre os prioritários e finalmente das empresas que serão 

convidadas. A definição “do que” e “pra quem” poderá ainda subsidiar-se do histórico 

do trabalho e das demandas do trade, mas principalmente deverá convergir com o 

portfólio de produtos e mercados. O planejamento ainda deve observar o calendário 

de viagens programado pelo Ministério do Turismo e pela EMBRATUR. 
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2. Organização dos programas de viagens e mobilização de profissionais convidados. A 

realização das viagens para operadoras requer a colaboração das empresas do 

setor turístico local, cujo aporte deve ser estabelecido previamente. Devem ocorrer 

em períodos de baixa temporada para favorecer os prestadores de serviços locais, 

salvo quando acontecem em datas comemorativas ou eventos especiais.  

3. Preparação do pré-viagem. Os profissionais convidados receberão antecipadamente 

um kit de material promocional contendo informações pertinentes aos produtos que 

serão contemplados no roteiro e sobre a viagem, bem como a agenda de atividades 

e empresas que serão visitadas. Deverá ser solicitado que as empresas parceiras 

enviem os seus materiais promocionais para que estes possam compor o kit. 

4. Realização das viagens: Além das atividades preestabelecidas no roteiro, a 

programação deverá contemplar visita aos hotéis e restaurantes, museus, centros de 

informação e outros serviços pertinentes para que os profissionais possam avaliar a 

oferta local de serviços e infraestrutura para futuros negócios. Ainda no destino, os 

participantes devem responder a um questionário acerca de suas impressões sobre 

os produtos e serviços visitados, sobre a ação da Belotur, bem como intenções de 

comercialização. 

5. Relacionamento no pós-viagem. Tanto as empresas selecionadas como os parceiros 

e colaboradores deverão receber uma carta oficial de agradecimento. Além da carta, 

após 6 meses, deverão receber um questionário para que seja avaliada a 

comercialização do roteiro visitado, facilidades e dificuldades de comercialização. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Trade dos mercados (operadores e agentes de viagem) 

 Mercado nacional 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio);  

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 120.000,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Viagens realizadas por mercado emissor prioritário; 

 Rotas, roteiros e ofertas de Belo Horizonte visitadas; 

 Avaliação executada 
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Indicadores de resultados da ação: 

 Melhoria da imagem da Belotur como liderança do turismo de Belo Horizonte e 

entorno, conforme pesquisa A.74 

 Aumento das ofertas de Belo Horizonte incluídas nas prateleiras nos mercados, 

conforme A.74 

 Aumento do uso turístico da cidade por parte do turista, conforme A.75 

 Aumento do número de turistas dos mercados prioritários, conforme A.71 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

S.13 SUBPROGRAMA TRADE 

PJ.32 Atenção ao trade de lazer 

A92. Participação em feiras e eventos do segmento 

Descrição: 

Participação da Belotur e do setor turístico de Belo Horizonte em eventos profissionais como 

fóruns, workshops e feiras. Estes eventos são excelentes oportunidades para obter novos 

contatos ou consolidar os já existentes junto aos canais intermediários (agentes e 

operadores emissivos), e também um meio de comunicação para reafirmar e manter seu 

posicionamento no mercado turístico nacional, ou inserir a cidade no mercado internacional. 

  
Objetivos:  

 Reforçar a imagem e o posicionamento de Belo Horizonte; 

 Ofertar os principais produtos de Belo Horizonte; 

 Lançar as rotas, roteiros e ofertas turísticas de Belo Horizonte; 

 Manter e reforçar o relacionamento com o trade; 

 Ampliar e atualizar o mailing de contatos para as demais ações. 

 

Etapas de execução: 

O relacionamento do destino com seus públicos é vital para a permanência do mesmo 

nas prateleiras de ofertas do trade emissivo. Esta ação já é historicamente é executada pela 

Belotur, seja por meio da participação exclusiva ou cooperada com a SETES. 

Os eventos deverão ser selecionados de acordo com a agenda anual de promoção da 

Belotur, bem como definir estratégias de participação nos mesmos, tendo em vista que cada 

participação deve conectar-se a outras ações promocionais junto ao trade. Portanto, 

poderão ser momentos para o lançamento de roteiros, ferramentas de comunicação, ampliar 

e renovar o mailing de contatos, realizar ou participar de workshops de vendas, rodadas de 

negócios, e apresentar resultados.  

São etapas de execução desta ação: 

1. Planejamento da agenda anual de participação em eventos do setor; 

2. Definição do formato de participação (cooperada ou não) em cada um dos eventos 

do calendário; 

3. Encaminhamento dos procedimentos administrativos necessários para viabilizar a 

participação, tais como: 
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a. Compra do espaço em conjunto com o turismo do Estado de Minas Gerais; 

b. Montagem do stand conforme A.56. 

4. Agendamentos prévios com o trade; 

5. Presença e participação nos eventos e realização da agenda comercial prevista; 

6. Pós-evento: avaliação da participação tendo em vista as estratégias estabelecidas 

para o evento. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Trade dos mercados (operadores e agentes de viagem); 

 Todos os mercados. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 720.000,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Participação nas feiras dos mercados prioritários. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Aumento da comercialização dos roteiros, rotas e ofertas de Belo Horizonte, 

conforme A.74. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

S.14 SUBPROGRAMA IMPRENSA 

PJ.33 Relacionamento com a imprensa consumidor 

A93. Envio periódico de sugestões de pauta (press releases)  

Descrição: 

Realização de um trabalho de assessoria de imprensa junto aos veículos consumidor 

baseado no envio periódico de sugestões de pautas e press releases sobre a oferta turística 

de lazer de Belo Horizonte. 

 

Objetivos:  

 Fomentar a publicação de reportagens sobre o turismo de Belo Horizonte e seus 

produtos turísticos (ofertas e roteiros); 

 Contribuir para a consolidação da imagem e do posicionamento de Belo Horizonte 

perante os consumidores potenciais; 

 Apoiar a comercialização das ofertas de Belo Horizonte (roteiros e rotas, serviços). 

 

Etapas de execução: 

Apesar de estar direcionada aos veículos de imprensa, esta ação objetiva utilizar este canal 

para mobilizar e informar o consumidor final potencial. Esta ação implica, portanto, na 

implantação de duas vertentes de comunicação: 

 A comunicação global a medida que se atinge os veículos de massa, de grande 

circulação nacional e/ou internacional; 

 A comunicação PUSH a medida que se atinge veículos de circulação restrita a 

mercados geográficos e especializados específicos. 

No período 2015-2016, o envio de press releases tem como proposta prioritária a 

divulgação de produtos de lazer de Belo Horizonte e do próprio destino. Neste caso, as 

pautas devem estar relacionadas aos roteiros, rotas e ofertas da cidade, bem como a 

apresentação da cidade sobre aspectos que fortaleçam a nova identidade. 

Aspectos que devem ser considerados: 

 Mailing: A seleção e cadastro de veículos e profissionais é o fator imprescindível para o 

sucesso e eficácia da ação. A Belotur poderá ou não contratar empresa específica de 

assessoria de imprensa para a implantação da ação. Ou poderá ser implantada no 

próprio contexto da Belotur ou da ASCOM, desde que se diferencie a assessoria de 

comunicação institucional (sobre a Belotur) e comercial (promoção do destino); 



 

 1547 

 

 Periodicidade: Uma vez definida a periodicidade de envio de pautas, estes intervalos 

deverão ser mantidos até o final do cronograma. Sugere-se que sejam mensais. 

Entretanto devem vir acompanhado de contatos personalizados junto aos veículos e 

jornalistas com maior propensão de gerar matérias; 

 Formato: Deve ter formato digital, seguindo o projeto gráfico estabelecido na ação de 

templates. Deve ter sempre um título de impacto (com referência ao tema da pauta e ao 

assunto específico), um texto resumido em destaque, o texto principal, o texto 

complementar de dicas/informações úteis quando pertinente, as informações de contato; 

 Monitoramento: Deve-se prever o monitoramento periódico de envios e publicação 

de matérias, bem como da ampliação do mailing de contatos. 

 

As etapas de execução desta ação são: 

1. Planejamento: seleção de veículos e pautas que queremos, conforme estratégias de 

produtos e mercados; 

2. Criação de mailing de contatos. Assim como atualização, ampliação e 

monitoramento permanentes; 

3. Elaboração do projeto com a definição das especificidades de periodicidade, formato, 

etc.; 

4. Avaliação dos recursos técnicos e humanos para execução da ação. 

Estabelecimento de processos administrativos necessários para a contratação de 

empresa ou consultor/jornalista especializado, se necessário; 

5. Implantação da ação, com trabalho contínuo de: definição antecipada das pautas, 

produção de conteúdos, preparação e envio de press releases, contatos 

personalizados por telefone; 

6. Monitoramento da distribuição e da publicação de matérias. 

 

Inicialmente sugere-se que a ação seja implantada apenas no mercado nacional e estadual. 

Após 2016 deve-se avaliar a relevância de estender esta ação para os mercados e 

empresas internacionais, considerando-se que a atenção a este público deve gerar 

conteúdos mais direcionados, em termos de pautas e idioma. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Imprensa; 

 Todos os mercados. 

Atores envolvidos: 

 ASCOM (Responsável);  

 Todas as diretoria da Belotur (Apoio). 
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Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros, apenas econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur.  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Mailing de imprensa profissional nos mercados prioritários 

 Mailing de imprensa nos mercados segmentados 

 Roteiros, rotas, eventos e ofertas de Belo Horizonte “em pauta” 

Indicadores de resultados da ação: 

 Press releases enviados X matérias publicadas 

 Matérias publicadas nos mercados prioritários 

 Roteiros, rotas, eventos e iniciativas inovadoras publicadas nos mercados prioritários 

 Presença do posicionamento da cidade – Belo Horizonte, Capital da Inovação – nas 

matérias publicadas. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

S.14 SUBPROGRAMA IMPRENSA 

PJ.33 Relacionamento com a imprensa consumidor 

A.94. Viagens reportagem (press trips) 

Descrição: 

Realização de viagens de familiarização para os veículos de imprensa consumidor e/ou 

profissionais da área. 

 

Objetivos:  

 Fomentar a publicação de reportagens sobre o turismo de Belo Horizonte e seus 

produtos turísticos (ofertas e roteiros); 

 Contribuir para a consolidação da imagem e do posicionamento de Belo Horizonte 

perante os consumidores potenciais; 

 Apoiar a comercialização dos produtos turísticos de Belo Horizonte. 

 

Etapas de execução: 

Em continuidade as ações de press release, nesta ação profissionais da imprensa 

consumidor serão convidados a viver a experiência de visitar Belo Horizonte para conhecer 

os roteiros, rotas e ofertas. 

Este tipo de ação já é implantada pela Belotur. Porém a ideia é dar um caráter muito mais 

ativo do que reativo à ação, ou seja, executando-a sob uma nova perspectiva. 

Inicialmente a estratégia contemplará principalmente o trade dos mercados prioritários, 

dentro dos mercados nacionais selecionados. Devem ser prioritariamente convidadas as 

empresas mobilizadas previamente por meio das ações de boletins e de contatos 

personalizados. Posteriormente poderá avançar para novos grupos de empresas e para os 

mercados internacionais, firmando-se parcerias com MTur/Embratur, SETES e outros 

destinos do entorno, e com com o setor privado, apresentando propostas de roteiros 

combinados. 

A ação deverá ser executada nas seguintes etapas: 

1. Agenda anual de press trips. Deve considerar a elaboração da agenda anual das 

viagens pretendidos, em função da escolha e seleção estratégica de roteiros e 

ofertas, dos mercados-alvo dentre os prioritários e finalmente dos veículos ou 

jornalistas que serão convidadas. A definição “do que” e “pra quem” poderá ainda 

subsidiar-se do histórico do trabalho e das demandas da imprensa, mas 

principalmente deverá convergir com o portfólio de produtos e mercados e os 
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segmentos e produtos prioritários. O planejamento ainda deve observar o calendário 

de viagens programado pelo Ministério do Turismo e pela EMBRATUR. 

2. Organização dos programas de viagens de familiarização e a mobilização dos 

profissionais que serão convidados a participar. A realização dessas viagens para 

jornalistas requer a colaboração e apoio das empresas do setor turístico local, cujo 

aporte deve ser estabelecido previamente (disponibilização de hospedagem, 

alimentação, guias, etc.). Sugere-se que as viagens  ocorram em períodos de baixa 

temporada para favorecer os prestadores de serviços locais, salvo quando 

acontecem em datas comemorativas ou eventos especiais e, portanto, não são 

flexíveis em relação ao período que devem ser realizadas.  

3. Preparação do pré-viagem. Os profissionais convidados receberão antecipadamente 

um kit de material promocional contendo informações pertinentes aos produtos que 

serão contemplados no roteiro e sobre a viagem, bem como a agenda de atividades; 

4. Realização das viagens, conforme roteiro previsto. Além das atividades 

preestabelecidas no roteiro, a programação poderá contemplar visita a hotéis e 

restaurantes, centros de informação e outros serviços e equipamentos pertinentes; 

5. Relacionamento no pós-viagem. Os veículos e jornalistas, assim como os parceiros e 

colaboradores deverão receber uma carta oficial de agradecimento. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Imprensa 

 Mercado Nacional 

Atores envolvidos: 

 ASCOM (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 240.000,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Viagens de jornalistas dos mercados prioritários e dos mercados segmentados 

 Roteiros e rotas visitados 

Indicadores de resultados da ação: 

 Participantes dos press trips X matérias publicadas 

 Matérias publicadas pelos jornalistas participantes nos mercados prioritários 

 Roteiros e rotas publicados nos mercados prioritários 
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 Presença do posicionamento da cidade – Belo Horizonte, Capital da Inovação – nas 

matérias publicadas. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

S.14 SUBPROGRAMA IMPRENSA 

PJ.34 Relacionamento com a imprensa profissional 

A95. Envio periódico de sugestões de pauta (press releases) para a imprensa  

Descrição: 

Realização de um trabalho de assessoria de imprensa junto aos veículos de imprensa 

dirigidos ao trade turístico de lazer e de eventos, baseado no envio periódico de sugestões 

de pautas e press releases sobre o turismo de Belo Horizonte, as atuações da Belotur, a 

oferta turística para lazer e, especialmente, para eventos. 

 

Objetivos:  

 Fomentar a publicação de reportagens sobre o turismo de Belo Horizonte voltadas 

para profissionais do setor; 

 Contribuir para a consolidação da imagem e do posicionamento de Belo Horizonte 

perante o trade dos mercados e especialmente perante o trade de eventos; 

 Fortalecer a imagem institucional da Belotur nos mercados. 

 

Etapas de execução: 

No período 2015-2016, o envio de press releases tem como proposta prioritária a divulgação 

das seguintes pautas: 

 Divulgação da oferta para o turismo de eventos; 

 Divulgação do destino, pautada na nova proposta de identidade e posicionamento, e 

no seu conjunto de ofertas; 

 Divulgação das ações da Belotur bem como de dados e resultados do turismo de 

Belo Horizonte. 

 

Aspectos que devem ser considerados: 

 Mailing: A seleção e cadastro de veículos e profissionais é o fator imprescindível 

para o sucesso e eficácia da ação. A Belotur poderá ou não contratar empresa 

específica de assessoria de imprensa para a implantação da ação. Ou poderá ser 

implantada no próprio contexto da Belotur ou da ASCOM, desde que se diferencie a 

assessoria de comunicação institucional (sobre a Belotur) e comercial (promoção do 

destino); 

 Periodicidade: Uma vez definida a periodicidade de envio de pautas, estes intervalos 
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deverão ser mantidos até o final do cronograma. Sugere-se que sejam mensais. 

Entretanto deve vir acompanhado de contatos personalizados junto aos veículos e 

jornalistas com maior propensão para gerar matérias; 

 Formato: Deve ter formato digital, seguindo o projeto gráfico estabelecido na ação de 

templates. Deve ter sempre um título de impacto (com referência ao tema da pauta e 

ao assunto específico), um texto resumido em destaque, o texto principal, o texto 

complementar de dicas/informações úteis quando pertinente, as informações de 

contato;  

 Monitoramento: Deve-se prever o monitoramento periódico de envios e publicação 

de matérias, bem como da ampliação do mailing de contatos. 

 

As etapas de execução desta ação são: 

1. Planejamento: seleção de veículos e pautas que queremos, conforme estratégias de 

produtos e mercados; 

2. Criação de mailing de contatos. Assim como atualização, ampliação e 

monitoramento permanentes; 

3. Elaboração do projeto com a definição das especificidades de periodicidade, formato, 

etc.; 

4. Avaliação dos recursos técnicos e humanos para execução da ação. 

Estabelecimento de processos administrativos necessários para a contratação de 

empresa ou consultor/jornalista especializado, se necessário; 

5. Implantação da ação, com trabalho contínuo de: definição antecipada das pautas, 

produção de conteúdos, preparação e envio de press releases, contatos 

personalizados por telefone; 

6. Monitoramento da distribuição e da publicação de matérias. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Imprensa profissional (trade); 

 Mercado Nacional; 

 Mercado Internacional. 

Atores envolvidos: 

 ASCOM (Responsável); 

 Todas as diretorias da Belotur (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros, apenas econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur.  



 

1554  

 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Mailing de imprensa profissional 

 Banco de releases 

Indicadores de resultados da ação: 

 Press releases enviados X matérias publicadas 

 Clipping de matérias publicadas 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

S.14 SUBPROGRAMA IMPRENSA 

PJ.34 Relacionamento com a imprensa profissional 

A.96. Viagens de reportagem para a imprensa trade de turismo e de eventos 

Descrição: 

Realização de viagens de familiarização para os veículos de imprensa trade, especialmente 

da área de eventos. 

 

Objetivos:  

 Fomentar a publicação de reportagens sobre a oferta de turismo de eventos de Belo 

Horizonte; 

 Contribuir para a consolidação da imagem e do posicionamento de Belo Horizonte 

perante o mercado especializado de eventos; 

 Apoiar a captação de eventos para a cidade. 

 

Etapas de execução: 

Em continuidade as ações de press release, nesta ação profissionais da imprensa 

profissional, nacional e internacional, especializada no setor de eventos, serão convidados a 

visitar Belo Horizonte para conhecer os equipamentos e estruturas específicas, visitar 

empresas locais prestadoras de  serviços e, de forma complementar, conhecer os roteiros, 

rotas e ofertas de lazer que podem ser agregados, conforme roteiro de visitas A.36 e A.37 

Este tipo de ação já é implantada pela Belotur. Porém a ideia é dar um caráter muito mais 

ativo do que reativo à ação, ou seja, executando-a sob uma nova perspectiva. Devem ser 

prioritariamente convidadas as empresas mobilizadas previamente por meio das ações de 

boletins e de contatos personalizados. O atendimento dos profissionais estrangeiros 

deverão ocorrer em parceria com MTur/Embratur, SETES e, quando pertinente, outros 

destinos do entorno e com o setor privado. 

A ação deverá ser executada nas seguintes etapas: 

1. Agenda anual de press trips. Deve considerar a elaboração da agenda anual das viagens 

pretendidos, em função da escolha dos veículos e profissionais que serão convidados, do 

mercado nacional e do mercado internacional. O planejamento ainda deve observar o 

calendário de viagens programado pelo Ministério do Turismo e pela EMBRATUR; 

2. Organização dos programas de viagens e mobilização de profissionais convidados. A 

realização das viagens para os profissionais de imprensa requer a colaboração das 
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empresas do setor turístico local, cujo aporte deve ser estabelecido previamente. Devem 

ocorrer em períodos de baixa temporada para favorecer os prestadores de serviços locais;  

3. Preparação do pré-viagem. Os profissionais convidados receberão antecipadamente 

um kit de material promocional contendo informações pertinentes aos equipamentos, 

atrativos e empresas que serão contemplados no roteiro e sobre a viagem, bem 

como a agenda de atividades. Deverá ser solicitado que as empresas parceiras 

enviem os seus materiais promocionais para que estes possam compor o kit; 

4. Realização das viagens, conforme roteiro previsto; 

5. Relacionamento no pós-viagem. Tanto os veículos e jornalistas participantes como 

os parceiros e colaboradores deverão receber uma carta oficial de agradecimento. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Imprensa profissional especializada; 

 Mercado Internacional; 

 Mercado Nacional. 

Atores envolvidos: 

 ASCOM (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

R$126.000,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Viagens de jornalistas dos mercados prioritários; 

 Viagens de jornalistas dos mercados segmentados; 

 Roteiros, rotas, eventos e outras ofertas visitadas. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Participantes dos press trips X matérias publicadas; 

 Matérias publicadas pelos jornalistas participantes nos segmentos prioritários; 

 Roteiros e rotas publicados nos mercados prioritários; 

 Presença do posicionamento da cidade – Belo Horizonte, Capital da Inovação – nas 

matérias publicadas. 

Prazo: 

2015 

2016 
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3.4 Orientações para a implementação do P6. Programa de Comunicação 

Institucional 

 

 

O P.6 - Programa de Comunicação Institucional foi incluído para 

enfatizar a pró-atividade da Belotur para a liderança do turismo, tendo como foco a 

comunicação e o relacionamento junto aos atores que serão fundamentais para dar 

respaldo e consistência à implementação do Plano de Ações Estratégicas: o trade 

belo-horizontino e investidores e parceiros do turismo (atuais e potenciais).   

Divide-se, portanto, em dois subprogramas:  

 S.15 - Subprograma Trade Belo-Horizontino, constitui-se dos 

projetos de comunicação e relacionamento junto aos profissionais, 

empresas e entidades do setor turístico da cidade; 

 S.16 - Subprograma Investidores e Parceiros do Turismo, propõe 

projetos de comunicação dirigidos ao fortalecimento da imagem do 

turismo perante os públicos de interesse, bem como a captação de 

parcerias e investimentos para a implementação das ações de 

marketing. 
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P.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

S.15 - SUBPROGRAMA TRADE BELO-HORIZONTINO 

PJ.35  
Fortalecimento do 
Programa de Turismo 
de Negócios e 
Eventos  

A97. Contatos personalizados junto aos 
profissionais e entidades de classe do 
setor (apresentação do Programa de 
Turismo de Negócios e Eventos) 

DRPT DRPD  

A98. Boletins periódicos para o trade 
de N&E 

ASCOM DRPT 

A99. BH Inova: Ciclos de palestras e 
workshops para inovação no setor de 
N&E  

DRPT  DROE 

PJ.36  
BH Receptiva  

A100. Reuniões setoriais para o 
levantamento e encaminhamento de 
demandas específicas 

DRPT DRPD 

A101. “Blitz do Conhecimento” DRPT DRMK; DRPD 

A102. Rede BH de atrativos turísticos / 
Voucher único (MinasPass) 

DRPT 
DRMK; DRPD; 

DROE 

PJ.37  
Seminários Plano de 
Ações Estratégicas 
de Marketing  

A103. Seminários de mobilização do 
trade belo-horizontino para 
apresentação dos resultados e do 
cronograma anual de ações 

PRESI TODAS 

A104. Apresentação do Plano nas 
universidades e escolas técnicas de 
turismo 

PRESI DRMK 

S.16 - SUBPROGRAMA DE INVESTIDORES E PARCEIROS DO TURISMO 

PJ.38  
Apresentações 
executivas do Plano 
de Ações Estratégias 
de Marketing  

A105. Agenda de reuniões 
personalizadas para apresentação do 
Plano nas demais secretarias e 
instituições públicas municipais, para 
empresários e executivos do setor 
turístico, Secretaria do Estado 
(SETES), etc. 

PRESI DRMK; DRPD 

PJ.39  
Captação de 
recursos, apoio e 
parcerias  

A106. Comercialização de anúncios 
para o Guia Turístico de Belo Horizonte DRMK   

A107. Mapeamento de oportunidades 
de captação de recursos, apoio e 
parcerias. 

DRMK; DRPD TODAS 

A108. Contatos personalizados junto à 
parceiros potenciais. DRMK; DRPD TODAS 
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3.4.1 FICHAS TÉCNICAS DAS AÇÕES DO P6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

 

 

P.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

S.15 - SUBPROGRAMA TRADE BELO-HORIZONTINO 

 PJ 35 - Fortalecimento do Programa de Turismo de Negócios e Eventos 

 A97. Contatos personalizados junto aos profissionais e entidades de classe do setor 

Descrição: 

 Realização de contatos periódicos com os principais parceiros do Programa de Turismo de 

Negócios e Eventos. 

 

Objetivos:  

 Fortalecer o programa em rede e garantir sua implementação a longo prazo. 

 

Etapas de execução: 

1. Listagem dos principais parceiros e de agenda periódica de contatos; 

2. Elaboração de material de subsídio (Power point); 

3. Agendamentos e realização de reuniões. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Trade belo-horizontino. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 BHC&VB; 

 ABIH; 

 ABEOC; 

 ABRASEL; 

 SETES/MG; 

 ABAV/MG; 

 Fecomércio; 

 SEBRAE; 

 COMTUR.. 
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Recursos financeiros necessários: 

 Não existe necessidade de recursos financeiros da Belotur para essa ação, apenas 

econômicos. 

Fonte de Recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Participação das empresas nos processos de captação; 

 Envolvimento das entidades e empresas no processo de planejamento de captação 

e promoção de eventos. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Realização de reuniões; 

 Envolvimento das entidades e empresas no programa; 

 Número de ações conjuntas realizadas; 

 Número de eventos captados e promovidos; 

 Ranking de BH na ICCA. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

S.15 - SUBPROGRAMA TRADE BELO-HORIZONTINO 

 PJ 35 – Fortalecimento do Programa de Turismo de Negócios e Eventos 

 A98 – Boletins periódicos para o trade de N&E 

Descrição: 

Elaboração e divulgação de Boletim Informativo mensal em forma de email-marketing para 

entidades e parceiros públicos e privados sobre o trabalho na área de negócios e eventos. 

 

Objetivos:  

Compartilhar informações, gerar conhecimento, relacionamento e novos negócios no 

segmento. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Criação de formato e planejamento anual dos Boletins; 

2. Definição de conteúdo mensal; 

3. Os primeiros boletins devem tratar da transição realizada no Programa de Turismo 

de Negócios e Eventos, explicitar seu trabalho, a política de captação e todas as 

ações previstas para o Programa. Sugere-se um primeiro ciclo de boletins para 

compartilhar o conteúdo de forma simples e objetiva; 

4. Preparação e divulgação dos boletins ou email marketings (criar nome vinculado do 

Programa de Turismo de Negócios e Eventos. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Parceiros públicos e privados do trabalho de N&E 

Atores envolvidos: 

 ASCOM (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio);  

 SETES / MG. 

Recursos financeiros necessários: 

Somente para a criação de formato do Boletim, que poderá ser o mesmo sempre, trocando 

apenas títulos e conteúdo. 

Fontes de recurso: 

  Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Qualidade e atualidade do conteúdo; 
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 Periodicidade das edições. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Número de Boletins divulgados; 

 Participação dos parceiros públicos e privados com conteúdo; 

 Multiplicação do conteúdo por meio das entidades para envio a seus associados. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

S.15 - SUBPROGRAMA TRADE BELO-HORIZONTINO 

 PJ 35 – Fortalecimento do Programa de Turismo de Negócios e Eventos 

A.99: BH Inova: Ciclo de palestras e workshops para inovação no setor de N&E 

Descrição: 

Realização de agenda anual de palestras e workshops para conhecer melhor o segmento 

de eventos, as tendências do setor e contribuir para a inovação das ações internas e 

externas de N&E. 

 

Objetivos:  

 Trazer novos ingredientes e ações ao trabalho do segmento e gerar relacionamento com 

os parceiros públicos e privados, conhecer novas práticas nacionais e internacionais. 

 Envolver os empresários locais no desenvolvimento do setor. 

 Transformar o Grupo de Eventos que já é existente num mecanismo constante de 

interação, distribuição de responsabilidades e compartilhamento de informações sobre o 

setor de eventos. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Definição de agenda mínima anual de 4 eventos locais, 2 nacionais e 1 

internacional; 

2. Definição de parceiros para cada conjunto de eventos; 

3. Preparação e divulgação da agenda anual; 

4. Acompanhamento da participação e avaliação dos participantes de acordo com a 

abrangência de cada evento; 

5. Proposição de novas ações para BH fruto dos resultados das ações realizadas; 

6. Definição das principais lideranças empresariais para participar do projeto; 

7. Avaliação do Grupo de Eventos sobre essa ação, de forma a aprová-la e 

transformá-la em uma ferramenta de inovação e debate do Grupo já existentes;  

8. Convidar os produtores de eventos aprovados no Edital de Eventos da Belotur para 

participar do Grupo.  

Mercados e públicos-alvo: 

 Parceiros públicos e privados locais 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio); 
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 SETES/MG; 

 SEBRAE; 

 FECOMÉRCIO; 

 Empresas privadas locais e nacionais; 

 EMBRATUR; 

 BHC&VB; 

 ICCA – International Congress & Convention Association; 

 COMTUR. 

Recursos financeiros necessários: 

 R$ 150.000,00 

Fontes de recurso: 

 Belotur; 

 SEBRAE; 

 SETES/MG; 

 EMBRATUR (Edital). 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Preparação da proposta e reunião com parceiros diretos; 

 Divulgação da agenda; 

 Nível de interesse das empresas locais do segmento, principalmente espaços para 

eventos, hotéis e organizadores de eventos; 

 Tipo de evento em âmbito nacional e internacional selecionado. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Número e qualidade dos eventos realizados; 

 Nível e qualidade da participação das empresas locais; 

 Número de eventos internacionais visitados e empresas locais participantes; 

 Novas ações de captação implementadas à partir do debate e resultados dos 

eventos. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

S.15 - SUBPROGRAMA TRADE BELO-HORIZONTINO 

PJ.36 - BH Receptiva 

A100. Reuniões setoriais para o levantamento e encaminhamento de demandas 

específicas do Turismo  

Descrição: 

Reuniões setoriais junto ao trade belo-horizontino e demais instituições e atores para o 

levantamento e encaminhamento de demandas especificas que afetam direta ou 

indiretamente o turismo na cidade, mas que não competem exclusivamente ao setor. 

Recomenda-se o estabelecimento de prioridades de pautas considerando a melhoria dos 

produtos prioritários (de acordo com as recomendações das fichas de produtos) e para a 

minimização de problemáticas com maior ponderação / percepção negativa por parte dos 

turistas atuais e do trade. 

 

Objetivos:  

 Articular ações para melhor operacionalização para os produtos do destino; 

 Dar encaminhamento às demandas do trade turístico local. 

 

Etapas de execução: 

1. Levantamento de demandas junto aos parceiros do trade local, para definir as 

pautas; 

2. Definição dos responsáveis pela gestão das demandas;  

3. Articulação de soluções viáveis para geração de reuniões produtivas; 

4. Realização das reuniões com exposição de problema X solução e encaminhamento 

compartilhado entre todos os presentes; 

5. Monitoramente das soluções definidas; 

6. Informação do status de cada encaminhamento nas reuniões subsequentes.  

Mercados e públicos-alvo: 

 Trade belo-horizontino; 

 Imprensa local. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 COMTUR. 
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Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros, apenas econômicos. 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Realização de reuniões; 

 Parceiros de áreas afim do turismo integrados ao planejamento. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Melhorias necessárias X melhorias implementadas. 

Prazo: 

2016 
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P.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

S.15 - SUBPROGRAMA TRADE BELO-HORIZONTINO 

PJ. 36 BH Receptiva 

A101. “Blitz do conhecimento”  

Descrição: 

As Blitz do Conhecimento são ciclos de palestras segmentadas dirigidas à atualização e 

ampliação do conhecimento de diversos profissionais envolvidos na operação turística, que 

já são implementadas pela DRPT. 

Esta ação propõe a ampliação da “blitz do conhecimento” para fomentar a inovação na 

cadeia produtiva do turismo em Belo Horizonte, especialmente da oferta de atividades e 

vivências culturais disponíveis ao turista. Para tanto, recomenda-se estabelecer uma 

programação de eventos para difusão de conteúdos técnicos, referências nacionais e 

internacionais e de melhores práticas para  gestores de atrativos e agências de receptivo. 

 

Objetivos:  

 Fomentar a dinamização dos atrativos e produtos turísticos culturais da cidade; 

 Fomentar a diversificação e ampliação da oferta cultural;  

 Melhorar o valor intrínseco e a concentração de oferta dos produtos de Belo 

Horizonte e, por consequencia, as possibilidades de atividades e experiências no 

destino; 

 Incrementar e fomentar conhecimento técnico dirigido à melhoria dos serviços e 

atrações turísticas.  

 

Etapas de execução: 

1. Definição de uma periodicidade para a realização das atividades. Sugere-se que seja 

feito um evento a cada três meses pelo menos, gerando ciclos de quatro atividades 

ao ano; 

2. Mapeamento e seleção anual dos temas que deverão ser abordados tendo em vista 

as principais lacunas da oferta da cidade (em observação às fichas de produto, 

análise da situação atual e demandas setoriais); 

3. Pesquisa de melhores práticas, experiências e profissionais que sejam de referência 

ou destaque no cenário nacional, estadual e até mesmo na própria cidade, 

valorizando assim as boas iniciativas, para tratar os temas selecionados;  

4. Organização do evento, contato com profissionais que conduzirão a atividade, 

seleção e mobilização de convidados. Recomenda-se que haja sempre um rodízio o 
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variação de perfis de profissionais, experiências e formatos para o evento, podendo 

ser uma palestra, um workshop, uma oficina, uma vivência, uma visita técnica, etc.; 

5. Monitoramento de presenças/adesões por parte dos públicos-alvo; 

6. Pesquisa de opinião com os participantes, durante o evento. 

 

Observação: A avaliação de resultados da ação poderá ser feita por meio de conversas e 

entrevistas de opinião interna com os participantes, após pelo menos 6 meses, afim de se 

avaliar a implementação de melhorias e inovações.   

Mercados e públicos-alvo: 

Trade belo-horizontino 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 ABAV;  

 AGTURB;  

 SETES / MG;  

 UFMG;  

 ABIH; 

 COMTUR. 

Recursos financeiros necessários: 

R$60.000,00 

Fontes de recurso: 

 Belotur; 

 SEBRAE; 

 Ministério do Turismo. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Realização dos eventos (workshops e blitz); 

 Abordagem dos produtos prioritários. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Aumento das atividades ofertadas pelo trade local, no contexto dos produtos 

prioritários. 

Prazo: 

2015 
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P.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

S.15 - SUBPROGRAMA TRADE BELO-HORIZONTINO 

PJ.36 BH Receptiva 

A102. Rede BH de atrativos turísticos / Voucher único (MinasPass)130 

Descrição: 

Fomentar a ampliação da rede de atrativos participantes do programa, e incluir os roteiros, 

rotas e ofertas de Belo Horizonte, conforme Plano Operacional de Produtos. 

 

Objetivos:  

 Fomentar a comercialização “auto guiada” dos roteiros e rotas, por meio de um 

sistema já estruturado; 

 Garantir a continuidade do MinasPass. 

 

Etapas de execução: 

1. Mapear os locais atuais de venda do MinasPass; 

2. Articular com o trade local que ainda não venda, para que comercialize o voucher; 

3. Articular com a ProMinas, atual gestora do MinasPass a inclusão dos roteiros, rotas 

e ofertas de Belo Horizonte; 

4. Monitorar a venda e o uso do MinasPass; 

5. Estimular a participação dos produtores de eventos por meio da inserção de 

pontuação extra para os eventos credenciados no Programa Minas Pass ou na Rede 

de Atrativos (Voucher único) no Edital de Eventos da Belotur.  

Mercados e públicos-alvo: 

 Parceiros institucionais; 

 Trade belo-horizontino; 

 Turista na cidade (público consumidor do MinasPass). 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 Diretoria de Operações e Eventos Turísticos (Apoio); 

 COMTUR. 

                                            
130

 A consulta ao site do MinasPass em 3 de setembro de 2014 resultou no site fora do ar, por determinação da legislação 

eleitoral. Caso o MinasPass seja extinto, a Belotur deverá, não apenas rever esta ação, mas reestruturá-lo com os mesmos ou 
outros parceiros. 
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Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros, apenas econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Aumento dos pontos de venda do MinasPass; 

 Inclusão dos roteiros, rotas e ofertas de Belo Horizonte no MinasPass. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Sustentabilidade do MinasPass; 

 Uso, pelo turista, dos roteiros, rotas e ofertas de Belo Horizonte no MinasPass. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

S.15 - SUBPROGRAMA TRADE BELO-HORIZONTINO 

PJ.37 Seminários Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

A103. Seminários de mobilização do trade belo-horizontino para apresentação dos 

resultados e do cronograma anual de ações 

Descrição: 

Realização anual de apresentação dos resultados e indicadores do turismo da cidade e/ou 

para o alinhamento das estratégias mercadológicas do cronograma de ações da Belotur  

para os profissionais da cadeia produtiva do turismo. 

 

Objetivos:  

 Alinhar objetivos, expectativas e pautas da cadeia produtiva; 

 Fortalecer a imagem de liderança técnica e institucional da Belotur frente ao setor 

público em geral e ao trade turístico. 

 

Etapas de execução: 

1. Propor para o trade parceiro das ações uma periodicidade de apresentações, 

sugerindo a realização concomitante com eventos de maior abrangência geográfica, 

tais como o Salão Mineiro de Turismo; 

2. Definição do formato para o evento, data e local; 

3. Organização do evento; 

4. Elaboração de mailing, garantindo que a seleção de convidados inclua também 

outros setores da economia local, do setor público e dos municípios do entorno que 

tem participação nos roteiros, rotas e oferta de Belo Horizonte; 

5. Produção de convite que destaque os parceiros que permitiram a obtenção dos 

resultados que serão apresentados; 

6. Envio de convites com antecedência para garantia de agenda dos convidados; 

7. Esforço cooperado da equipe da Belotur para a confirmação de presença dos 

formadores de opinião e parceiros estratégicos; 

8. Preparação de conteúdo técnico para apresentação profissional, conforme A76; 

9. Distribuição do Informe de Resultados, conforme A77; 

10.  Realização do evento em local simbólico da cidade, teatro, museu ou restaurante. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Trade local; 

 Imprensa local. 
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Atores envolvidos: 

 Presidência (Responsável); 

 Todas as diretoria da Belotur (Apoio); 

 COMTUR. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 25.000,00 

Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Realização da apresentação. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Melhoria da imagem da Belotur na imprensa especializada;  

 Presença da Belotur na imprensa local; 

 Opinião do trade local, conforme A.73 e A.74. 

Prazo: 

2015 
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P.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

S.15 - SUBPROGRAMA TRADE BELO-HORIZONTINO 

PJ.37 Seminários Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

A104. Apresentação do Plano nas universidades e escolas técnicas de turismo 

Descrição: 

Palestras para a apresentação do Plano de Marketing nas instituições de ensino superior e 

técnico, para cursos de turismo, marketing e demais áreas afins, conforme demanda. 

 

Objetivos:  

 Fortalecer a imagem de liderança técnica e institucional da Belotur perante o setor; 

 Estreitar as relações com as universidades e escolas técnicas de turismo; 

 Formar novos públicos para as áreas de planejamento estratégico na área pública; 

 Formar novos públicos para as áreas de marketing do turismo na área pública; 

 Gerar e divulgar oportunidades e as diretrizes para o desenvolvimento e promoção 

do destino. 

 

Etapas de execução: 

1. Elaboração e organização de conteúdo padrão; 

2. Preparação de profissionais do corpo técnico da Belotur para realização da atividade; 

3. Realização de agendamentos pró-ativos inicias em cursos que sejam referência no 

setor de turismo e administração pública para gerar demandas futuras; 

4. Realizar uma rodada de palestras nas universidades e escolas durante um 

determinado período, para ajustar tanto o conteúdo, como os profissionais internos; 

5. Recebimento de demandas, seleção e gestão da agenda para atendimento de 

demandas; 

6. Atendimento às demandas de palestras. 

Mercados e públicos-alvo: 

Parceiros institucionais: Academia 

Atores envolvidos: 

 Presidência (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 COMTUR. 

Recursos financeiros necessários: 

Não serão necessários recursos financeiros, apenas econômicos. 



 

1574  

 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Número de palestras solicitadas; 

Indicadores de resultados da ação: 

 Crescimento do número de palestras solicitadas por semestre; 

 Ambitos técnico e geográfico das palestras solicitadas; 

 Presença da Belotur na imprensa local. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

S.16 - SUBPROGRAMA DE INVESTIDORES E PARCEIROS DO TURISMO 

PJ.38 Apresentações executivas do Plano de Ações Estratégias de Marketing 

A105. Apresentação do Plano para públicos focados 

Descrição: 

Realização de reuniões executivas para apresentação do Plano de Marketing à potenciais 

parceiros, capacitados a tomada de decisão, nas demais secretarias e instituições públicas 

municipais, para empresários e executivos do setor turístico, Secretaria do Estado (SETES), 

municípios do entorno, SEBRAE, Ministério do Turismo, Instituições de Ensino, possíveis 

patrocinadores. 

 

Objetivos:  

 Mobilizar apoio e parcerias financeiras para a implementação do Plano de Marketing; 

 Fortalecer a imagem de liderança técnica e institucional da Belotur na gestão do 

turismo da cidade e do seu entorno. 

 

Etapas de execução: 

1. Organização de conteúdo padrão, que deve ser mais sintético, com as principais 

diretrizes estratégicas e operacionais; 

2. Definição de projetos a serem priorizados para apoio e parceria financeira, conforme 

PJ.39 – Captação de Recursos, Apoio e Parcerias, A.106, A.107, A.108; 

3. Definição de modelo de PPP – parceria público – privada; 

4. Planejamento da agenda, prevendo que deva ser realizado prioritariamente: 

a. Apresentação para o Prefeito; 

b. Apresentação para o Secretário Estadual de Turismo e Esportes, e 

Subsecretários; 

c. Apresentação para o Presidente da Fundação Municipal de Cultura; 

d. Apresentação para os prefeitos do entorno; 

5. Definição de equipe para liderança das reuniões, conforme A.108; 

6. Definição de meta financeira por período; 

7. Implementação da agenda. 

Mercados e públicos-alvo: 

Parceiros institucionais 
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Atores envolvidos: 

 Presidência (Responsável); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 Diretoria de Marketing (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros, apenas econômicos, tais como disponibilidade da 

equipe, diárias de viagens e passagens aéreas. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Realização de apresentações. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Projetos encaminhados; 

 Recursos captados. 

Prazo: 

Início imediato 

2015 

2016 
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P.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

S.16 - SUBPROGRAMA DE INVESTIDORES E PARCEIROS DO TURISMO 

PJ.39 Captação de recursos, apoio e parcerias 

A.106. Comercialização de anúncios para o Guia Turístico de Belo Horizonte 

Descrição: 

Comercializar anúncios para o Guia Turístico de Belo Horizonte. 

 

Objetivos:  

 Manter a sustentabilidade financeira do guia; 

 Melhorar a qualidade dos anúncios, em consonância com a nova imagem do turismo 

de Belo Horizonte; 

 Melhorar a qualidade dos anunciantes, em consonância com a liderança técnica e 

institucional da Belotur. 

 

Etapas de execução: 

1. Listar os anunciantes atuais e verificar a coerência entre os produtos anunciados e a 

imagem da Belotur; 

2. Sugerir aos anunciantes inovar na sua comunicação, conforme o novo 

posicionamento Belo Horizonte – Capital da Inovação e a reformulação do guia nas 

ações A.52 e A.54; 

3. Prospectar novos anunciantes que reforcem o posicionamento Belo Horizonte – 

Capital da Inovação; 

4. Estabelecer uma meta entre comercialização para os “atuais” e “novos” anunciantes; 

5. Monitorar a distribuição e uso do Guia pelo turista para fortalecer os argumentos de 

comercialização; 

6. Melhorar a distribuição do guia, caso seja necessário; 

Mercados e públicos-alvo: 

 Trade local; 

 Parceiros investidores em outros projetos, conforme A.108 

Atores envolvidos: 

Diretoria de Marketing (Responsável) 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros, apenas econômicos. 

Fontes de recurso: 
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Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Agenda de atividades; 

 Número de anúncios. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Estatísticas de anunciantes: número de novos anunciantes, incremento percentual; 

 Recursos captados por guia 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

S.16 - SUBPROGRAMA DE INVESTIDORES E PARCEIROS DO TURISMO 

PJ.39 Captação de recursos, apoio e parcerias 

A107. Mapeamento de oportunidades de captação de recursos, apoio e parcerias. 

A108. Contatos personalizados junto à parceiros potenciais. 

Descrição: 

Mapeamento de oportunidades para captação de recursos, apoios e parcerias que 

viabilizem a implementação das estratégias e ações do Plano de Marketing, assim como a 

realização de contatos personalizados junto aos parceiros potenciais visando a 

apresentação das propostas, discussão das condições de parceria e formalização das 

mesmas. 

 

Objetivos:  

 Captar recursos, solicitar apoios e parcerias necessárias à implementação das ações 

do Plano de Marketing; 

 Estabelecer critérios para a avaliação das solicitações de apoio e parcerias 

demandadas. 

 

Etapas de execução: 

1. A cada ano do período, no momento de planejamento das ações anuais da Belotur, 

deve ser feito um mapeamento de possíveis oportunidades de parcerias e de 

captação de recursos, considerado as ações que serão implementadas ao ano e as 

possíveis fontes estabelecidas na Etapa 4; 

2. Assim como a avaliação das solicitações recebidas, devem estar pautadas nas 

prioridades de produtos e segmentos, assim como no fortalecimento das estratégias 

de identidade e posicionamento estabelecidas pelo Plano; 

3. Deve ser feito um estudo das condições de parceria e contrapartidas viáveis; 

4. Na sequência, o agendamento de reuniões iniciais de apresentação das propostas, 

bem como das condições de apoio ou parceria junto às potenciais fontes, conforme 

A.108; 

5. Formalização das parcerias, convênios, etc., quando pertinente. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Parceiros institucionais; 

 Trade belo-horizontino. 
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Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável):  

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Responsável); 

 Todas as diretoria da Belotur (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros, apenas econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Oportunidades definidas; 

 Agenda elaborada. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Projetos apresentados; 

 Recursos captados. 

Prazo: 

2015  

2016 
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3.5 Orientações para a implementação do P7. Programa de Sensibilização para 

o Turismo 

 

 

O P.7 - Programa de Sensibilização para o Turismo que foi proposto 

pelo Plano Horizonte foi resgatado e adaptado ao que a Belotur já vem 

desenvolvendo nesse sentido. Busca, em suma, melhorar a percepção da população 

sobre a atividade do turismo, assim como estimular o sentimento de pertencimento e 

de orgulho da cidade sob este viés. Este trabalho é a base para refinar um dos 

principais ativos turísticos do destino: a hospitalidade.  

Seus subprogramas estão orientados à implantação de projetos de 

comunicação e sensibilização que gerem conhecimentos básicos sobre o turismo e 

um maior esclarecimento dos fenômenos associados à atividade turística, bem como 

conhecimento dos atrativos, produtos e da infraestrutura turística, na população 

geral e em grupos específicos da sociedade, especialmente o público infantil. São 

eles: 

 S.17 - Subprograma Comunidade, que propõe um projeto de 

comunicação e mobilização massiva da população, o PJ.40 

Campanha de Sensibilização, por meio de campanha de publicidade 

e implementação de um programa de incentivo à visitação aos 

atrativos turísticos da cidade; 

 S.18 - Subprograma Grupos Especiais, que propõe projeto de 

sensibilização dirigido à grupos específicos da população, com 

característica de ser multiplicadores “informais” de informação. O 

PJ.41 Sensibilização de Multiplicadores de Informação, prevê 

ações dirigidas: ao público infantil da rede pública de educação, 

multiplicadores em seus próprios núcleos familiares; e aos prestadores 

de serviços que atendem diretamente ou prestam informações ao 

turista durante sua estadia na cidade. 

 

A implementação de ambos os subprogramas e respectivos projetos e 

ações depende da parceria com outras instituições públicas municipais, cabendo à 

Belotur a idealização da proposta, a articulação junto às demais instituições e, por 

fim, a interlocução com o setor turístico, quando necessário. A aproximação e 
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interlocução com estes parceiros poderá iniciar-se por meio da implementação do 

P.6 Programa de Comunicação Institucional, especialmente das ações: A.105 

Agenda de Reuniões Personalizadas; A.107 Mapeamento de Oportunidades para a 

captação de recursos, apoio e parcerias; A.108 Contatos personalizados junto à 

parceiros potenciais. 

 

P.7 PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

S.17 SUBPROGRAMA COMUNIDADE 

PJ.40  
Campanha de 
Sensibilização  

A109. Campanha de Sensibilização “BH 
com orgulho” 

DRMK ASCOM; DRPT 

A110. Sistema de benefícios para a 
população belo-horizontina e turistas 

DRPT DRMK 

S.18 SUBPROGRAMA GRUPOS ESPECIAIS 

PJ.41  
Sensibilização de 
multiplicadores de 
informação  

A111. Arte-educação nos museus e 
atrativos turísticos: incentivo ao 
atendimento de grupos pedagógicos da 
rede pública 

DRMK DRPD; DRPT 

A112. BH pra você: incentivo a visitação 
de atrativos, para recepcionistas de hotel, 
atendentes dos CATs, taxistas e policiais. 

DRPT DRMK 
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3.5.1 FICHAS TÉCNICAS DAS AÇÕES DO P7. PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO 

PARA O TURISMO 

 

 

P.7 PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO 

S.17 SUBPROGRAMA COMUNIDADE 

PJ.40 Campanha de Sensibilização 

A109. Campanha de Sensibilização “BH com orgulho” 

Descrição: 

Criação da Campanha “BH com orgulho” direcionada à comunidade. 

 

Objetivos:  

 Sensibilizar a população belo-horizontina sobre o turismo; 

 Gerar orgulho do cidadão e valorização da cidade, dos atrativos e de suas 

potencialidades para atividade; 

 Fazer com que a população se sinta parte do processo de promoção do destino; 

 Tornar os belo-horizontinos “embaixadores” do destino e promotores dos diferenciais 

de sua cidade. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Desenvolvimento conceitual e operacional da campanha: peças, plano de mídia e 

período de campanha. Recomenda-se em um primeiro momento a utilização de 

abordagens “Você Sabia”, com os seguintes conteúdos: os principais 

produtos/atrativos e segmentos turísticos da cidade, ressaltando aspectos únicos e o 

caráter inovador dos mesmos; os números e resultados do turismo de Belo 

Horizonte, dando visibilidade à cidade como um importante destino nacional; 

2. Desenvolvimento de proposta interativa por meio de canal digital específico Tumblr131 

e criação de Instamissions. 

Recomenda-se a criação de TUMBLR “BH com orgulho” e “BH com o orgulho” onde os 

usuários poderão enviar suas fotos de orgulho por BH, direcionado por propostas temáticas. 

A ideia em ambos os casos é gerar sentimento de pertencimento com fotos de atrativos, 

comidas, bandas, arte, bares, pessoas, trazendo um sentimento agregado ao destino 

                                            
131 O Tumblr é uma plataforma de blogging que permite aos usuários publicarem textos, imagens, 

vídeo, links, citações, áudio e "diálogos", a maioria dos posts feitos no Tumblr são textos curtos. 
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mesmo sem necessariamente promover o conteúdo turístico específico nestas plataformas.  

3. Lançamento da campanha com evento público e mídia local. 

Mercados e públicos-alvo: 

 População; 

 Nenhum mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 ASCOM (Apoio);  

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 730.000,00 (A109 + A110) 

Fontes de recurso: 

 Belotur; 

 Prefeitura de Belo Horizonte. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Portfólio de peças; 

 Plano de mídia e veiculação. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Estatísticas quantitativas e qualitativas de engajamento nos canais digitais da 

campanha; 

 Avaliação qualitativa sobre a repercussão da campanha nos canais diretos de 

comunicação institucional da Belotur e da Prefeitura. 

Prazo: 

2016 
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P.7 - PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO 

S.17 SUBPROGRAMA COMUNIDADE 

PJ.40 Campanha de Sensibilização 

A110. Sistema de benefícios para a população belo-horizontina (turista na minha cidade) 

Descrição: 

Implantação de um sistema de desconto e benefícios exclusivos para a população belo-

horizontina, que estimule a visitação aos principais atrativos turísticos da cidade e o 

conhecimento dos roteiros e ofertas turísticas. 

 

Objetivos:  

 Fomentar valores de pertencimento, orgulho cidadão e hospitalidade; 

 Fazer do belo-horizontino um agente de informação e divulgação da cidade e seus 

produtos turísticos. 

 

Etapas de execução: 

1. Definição do modelo de operacionalização do sistema que poderá ocorrer em dois 

formatos, a serem estudados pela Belotur e pela Prefeitura de Belo Horizonte, junto 

a seus parceiros: 

 Aos moldes do Minas Pass, ou seja, de um passaporte único, porém como preços 

mais acessíveis para a população de Belo Horizonte; 

 Ao modelo do Programa Carioquinha existente no Rio de Janeiro, considerando um 

portfólio de benefícios e descontos aplicável em períodos determinados durante o ano. 

Independente do modelo operacional escolhido, a ação deve prezar por três aspectos 

fundamentais: 

 Facilitação do acesso da população aos atrativos e serviços turísticos de Belo Horizonte 

(extensível ao entorno, conforme parcerias firmadas), a preços mais baixos do que o 

praticado normalmente ao turista, permitidos por descontos ou programações especiais, 

a serem definidas em parcerias com os gestores e empresários. Poderão entrar na lista: 

atrativos de entrada paga em Belo Horizonte e entorno, hotéis, passeios e atividades 

recreativas e esportivas, ônibus turístico, restaurantes, oficinas de teatro/dança/música, 

tarifas especiais para espetáculos e shows de grupos locais, etc. Mesmo se a percepção 

de benefício por parte da população for pontual, restrita a períodos específicos, deve 

estar clara e ser indubitável. 

 Adoção de procedimento rígido e criterioso para identificação do público-alvo, sendo 

naturais de belo horizonte ou com residência fixa na cidade, situação que deve ser 
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comprovada mediante documentos. 

2. Definição do nome e do conceito visual para divulgação do programa, em 

consonância à Campanha “BH com Orgulho”; 

3. Captação de parceiros e cadastro de atrações e benefícios que serão 

disponibilizados; 

4. Implantação e dinamização de plataformas de comunicação e relacionamento. 

Devem-se prever plataformas digitais de comunicação, associadas ao site da Belotur 

(hotsite ou blog), perfis próprios nas redes sociais (facebook, instagran, etc.) e ações 

de redes sociais (definição de uma hashtag para o projeto, concursos e promoções 

para a ampliação de likes e compartilhamentos), etc; 

5. Informação e divulgação à população por meio de canais e materiais dirigidos. 

Mercados e públicos-alvo: 

 População; 

 Nenhum mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 Prefeitura de Belo Horizonte; 

 Trade belo-horizontino e gestores dos produtos turísticos; 

 COMTUR. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 730.000,00 (A109 + A110) 

Fontes de recurso: 

 Belotur; 

 Prefeitura de Belo Horizonte. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Relatório da ação: detalhamento do modelo, cronograma de ações, etc; 

 Portfólio de benefícios. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Estatísticas de parcerias; 

 Estatísticas de usuários; 

 Estatísticas quantitativas e qualitativas de engajamento nos canais digitais do projeto; 

 Avaliação qualitativa sobre a repercussão da campanha nos canais diretos de 

comunicação institucional da Belotur e da Prefeitura. 

Prazo: 

2016 
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P.7 - PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO 

S.18 SUBPROGRAMA GRUPOS ESPECIAIS 

PJ.41 Sensibilização de multiplicadores de informação 

A111. Arte-educação nos museus e atrativos turísticos: incentivo ao atendimento de 

grupos pedagógicos da rede pública 

Descrição: 

Articulação junto a parceiros para implementação de programa de visitas pedagógicas em 

museus, atrativos naturais e culturais  de Belo Horizonte.  

 

Objetivos:  

 Ampliar e diversificar as possibilidades de interpretação e de atividades para uso dos 

atrativos turísticos no destino com ênfase em propostas de conteúdo educacional e 

lúdico; 

 Sensibilizar multiplicadores de informação sobre o patrimônio turístico da cidade, 

neste caso, o público infanto-juvenil que tende a ser multiplicador junto aos núcleos 

familiares; 

 Favorecer a percepção e o conhecimento pela população do patrimônio turístico da 

cidade e incentivar sua valorização e conservação; 

 Gerar orgulho cidadão, especialmente do público infanto-juvenil. 

 

Etapas de execução: 

1. Criação da rede de atrativos do programa de turismo pedagógico: seleção, 

articulação e definição do sistema de gestão; 

2. Implementação de piloto; 

3. Desenvolvimento de conteúdos, atividades, materiais e formação dos monitores; 

4. Operacionalização do programa: divulgação e atendimento dos grupos; 

5. Avaliação e ajustes para ampliação do programa; 

6.  Controle permanente da implementação da ação. 

Mercados e públicos-alvo: 

 População; 

 Nenhum mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável);  

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio);  

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Secretaria Municipal de Educação;  
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 Fundação Municipal de Cultura; 

 Instituições de Ensino Superior. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 56.300,00 (Piloto) 

Fontes de recurso: 

 Belotur; 

 Prefeitura de Belo Horizonte; 

 Secretaria Municipal de Educação. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Relatório da ação: detalhamento do modelo, cronograma de ações, agendas, etc; 

 Materiais de subsídio; 

 Programação. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Estatísticas de parcerias; 

 Estatísticas de usuários; 

 Avaliação qualitativa junto aos parceiros e escolas; 

 Avaliação qualitativa sobre a repercussão da campanha nos canais diretos de 

comunicação institucional da Belotur e da Prefeitura e na mídia. 

Prazo: 

2016 
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P.7 - PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO 

S.18 SUBPROGRAMA GRUPOS ESPECIAIS 

PJ.41 Sensibilização de multiplicadores de informação 

A112. BH pra você: incentivo a visitação de atrativos, para recepcionistas de hotel, 

atendentes dos CATs, taxistas e policiais, dentre outros. 

Descrição: 

Implementação de ações sistemáticas de incentivo à visitação dos principais atrativos 

turísticos da cidade, para profissionais que atendem diretamente e/ou prestam informações 

aos turistas, dentre eles: atendentes dos CATs, recepcionistas de hotéis, taxistas e policiais. 

 

Objetivos:  

 Gerar informação sobre as possibilidades de passeios e atrativos que podem ser 

indicados aos turistas; 

 Promover conhecimento e vivência que despertem o orgulho dos profissionais nos 

grupos de interesse.  

 

Etapas de execução: 

A execução desta ação deve ocorrer por meio do programa já existente “BH pra você”, com 

a incorporação de ações de incentivo junto aos públicos de interesse identificados. 

1. Definição do modelo do Programa;  

2. Articulação com empresários, entidades de classe, instituições públicas municipais e 

gestores dos equipamentos para sua viabilização; 

3. Implantação e dinamização de plataformas de comunicação e relacionamento; 

4. Informação e divulgação à população por meio de canais e materiais dirigidos. 

Mercados e públicos-alvo: 

 População; 

 Nenhum mercado. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio);  

 BHC&VB; 

 Trade belo-horizontino; 

 Parceiros institucionais; 

 COMTUR. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 75.000,00 
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Fontes de recurso: 

Belotur  

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Relatório da ação: detalhamento do modelo, agenda e cronograma de 

implementação. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Estatísticas de parcerias; 

 Estatísticas de usuários; 

 Estatísticas quantitativas e qualitativas de engajamento nos canais digitais do 

projeto; 

 Pesquisa de opinião interna. 

Prazo: 

2015 - 2016 
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3.6 Orientações para a implementação do programa de reserva conjuntural 

 

 

O P.8 - Programa Reserva Conjuntural constitui-se de uma reserva de 

recurso para atuação em situações de crise, que necessitam de uma resposta rápida 

junto aos mercados; ou, ao contrário, em situações de oportunidade, que devem ser 

aproveitadas para ampliar o alcance do turismo de Belo Horizonte em mercados e 

contextos pontuais, sem, porém comprometer a consecução das ações e objetivos 

definidos no Plano. Deve ser estruturado um plano de atuação (subprograma, 

projetos e ações) customizado em cada caso. 

No período previsto deste planejamento, o evento excepcional Jogos 

Olímpicos Rio 2016 configura-se como a principal situação de oportunidade para 

Belo Horizonte. Observa-se que nem todas as situações de oportunidade podem ser 

previstas e planejadas com esta antecedência, entretanto, quanto antes for 

planejado e estruturado o programa de atuações, maiores as chances de gerar o 

melhor aproveitamento possível das situações mapeadas. 

Conforme o surgimento de novas situações entre 2015-2016, deve-se 

estruturar novas versões do Programa, com estruturas próprias de Subprogramas, 

Projetos e Ações, customizadas ao modelo de atuação necessária em cada caso. 

 

 

3.6.1 ORIENTAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO P8.1 BELO HORIZONTE, SUB 

SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 

 

 

O P8.1. Programa “Belo Horizonte, Sub sede dos Jogos Olímpicos 

Rio 2016” prevê projetos e ações para serem implantadas antes e durante o evento, 

dirigidas para aproveitar a visibilidade que os Jogos Olímpicos pode gerar para a 

cidade e favorecendo em especial o posicionamento do destino no mercado 

internacional de eventos, especificamente para o nicho de eventos esportivos.  

Está estruturado em 4 subprogramas, sendo: 

 S.19 - Subprograma turista dos jogos que visa a promoção do 

turismo de Belo Horizonte para os turistas estrangeiros do evento, bem 
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como o apoio à parcela de turistas que irá ao destino para assistir aos 

jogos;  

 S.20 - Subprograma trade especializado orientado para a atenção e 

ao relacionamento pró-ativo junto aos profissionais que constituem o 

trade de eventos esportivos neste âmbito, ou seja, as delegações de 

esporte e os organizadores de eventos; 

 S.21 - Subprograma imprensa especializada, que visa a atenção e o 

relacionamento junto aos veículos de imprensa afins (esportiva e de 

eventos); 

 S.22 - Subprograma de comunicação institucional dirigida a 

comunicação da Belotur junto aos parceiros internos e externos 

envolvidos na realização do evento e na implementação das demais 

ações de fomento do turismo durante esta oportunidade. 

 

P.8.1 - RESERVA CONJUNTURAL 
BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

S.19 SUBPROGRAMA TURISTA DOS JOGOS 

PJ.42 Promoção 
cooperada ao turista 
internacional nos 
mercados (pré-
evento)  

A113. Participação nas ações 
promovidas pela Embratur nos 
mercados internacionais 

DRPT DRMK 

A114. Veiculação de anúncios 
cooperados nos mercados 
internacionais 

DRMK; ASCOM DRPT 

PJ.43 Promoção ao 
turista internacional 
no Brasil  

A115. Campanha e ações promocionais 
na cidade sede e nos aeroportos 
internacionais de SP e RJ. 

DRMK; ASCOM DRPT 

A116. Campanha e ações promocionais 
em BH, incluindo aeroporto.  

DRMK; ASCOM DRPT 

PJ.44 Informação ao 
turista dos Jogos 

A117. Materiais especiais DRMK; ASCOM DRPT 

A118. Postos móveis de informação 
turística 

DRPT   

A119. Estruturas especiais de 
sinalização e informação 

DRPD DRMK 

S.20 SUBPROGRAMA TRADE ESPECIALIZADO 

PJ.45 Atenção às 
comissões 
especializadas e 
delegações 
esportivas  

A120. Participação em eventos e 
reuniões especiais 

PRE DRPT; DRMK 

PJ.46 Atenção à A121. Prospecção de oportunidades DRPT DRMK  
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P.8.1 - RESERVA CONJUNTURAL 
BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

organizadores de 
eventos 
internacionais  

A122.Contatos personalizados DRPT  

A123. Famtours especiais DRPT  DRMK 

S.21 SUBPROGRAMA IMPRENSA ESPECIALIZADA 

PJ.47 Atenção à 
imprensa esportiva  

A124. Prospecção de oportunidades ASCOM DRPT; DRMK 

A125. Envio de press releases especiais ASCOM DRPT; DRMK 

A126. Presstrips especiais ASCOM DRPT; DRMK 

PJ.48 Atenção à 
imprensa de eventos  

A127. Prospecção de oportunidades ASCOM DRPT; DRMK 

A128. Envio de press releases especiais ASCOM DRPT; DRMK 

A129. Presstrips especiais ASCOM DRPT; DRMK 

S.22 SUBPROGRAMA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DIRIGIDA 

PJ.49 
Relacionamento com 
parceiros 
institucionais e 
comerciais  

A130. Participação em eventos e 
reuniões especiais 

PRE 
DRMK; DRPT; 

DRPD 

A131. Prospecção de oportunidades de 
parcerias comerciais 

PRE; DRMK DRPT; DRPD 

A132. Contatos personalizados PRE 
DRMK; DRPT; 

DRPD 

PJ.50 
Relacionamento com 
o trade local  

A133. Seminários e reuniões com trade DRPT TODAS 

A134. Mobilização de voluntários DRPT DRMK 
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3.6.2 FICHAS TÉCNICAS DAS AÇÕES DO P8.1 BELO HORIZONTE, SUB SEDE 

DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 

 

 

P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 

P8.1. BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016  

S.19 SUBPROGRAMA TURISTA DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016 

PJ.42 Promoção cooperada ao turista internacional nos mercados (pré-evento) 

A113. Participação nas ações promovidas pela EMBRATUR nos mercados 

internacionais 

Descrição: 

Belo Horizonte foi confirmada como sub-sede dos Jogos Olímpicos Rio2016 e sediará as 

partidas de futebol feminino e masculino. A cidade deverá promover-se na esteira do 

sucesso que foi a organização da Copa do Mundo de Futebol. Para iniciar este processo, 

deve participar como sub-sede nas ações de promoção dos Jogos Olímpicos Rio2016 a 

serem realizados pela EMBRATUR no exterior.  

 

Objetivos:  

 Aproveitar a oportunidade dos Jogos Olímpicos Rio2016 para promover Belo 

Horizonte como destino turístico 

 Aumentar o apelo do destino nos mercados internacionais 

 Promover o destino para que o visitante amplie sua estadia no período dos Jogos 

Olímpicos Rio2016. 

 Gerar maior visibilidade do destino e consolidar Belo Horizonte como destino turístico 

internacional.  

 

Etapas de execução da ação: 

1. Conhecer o calendário de ações da EMBRATUR para a promoção dos Jogos 

Olímpicos Rio2016 

2. Estabelecer parcerias com a EMBRATUR 

3. Criar identidade visual do turismo da cidade para o momento (sub-marca e slogan), 

em coerência com a identidade visual – o “Look dos Jogos” - já definido pelo Comitê 

Rio 2016, que fez estudos sobre a identidade do Brasil132. 

                                            
132

 A imagem é multicolorida, com predomínio do verde por ser a cor de destaque da bandeira nacional e lembrar 
as paisagens do Rio. Para sua realização, foram feitos estudos sobre a identidade do Brasil presente no Rio e 
nas outras cidades que sediarão o futebol: Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e Salvador. 
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4. Identificar produtos específicos a serem promovidos. Neste caso focar em cultura, 

BH e arredores; 

5. Elaborar e produzir material promocional focado nos Jogos Olímpicos Rio2016 que 

sediará e nos produtos do destino; 

6. Comparecer aos eventos da EMBRATUR no exterior (feiras, eventos de 

oportunidade, etc.) a fim de promover o destino BH como sub-sede. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Internacional; 

 Especializado em futebol. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável);  

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 EMBRATUR. 

Recursos financeiros necessários:133 

R$ 223.000,00 

Fontes de recurso: 

 Prefeitura de Belo Horizonte – áreas de relações internacionais e de esportes; 

 Belotur; 

 EMBRATUR. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Participação nos eventos definidos em conjunto com EMBRATUR 

 Material produzido 

Indicadores de resultados da ação: 

 Visibilidade do destino na imprensa dos mercados 

 Número de pacotes vendidos e reserva de hotéis pelo trade belo-horizontino 

Prazo: 

Início imediato 

2015 -  2016 

                                            
133

 Valores em R$ baseados no US$ de 1 de setembro de 2014 cotado a R$2,23. 
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P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 

P8.1. BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 

S.19 SUBPROGRAMA TURISTA DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016 

PJ.42 Promoção cooperada ao turista internacional nos mercados (pré-evento) 

A114. Veiculação de anúncios cooperados nos mercados internacionais 

Descrição: 

Firmar parcerias com o trade e/ou entidades e organizações para criação de anúncios 

cooperados com a oportunidade dos Jogos Olímpicos Rio2016. 

 

Objetivos: 

 Otimizar recursos;  

 Firmar parcerias sólidas com o trade e aumentar a oferta do destino em catálogos; 

 Aproveitar a oportunidade dos Jogos Olímpicos Rio2016 para dar visibilidade ao 

destino; 

 Captar fluxo turístico durante os Jogos Olímpicos Rio2016. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Identificar as entidades e empresas que têm relação com os Jogos Olímpicos 

Rio2016; 

2. Definir o conteúdo dos produtos a serem veiculados nos anúncios; 

3. Definir os mercados para veiculação, que serão aqueles onde a EMBRATUR fizer a 

promoção; 

4. Preparar briefing para agência de publicidade; 

5. Fechar os anúncios; 

6. Divulgar em conjunto e de forma complementar, com o Rio de Janeiro e demais sub-

sedes. 

Mercados e públicos-alvo: 

Internacional. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 ASCOM (Responsável);  

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 EMBRATUR; 
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 Governo do Rio de Janeiro/Prefeitura do Rio; 

 COI/RIO2016. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 628.000,00 

Fontes de recurso: 

 Prefeitura de Belo Horizonte – área de relações internacionais 

 Prefeitura de Belo Horizonte – área de esportes 

 Belotur 

 EMBRATUR 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Publicação dos anúncios 

Indicadores de resultados da ação: 

 Presença de Belo Horizonte nos catálogos dos cooperados 

 Visibilidade do destino na imprensa especializada em turismo 

 Pageviews quando o anuncio for digital  

Prazo: 

2015 

2016 
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P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 

P8.1. BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016  

S.19 SUBPROGRAMA TURISTA DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016 

PJ.43 Promoção ao Turista Internacional no Brasil 

A115. Campanha e ações promocionais nos aeroportos internacionais de SP e RJ. 

Descrição: 

Como os aeroportos de Guarulhos (SP) e Galeão (Rio de Janeiro) são os principais portões 

de entrada para os turistas internacionais no Brasil, BH criará campanha e Ações 

promocionais nestes aeroportos, incentivando o turista a também visitar o destino. 

 

Objetivos: 

 Aproveitar os principais portões de entrada de estrangeiros no Brasil para promover 

o destino; 

 Dar visibilidade ao destino durante os Jogos Olímpicos Rio2016 Rio2016; 

 Incentivar que o turista visite a cidade antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos 

Rio2016; 

 Aumentar o número de visitantes e entrada de divisas no destino e no estado; 

 Promover o destino como sub sede dos Jogos Olímpicos Rio2016. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Adequação da campanha da ação A114. para os formatos de publicidade de 

aeroporto; 

2. Veiculação da campanha nos aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Mercados e públicos-alvo: 

Internacional. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 ASCOM (Responsável);  

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Infraero/ANAC. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 270.000,00 

Fontes de recurso: 

 Belotur; 
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 Ministério do Turismo. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Publicidade em aeroportos veiculada; 

 Produtos promovidos nos aeroportos. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Número de visitantes na cidade durante os Jogos Olímpicos Rio2016; 

 Visibilidade da cidade na imprensa.  

Prazo: 

2016 
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P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 

P.8.1 - BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016 

S.19 SUBPROGRAMA TURISTA DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016 

PJ.43 Promoção ao Turista Internacional no Brasil 

A116. Campanha e ações promocionais de receptivo nos aeroportos de BH  

Descrição: 

Colocar o turismo da cidade presente nos aeroportos de Belo Horizonte com o mesmo mote 

da campanha dos aeroportos do Rio e São Paulo, recepcionando os turistas e apresentando 

o destino como sub sede. 

 

Objetivos: 

 Demonstrar a receptividade da população local.  

 Apresentar a cidade como sub sede dos Jogos Olímpicos Rio2016 Rio2016. 

 Aumentar o desejo de retorno ao destino pós-evento. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Identificação de todos os locais para veiculação da campanha nos aeroportos; 

2. Identificar os locais para instalação de ponto promocional nos aeroportos; 

3. Elaborar os anúncios, coerentes com A115.; 

4. Distribuir o material promocional informativo da cidade nos aeroportos. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Internacional  

 Nacional 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 ASCOM (Responsável);  

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Governo do Rio de Janeiro; 

 Prefeitura do Rio de Janeiro; 

 Infraero/ANAC; 

 Ministério do Turismo. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 227.000,00 
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Fontes de recurso: 

 Belotur 

 Ministério do Turismo 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Mídia veiculada nos aeroportos 

 Produtos promovidos 

 Número de turistas recebidos 

Indicadores de resultados da ação: 

 Aumento de visitantes aos produtos turísticos na cidade e no seu entorno, durante os 

Jogos Olímpicos Rio2016. 

Prazo: 

2016 
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P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 

P.8.1 - BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016  

S.19 SUBPROGRAMA TURISTA DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016 

PJ.44 Informação ao turista dos Jogos Olímpicos Rio2016 

A117. Materiais especiais 

Descrição: 

Criação de material impresso e digital para divulgação da cidade nas ações do S.19.  

 

Objetivos: 

 Criar material atrativo que demonstre todos os produtos relevantes para o público 

internacional;  

 Fazer com que o turista tenha informações para ter interesse em estar na cidade 

antes dos Jogos Olímpicos Rio2016 e permanecer depois dos mesmos; 

 Chamar a atenção da mídia internacional para o destino; 

 Incrementar o número de turistas durante os Jogos Olímpicos Rio2016 e aumentar o 

desejo de retorno ao destino.  

 

Etapas de execução da ação: 

1. Elaboração de briefing detalhado do material; 

2. Seleção de textos sobre Belo Horizonte; 

3. Seleção de imagens sobre Belo Horizonte; 

4. Definição do calendário dos Jogos em Belo Horizonte; 

5. Briefing com todos os envolvidos; 

6. Diagramação do material promocional com a identidade da campanha, conforme 

A.113.; 

7. Produção e distribuição do material. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Mercados internacional e nacional; 

 Consumidor final (turistas do evento). 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Marketing (Responsável); 

 ASCOM (Responsável);  

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 SETES/ MG; 
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 EMBRATUR; 

 Ministério do Turismo. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 142.000,00 

Fontes de recurso: 

 Prefeitura de Belo Horizonte: área de esportes; 

 Belotur; 

 Ministério do Turismo; 

 EMBRATUR. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Material publicado; 

 Produtos publicados; 

 Relatórios de materiais entregues por mercado. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Aumento de visitantes do destino durante os períodos pré, pós e durante os Jogos 

Olímpicos Rio2016; 

 Comercialização dos produtos pelo trade receptivo.  

Prazo: 

2016 
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P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 

P.8.1 - BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016.  

S.19 SUBPROGRAMA TURISTA DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016 

PJ.44 Informação ao turista dos Jogos Olímpicos Rio2016 

A118. Postos móveis de informação turística 

Descrição: 

Criação de postos móveis especiais para a informação turística, (além dos atuais CATs), 

para orientar os turistas durante os Jogos Olímpicos Rio2016 Rio 2016. 

 

Objetivos: 

 Entregar informação em tempo real ao turista durante os Jogos Olímpicos Rio2016; 

 Fazer com que o visitante conheça mais a cidade e seus atrativos durante sua 

estada; 

 Seduzir e encantar o visitante para que ele retorne ao destino; 

 Promover os produtos do entorno da cidade como agregados ao destino. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Definição do modelo de posto móvel: Segway ou Van, podendo ser definida uma 

combinação das duas alternativas; 

2. Definição dos locais onde os postos serão alocados:  

a. Pampulha (lado oposto ao atual) 

b. Complexo do Mineirão 

c. Afonso Pena (lado oposto ao atual) 

d. Praça da Estação 

e. Savassi 

3. Logística de atendimento e de reposição de material; 

4. Adaptação de identidade visual e formato dos postos móveis; 

5. Contratação de equipe fluente em vários idiomas; 

6. Treinamento da equipe para atendimento específico ao público alvo. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Mercados internacional e nacional; 

 Consumidor final (turistas do evento). 

Atores envolvidos: 

Diretoria de Promoção Turística (Responsável) 
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Recursos financeiros necessários: 

R$ 165.000,00 

Fontes de recurso: 

 Belotur; 

 Ministério do Turismo. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Distribuição de material; 

 Pesquisa do perfil do visitante; 

 Relatório das perguntas mais frequentes e pontos mais requisitados; 

 Nível de Satisfação do Turista.  

Indicadores de resultados da ação: 

 Aumento da visitação dos atrativos e produtos do destino durante o período dos 

Jogos Olímpicos Rio2016; 

 Aumento da visitação dos produtos do entorno. 

Prazo: 

2016 
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P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 

P.8.1 - BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016  

S.19 SUBPROGRAMA TURISTA DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016 

PJ.44 Informação ao turista dos Jogos Olímpicos Rio2016 

A119. Estruturas especiais de sinalização e informação 

Descrição: 

Implantar sinalização turística bilíngue, de forma a que a cidade esteja preparada para 

receber o público que o visitará durante os Jogos Olímpicos Rio2016. É essencial para 

orientar os turistas durante o período em que estarão na cidade, por meio da criação ou 

adequação de sinalização especial para os Jogos Olímpicos Rio2016. 

 

Objetivos: 

 Orientar os turistas de forma rápida e precisa por meio de sinalização bilíngue;  

 Orientar os profissionais que trabalharão na organização, cobertura de mídia e 

atletas no, pré-evento, durante o evento e no pós-evento; 

 Fazer com que o visitante conheça mais a cidade e seus atrativos durante sua 

estada; 

 Seduzir e encantar o visitante para que ele retorne ao destino. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Definição dos locais onde a sinalização será implantada; 

2. Definição do que será informado em cada um dos pontos a serem sinalizados; 

3. Definição de adequação da sinalização atual ou implantação de nova sinalização; 

4. Aprovação de identidade visual;  

5. Contratação de equipe; 

6. Implantação. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Mercados internacional e nacional; 

 Consumidor final (turistas do evento). 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 Ministério do Turismo. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 93.000,00 
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Fontes de recurso: 

 Prefeitura de Belo Horizonte – BH Trans; 

 Ministério do Turismo. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Acompanhamento da implantação; 

 Aprovação dos locais e produtos a serem sinalizados. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Aumento de visitação dos atrativos e produtos do destino durante o Período; 

 Aumento da visitação dos produtos do entorno; 

 Pesquisa de opinião sobre a cidade durante os Jogos Olímpicos Rio2016. 

Prazo: 

2016 
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 P.8 - PROGRAMA RESERVA CONJUNTURAL 

P.8.1 - BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016.  

 S20. - SUBPROGRAMA TRADE ESPECIALIZADO  

 PJ 45 Atenção às comissões especializadas e delegações esportivas 

 A120. – Participação em eventos e reuniões especiais 

Descrição: 

Participação em reuniões ou eventos que possam gerar apoio ou relacionamento direto 

com o setor de turismo, em especial de eventos que estejam relacionados aos Jogos 

Olímpicos Rio2016.  

 

Objetivos:  

Inserir o turismo nas ações e eventos ligados aos Jogos Olímpicos Rio2016 como 

oportunidade de promoção e relacionamento. Promover Belo Horizonte como cidade do 

futebol dos Jogos Olímpicos Rio2016, como sede do time do Reino Unido e também como 

sede qualificada para receber outros e futuros eventos nacionais e internacionais 

aproveitando-se a visibilidade do megaevento. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Contatos com os responsáveis pelas agendas relacionadas ao tema;  

2. Seleção dos eventos importantes para o turismo; 

3. Realização de reuniões com os responsáveis pelos eventos para inserção da 

Belotur; 

4. Definição do formato da presença da Belotur; 

5. Definição de agenda de trabalho para 2015 e 2016.  

Mercados e públicos-alvo: 

 Mercados Nacional e Internacional; 

 Trade especializado do evento Jogos Olímpicos. 

Atores envolvidos: 

 Presidência (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 BHC&VB; 

 Prefeitura de Belo Horizonte – área de esportes; 

 Prefeitura de Belo Horizonte – área de relações internacionais; 
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 SETES/MG; 

 Ministério do Turismo; 

 Ministério do Esporte; 

 Autoridade Pública Olímpica – APO. 

Recursos financeiros necessários: 

R$ 72.000,00 

Fontes de recurso: 

 Belotur;  

 Prefeitura de Belo Horizonte – área de esportes;  

 Prefeitura de Belo Horizonte – área de relações internacionais. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Definição de agenda; 

 Agenda executada; 

 Identificação de oportunidades futuras. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Interesse dos mercados de eventos esportivos pela cidade de BH gerado antes, 

durante e depois dos Jogos Olímpicos Rio2016; 

 Exposição na mídia internacional esportiva. 

Prazo: 

2015  

2016 
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P.8 - PROGRAMA RESERVA CONJUNTURAL 

P.8.1 - BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016  

 S20 - SUBPROGRAMA TRADE ESPECIALIZADO  

 PJ 46 Atenção aos organizadores de eventos internacionais 

 A121. Prospecção de Oportunidades 

 A122. Contatos personalizados 

 A123. Famtours especializados 

Descrição: 

Conjunto de ações para relacionamento e atenção especial aos organizadores de eventos 

internacionais para mostrar BH como sede de possíveis outros eventos esportivos, 

associativos, culturais e de outra natureza. 

 

Objetivos: 

Aproveitar a oportunidade dos Jogos Olímpicos Rio2016 para promover BH como sede de 

eventos internacionais e gerar relacionamento com empresas internacionais para a atração 

de eventos a BH. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Levantamento das empresas que organizam eventos internacionais de tema 

esportivo; 

2.  Levantamento das pessoas envolvidas diretamente na organização das 

delegações dos mercados alvo de BH para os Jogos Olímpicos Rio2016; 

3. Contato com esse mailing list para fornecimento de informações da cidade; 

4. Convite para visita a Belo Horizonte antes, durante e pós-evento; 

5. Definição de programa para a experiência dessas empresas, a fim de atender ao 

portfólio de produtos x mercados prioritários no segmento de eventos. 

Mercados e públicos-alvo: 

 Mercado internacional; 

 Trade especializado de eventos. 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 BHC&VB; 

 Prefeitura de Belo Horizonte: áreas de esportes e relações internacionais; 
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 SETES/MG; 

 Atores públicos e privados envolvidos no projeto BH Sub sede Rio 2016; 

 Ministério do Turismo; 

 EMBRATUR; 

 Ministério do Esporte; 

 Autoridade Pública Olímpica – APO. 

Recursos financeiros necessários: 

 R$90.000,00 

Fontes de recurso: 

 Belotur; 

 ABIH (hotelaria); 

 ABAV (receptivo); 

 Ministério do Turismo; 

 SETES/MG. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Adesão dos parceiros;  

 Definição das empresas a convidar para as ações; 

 Número de adesões de empresas internacionais. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Ações realizadas; 

 Pesquisa de opinião das empresas e pessoas em visita à cidade; 

 Agenda de eventos para captação. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 

P.8.1 - BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016 

S.19 SUBPROGRAMA IMPRENSA ESPECIALIZADA 

PJ.47 Atenção à imprensa esportiva 

A124. Prospecção de oportunidades 

A125. Envio de press releases especiais 

A126.Press trips especiais 

Descrição: 

A imprensa é um público que deve ser tratado de forma diferenciada pois é um dos 

principais influenciadores sobre o destino. Em razão do momento dos Jogos Olímpicos 

Rio2016, criar oportunidades de mídia para a cidade, com foco na imprensa especializada 

esportiva.  

 

Objetivos: 

 Difundir o destino BH na imprensa especializada como sub sede dos Jogos 

Olímpicos Rio2016; 

 Promover o destino e seus atributos e produtos como diferenciais dos Jogos 

Olímpicos Rio2016; 

 Aproveitar a oportunidade dos Jogos Olímpicos Rio2016 para reafirmar BH como 

destino de inovação no cenário internacional.  

 

Etapas de execução da ação: 

1. Mapeamento dos principais veículos internacionais que farão a cobertura dos Jogos 

Olímpicos Rio2016 (online e offline); 

2. Mapeamento dos principais jornalistas que farão a cobertura dos Jogos Olímpicos 

Rio2016; 

3. Parceria com o Rio de Janeiro e demais sub sedes para troca de oportunidades e 

press trips conjuntas; 

4. Criação de núcleo de conteúdo; 

5. Disponibilização de uma ferramenta de disparos; 

6. Envio de releases segmentados para a base de dados; 

7. Envio de avisos de pautas para base de dados; 

8. Envio de releases segmentados para a base de dados; 

9. Envio de avisos de pautas para base de dados; 

10. Envio de Convites oficiais para visitar a cidade; 
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11. Elaboração de roteiros de visita especiais para esportes e futebol; 

12. Realização de coletivas de imprensa.  

Mercados e públicos-alvo: 

 Mercados internacional e nacional; 

 Profissionais da imprensa esportiva; 

Atores envolvidos: 

 ASCOM (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio);  

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 Prefeitura de Belo Horizonte; 

 Prefeitura de Belo Horizonte: áreas de esportes e relações internacionais; 

 Prefeitura das cidades: São Paulo, Salvador e Brasília. 

Recursos financeiros necessários: 

R$127.000,00 

Fontes de recurso: 

 Belotur; 

 Ministério do Turismo; 

 EMBRATUR. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Parcerias realizadas; 

 Monitoramento dos contatos diários com veículos e jornalistas. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Aumento da visibilidade do destino nos veículos especializados; 

 Aumento de demandas de imprensa especializada; 

 Número de demandas respondidas; 

 Número de jornalistas e veículos contatados X matérias publicadas. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 

P.8.1 - BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016 

S.19 SUBPROGRAMA IMPRENSA ESPECIALIZADA 

PJ.48 Atenção à imprensa de eventos 

A127. Prospecção de oportunidades 

A128. Envio de press releases especiais 

A129. Press trips especiais 

Descrição: 

Em razão do momento dos Jogos Olímpicos Rio2016, criar oportunidades de mídia para a 

cidade focadas na imprensa especializada de eventos, o envio semanal de press releases 

especiais para esta imprensa especializada, bem como o realização de press trips 

direcionadas para os veículos que cobrem eventos.  

 

Objetivos da ação:  

 Difundir o destino BH na imprensa especializada de eventos como sub-sede dos 

Jogos Olímpicos Rio2016; 

 Promover o destino e seus atributos e produtos como diferenciais dos Jogos 

Olímpicos Rio2016; 

 Aproveitar a oportunidade dos Jogos Olímpicos Rio2016 para reafirmar BH como 

destino de inovação no cenário internacional;  

 Destacar BH como destino para receber megaeventos; 

 Impactar a imprensa especializada com material semanal sobre o destino; 

 Atrair mais eventos para a cidade; 

 Destacar-se no ranking ICCA de eventos. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Mapeamento dos principais veículos que cobrem eventos que farão a cobertura dos 

Jogos Olímpicos Rio2016 (online e offline); 

2. Mapeamento dos principais jornalistas que farão a cobertura dos Jogos Olímpicos 

Rio2016; 

3. Parceria com demais sub-sedes para troca de oportunidades e press trips conjuntas 

4. Criação de núcleo de conteúdo; 

5. Aquisição de ferramenta de disparos; 

6. Envio de releases segmentados para a base de dados; 
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7. Envio de avisos de pautas para base de dados; 

8. Envio de releases segmentados para a base de dados; 

9. Envio de avisos de pautas para base de dados; 

10. Envio de Convites oficiais para visitar a cidade; 

11. Realização de coletivas de imprensa.  

Mercados e públicos-alvo: 

 Mercados internacional e nacional; 

 Profissionais da imprensa de eventos. 

Atores envolvidos: 

 ASCOM  (Responsável); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio);  

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 BHC&VB; 

 EMBRATUR. 

Recursos financeiros necessários: 

R$127.000,00 

Fontes de recurso: 

 Belotur; 

 Ministério do Turismo; 

 EMBRATUR. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Parcerias realizadas; 

 Contato diário com veículos e jornalistas; 

 Canal de respostas para demandas da imprensa especializada; 

 Identificação de melhores datas e oportunidades para realização de visitas e 

coletivas de imprensa; 

 Criação semanal de conteúdo especializado para envio ao banco de dados. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Aumento da visibilidade do destino nos veículos especializados; 

 Aumento de demandas de imprensa especializada; 

 Número de demandas respondidas; 

 Número de jornalistas e veículos contatados.  

Prazo: 

2015  

2016 
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P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 

P.8.1 - BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016 

S 22 SUBPROGRAMA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DIRIGIDA 

 PJ 49 Relacionamento com parceiros institucionais e comerciais 

 A130 – Participação em eventos e reuniões especiais 

 A132 – Contatos personalizados 

Descrição: 

 Participação em reuniões ou eventos que possam gerar apoio ou relacionamento direto 

com o setor de turismo de BH antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos Rio2016. 

 

Objetivos: 

Estabelecer e consolidar a liderança técnica da Belotur, na área de eventos da cidade, por 

meio do relacionamento e diálogo da Belotur com os parceiros públicos e privados do 

turismo nacional e internacional, que estejam diretamente ligados aos Jogos Olímpicos 

Rio2016. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Identificação dos principais parceiros; 

2. Identificação de oportunidades de relacionamento; 

3. Elaboração de agenda e pauta para comunicação de ações desenvolvidas.  

Mercados e públicos-alvo: 

Parceiros institucionais e comerciais 

Atores envolvidos: 

 Presidência (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio). 

Recursos financeiros necessários: 

Não são necessários recursos financeiros, apenas econômicos, tais como dedicação de 

horas da equipe técnica da Belotur 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Definição da agenda de relacionamento e os responsáveis na Belotur; 
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 Definição de objetivos e metas para relacionamento com cada parceiro. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Número de ações lideradas pela Belotur que envolveu a maioria dos parceiros 

locais; 

 Novos contatos e relacionamento em nível nacional e internacional. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 

P.8.1 - BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016 

S.22 SUBPROGRAMA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DIRIGIDA 

PJ.49 Relacionamento com parceiros institucionais e comerciais 

 A131 – Estabelecimento de parcerias comerciais  

Descrição: 

 Identificação e realização de parcerias comerciais com a Belotur antes e durante os Jogos 

Olímpicos Rio2016. 

 

Objetivos:  

 Envolver parceiros institucionais para o financiamento das ações de promoção de BH 

como destino turístico e reforçar o orçamento da Belotur para a promoção. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Identificação de possíveis parceiros, conforme contatos institucionais, ações A.130 

e A.132; 

2. Definição dos orçamentos necessários e dos projetos para parceria, conforme 

indicados no item Fontes de Recursos; 

3. Identificação de outras fontes de recursos ligadas especificamente às atividades da 

cidade como sub sede, isto é, patrocinadores dos Jogos Olímpicos Rio 2016, do 

futebol na Rio 2016 e seus concorrentes por segmento de atuação; 

4. Definição de modelo de contrapartida; 

5. Apresentação por segmentos; 

6. Apresentações individuais. 

Mercados e públicos-alvo: 

Local e Nacional  

Atores envolvidos: 

 Presidência (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 Diretoria de Promoção Turística (Apoio); 

 Diretoria de Programas de Desenvolvimento (Apoio); 

 BHC&VB. 
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Recursos financeiros necessários: 

 São necessários recursos econômicos, tais como disponibilidade de horas da equipe; 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Propostas de parceria apresentadas 

Indicadores de resultados da ação: 

 Meta orçamentária alcançada; 

 Nível de satisfação dos parceiros; 

 Renovação da parceria; 

 Consolidação do modelo de PPP na promoção do turismo de BH. 

Prazo: 

2016 
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P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 

P.8.1 - BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016 

S.22 SUBPROGRAMA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DIRIGIDA 

PJ 50 Relacionamento com o trade local 

A133 – Seminários e reuniões com o trade 

Descrição: 

Realização de reuniões e seminários com o trade local para a elaboração do   plano de 

ações relativas aos Jogos Olímpicos Rio2016. 

 

Objetivos:  

Desenvolver a cultura de participação e colaboração do trade local nas ações da Belotur, 

ouvir a opinião do setor privado sobre as políticas públicas do turismo e otimizar os 

resultados das ações de promoção para a imagem da cidade por ocasião dos Jogos 

Olímpicos Rio2016 Rio 2016. 

Etapas de execução da ação: 

1. Definição de agenda de encontros; 

2. Definição de parceiros e entidades a convidar; 

3. Preparação das reuniões; 

4. Apresentação das oportunidades diante dos Jogos Olímpicos Rio2016; 

5. Construção de uma agenda colaborativa; 

6. Acompanhamento de execução da agenda e da participação dos parceiros. 

Mercados e públicos-alvo: 

Trade belo-horizontino 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Todas as diretorias da Belotur (Apoio); 

 Trade belo-horizontino. 

Recursos financeiros necessários: 

 Não são necessários recursos financeiros para esta ação, apenas econômicos. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 

Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Execução da agenda  
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Indicadores de resultados da ação: 

 Nível de participação dos parceiros, tanto em quantidade como do perfil das 

lideranças que participaram; 

 Melhoria do nível de envolvimento dos parceiros nas ações da Belotur. 

Prazo: 

2015 

2016 
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P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 

P.8.1 - BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO2016 

S.22 SUBPROGRAMA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DIRIGIDA 

PJ 50 Relacionamento com o trade local 

 A134 – Mobilização de voluntários 

Descrição: 

 Apoio às ações de mobilização de voluntários para Belo Horizonte como sub sede do 

futebol realizadas pelo Comitê Local dos Jogos Olímpicos Rio2016. 

 

Objetivos:  

 Envolver o turismo e o receptivo local das ações de voluntários para o evento e maximizar 

a experiência dos visitantes durante os Jogos Olímpicos Rio2016, alocando voluntários na 

área de turismo. 

 

Etapas de execução da ação: 

1. Identificação do responsável pela gerência dos voluntários; 

2. Estabelecimento de parceria; 

3. Divulgação e sensibilização do trade local para envolvimento nas ações de 

voluntários; 

4. Acompanhamento da execução do trabalho dos voluntários; 

5. Criação de um legado de voluntários para próximos eventos. 

Mercados e públicos-alvo: 

 População Local 

Atores envolvidos: 

 Diretoria de Promoção Turística (Responsável); 

 Diretoria de Marketing (Apoio); 

 Atores públicos e privados responsáveis pelo Programa de Voluntários em BH. 

Recursos financeiros necessários: 

Não existe necessidade de recursos financeiros da Belotur para essa ação, apenas 

econômicos. 

Serão da organização do evento, a Belotur somente apoia a mobilização e indicação de 

locais e pode dar apoio nos postos de informações e locais já utilizados pelo turismo. 

Fontes de recurso: 

Recursos econômicos da Belotur. 
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Indicadores de acompanhamento da ação: 

 Identificação e entendimento do Programa de Voluntários; 

 Realização de sensibilização de atores públicos e privados; 

 Apoio na divulgação e mobilização; 

 Acompanhamento da execução. 

Indicadores de resultados da ação: 

 Realização de parceria para o Programa de Voluntários; 

 Resultados da participação do turismo no Programa; 

 Legado para outros eventos; 

 Nível de satisfação dos turistas dos Jogos Olímpicos Rio2016 identificado nas 

pesquisas periódicas. 

Prazo: 

2015 

2016 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

As ideias não duram muito. É preciso fazer algo com elas. 

Santiago Ramón y Cajal1 

 

O Plano de ações estratégicas de marketing turístico para Belo 

Horizonte é o instrumento técnico adequado para alcançar o objetivo de impulsionar 

o turismo da cidade. Em sua formulação foi considerado um trabalho técnico de 

implantação a ser realizado para que este crescimento turístico seja sólido e 

sustentável, a partir de um processo de planejamento que vai diferenciar o 

âmbito em que o trabalho foi elaborado. 

Para dar forma a este Plano foi utilizado um esquema metodológico 

pensado para conjugar a liderança institucional da Prefeitura de Belo Horizonte, por 

meio da pró-atividade da equipe da Belotur, com a experiência da consultoria, o que 

permitiu um trabalho rigoroso, ordenado, participativo e de busca de consenso e 

compromisso por parte dos agentes públicos e privados do setor.  

Pois, quando se trabalha de forma coordenada e integrada, a capacidade 

de provocar mudanças se fortalece. As transformações deixam de ser apenas 

sonhos, e passam a fazer parte da realidade. 

A obtenção dos grandes objetivos de incrementar o número de turistas de 

um destino, seja ele uma cidade, uma região ou um país, e aumentar a renda e os 

empregos neste setor, é sempre o resultado de um árduo processo de planejamento 

e implantação.  

O desafio, a partir de agora, é transformar todo o arcabouço teórico 

construído em uma política pública de marketing turístico mobilizadora  e capaz de 

promover as mudanças necessárias por meio das estratégias definidas e da 

implantação das 134 ações prioritárias até 2020.  

Nessa perspectiva, este Plano de Marketing de Belo Horizonte é 

apresentado agora, em um documento que consolida os relatórios entregues2: 

                                            
1
 CHIAS, Josep. 2008. 

2
 As etapas de trabalho foram elaboradas rigorosamente de acordo com metodologia definida no Termo   de 
Referência constante do edital de licitação da concorrência 002/2012. Alguns conteúdos metodológicos se 
repetem ao longo do material consolidado, tendo em vista que tiveram que ser resgatados, aprofundados, 
discutidos com equipe a Comissão de Acompanhamento da Belotur em diversos momentos no decorrer do 
processo de planejamento, de forma que toda tecnologia inerente à esse trabalho fosse devidamente 
transferida às equipes que farão sua implementação. 



 

 

Pesquisas para o diagnóstico da situação atual da marca e do turismo em 

Belo Horizonte e seus produtos; 

1. Percepções e necessidades acerca do Marketing Turístico de Belo 

Horizonte 

2. Aprimoramento do Plano de Marketing atual – o Plano Horizonte 

3. Ações estratégicas de Marketing para Belo Horizonte 

4. Ações estratégicas para os produtos prioritários 

5. Ações estratégicas para o Plano Horizonte atualizado e para o Plano 

de Ações Estratégicas 

Ressalta-se que a implantação do Plano de Marketing depende da 

cooperação e da parceria de todos os agentes envolvidos, sejam públicos ou 

privados, que devem estar unidos em torno do alcance do posicionamento desejado:  

 

“Belo Horizonte deverá posicionar-se, até 2020, como um dos mais 

importantes destinos sustentáveis para eventos no Brasil, estimulante e 

cosmopolita que oferece uma infinidade de possibilidades de cultura e 

entretenimento, mas também eventos, congressos e feiras de negócios, 24 

horas, 7 dias por semana, o ano todo.” 

 

Para atingir esse posicionamento, os objetivos tem que ser alcançados. 

Eles foram definidos de forma participativa e devem estar presentes no dia a dia da 

implantação, como balizadores do trabalho operacional, já que cada ação tem sua 

razão de ser. São eles:  

 Gerar imagem de Belo Horizonte como destino turístico;  

 Aumentar o fluxo turístico na cidade e, principalmente, a receita 

gerada pelo turismo, incrementando a permanência e o gasto; 

 Posicionar Belo Horizonte como um destino para grandes eventos; 

 Manter a taxa de ocupação hoteleira em níveis sustentáveis; 

 Garantir o legado da Copa 2014 e das Olimpíadas; 

 Incentivar o turista de negócios à estender a sua estadia; 

 Integrar os canais e melhorar a qualidade da informação turística na 

cidade; 

 Ampliar a participação dos fluxos dos mercados de longa distância;  



 

 Aumentar a taxa de ocupação hoteleira aos finais de semana e 

feriados; 

 Ampliar a notoriedade dos produtos de BH com maior potencial 

motivador; 

 Aumentar a presença de Belo Horizonte no trade nacional e 

internacional; 

 Melhorar o posicionamento de Belo Horizonte no ranking ICCA de 

eventos internacionais, dentre as cidades brasileiras; 

 Ampliar a atração de eventos de pequeno e médio porte e eventos 

temáticos. 

Destaca-se que o Plano de Ações Estratégicas de Marketing Turístico de 

Belo Horizonte foi elaborado em conjunto com a sociedade civil e apresentado, 

discutido e aprovado nas instâncias setoriais reunidas pelo Belo Horizonte 

Convention & Visitors Bureau e pelo Conselho Municipal de Turismo, durante todo o 

processo de planejamento.  

Agora, cabe à Belotur liderar a missão do Marketing Turístico de Belo 

Horizonte para posicionar a cidade enquanto destino turístico; promover e apoiar a 

comercialização dos seus produtos nos mercados de interesse, fomentando a 

geração de negócios para as empresas do setor turístico belo-horizontino.   

 

Chias Marketing, 2014.



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PESQUISAS NECESSÁRIAS AO DIAGNÓSTICO 

DA SITUAÇÃO ATUAL DA MARCA E DO 

TURISMO EM BELO HORIZONTE E SEUS 

PRODUTOS: relatório da demanda nacional e 

internacional 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A primeira etapa para a Elaboração do Plano de Ações Estratégicas e o 

aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte apresenta as 

pesquisas necessárias ao diagnóstico da situação atual da marca e do turismo da 

cidade, bem como dos seus produtos atuais, sendo constituído por quatro 

relatórios independentes, conforme está orientado no termo de referência para 

o trabalho. São eles: 

 Relatório da Pesquisa de Demanda Nacional e Internacional, que está 

sendo apresentado na sequência; 

 Relatório da Pesquisa de Posicionamento da Marca Turística de Belo 

Horizonte; 

 Relatório da Pesquisa de Produtos Turísticos de Belo Horizonte;  

 Relatório da Pesquisa da Concorrência. 

 

A Pesquisa da Demanda Nacional e Internacional buscou conhecer a 

demanda turística sob dois enfoques:  

 a demanda potencial, contextualizada pelos movimentos turísticos 

internacionais e nacionais no ambiente externo à Belo Horizonte, 

preponderantemente sob aspectos quantitativos de volume, seu 

crescimento e principais tendências; 

 a demanda atual de Belo Horizonte, contextualizada pelos fluxos 

turísticos à cidade, em aspectos de volume e composição (perfil do 

turista atual), de hábitos de consumo, comportamento e opinião. 

 

Assim, o estudo da demanda foi elaborado a partir de dois processos. 

O primeiro consistiu na recompilação de pesquisas existentes para o 

levantamento de dados essencialmente quantitativos sobre a demanda turística 

nacional e internacional, no Mundo, no Brasil, em Minas Gerais e em Belo Horizonte, 

bem como suas evoluções de crescimento, a fim de se estudar o comportamento e 

as tendências da demanda turística nestes quatro contextos.  

Foram levantados e analisados os números atuais e dos últimos anos 

disponíveis, além de indicadores e projeções de crescimento, a composição do perfil 
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da demanda, os hábitos de consumo, dentre outras informações pertinentes, 

utilizando como fonte as pesquisas divulgadas pela Organização Mundial do 

Turismo, pelo Ministério do Turismo e Embratur – Instituto Brasileiro de Turismo, 

FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, INFRAERO – Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Polícia Federal, etc.; e as pesquisas, 

documentos e estatísticas disponibilizados pela Secretaria de Estado de Turismo de 

Minas Gerais e pela Belotur. 

O segundo processo compreendeu a realização de pesquisa junto à 

demanda atual de Belo Horizonte, por meio de entrevistas aos turistas no aeroporto 

de Confins e nos seguintes pontos turísticos da cidade: Praça da Liberdade, Feira de 

Artesanato, Centro de Artesanato Mineiro, Savassi, Mercado Central, Museu de 

Artes e Ofícios, Igreja da Pampulha, Rodoviária, Expominas; e no Inhotim. Esta 

pesquisa teve caráter exploratório, visando o levantamento de dados qualitativos, 

obtidos sobre uma base quantitativa de turistas brasileiros e estrangeiros que foram 

entrevistados durante ou ao fim de sua estada na cidade, cuja metodologia está 

devidamente detalhada no Capítulo 4. A pesquisa abordou aspectos sobre a opinião 

e a imagem geradas pela experiência dos turistas no destino, sobre o uso atual do 

produto e as características da viagem a Belo Horizonte, sobre o comportamento de 

compra e de viagem destes consumidores de acordo com o motivo da viagem, sobre 

a avaliação e o grau de satisfação em relação a Belo Horizonte e sua oferta. 
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1 A DEMANDA TURÍSTICA INTERNACIONAL NO MUNDO 
 

 

A indústria de viagens e turismo é grande geradora de empregos, 

investimentos e fonte de entrada de divisas para os países. Vem recebendo cada 

vez mais a atenção de governos e empresários por estar entre as atividades 

econômicas que mais se desenvolve e acompanha a ampliação da cesta de 

consumo das famílias, notadamente nos países com maiores índices de 

crescimento. 

Um dos setores mais atrativos do cenário global atualmente, o turismo 

permite a aproximação entre cidadãos, empresas e possibilita milhares de 

deslocamentos todos os dias por motivos de trabalho, lazer, participação em eventos 

e realização de diversas outras atividades. A OMT - Organização Mundial de 

Turismo, estima que em 2012 o mundo tenha batido o recorde de 1 bilhão de 

pessoas realizando viagens pelo planeta3. 

O movimento da atividade turística acompanha o ritmo da economia 

global, podendo ser muito sensível à momentos de crise e, ao mesmo tempo, tendo 

grande capacidade de recuperação e resistência. Trata-se de um setor que pode ser 

um grande aliado para a geração de postos de trabalho ao mesmo tempo em que 

traz investimentos e garante a empregabilidade de diversas atividades de sua 

extensa cadeia produtiva. 

Entre os anos de 2000 e 2011 as viagens internacionais no mundo 

saltaram de 674 milhões para 990 milhões, com um crescimento de 5% entre 2010 e 

2011. O fato relevante dos últimos anos foi a aproximação do crescimento das 

economias emergentes das avançadas, tornado as primeiras responsáveis 

atualmente por 46,7% das viagens em 2011. (OMT, 2012). 

Ainda segundo a OMT, a Europa apresentou um crescimento entre 2010 

e 2011 de 6,7 %; a região Ásia-Pacífico de 6,4%; as Américas cresceram 4,2% 

como um todo. No mesmo período, a África ficou praticamente estável com 

crescimento de 0,3% e o Oriente Médio foi a única região que apresentou dados 

negativos, - 7%. 

 

                                            
3
 Dado sujeito à revisão no relatório da Etapa 03, pois, até a data de entrega deste relatório pela 
consultoria, em 21 de novembro de 2012, a OMT somente havia divulgado os números parciais do 
turismo mundial de  2012 (de janeiro à setembro).  
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Tabela 1 - Chegadas Internacionais de Turistas no Mundo 2010 – 2011 
 

Região 
Total Viagens (em milhões ) Crescimento 

2010/2011 (%) 
2010 2011 

Mundo 943 990 5 

Economias Avançadas 501 527 5,2 

Economias Emergentes 441 463 4,8 

Europa 477,3 509,4 6,7 

Ásia Pacífico 205,0 218,1 6,4 

Américas 150,7 157,1 4,2 

América Norte 
Caribe 
América Central 
América Sul 

99,2 
20,0 
7,9 
23,6 

102,1 
20,9 
8,3 
25,8 

3 
4,4 
4,4 
9,4 

África 49,7 49,9 0,3 

Oriente Médio 59,9 55,7 -7 

 
Fonte: Barômetro OMT, Setembro 2012. 

 

Conforme demonstrado na Tabela 1 acima, o crescimento da América do 

Sul foi de 9,4%, índice superior a algumas regiões da Ásia e da Europa e quase o 

dobro da média mundial. 

Durante o ano de 2012, entre janeiro e junho, as chegadas internacionais 

aumentaram em média 5% no mundo. As projeções da OMT mostram que mesmo 

com a crise econômica global, os resultados gerais do ano devem levar o setor a  

crescer entre 3 e 4%. 

Tão importante quanto o número de pessoas que viajaram é o tempo e o 

gasto realizado durante as viagens. Os gastos dos visitantes nos países são 

importantes fontes de entrada de divisas e podem gerar melhor distribuição de renda 

e desenvolvimento econômico local.  

Abaixo apresentamos dados publicados por duas fontes oficiais: a 

Organização Mundial do Turismo - OMT, cujas estimativas são calculadas a partir 

dos números repassados pelos órgãos oficiais de turismo dos países; e o Conselho 

Mundial de Viagens e Turismo – WTTC que se baseia em informações de seus 

membros associados. As diferenças metodológicas utilizadas pelas fontes, podem 
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levar à pequenas variações numéricas em relação aos dados e projeções numéricos 

apresentados ainda que não revele grandes discrepâncias sobre os efeitos do 

turismo na economia mundial, o que afirma o consenso dos especialistas do turismo 

mundial sobre os resultados positivos desta indústria obtidos nos últimos anos.  

Segundo a OMT, em 2011, as receitas geradas pelas viagens 

internacionais alcançaram US$ 1,030 bilhões; o valor representa um aumento real 

de 3,8% sobre o ano anterior. As regiões que mais registram aumento de receitas 

foram as Américas (+5,7%); Europa (+5,2%), que concentra 45% das receitas 

globais; Ásia e Pacífico (+4,3%), e África (+2,2%). O Oriente Médio registrou 

diminuição de receitas (-14%). 

Segundo a mesma fonte, ainda sobre os dados de 2011, cerca de US$ 

3,4 milhões são gerados diariamente pelo setor que é responsável por 30% das 

exportações mundiais de serviços e 6% do total das exportações. A indústria de 

viagens e turismo gera, no mundo, mais receitas do que os combustíveis, os 

produtos químicos e os alimentos; sendo que em alguns países desenvolvidos é a 

primeira fonte de receitas de exportações. 

O Conselho Mundial de Viagens e Turismo - WTTC (sigla em inglês) 

também apresenta dados que mostram a importância do setor para a economia dos 

países.  

Segundo estudo da entidade, em 2011 a indústria contribuiu diretamente 

com 2,8% do PIB mundial (US$ 1,972 bilhões), com perspectivas de crescer cerca 

de 2,8% em 2012. Os empregos diretos gerados pelo turismo representaram 

diretamente 3,3% dos postos de trabalho no planeta (98.031.500 empregos) com 

perspectivas de crescer 2,3% em 2012, chegando a 120 milhões de postos de 

trabalho até 2022. Além da geração de empregos e da contribuição para o PIB, a 

indústria de viagens e turismo foi responsável pela geração de US$ 1,170 bilhões, o 

que significa 5,3% do total das exportações realizadas no mundo. Para 2012, o ritmo 

de crescimento deverá ser de 1,7%. 

Estes e outros indicadores de performance do setor são retomados 

para subsidiar o diagnóstico da situação atual do turismo, na etapa de 

aprimoramento do Plano de Marketing de Belo Horizonte. 
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2 A DEMANDA TURÍSTICA NO BRASIL 
 

 

2.1 A demanda turística doméstica no Brasil 

 

 

A indústria de viagens e turismo no Brasil é uma atividade econômica 

recente, e que vem mostrando importantes sinais de crescimento e 

profissionalização nos últimos anos. Líder no turismo da América do Sul, segundo os 

números de chegadas internacionais apresentadas pelos países e publicados pela 

OMT, o Brasil tem sido destaque no continente pelo crescimento do número de 

visitantes e ao mesmo tempo pela geração de receitas com os gastos dos turistas. A 

grande importância do Brasil nesse cenário vem se destacando também com o 

aumento do poder aquisitivo da população (Fonte: Caderno Destaques, Governo 

Federal, 2011), o que permite um maior número de consumidores de viagens dentro 

do Brasil e para o mercado internacional. 

Internamente, a competitividade entre destinos domésticos para a atração 

de brasileiros tem movimentado governos e empresários no sentido de aumentar a 

capacidade de recepção de visitantes, ampliar as opções de viagens, mostrar novos 

produtos e ao mesmo tempo valorizar clientes do mundo corporativo e do segmento 

de eventos. Políticas públicas e privadas para o turismo têm se tornado cada vez 

mais profissionais, a realização de estudos, pesquisas, planos de desenvolvimento 

de turismo, critérios de competitividade e estratégias de marketing têm pautado de 

forma mais técnica e especializada o direcionamento do setor. 

No cenário global, além do destaque pelo papel que o Brasil vem 

desempenhando na área econômica e diplomática, o grande mercado consumidor 

de viagens internacionais tem colocado nosso país em destaque nas estratégias de 

captação de turistas de diversos países e em estudos de organismos internacionais. 

A realização dos mega eventos esportivos: Copa do Mundo FIFA 2014 e Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos 2016 traz larga visibilidade internacional e tem papel 

importante para a ampliação do conhecimento do país enquanto destino turístico de 

lazer, negócios e outros tipos de eventos. 
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A estruturação da oferta turística brasileira a partir da implantação do 

Programa de Regionalização, a promulgação da Lei do Turismo, os incentivos à 

qualificação profissional, e a própria notoriedade da política econômica são alguns 

dos exemplos que vêm favorecendo o turismo no país.  Segundo a Fecomércio/SP 

(Federação de Comercio de Bens, Serviços e Turismo), o aumento da renda média, 

a oferta de crédito e o barateamento do custo das passagens aéreas (redução 

média de 34% nos últimos 10 anos) levaram, principalmente, as classes C, D e E a 

viajar mais, tanto internamente como para o exterior.  

A evolução dos desembarques nacionais, que é um importante indicador 

sobre os fluxos no mercado interno de turismo, monitorado e publicado pela 

INFRAERO, mostra que em 2011, o desembarque de passageiros de voos nacionais 

foi de 79 milhões, ou seja, 15,81% acima do verificado no ano anterior. Vale 

salientar que a partir de setembro de 2011 se verificou uma diminuição no ritmo de 

crescimento dos desembarques domésticos, que cresceram com índices mensais 

bastante inferiores aos verificados nos meses anteriores, sobretudo em comparação 

aos meses de janeiro, março, abril, maio e julho.  

Observa-se que a diminuição no ritmo de crescimento é relativamente 

natural tendo em vista o forte ritmo empreendido nos meses de janeiro, março, abril, 

maio e julho, quando houve aumento mais significativo da demanda por viagens 

dentro do Brasil, impulsionado por motivos que não podem ser compreendidos em 

uma relação pontual e cientificamente válida de causa e efeito. Tampouco é 

preocupante, sabendo-se que ainda assim houve crescimentos em índices 

relevantes.  
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Tabela 2 - Desembarques Domésticos 2010-2011 - janeiro a dezembro 
 

Mês 

Desembarques de passageiros Variaçã
o % 

2010/20
11 

2010 2011 

Regulares 
Não 

regulares 
Total Regulares 

Não 
regulares 

Total 

Total 65.949.270 2.308.998 68.258.268 76.903.121 2.146.050 79.049.171 15,81 

Janeiro 5.404.300 298.750 5.703.050 6.599.581 265.899 6.865.480 20,38 

Fevereiro 4.839.638 188.433 5.028.071 5.461.869 153.106 5.614.975 11,67 

Março 5.124.999 149.026 5.274.025 6.223.212 167.282 6.390.494 21,17 

Abril 5.002.195 150.075 5.152.270 6.420.736 160.054 6.580.790 27,73 

Maio 4.932.487 149.002 5.081.489 6.216.214 161.381 6.377.595 25,51 

Junho 5.009.892 167.688 5.177.580 5.933.985 175.275 6.109.260 17,99 

Julho 5.825.428 259.309 6.084.737 7.227.810 198.318 7.426.128 22,05 

Agosto 5.862.761 184.573 6.047.334 6.635.475 151.909 6.787.384 12,24 

Setembro 5.820.019 202.405 6.022.424 6.509.609 162.054 6.671.663 10,78 

Outubro 5.963.758 201.770 6.165.528 6.385.407 229.955 6.615.362 7,30 

Novembro 5.858.624 164.105 6.022.729 6.412.350 157.864 6.570.214 9,09 

Dezembro 6.305.169 193.862 6.499.031 6.876.873 162.953 7.039.826 8,32 

 
Fonte: INFRAERO 

 

Já em 2012, o ritmo de crescimento tem sido mais contínuo, porém em 

índice percentual bastante inferior ao registrado em 2011. Entre os meses de 

Janeiro e Setembro, foram registrados quase 64 milhões de desembarques 

domésticos, uma variação média de 8,4% em relação ao mesmo período de 2011, 

conforme demonstrado na tabela a seguir. 
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Tabela 3 - Desembarques Domésticos 2011-2012 - Janeiro a Setembro 
 

Mês 

Desembarques de passageiros 

2011 2012 Variação 
% 

2011/12 Regulares 
Não 

regulares 
Total Regulares 

Não 
regulares 

Total 

Total 57.352.065 1.605.023 58.957.088 62.244.901 1.664.149 63.909.050 8,40 

Janeiro 6.614.810 265.887 6.880.697 7.364.638 224.088 7.588.726 10,29 

Fevereiro 5.463.785 152.538 5.616.323 6.111.656 175.337 6.286.993 11,94 

Março 6.264.685 167.466 6.432.151 6.544.794 175.766 6.720.560 4,48 

Abril 6.433.187 160.343 6.593.530 6.792.803 190.279 6.983.082 5,91 

Maio 6.218.142 160.254 6.378.396 6.660.477 159.814 6.820.291 6,93 

Junho 5.943.440 175.758 6.119.198 6.705.893 188.656 6.894.549 12,67 

Julho 7.239.739 198.830 7.438.569 7.943.476 193.169 8.136.645 9,38 

Agosto 6.657.798 161.118 6.818.916 7.120.519 172.757 7.293.276 6,96 

Setembro 6.516.479 162.829 6.679.308 7.000.645 184.283 7.184.928 7,57 

 
Fonte: INFRAERO 

 

Uma avaliação da evolução geral da indústria de viagens e turismo no 

Brasil deve ser realizada a partir dessa análise do movimento de passageiros nos 

aeroportos, mas também do volume total de viagens realizadas, assim como uma 

melhor compreensão do tipo de demanda em crescimento no país.  

Estudo da FIPE - Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, 

encomendada pelo Ministério do Turismo - “Caracterização e Dimensionamento do 

Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” aponta a proporção de domicílios urbanos 

brasileiros com propensão a realizar viagens dentro do próprio país, demonstrando 

que em 44% desses, pelo menos uma viagem nacional foi realizada em 2011. 

Segundo o mesmo estudo, isso significa que em 2011 a demanda doméstica de 

viagens chegou ao volume de 190.884.000. Já as viagens rotineiras, isto é, ao 

mesmo destino foram identificadas em 7% dos domicílios pesquisados e as viagens 
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internacionais foram realizadas pelo menos por um dos residentes em 4,3% dos 

domicílios. 

Ainda em uma análise da pesquisa mencionada acima, cabe salientar, 

que os brasileiros que não realizaram viagens por qualquer motivo em 2011 

apontaram a falta de recursos financeiros ou a falta de tempo como os principais 

fatores que impediram seus deslocamentos. A falta de hábito ou mesmo o apreço 

pelas viagens também é um dos motivos que impedem o crescimento das viagens 

no Brasil, o que demonstra o espaço para crescimento num mercado já em 

expansão, mas que carece de políticas de estímulo e ainda de motivação para que o 

lazer, entretenimento e as viagens passem a figurar entre as prioridades de 

consumo dos brasileiros. 

Outro aspecto interessante da pesquisa é a permanência média dos 

brasileiros em suas viagens. Notadamente, a motivação principal da viagem está 

relacionada com os dias de permanência; por exemplo, uma viagem a trabalho é 

mais curta que uma viagem a passeio. No caso do estudo da FIPE mencionado 

acima, fica demonstrado que 31,7% das viagens demoram, em média, entre 2 ou 3 

dias, para todos os tipos de motivação. Apesar da tendência de aumento de 

permanência quando o motivo de viagem é lazer, verifica-se grande oportunidade de 

ampliar a permanência média nas cidades com uma maior e mais qualificada oferta 

de opções de passeios e atividades, ao mesmo tempo de uma melhor contribuição 

dos destinos na informação disponível para os visitantes antes de sua viagem.  

As oportunidades mencionadas acima são ainda mais visíveis quando os 

dados mostram que 44% das viagens domésticas são realizadas por carro, 27% 

utilizando ônibus de linha e 17% de avião. Os 12% restantes dividem-se em outros 

meios menos expressivos: ônibus fretado (5%), van/perueiro (2,5%), navio ou barco 

(1,5%), carona (1%), moto (1%), outros não identificados (1%).  A ausência de 

informações e estatísticas das viagens terrestres é um fator limitador de melhores 

análises para demonstrar as oportunidades que destinos e provedores de serviços 

possuem para ampliar sua oferta e ao mesmo tempo levar visitantes a explorar e 

melhorar a qualidade de sua experiência turística. 

O comportamento dos brasileiros em viagens dentro do Brasil também 

evidencia que o aproveitamento dos equipamentos turísticos na área de 

hospedagem também poderá crescer e ser mais bem entendido no mercado 

consumidor interno. Conforme aponta o mesmo estudo da FIPE, quando realizam 
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viagens, quase 62,8% dos brasileiros se hospedam em casas de amigos e parentes; 

ficando para os meios de hospedagem, em diferentes categorias, 25% da opção em 

hotéis, resorts e pousadas. Os demais 12,2% dividem-se entre imóvel alugado 

(4,1%) e próprio (3,7%), camping ou albergue (0,7%), colônia de férias (0,7%), motel 

ou pensão (0,4%), outros não identificados (2,6%).  A utilização de hotéis e similares 

está diretamente ligada à renda dos viajantes, não obstante se verifique que o 

surgimento de hotéis econômicos seja uma grande oportunidade de mercado, 

quando uma das componentes das viagens que determina a qualidade da 

experiência é também se hospedar em lugares que ofereçam opções 

complementares de lazer não encontradas nas residências de amigos e parentes. 

Melhorar o aproveitamento dos equipamentos turísticos existentes, 

combater a sazonalidade por meio de soluções comerciais eficientes (como 

descontos, promoções específicas à públicos especiais e etc.) e aprimorar e 

diversificar a experiência que visitantes podem ter nos destinos brasileiros, são 

fatores que podem influenciar o período das viagens e minimizar os efeitos da baixa 

estação, à medida que forem fomentados por políticas públicas dirigidas.  

Com comportamentos diferentes de acordo com a região do país, as 

viagens domésticas ocorrem preponderantemente nos meses de dezembro (18,8%), 

julho (12,1%) e janeiro (11,8%), que são considerados alta estação e coincidem com 

as férias escolares e, por consequência, com as férias de diversas famílias 

brasileiras. As férias são importante fator de mobilização das demandas de viagens 

a lazer. Nos demais meses do ano, há espaço para a oferta de viagens de feriados e 

finais de semana (city breaks), promoções para clientes da melhor idade ou ainda a 

realização de eventos e feiras comerciais, temas que movimentam o mercado 

turístico na baixa temporada. 

O melhor aproveitamento das oportunidades também se configura quando 

é analisada a forma de organização das viagens dos brasileiros, em sua maioria 

sem a utilização de agências de viagens - 90% (FIPE, 2011).  A oferta de 

informações ou venda por meio da internet são recursos utilizados pelos brasileiros 

e que devem ser mais bem explorados pelos destinos no momento de dispor 

informações sobre ofertas de produtos e serviços disponíveis para os diversos tipos 

de visitantes. 

O avanço das viagens e o conhecimento dos destinos turísticos do Brasil 

pelos próprios brasileiros também enfrenta desafios ligados aos serviços públicos e 
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privados disponíveis. Na avaliação dos entrevistados identificada na pesquisa da 

FIPE diversos itens foram avaliados como positivos e negativos. 

Conforme demonstrado abaixo, os piores resultados foram apontados 

para os preços considerados ruins, para a segurança, rodovias, a limpeza e a 

infraestrutura. Por outro lado, os serviços de agências de viagens, a hospedagem e 

a gastronomia foram considerados pontos fortes dos destinos visitados. 

 

Tabela 4 - Avaliação da Principal Viagem Doméstica no Brasil (%) 
 

Itens Avaliados Positiva Negativa 

Agências de Viagens 96,2 3,8 

Transporte 88,2 11,8 

Rodovias 75,5 24,5 

Hospedagem 93,7 6,3 

Aeroporto 84,7 15,3 

Gastronomia 89,7 10,3 

Sinalização 79,6 20,4 

Informação Turística 80,5 19,5 

Atrativos e passeios 87,0 13,0 

Infraestrutura Urbana 79,0 21,0 

Limpeza 76,5 23,5 

Segurança 73,2 26,8 

Preços 64,6 35,4 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
MINISTÉRIO DO TURISMO 
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2.2 A demanda turística internacional no Brasil 

 

 

Em 2011, segundo dados do Ministério do Turismo/ EMBRATUR, cerca 

de 5,5 milhões de turistas estrangeiros chegaram ao Brasil. A maioria dos visitantes 

são provenientes da América do Sul, cerca de 46%; os que chegam da Europa 

somam 31% e da América do Norte 15%. Dentre os países emissores, os principais 

são listados na tabela abaixo e respondem por cerca de 72% da demanda 

internacional ao Brasil. 

 

Tabela 5 - Principais países emissores 2010 
 

País emissor 
Participação no fluxo total 

para o Brasil (em %) 

Argentina 27,12% 

Estados Unidos 12,43% 

Itália 4,76% 

Uruguai 4,43% 

Alemanha 4,39% 

Chile 3,89% 

França 3,87% 

Paraguai 3,77% 

Portugal 3,66% 

Espanha 3,47% 

 
Fonte: Anuário Estatístico 2010. Ministério do Turismo. 

 

No que diz respeito aos desembarques internacionais no país, também é 

verificada uma tendência de crescimento. Em 2011 foram 9 milhões de passageiros 

brasileiros e estrangeiros desembarcados em voos internacionais, uma alta de 

quase 14% em relação ao ano anterior.  
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Tabela 6 - Desembarques Internacionais 2010-2011 - janeiro a dezembro 
 

Mês 

Desembarques de passageiros 

2010 2011 Variação 
% 

2010/2011 Regulares 
Não 

regulares 
Total Regulares 

Não 
regulares 

Total 

Total 7.633.263 269.268 7.902.531 8.743.102 262.063 9.005.165 13,95 

Janeiro 713.019 44.963 757.982 817.966 54.356 872.322 15,08 

Fevereiro 604.957 30.826 635.783 643.640 48.856 692.496 8,92 

Março 576.931 17.349 594.280 705.400 23.721 729.121 22,69 

Abril 508.017 12.456 520.473 688.722 14.273 702.995 35,07 

Maio 555.083 10.050 565.133 699.075 9.072 708.147 25,31 

Junho 574.653 15.072 589.725 635.553 17.236 652.789 10,69 

Julho 705.361 40.824 746.185 832.944 22.795 855.739 14,68 

Agosto 700.466 25.810 726.276 759.834 16.814 776.648 6,94 

Setembro 658.510 15.158 673.668 739.735 11.880 751.615 11,57 

Outubro 712.788 13.796 726.584 785.225 14.538 799.763 10,07 

Novembro 658.949 17.595 676.544 717.024 11.144 728.168 7,63 

Dezembro 664.529 25.369 689.898 717.984 17.378 735.362 6,59 

 
Fonte: INFRAERO. 

 

O ano de 2012 também apresenta crescimento em relação a 2011, mas 

também em ritmo menor do que o ano anterior onde se verifica que alguns meses 

tiveram crescimento negativo, como julho e agosto, mês este que coincide com o 

período de alta estação para os mercados europeus. O quadro abaixo permite 

verificar o ritmo médio de crescimento mensal que variou em média entre janeiro e 

setembro em 3,82%. Tal cenário se justifica em parte pela variação cambial que 

trouxe as viagens internacionais de brasileiros para patamares inferiores a 2011 e 

parte devido à crise econômica mundial, que conteve viagens de alguns países 

emissores importantes para o Brasil, sobretudo europeus. 
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Tabela 7 - Desembarques Internacionais 2011-2012 - janeiro a setembro 
 

Mês 

Desembarques de passageiros 

2011 2012 Variação 
% 

2011/2012 Regulares 
Não 

regulares 
Total Regulares 

Não 
regulares 

Total 

Total 6.524.244 224.609 6.748.853 6.820.368 186.386 7.006.754 3,82 

Janeiro 818.018 54.696 872.714 918.748 37.246 955.994 9,54 

Fevereiro 643.678 48.856 692.534 770.953 30.761 801.714 15,77 

Março 707.492 23.721 731.213 732.990 18.593 751.583 2,79 

Abril 689.110 14.281 703.391 686.338 13.212 699.550 (0,55) 

Maio 698.013 9.109 707.122 703.083 11.926 715.009 1,12 

Junho 633.409 17.586 650.995 724.978 10.144 735.122 12,92 

Julho 829.308 27.535 856.843 810.428 29.235 839.663 (2,01) 

Agosto 763.502 16.509 780.011 728.418 21.401 749.819 (3,87) 

Setembro 741.714 12.316 754.030 744.432 13.868 758.300 0,57 

 
Fonte: INFRAERO 

 

Ainda outras informações compõem características gerais dos visitantes 

estrangeiros que chegam ao Brasil.  

Apresentaremos a seguir algumas das informações levantadas pelo 

Estudo da Demanda Turística Internacional 2005 a 2011, do Ministério do Turismo. 

Esses dados permitem analisar determinados fatores que permanecem inalterados 

no período analisado, e algumas alterações importantes no comportamento dos 

visitantes que merecem atenção de autoridades e empresários para aumentar a 

competitividade do setor e sua melhor inserção no cenário internacional. 
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Tabela 8 - Motivação dos estrangeiros em visita ao Brasil - 2005-2011 
 

Característica da viagem 

Motivo da viagem 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(%) 

Lazer 44,4 44,1 44,3 42,7 45,5 46,1 46,1 

Negócios, eventos e convenções 29,1 28,1 27,4 27,0 22,9 23,3 25,6 

Outros motivos 26,5 27,8 28,3 30,3 31,6 30,6 28,3 

Motivo da viagem a lazer (%) 

Sol e praia 54,9 54,7 60,4 52,3 61,5 60,2 62,1 

Natureza, ecoturismo ou aventura 19,3 19,5 20,9 22,2 23,2 26,9 24,6 

Cultura 17,2 17,0 11,7 16,9 9,7 8,5 9,4 

Esportes 1,7 3,3 2,6 3,2 2,2 1,7 1,6 

Diversão noturna 1,5 1,5 1,4 1,8 1,0 0,7 0,9 

Viagem de incentivo 0,7 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,4 

Outros 4,7 2,9 2,1 2,9 1,7 1,4 1,0 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2012 - Ministério do Turismo 

 

O gasto médio e a permanência apontam algumas alterações, 

provavelmente motivadas pelas alterações cambiais, o que torna o produto Brasil um 

pouco mais caro no mercado internacional a partir de 2010.  

 

Tabela 9 - Gasto Médio dos estrangeiros em visita ao Brasil - 2005-2011 
 

Gasto médio per capita dia  
no Brasil 

(US$) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lazer 60,87 64,33 73,37 68,00 63,26 70,53 72,68 

Negócios, eventos e convenções 93,13 105,24 112,86 110,89 106,14 119,38 127,94 

Outros motivos 43,51 41,77 43,57 42,79 42,35 48,58 50,29 

Total 59,11 61,13 65,59 61,05 58,19 66,27 71,35 

Permanência média no Brasil (dias) 

Lazer 15,0 15,0 13,7 12,4 12,7 12,0 12,2 

Negócios, eventos e convenções 10,7 11,8 12,1 11,7 12,8 12,7 14,1 

Outros motivos 28,8 31,6 31,8 29,0 27,6 28,2 28,8 

Total 17,4 18,8 18,8 17,5 17,5 17,2 17,3 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2012 - Ministério do Turismo 
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As cidades mais visitadas pelos estrangeiros variam conforme as 

diferentes motivações de viagem, porém sem grandes alterações da proporção de 

visitantes em cada destino. Ressalta-se aqui que Belo Horizonte aparece 

respectivamente como o quarto e o terceiro destino mais visitado por estrangeiros 

por negócios, eventos e convenções e por outras motivações. 

 

Tabela 10 - Cidades mais visitadas pelos estrangeiros em visita ao Brasil - 2005-2011 
 

Destinos mais visitados 

Lazer 
(%) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Rio de Janeiro - RJ 31,5 30,2 30,2 29,1 30,0 27,3 26,7 

Foz do Iguaçu - PR 17,0 17,1 16,1 19,0 21,4 23,4 19,8 

Florianópolis - SC 12,1 15,1 15,3 16,9 16,7 19,3 19,7 

São Paulo - SP 13,6 12,6 13,7 14,9 11,5 9,9 11,0 

Salvador - BA 11,5 11,4 10,2 8,7 7,2 7,4 6,8 

Negócios, eventos e convenções (%) 

São Paulo - SP 49,4 51,3 52,5 53,8 48,8 51,3 51,6 

Rio de Janeiro - RJ 22,3 22,9 24,7 20,4 24,9 23,9 24,4 

Curitiba - PR 5,4 4,8 5,1 4,6 3,7 4,8 4,9 

Belo Horizonte - MG 4,1 4,6 4,1 4,7 3,7 4,5 3,8 

Porto Alegre - RS 8,2 4,7 5,4 5,0 4,9 4,6 3,7 

Outros motivos (%) 

São Paulo - SP 32,5 26,7 30,2 30,3 27,3 30,2 30,0 

Rio de Janeiro - RJ 25,0 20,5 19,8 19,7 21,6 22,5 22,1 

Belo Horizonte - MG 6,4 6,6 6,7 5,7 6,5 6,3 5,9 

Salvador - BA 6,3 6,4 6,9 6,2 5,8 6,2 5,6 

Foz do Iguaçu - PR 5,1 5,8 7,5 5,5 5,5 4,8 5,6 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2012 - Ministério do Turismo 

 

Os dados demonstrados sobre a fonte de informação utilizada pelos 

visitantes demonstram grande crescimento da internet e da recomendação de 

amigos e parentes ao longo do período analisado. 
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Tabela 11 - Fontes de informação utilizadas pelos estrangeiros em visita ao Brasil - 
2005-2011 

 

Fonte de informação 
(%) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Internet 19,8 23,6 22,1 28,5 28,4 28,7 33,5 

Amigos e parentes 19,9 19,9 24,4 27,6 30,1 30,9 32,6 

Viagem corporativa 43,1 39,7 38,4 30,7 30,8 28,4 28,5 

Agência de viagens 16,9 19,5 17,9 17,1 15,6 16,0 18,9 

Guias turísticos impressos - - 8,5 8,6 13,6 12,2 14,5 11,4 

Feiras, eventos e congressos 8,4 7,5 5,8 6,5 7,3 6,2 5,3 

Folders e brochuras - - - - 1,3 1,6 1,4 1,4 1,1 

Outros 1,1 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2012 – Ministério do Turismo. 

 

Os dados da série histórica também demonstram que o nível de 

satisfação das viagens ao Brasil é bastante alto, com destaque para uma alteração 

dessa satisfação para níveis inferiores a partir de 2010 e 2011. Esse dado está 

relacionado ao índice também elevado de retorno ao Brasil, aliado ao perfil dos 

estrangeiros que é de alta exigência, pois se trata de viajantes experientes e ao 

mesmo tempo uma necessidade latente de melhoria nas condições de serviços e 

destinos turísticos, aliados à melhoria da qualidade da experiência dos visitantes no 

destino. O pouco conhecimento do Brasil sempre trouxe um elemento surpresa de 

superação das expectativas dos turistas, mas na medida em que o país é mais 

conhecido, novas exigências vão surgindo e será necessário acompanhar essa 

demanda de forma mais efetiva e rápida do que o ritmo atual.  

Essa análise fica também evidenciada pelos dados apresentados abaixo, 

que analisa diversos aspectos da infraestrutura e dos serviços públicos e privados. 

Percebe-se, por exemplo, a recorrente necessidade de melhorias na limpeza 

pública, nas telecomunicações e na sinalização turística, nos aeroportos e rodovias; 

ao mesmo tempo o fator preço passa a figurar entre um dos problemas quando o 

visitante compara o Brasil a outros destinos e mesmo quando relaciona o nível de 

qualidade dos serviços apresentados e o preço cobrado por eles. Trata-se de um 

ponto para alta atenção de gestores públicos e privados. 
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Tabela 12 - Nível de satisfação dos estrangeiros em visita ao Brasil - 2005-2011 
 

Nível de satisfação 
com a viagem 

(%) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Superou 20,3 22,1 23,3 23,7 21,1 23,0 21,0 

Atendeu plenamente 60,8 58,6 58,4 61,1 64,4 60,3 55,3 

Atendeu em parte 16,5 17,0 14,8 13,0 12,3 15,3 20,4 

Decepcionou 2,4 2,3 3,5 2,2 2,2 1,4 3,3 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2012 - Ministério do Turismo 

 

 

Tabela 13 - Avaliação positiva da viagem por aspecto, segundo estrangeiros em 
visita ao Brasil – 2005 - 2011 

 

Avaliação positiva da viagem por aspecto 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Infraestrutura (%) 

Limpeza pública 78,7 78,3 78,4 80,1 80,1 80,3 79,0 

Segurança pública 78,6 76,8 78,8 79,8 80,8 82,5 82,9 

Serviço de táxi 89,6 89,7 90,5 90,8 91,0 90,2 88,8 

Transporte público 84,6 83,0 82,2 83,0 82,3 81,5 79,7 

Telecomunicações 77,0 78,8 79,8 76,6 75,0 73,8 71,7 

Sinalização turística 75,4 74,6 73,8 75,4 75,8 76,5 76,0 

Infraestrutura turística (%) 

Aeroporto 86,9 85,9 80,2 82,2 82,2 78,2 73,0 

Rodovias - - 64,1 66,8 63,8 64,5 66,4 68,0 

Restaurante 95,0 94,9 95,1 95,6 95,3 95,0 94,3 

Alojamento 95,5 95,2 95,6 94,5 94,6 94,0 92,6 

Diversão noturna 91,9 90,2 91,4 90,1 90,0 90,5 89,9 

Serviços turísticos (%) 

Guias de turismo 90,8 90,3 91,9 90,1 90,8 90,6 88,9 

Informação turística 87,3 85,5 86,5 86,2 86,6 86,1 85,6 

Hospitalidade 98,0 98,0 97,5 98,2 98,1 97,8 97,6 

Gastronomia 96,1 95,0 96,0 96,0 95,7 95,5 95,0 

Preços - - 68,1 67,4 66,5 71,7 59,9 50,2 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2012 - Ministério do Turismo 
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Ainda, na análise do turismo brasileiro cabe uma observação sobre a 

importância e crescimento do setor de eventos internacionais. Desde 2003, de 

acordo com o ranking do International Congress and Convention Association (ICCA), 

o Brasil passou da 19ª posição para a 8ª posição em 2011 no número de eventos 

associativos realizados no país. Também aumentou o número de cidades brasileiras 

que recebem esses eventos, possibilitando uma ampliação das oportunidades no 

território nacional, que certamente serão ainda maiores no processo de preparação 

e depois da realização dos mega eventos esportivos de 2014 e 2016. 

 

Tabela 14 - Posição do Brasil no Ranking ICCA de eventos internacionais 
 

RANKING ICCA 2003 2011 

Número de eventos realizados no Brasil 62 304 

Posição do Brasil no ranking geral 19º 8º 

Número de cidades brasileiras que sediaram 
eventos “ICCA”  

22 57 

 
Fonte: Statistics Report 2002 – 2011. ICCA.  
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3 A DEMANDA TURÍSTICA EM MINAS GERAIS E EM BELO 
HORIZONTE 

 

 

3.1 A demanda turística internacional em Belo Horizonte, segundo o Ministério 

do Turismo 

 

 

Dados da Demanda Turística Internacional do Ministério do Turismo 

apresentam o perfil e informações sobre quem são e como se comportam os 

estrangeiros que visitaram o Brasil e vieram a Belo Horizonte.  

 

Tabela 15 - Perfil dos turistas estrangeiros em viagem ao Brasil e que foram a Belo 
Horizonte - 2005-2011 

 

Característica da viagem 

País de residência 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(%) 

Estados Unidos 28,4 29,8 29,1 29,4 33,9 27,7 25,7 

Argentina 6,6 11,0 4,2 5,8 6,0 7,6 9,5 

Itália 11,9 9,2 8,4 11,8 6,3 9,3 8,1 

Alemanha 5,6 5,6 5,7 3,7 5,4 4,3 7,5 

Portugal 11,0 7,8 9,0 4,4 3,7 2,1 5,6 

França 6,3 4,7 7,8 4,0 5,9 5,4 5,3 

Espanha 3,2 5,3 3,6 5,0 3,2 3,5 4,9 

Inglaterra 2,9 3,5 5,1 2,3 3,4 2,4 2,8 

Chile 1,0 0,8 4,8 4,8 2,3 3,2 2,5 

Peru 0,1 2,0 2,0 2,2 0,8 1,6 2,2 

Motivo da viagem (%) 

Lazer 11,1 9,0 9,1 12,0 9,4 9,9 13,1 

Negócios, eventos e convenções 28,1 32,3 31,8 34,8 25,1 32,8 31,7 

Outros motivos 60,8 58,7 59,1 53,2 65,5 57,3 55,2 

Motivo da viagem a lazer (%) 

Sol e praia 28,4 39,2 26,8 15,2 32,6 32,0 20,3 

Natureza, ecoturismo ou aventura 29,2 16,8 39,8 46,6 19,3 32,7 38,1 

Cultura 33,9 40,2 29,2 26,9 39,4 18,0 30,9 

Esportes - - - 6,5 4,4 14,3 2,9 
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Característica da viagem 

País de residência 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(%) 

Diversão noturna 8,5 - - 1,6 - 0,7 3,0 

Viagem de incentivo - - 3,5 - - - - 

Outros - 3,8 0,7 3,2 4,3 2,3 4,8 

Tipo de alojamento utilizado (%) 

Hotel, flat ou pousada 34,3 32,4 30,4 36,8 27,2 32,6 37,9 

Casa de amigos e parentes 56,4 55,3 59,0 54,0 61,3 58,2 53,8 

Casa alugada 1,1 1,9 1,6 1,1 1,8 1,6 2,3 

Camping ou albergue 0,6 0,9 1,2 0,4 0,6 0,2 0,1 

Casa própria 5,3 7,7 6,5 5,9 6,3 6,2 4,4 

Resort - - - 0,1 0,2 0,3 0,2 

Outros 2,3 1,8 1,3 1,7 2,6 0,9 1,3 

Composição do grupo turístico (%) 

Sozinho 65,5 62,7 58,2 58,9 54,5 60,4 66,5 

Família 12,7 12,2 16,3 11,1 15,4 13,2 10,1 

Casal sem filhos 9,7 12,9 11,1 11,8 11,7 10,4 8,1 

Amigos 7,4 5,8 7,6 7,4 9,2 5,8 4,7 

Outros 4,7 6,4 6,8 10,8 9,2 10,2 10,6 

Gasto médio per capita dia  (US$) 

Lazer 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

Negócios, eventos e convenções 
(1) (1) (1) 

114,84 
(1) (1) (1) 

Outros motivos 55,17 32,33 37,56 41,43 40,18 42,23 54,86 

Total 60,58 43,02 47,93 52,55 48,45 61,85 68,90 

Permanência média no Brasil (dias) 

Lazer 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

Negócios, eventos e convenções 
(1) (1) (1) 

10,4 
(1) (1) (1) 

Outros motivos 29,9 36,0 32,7 32,2 34,0 32,8 30,0 

Total 27,2 28,4 26,7 25,2 30,1 27,3 24,6 

Permanência média no destino (dias) 

Lazer 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

Negócios, eventos e convenções 
(1) (1) (1) 

5,8 
(1) (1) (1) 

Outros motivos 27,2 27,5 20,0 17,9 18,4 19,2 16,0 

Total 23,6 22,3 16,0 11,9 14,7 15,2 12,5 

Internet 8,3 12,2 19,3 22,4 27,3 27,6 30,0 
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Característica da viagem 

País de residência 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(%) 

Amigos e parentes 57,8 52,3 53,6 39,2 39,0 37,2 31,1 

Organização da viagem 

Fonte de informação (%) 

Viagem corporativa 19,7 22,4 16,3 24,1 19,4 22,2 25,9 

Agência de viagens - - 5,1 3,9 7,5 7,6 5,7 7,0 

Guias turísticos impressos 5,8 3,8 1,5 2,4 3,4 1,9 1,0 

Feiras, eventos e congressos - - - - 2,3 1,6 0,7 3,0 1,7 

Folders e brochuras 0,5 - - - - - - 

Outros 7,9 4,2 3,1 2,8 2,6 2,4 3,3 

Grau de satisfação sobre a viagem 

Nível de satisfação com a 
viagem 

(%) 

Superou 20,2 20,9 24,0 19,3 25,0 23,0 22,4 

Atendeu plenamente 62,3 61,3 56,1 63,6 62,4 56,2 54,7 

Atendeu em parte 13,6 14,9 15,8 15,1 11,3 18,6 20,6 

Decepcionou 3,9 2,9 4,1 2,0 1,3 2,2 2,3 
 

(1)
 Amostra insuficiente para a estimativa deste parâmetro. 

Fonte: Demanda Turística Internacional 2012 - Ministério do Turismo 

 

A tabela acima mostra a predominância de visitantes dos Estados Unidos, 

Argentina, Itália e Alemanha em Belo Horizonte. 

A motivação principal das viagens é bastante diferente da média 

brasileira, quando “outros motivos” trazem visitantes. O tema merece investigação 

mais apurada, mas pode indicar que muitos chegam a Belo Horizonte para visitar 

amigos e parentes. Ao mesmo tempo, observa-se a importância do turismo de 

negócios e eventos, motivo de viagem de 31% dos entrevistados, e a oportunidade 

do turismo de lazer dedicado aos aspectos culturais e de natureza que pode ser 

mais bem explorado por meio da disponibilização de informação e oferta de lazer 

complementar para os visitantes que vieram por negócios ou eventos.  

Os dados específicos sobre gastos e permanência são prejudicados na 

análise pela insuficiência de amostra por motivo de lazer e negócios e eventos. 

Sugere-se que estes indicadores sejam apurados. 
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As fontes de informações demonstram o importante papel da internet e 

dos amigos e parentes para a decisão de viagem.  

Cabe ainda destacar que o atendimento das expectativas dos 

estrangeiros em viagem a Belo Horizonte apontam as mesmas tendências 

verificadas para o Brasil. O nível de exigência é maior, e diminui o índice de 

satisfação com a experiência no destino, assim como a preocupação com os preços 

e serviços públicos ligados à infraestrutura.  

 

 

3.2 A demanda turística nacional em Minas Gerais e em Belo Horizonte, 

segundo o Ministério do Turismo 

 

 

A falta de representatividade do destino Belo Horizonte nas pesquisas de 

demanda internacional publicadas pelo Ministério do Turismo levam a crer que a análise 

da fatia mais importante do mercado turístico de Belo Horizonte está no mercado 

doméstico, influenciado, sobretudo, pelo volume da população local e ao mesmo tempo 

das viagens a negócios. A densidade populacional de Minas Gerais atrai muitas 

pessoas a visitar amigos e parentes; e sua economia diversificada atrai pessoas por 

motivo de negócios, eventos e outras atividades comerciais e de serviços.  

O estudo de “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico 

no Brasil 2010-2011” traz dados recentes que contribuem com a análise da 

demanda doméstica e permitem entender a posição de Belo Horizonte em relação 

aos demais destinos concorrentes no Brasil.  

 

Tabela 16 - Destinos mais visitados pelos Brasileiros 2010-2011 
 

Destino visitado 
Participação no fluxo 

doméstico total (em %) 

São Paulo 5,5% 

Rio de Janeiro 3,6% 

Salvador 2,2% 

Fortaleza 2,1% 

Brasília 1,9% 

Recife 1,8% 

Natal 1,8% 

Curitiba 1,7% 
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Destino visitado 
Participação no fluxo 

doméstico total (em %) 

São Paulo 5,5% 

Florianópolis 1,7% 

Belo Horizonte 1,5% 

Goiânia 1,5% 

Porto Alegre 1,3% 

 
Fonte: Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil 2010-2011. Ministério do 
Turismo/FIPE. 

 

Os destinos turísticos mais visitados pelos brasileiros em suas viagens 

domésticas são: São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, colocando Belo Horizonte 

em décimo lugar nesse ranking. 

Além das cidades visitadas, a pesquisa buscou identificar os lugares que os 

brasileiros sonham em visitar em seu país, que são Fernando de Noronha, Fortaleza, 

outras cidades do nordeste e do sudeste; sem que Belo Horizonte fosse citada. 

Fica também confirmada a informação de que as viagens intrarregionais 

são maioria entre os brasileiros. Por exemplo, a região sudeste é responsável por 

40,8% do emissivo e 36,5% do receptivo turístico brasileiro. No caso da região, 

79,6% dos turistas que ela recebe são moradores do próprio sudeste e, o mesmo 

ocorre com a origem dos gastos.  

Especificamente o Estado de Minas Gerais é responsável por 8% do 

mercado emissivo do Brasil e recebe 6,9% dos brasileiros que fazem viagens dentro 

do país, uma relação de 1,2 entre o número de viajantes que saem e aqueles que 

entram no Estado.  

Essa relação é a mesma quando analisados gastos e receitas com as 

atividades turísticas do Estado de Minas Gerais: os mineiros são responsáveis por 

6,7% dos gastos feitos em viagens domésticas no Brasil e recebem 5,4% das 

receitas de gastos dos brasileiros em viagens no seu território. Esses dados colocam 

o Estado em terceiro lugar na posição total de visitantes, gastos e receitas com a 

movimentação do turismo doméstico nacional. 

O gasto médio dos brasileiros em viagens no período analisado foi de R$ 

1.128,30 para todo o Brasil, sendo que os principais itens adquiridos foram 

Transportes (28,8%, dos quais 25,9% são nos trajetos “origem-destino-origem” e 

2,9% são em transporte local), Alimentação (20,2%), Hospedagem (13%), Pacote de 

viagem (11,3%), Compras (12,7%) e Passeios Turísticos (5,9%). Com participações 
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menos representativas estão os gastos com Diversão noturna (4,4%) e outros não 

especificados (3,7%).   

Essa composição também aponta oportunidades de ampliação da oferta 

de serviços e de atrativos turísticos para um melhor aproveitamento da experiência 

nos destinos e, sobretudo, das opções de conhecer os valores culturais e naturais 

de cada localidade. 

Uma análise ainda mais refinada permite identificar de onde vêm os 

brasileiros que mais deixam receitas no turismo de Minas Gerais. Conforme 

demonstrado na Tabela 17, os paulistas, mineiros e cariocas são os que mais 

gastam em viagens ao Estado. 

  

Tabela 17 - Principais Geradores de Receitas em Minas Gerais (%) 
 

Estado % 

São Paulo 27,2 

Minas Gerais 25,4 

Rio de Janeiro 15,4 

Goiás 4,9 

Distrito Federal 4,9 

Paraná 3,8 

Espírito Santo 3,3 

Bahia 2,6 

Santa Catarina 2,0 

Mato Grosso 1,6 

Outros 8,9 

 
Fonte: Pesquisa de Demanda - 2011 - Belo Horizonte, Secretaria de Estado do Turismo/ Minas 
Gerais. 

 

 

3.3 A demanda turística em Belo Horizonte, segundo os desembarques aéreos 

 

 

Ainda, dados disponibilizados pela INFRAERO nos permitem analisar o 

avanço dos desembarques nacionais e internacionais de passageiros nos dois 

principais aeroportos de Belo Horizonte: Pampulha e Confins.  
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Nos últimos 5 anos, a evolução desses desembarques é destaque 

quando se trata de passageiros em desembarques domésticos, saltando de 5.065 

milhões em 2007 para 9.903 milhões em 2011, um crescimento de quase 100% no 

período analisado.  

Já os desembarques de voos internacionais saíram em 2007 de 34 mil 

para 160 mil em 2008 e chegaram a 424 mil em 2011. O grande salto ocorrido a 

partir de 2008 se deve ao retorno de voos dos Estados Unidos e da abertura de 

novos voos para a Europa. A tabela abaixo ilustra esses crescimentos. 

 

Tabela 18 - Desembarques Domésticos e Internacionais em Belo Horizonte - 2007/ 2011 
 

Ano Domésticos Internacionais 

2007 5.065.288 34.665 

2008 5.589.021 161.696 

2009 5.968.212 247.318 

2010 7.714.423 304.326 

2011 9.903.913 424.379 

 

 
Fonte: INFRAERO. 

 

Os dados do último ano aqui apresentados, 2012, são parciais já que até 

o momento de finalização deste estudo apenas estavam disponíveis os números de 

janeiro a setembro do referido ano. Na Etapa 3, os dados de 2012 foram analisados 

para o ano todo. Em 2012, entre os meses de janeiro de setembro, o crescimento 

segue em ritmo um pouco menos acelerado, mas permanece alto, conforme 

demonstrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 19 - Desembarques Domésticos e Internacionais em Belo Horizonte – 
Número parcial de janeiro a setembro/2012 

 

Ano Domésticos Internacionais 

2012 8.096.828 350.624 

 
Fonte: INFRAERO. 
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3.4 O perfil da demanda turística em Belo Horizonte 

 

 

Estudo mais recente da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais 

traz ainda informações relativas ao perfil do visitante ao estado em 2011. As 

informações resultantes desse trabalho não diferem muito de pesquisas anteriores 

ou similares, e é a fonte mais atual e recente encontrada para analisar o perfil da 

demanda turística da cidade de Belo Horizonte. 

A amostra identificou visitantes, em sua maioria, 52,5% entre 21 e 40 

anos; com nível de escolaridade superior (39,7%). 

Com informações similares à pesquisa da “Caracterização e 

Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011”, a origem dos 

visitantes que chegaram a Belo Horizonte é do próprio Estado de Minas Gerais, 

seguido de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

Tabela 20 - Estado de Origem dos Visitantes a Belo Horizonte – 2011 
 

Origem % 

Minas Gerais 52,2 

São Paulo 16,4 

Rio de Janeiro 6,4 

Bahia 4,8 

Espírito Santo 3,9 

Distrito Federal 2,2 

Estrangeiros 1,3 

Outros estados do Brasil com 
participação de 1% ou inferior 

12,8 

 
Fonte: Pesquisa de Demanda - 2011 - Belo Horizonte, Secretaria de Estado do Turismo/ Minas 
Gerais. 

 

Os visitantes pesquisados que são trabalhadores remunerados 

correspondem à 79% e exercem as seguintes atividades profissionais: profissionais 

com carteira assinada (37,7%), profissionais liberais (21,7%), funcionários públicos 

(18,2%), dentre outros. Aqueles que não exercem atividades econômicas 

remuneradas somam os demais 21%, e destes, em sua maioria são: estudantes 

(35,5%), do lar (28,9%), aposentados (19,8%), dentre outros. 
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A identificação das atividades remuneradas e também da renda mensal 

familiar são importantes para trabalhar públicos-alvo já existentes e ao mesmo 

tempo buscar novas oportunidades de promoção e motivações de viagens a novos 

clientes turistas.  

No caso da pesquisa em análise sobre a demanda de Belo Horizonte, 

observa-se que as faixas de renda são bastante pulverizadas, conforme 

demonstrado na tabela abaixo, o que pode permitir diversas estratégias de 

abordagem no oferecimento de produtos e serviços.  

 

Tabela 21 - Renda familiar dos turistas em Belo Horizonte (%) 
 

Faixa de renda % 

R$ 1.021 a R$ 2.040 21,1 

R$ 2.041 a R$ 3.570 18,5 

R$ 3.571 a R$ 5.100 14,9 

R$ 5.101 a R$ 10.020 15,3 

Acima de R$ 10.020 12,1 

Até R$ 1.020 9,0 

Outros 9,0 

 
Fonte: Pesquisa de Demanda - 2011 - Belo Horizonte, Secretaria de Estado do Turismo/ Minas Gerais. 

 

A mesma pesquisa aponta que as viagens dos turistas a Belo Horizonte 

foram organizadas de forma individual, sem a compra de pacotes (82,3%). Para 

aqueles que utilizaram agências de viagens, ou seja, 4,1%, os serviços adquiridos 

foram pacotes completos, transporte e hospedagem. 

Dentre os principais meios de transporte utilizados para chegar a Minas 

Gerais foi avião (57,3%), seguido de ônibus rodoviário (18,1%) e veículo próprio 

(16,7%). Com percentuais menos relevantes estão ônibus de turismo ou excursão 

(4,3%), táxi (2,1%), ônibus coletivo (0,7%), veículo alugado (0,4%), outros (0,4%).   

Já para chegar a Belo Horizonte, o ônibus rodoviário foi utilizado por 

42,3% das pessoas, além do veículo próprio ou de amigos (27,1%). Isso indica que 

os roteiros e passeios rodoviários são importantes para ampliar as visitas ao Estado 

e, ao mesmo tempo em que outros atrativos de Minas Gerais, sobretudo no entorno 
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da cidade, podem completar a oferta turística de Belo Horizonte, seja na composição 

dos conteúdos de promoção como dos pacotes que podem ser oferecidos pelo 

mercado, caso seja estrategicamente definido pelo Plano de Marketing. 

As motivações das viagens a Belo Horizonte são muito diversificadas, ou 

seja, os visitantes são atraídos por interesses amplos considerando que há uma boa 

distribuição percentual entre os motivos da viagem, conforme demonstra a tabela 

abaixo, o que permite uma complementação das possíveis experiências a realizar na 

cidade e em seu entorno.  

Essa diversificação de tipos de clientes e ao mesmo tempo de opções de 

visitas deve ser divulgada de forma combinada para informar aos turistas, seja qual 

for sua motivação principal de visita à cidade (lazer, negócios, eventos, visitas à 

amigos e parentes, estudos, ou qualquer outra), que poderão ter opções para ficar 

mais tempo e conhecer mais sobre o destino.  

 

Tabela 22 - Principal Motivo da Viagem (%) 
 

Motivo % 

Visita a amigos e parentes 23,4 

Lazer/ Passeio 22,4 

Negócios 19,8 

Estudos e Cursos 12,8 

Saúde 7,8 

Compras 5,5 

Congressos e Convenções 5,3 

Religião 1,6 

Outros 1,4 

 
Fonte: Pesquisa de Demanda - 2011 - Belo Horizonte, Secretaria de Estado do Turismo de Minas 
Gerais. 

 

Os 22,4% de turistas que vieram à cidade a lazer foram atraídos pelo 

turismo cultural (63,3%), eventos (18,4%), diversão noturna (11,5%), dentre outras 

motivações, conforme aponta a mesma pesquisa da Secretaria de Turismo do 

Estado. 
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Para realizar a viagem, esses visitantes, em sua maioria já conheciam a 

cidade (46,6%) ou buscaram informações com amigos e parentes (25,2%), na 

própria empresa ou escola (16%) ou ainda na internet (5,6%). 

Da mesma forma indicada pela pesquisa de Caracterização e 

Dimensionamento da demanda doméstica, realizada pela FIPE, citada nesse 

relatório, a casa de amigos e parentes foi o principal meio de hospedagem utilizado, 

50,6% dos visitantes optaram por essa modalidade. Os demais turistas, cerca de 

41,2% ficaram em hotéis ou pousadas. 

A avaliação da viagem pelos turistas entrevistados, ainda na pesquisa da 

Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais, mostra que 77,8% dos visitantes 

tiveram suas expectativas atendidas, para outros 13% a experiência superou sua 

expectativa e para 8,3% essa satisfação foi parcialmente atendida.  

Os entrevistados são frequentes em suas idas à Belo Horizonte, repetindo 

a viagem nos últimos três anos e com intenção de retorno futuro pelas mesmas 

razões que já os fazem visitar a cidade atualmente: visita a amigos e parentes, lazer 

e negócios.  

Percebe-se, no entanto, que a opção de visitar outros destinos de sol e 

praia em próximas viagens está presente no desejo de 42,6% dos visitantes da 

cidade, uma concorrência direta, porém diferente da oferta turística de Belo 

Horizonte ou mesmo do Estado de Minas Gerais. 

O grande leque de cidades visitadas pelos entrevistados antes e depois 

de estar em Belo Horizonte e os circuitos que eles demonstram querer visitar aponta 

mais uma vez a capilaridade do Estado de Minas Gerais em termos turísticos e ao 

mesmo tempo a necessidade de informar e promover ainda mais os atrativos da 

própria cidade de Belo Horizonte para reter os turistas por mais tempo na cidade. 

Os gastos dos turistas variam de acordo com os tipos de circuitos ou 

cidades visitadas, em média entre R$ 100,00 e R$ 135,00 por dia e uma 

permanência média de 5 dias. 

Entre os serviços analisados pela pesquisa, a hospitalidade e a 

gastronomia, associados às opções de lazer/entretenimento, comércio e atrativos 

turísticos são as variáveis mais bem avaliadas; já os preços, a limpeza pública, a 

segurança e o transporte público são os itens que merecem atenção por sua mais 

baixa avaliação. 
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Tabela 23 - Avaliação dos serviços turísticos e da cidade 
 

Item Avaliação 

Hospitalidade 8,98 

Gastronomia/ restaurantes 8,69 

Lazer/ Entretenimento 8,34 

Comércio 8,28 

Atrativos turísticos 8,27 

Qualidade da hospedagem 8,00 

Sinalização Turística 7,67 

Guias de Turismo 7,57 

Informação Turística 7,55 

Segurança Pública 7,39 

Limpeza pública e dos atrativos 7,07 

Preços em geral 6,93 

Transporte Público 6,91 

Média geral 7,82 

 
Fonte: Pesquisa de Demanda - 2011 - Belo Horizonte, Secretaria de Estado do Turismo/ Minas 
Gerais. 
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4 O COMPORTAMENTO E A OPINIÃO DA DEMANDA EM BELO 
HORIZONTE 

 

 

A fim de melhor qualificar a demanda atual dos turistas na Cidade de Belo 

Horizonte, e conhecer seu comportamento e opinião, foi realizada pesquisa com 

técnica Survey4. Os dados foram coletados por Tablets e sistema eletrônico de 

pesquisas com questionários previamente programados e com transmissão dos 

dados em tempo real.   

As entrevistas foram presenciais e realizadas no mês de outubro de 2012 

nos pontos de concentração de turistas identificados no Gráfico 1, com destaque 

para os aeroportos, e principalmente no caso do Aeroporto de Confins, devido à 

concentração de turistas (85% da amostra de estrangeiros e 35% da amostra de 

turistas brasileiros). Nos demais pontos de coleta de entrevistas houve então maior 

presença de turistas nacionais dentre os entrevistados.  

O pré-teste foi realizado uma semana antes da aplicação da pesquisa e 

monitoramento das atividades no campo. 

Outros dados da metodologia da pesquisa: 

 Universo: Turistas nacionais e internacionais, com motivo de viagem a 

lazer ou negócios, em visita a Belo Horizonte, com pelo menos 01 

pernoite na cidade. No caso dos turistas nacionais e internacionais em 

viagem à negócios, foram considerados somente os que realizaram ao 

menos uma atividade de lazer durante a sua estada em Belo 

Horizonte, de forma que se pudesse prezar por opiniões mais 

qualificadas sobre o destino; 

 Amostra: 813 (oitocentas e treze) entrevistas válidas; 

 Margem de erro geral: 3,5% pontos percentuais com nível de 

confiança de 95%; 

 Amostragem: A amostragem da pesquisa é não probabilística por 

cotas de conveniência, considerando dois grupos: origem do 

                                            
4
 Segundo Mattar (2001) pesquisa quantitativa que utiliza entrevistas com grande número de 
elementos, por meio de um questionário pré-determinado. Parte do princípio de que opiniões e 
comportamentos podem ser manifestados pela fala. O estudo agregado das opiniões permite que 
se possa, com o uso de análises especializadas, conhecer o comportamento, opiniões e atitudes do 
universo estudado.  
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entrevistado (nacional ou internacional) e motivo de viagem 

(lazer/outros ou negócios); 

 Os dados foram sistematizados da mesma forma, tendo em vista a 

viabilidade metodológica de comparação dos mesmos com as 

pesquisas realizadas em 2005/2006 para elaboração do Plano 

Horizonte e a geração de informações orientadas para o planejamento 

estratégico e operacional, que deve considerar as especificidades de 

cada mercado e de cada público-alvo; 

 Tratamento de dados: Os valores percentuais expostos nas tabelas e 

gráficos que serão apresentadas neste capítulo foram arredondados 

conforme a seguinte regra: percentuais com decimais iguais ou 

maiores que 5 foram arredondados para cima e decimais menores que 

5 foram arredondados para baixo, o que pode gerar, em alguns 

gráficos e tabelas, pequenas variações decimais na soma dos 

percentuais dos grupos representados (equivalentes à 100% da 

amostra ou das ocorrências). 
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Gráfico 1 - Distribuição das entrevistas por local 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

4.1 Caracterização dos entrevistados 

 

 

Dentre os entrevistados 77% foram caracterizados como “Nacionais” 

(turistas brasileiros, residentes em outras regiões do Brasil e interior de Minas Gerais 

em viagem a Belo Horizonte) e 23% como “internacionais” (turistas residentes em 

outros países em viagem a Belo Horizonte), conforme indicado no Gráfico 2.  

Os mineiros (turistas residentes em outras cidades do Estado de Minas 

Gerais) representam 29,6% dos turistas nacionais, ou 20,6%, se considerarmos sua 

representatividade entre todos os turistas (nacionais e internacionais). 
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Gráfico 2 - Distribuição das entrevistas por origem dos entrevistados 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.Chias 
Marketing, 2012. 

 

A distribuição das entrevistas por gênero foi de 18% feminino e 82% 

masculino entre os turistas de origem internacional e de 44% feminino e 56% 

masculino entre os de origem nacional, de acordo com o Gráfico 3. A amostra com 

turistas internacionais obteve maior representatividade entre os homens (82% foram 

do gênero masculino) e menor entre as mulheres (18% sendo do público feminino). 

Os turistas nacionais apresentaram menos disparidade por gênero, onde 56% dos 

entrevistados são do sexo masculino e 44% do feminino. 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos entrevistados por gênero 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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A faixa etária dos entrevistados, representada no Gráfico 4, ficou mais 

concentrada na idade adulta entre as faixa de 25 e 34 anos e 35 a 44 anos. Os 

turistas de origem internacional apresentam tendência a serem pouco mais jovens 

que os de origem nacional. Neste grupo, 25% tem entre 45 a 59 anos e 12% acima 

de 59 anos, contra 18% e 8% dos turistas internacionais nas respectivas faixas 

etárias. 

  

Gráfico 4 - Distribuição dos entrevistados por faixa etária 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

O nível de escolaridade dos turistas em visita a Belo Horizonte é alto. Os 

pós-graduados, mestres ou doutores são 30% dos turistas de origem nacional e 24% 

dos de origem internacional. Já os que possuem superior completo ou incompleto 

são 49% dos turistas de origem nacionais 63% dos de origem internacional (Gráfico 

5). 

Em comparação aos turistas nacionais, os internacionais possuem 54% 

de superior completo, contra 38%, mas tem menor participação na pós-graduação, 

com 24% contra 30% dos turistas nacionais. 
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Gráfico 5 - Distribuição dos entrevistados por escolaridade 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

4.1.1 CARACTERIZAÇÃO DA VIAGEM À BELO HORIZONTE 

 

 

Dentre os principais motivos para viagem, destacam-se o turismo a lazer 

(38% entre os turistas de origem nacional e 42% de origem internacional), o turismo de 

negócios (21% entre os turistas de origem nacional e 24% de origem internacional), a 

visita a amigos e/ou parentes (16% entre os turistas de origem nacional e 17% de 

origem internacional) e os eventos, congressos ou convenções (15% entre os turistas 

de origem nacional e 9% de origem internacional), conforme o Gráfico 6. 

A quantidade média de pernoites variou de forma significativa entre os 

públicos. Os turistas de origem internacional a lazer tiveram a maior média de 

permanência em Belo Horizonte (9,5 dias em média), seguido dos turistas a negócio de 

mesma origem, com média de permanência de 5,3 dias. Entre os de origem nacional a 

média de permanência cai para 4,0 dias para os viajantes a lazer e 3,6 dias de média 

para os que viajaram a negócio. Tais valores estão representados no Gráfico 7. 
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Gráfico 6 - Principais motivos para viagem dos entrevistados 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Gráfico 7 - Quantidade média de pernoites por origem e motivo da viagem (1) 

 

(1) Para o cálculo da media, foram excluídos 15 casos com permanência superior a 30 dias. 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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O percentual de turistas que viajaram a Belo Horizonte pela primeira vez, de 

acordo com o Gráfico 8, é significativamente menor entre os turistas de origem nacional 

em comparação aos de origem internacional. Naquele grupo, dentre os que viajaram a 

lazer, 32% estavam em Belo Horizonte pela primeira vez. Dentre os que viajaram a 

negócios, esta taxa foi de apenas 19%. Já no grupo de turistas estrangeiros, 65% dos 

viajantes a lazer nunca haviam estado na cidade. Dentre os turistas estrangeiros que 

vieram a negócios, 58% estavam pela primeira vez no destino.   

 

Gráfico 8 - Percentual de turistas que viajam a Belo Horizonte pela primeira vez - por 
origem e motivo 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Dentre a amostra total de turistas entrevistados, os principais motivos 
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ou trabalho (20%) e congresso (9%), conforme Tabela 29. Observa-se que “motivo 

da escolha” de Belo Horizonte como destino é diferente de “motivo da viagem”, 

embora sejam coerentes as duas respostas se ratificarem já que o “motivo da 

escolha” identifica as motivações e imputs da viagem realizada. 
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Tabela 24 - Principais motivos para a escolha do destino Belo Horizonte 
 

Principais motivos para a escolha do destino Frequência Percentual 

Visitar familiares/amigos/namorado(a) 190 23% 

Negócios/trabalho 163 20% 

Congresso 74 9% 

Lazer/turismo 57 7% 

Conhecer a cidade 49 6% 

Estudo/curso 41 5% 

Visitar as cidades históricas 34 4% 

Turismo cultural/museus 28 3% 

Conhecer o Inhotim 25 3% 

Compras 23 3% 

Hospitalidade/pessoas educadas/tranquilidade da cidade 17 2% 

Diversão noturna 15 2% 

Gastronomia 14 2% 

Outras respostas com representatividade de1% ou menos 
das citações. 

91 11% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Os turistas de origem nacional tem maior frequência de visitação a Belo 

Horizonte. O grupo que viajou a negócios veio à Belo Horizonte em média 9,7 vezes 

nos últimos 12 meses. Já entre os viajantes a lazer a média cai para 3,3 vezes no 

mesmo período.  

Dentre os turistas de origem internacional a média de frequência do grupo 

que veio à negócios cai para 3,3 viagens nos últimos 12 meses, e para os que 

viajaram a lazer a média é de 1,2 vezes, conforme o Gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Quantidade média de viagens a Belo Horizonte por origem (últimos 12 meses) 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

A maioria dos turistas viaja sozinho (49% entre os de origem nacional e 

52% entre os de origem internacional), de acordo com o Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 - Característica do grupo de viagem – com quem viajou 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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O principal meio de viagem utilizado para chegar a Belo Horizonte foi o 

avião (60% de utilização entre os viajantes de origem nacional e 89% dos turistas de 

origem internacional), conforme Gráfico 11, e a maioria dos turistas (64% entre os de 

origem nacional e 69% de origem internacional) se hospedam em hotéis ou flats, de 

acordo com o Gráfico 12. Já entre os viajantes a negócio o percentual de 

hospedagem em hotéis ou flats sobe para 92% contra 57% dos turistas a lazer, 

conforme Gráfico 13. Cabe ainda ressaltar que 36% dos turistas a lazer se 

hospedam na casa de amigos ou parentes segundo este último gráfico. 

 

Gráfico 11 - Principal meio de transporte utilizado para chegar a Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Gráfico 12 - Meio de hospedagem utilizado em Belo Horizonte - por origem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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Gráfico 13 - Meio de hospedagem utilizado em Belo Horizonte por motivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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Gráfico 14 - Principais fontes de informação utilizadas na preparação da viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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4.2 Síntese do perfil da viagem/turistas e das fontes preparatórias da viagem 

 

 

O público internacional a lazer foi o que apresentou maior média de 

pernoites (9,5 dias), seguido pelos turistas internacionais a negócio (5,3 dias em 

média). Os turistas nacionais tem menor permanência no destino. Os viajantes 

nacionais a lazer permanecem em média 4 dias e os que vieram à BH a negócio, 3,6 

dias. 

O público nacional a negócios foi o que apresentou maior frequência de 

viagem nos últimos 12 meses a Belo Horizonte, com média de 9,7 vezes. Os turistas 

nacionais a lazer apresentaram média de 3,3. Já a média dos turistas internacionais 

é de 3,3 para os viajantes a negócios e 1,2 para lazer. 

Os principais motivos para escolha de Belo Horizonte, enquanto destino 

turístico foram: visitar familiares/amigos/namorado(a) (23%); negócios/trabalho 

(20%), congresso (9%) e lazer/turismo (7%). 

A maior parte dos entrevistados viaja sozinha (49% dos nacionais e 52% dos 

internacionais). Dentre os turistas nacionais temos ainda que 16% viajam em casal e 

15% só com amigos. Já os turistas internacionais 30% só com amigos e 13% em casal. 

Para se chegar ao destino, 60% dos viajantes nacionais utilizaram o avião, 

contra 89% dos turistas internacionais. O segundo meio mais utilizado pelo público 

nacional foi o ônibus, com 18% e em terceiro o carro próprio, com 15% de utilização.  

O meio de hospedagem mais utilizado foi o hotel ou flat (64% nacionais e 

69% internacionais). A casa de amigos ou parentes ainda foi utilizado por 30% dos 

turistas nacionais e 25% dos internacionais. A utilização dos hotéis ou flats, pelos 

turistas a negócios é de 92%, contra 57% dos viajantes a lazer. 

A internet tem papel preponderante como fonte de informação para a 

viagem, tendo sido utilizada por 46% dos turistas nacionais e 32% dos turistas 

internacionais. Para o público internacional a principal fonte online para busca de 

informações, foram as ferramentas de pesquisa, com 77% de utilização. 
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4.3 Comportamento de consumo do turista atual de Belo Horizonte 

 

 

Uma vez que os turistas de origem internacional indicaram um número 

maior de atividades realizadas em relação aos brasileiros entrevistados, podemos 

dizer que sua estada demonstrou ser mais intensa e diversificada no uso dos 

equipamentos e atrativos da cidade do que aquela dos turistas de origem nacional, 

como mostra o Gráfico 16, que indica ter havido maior consumo de produtos e 

serviços por parte deste público, sendo que os principais foram: 

 Turistas de Origem Internacional 

o Bares, cafés e restaurantes (84%); 

o Compras em geral (58%); 

o City Tour (48%); 

o Atividades de natureza e visita aos parques (47%); 

o Visita a feiras e ou mercados (43%); 

o Visita a cidades históricas do entorno (42%); 

o Visita a museus, igrejas, monumentos e prédios (42%). 

 

 Turistas de Origem Nacional 

o Bares, cafés e restaurantes (74%); 

o Visita a feiras e ou mercados (39%); 

o Visita a museus, igrejas, monumentos e prédios (33%). 

o Atividades de natureza e visita aos parques (33%); 

o Compras em geral (31%). 
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Gráfico 16 - Principais atividades de lazer realizadas na viagem - por origem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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Assim como os turistas de origem internacional (Gráfico 16), os viajantes 

com objetivo de lazer têm em sua visita um uso mais intenso da cidade, consumindo 

mais produtos e ou serviços, conforme demonstra o Gráfico 17.   

 

Gráfico 17 - Principais atividades de lazer realizadas na viagem - por motivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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Como apresentado no Gráfico 18, os turistas internacionais tem maior 

média de duração da viagem (12,5 dias a lazer e 8,2 dias a negócios), frente aos 

turistas de origem nacional (5 dias a lazer e 4,5 a negócios). Assim como a duração 

da viagem, os gastos se diferem muito por origem. 

 

Gráfico 18 - Duração média da viagem (em dias) - por origem e motivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Os turistas de origem internacional a lazer gastaram em média R$ 

5.088,46 e os que viajavam a negócios gastaram em média R$ 3.895,45. Já entre os 

de origem nacional a lazer o gasto médio foi de R$ 1.710,68 e R$ 1.470,16 para que 

os viajaram a negócios. Estes valores estão representados no Gráfico 19. 
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Gráfico 19 - Gasto médio com a viagem (em reais) - por origem e motivo de viagem 

 

(2) Para calcular o gasto médio com a viagem, foram excluídos os gastos inferiores a R$ 100,00 e 
superiores a R$ 20.000,00, para que não haja desvio dos valores médios. 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Como a maioria dos turistas viajaram à Belo Horizonte sozinhos, o 

número de acompanhantes dependentes do mesmo gasto também se demonstrou 

baixo, com média geral de 1,4 para viajantes a lazer e 1,1 a negócios, de acordo 

com o Gráfico 20. 

 

Gráfico 20 - Quantidade média de dependentes do gasto com a viagem (em reais) - 
por origem e objetivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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Os gastos com a viagem tiveram significativa variação por tipo de 

viajante, segundo o Gráfico 21, os viajantes de origem internacional, com objetivo de 

viagem a lazer apresentaram a maior média de gastos (R$ 3.914,20), seguidos dos 

viajantes a negócio de mesma origem (R$ 3.246,21). Os viajantes de origem 

nacional gastam em média menos da metade dos viajantes internacionais, os 

turistas que tem por objetivo de viagem lazer gastam em média R$ 1.140,45, e os 

viajantes a negócios, R$ 1.470,16. 

 

Gráfico 21 - Gasto médio com a viagem por pessoa (em reais) por origem e objetivo 
de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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viajaram a lazer e 36 a negócios, conforme Gráfico 22.   

Já a quantidade de destinos visitados, apresentado no Gráfico 23, é de 

1,8 destinos para os turistas a lazer e 2 a negócios no geral. 

 

 R$1.809,28  

 R$1.907,17  

 R$3.914,20  

 R$3.246,21  

 R$1.140,45  

 R$1.470,16  

 R$-     R$1.000,00   R$2.000,00   R$3.000,00   R$4.000,00   R$5.000,00  

Lazer/outros 

Negócios 

Lazer/outros 

Negócios 

Lazer/outros 

Negócios 

G
er

al
 

In
te

rn
ac

io
n

al
 

N
ac

io
n

al
 



 

 109 

 

Gráfico 22 - Percentual de entrevistados que viajaram pelo Brasil (últimos 12 meses) 
– por origem e motivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

Gráfico 23 - Quantidade média de destinos visitados no Brasil (últimos 12 meses) – 
por origem e motivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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Os principais destinos turísticos visitados pelos turistas entrevistados, nos 

últimos 12 meses, foram o Rio de janeiro (17,0%), São Paulo (11,8%) e Fortaleza 

(6,9%), com apresentado no Gráfico 24. 

 

Gráfico 24 - Principais destinos turísticos visitados nos últimos 12 meses 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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Gráfico 25 - Principais opções de viagem idealizadas para as próximas férias por origem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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mercados (39%) visita a museus/igrejas/monumentos/prédios (33%), atividades de 

natureza e visita a parques (33%) e compras (31%). 

As visitas dos turistas internacionais foram mais intensas uma vez que 

este público realizou em média uma maior quantidade de atividades. Foram 

utilizados pelos turistas internacionais, principalmente, os bares/cafés/restaurantes 

por 84%, compras em geral (por 58%), City Tour (por 48%), atividades de natureza e 

visita a parques (por 47%), visita a feiras e/ou mercados (por 43%), visita a cidades 

históricas do entorno (por 42%) e visita a igrejas/museus/monumentos/prédios (por 

42%). 

O comportamento também é distinto de acordo com o objetivo de viagem. 

Os turistas a negócios utilizaram principalmente bares/cafés/restaurantes (94%), 

compras em geral (30%) e visita a feiras e/ou mercados (20%). Já os turistas a lazer 

foram principalmente a bares/cafés/restaurantes (57%), atividades de natureza e 

visita a parques (44%), visita a museus/igrejas/monumentos/prédios (42%), compras 

em geral (38%), visita a feiras e/ou mercados (34%) e visita a cidades histórias do 

entorno (31%). 

A duração média da viagem foi de 12,5 dias para os turistas 

internacionais a lazer e 8,2 dias para os turistas internacionais a negócio. Já entre o 

público nacional a viagem teve duração média de 5 dias para lazer e 4,5 a negócios. 

Assim como o tempo médio de viagem, os gastos são bem distintos por 

origem. Os viajantes a lazer internacional gastaram em média 197% mais que os 

turistas nacionais a lazer, sendo o gasto médio de R$ 5.088,46 para os turistas 

internacionais e R$ 1.710,68 para os nacionais. A mesma desproporção se aplica 

aos viajantes a negócios, sendo que o viajante internacional, com este objetivo de 

viagem, gasta em média 164% mais que o nacional, sendo o gasto respectivo em 

R$ 3.895,45 para o internacional a negócios e R$ 1.470,16 para o nacional. 

A quantidade média de dependentes não sofreu grande variação entre os 

públicos, sendo a média geral de 1,4 para viajantes a lazer e 1,1 para negócios. 

Como explicado no item anterior, em média 68% dos turistas nacionais fizeram 

viagem pelo Brasil nos últimos 12 meses. Já entre o público internacional os 

percentuais caem para 36% dos viajantes a negócios e 22% dos viajantes a lazer. 
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Síntese da experiência do turista atual: 

 

A média de destinos visitados nos últimos 12 meses foi de 2 destinos para 

os viajantes a negócios e 1,8 dos viajantes a lazer, no geral.  Os principais destinos 

visitados foram o Rio de Janeiro (17%), São Paulo (12%), Fortaleza (7%) e Salvador 

(5%).   O Gráfico 25 apontou que, para as próximas férias, os principais objetivos 

dos turistas são sol e praia (para 52% dos nacionais e 49% dos internacionais), 

conhecer um local específico (25% do nacional e 17% do internacional) e turismo 

cultural (14% do nacional e 19% do internacional). Entre o público internacional, 

destaca-se a visita a cidades como São Paulo e Rio de Janeiro (15%). 

 

 

4.4 A opinião do turista sobre o destino Belo Horizonte  

 

 

Para entender a opinião dos turistas sobre o destino Belo Horizonte, os 

entrevistados foram questionados sobre quais seriam os pontos positivos e os 

pontos negativos da capital mineira, ou seja, o melhor e o pior sobre o destino. As 

respostas espontâneas foram agrupadas por similaridade no tema, como 

demonstrado nas tabelas à seguir, e tabulados conforme a frequência em que eram 

citados por pessoas diferentes.  

Na Tabela 25 destacam-se os pontos positivos citados: a hospitalidade, 

alegria das pessoas, educação, receptividade, povo acolhedor (29%), bares, 

restaurantes, diversão noturna (13%) e a gastronomia, comidas típicas, queijo, boa 

comida (10%). 
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Tabela 25 - Principais pontos positivos de Belo Horizonte na avaliação do turista 
atual (pergunta aberta) 
 

PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS DE BELO HORIZONTE FREQUENCIA % 

Hospitalidade / alegria das pessoas / educação / receptividade / 
povo acolhedor 

236 29% 

Bares / restaurantes / diversão noturna 106 13% 

Gastronomia / comidas típicas / queijo / boa comida 84 10% 

Mobilidade / trânsito / organização / transporte público / limpeza 
da cidade e pontos turísticos / infraestrutura 

68 8% 

Cidade bonita / agradável / arborizada / clima / paisagens 55 7% 

Arte / cultura / artesanato / diversidade cultural / arquitetura 48 6% 

Cidades do entorno / cidades históricas / igrejas / Inhotim 48 6% 

Pontos turísticos / museus / Praça da Liberdade / Mercado 
Central / Feira de Artesanato / Mineirão / Igrejas 

48 6% 

Outras respostas 44 5% 

Nada / não sabe / não respondeu 26 3% 

Opções de lazer / turismo cultural / ecoturismo 25 3% 

Pampulha 17 2% 

Compras / shopping 16 2% 

Mulheres / pessoas bonitas 7 1% 

Segurança 6 1% 

Moda / pessoas bem vestida 4 0% 

Museus / teatros 3 0% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Os principais pontos negativos de Belo Horizonte, indicados na Tabela 26, 

estão ligados aos aspectos funcionais de uma cidade grande, muito caracterizada 

pela questão da mobilidade urbana, destacam-se o trânsito ruim, desrespeito a 

pedestres, sinalização, transporte público, falta metrô, falta estacionamento (45%), 

limpeza urbana, lixo, sujeira, pichação, poluição, barulho (8%) e violência, segurança 

(5%). 
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Tabela 26 - Principais pontos negativos de Belo Horizonte na avaliação do turista 
atual 
 

PRINCIPAIS PONTOS NEGATIVOS DE BELO HORIZONTE FREQUENCIA % 

Trânsito ruim/desrespeito a pedestres/sinalização/transporte 
público/ falta metro/falta estacionamento 368 45% 

Nenhum ponto negativo/nada/não sabe/não respondeu 155 19% 

Limpeza urbana/lixo/sujeira/pichação/poluição/barulho 66 8% 

Violência/segurança 41 5% 

Outros 35 4% 

Falta de apoio/informações aos turistas/dificuldade de 
comunicação/ poucas pessoas falam inglês 29 4% 

Muitos mendigos/moradores de rua 26 3% 

Distância do aeroporto/custo alto de deslocamento/trânsito 25 3% 

Falta hotéis/caros/ruins/antigos/atendimento ruim 18 2% 

Preço/custo/caro 17 2% 

Clima/calor/falta ar condicionado 10 1% 

Taxistas desonestos/sem ar condicionado/mau informados 10 1% 

Pobreza 9 1% 

Arquitetura/cidade feia/envelhecida/poucas opções de lazer 9 1% 

Pessoas mal educadas/pouco receptivas/povo estressado 6 1% 

Não tem praia/longe do mar 6 1% 

Atendimento/estrutura dos bares e restaurantes/horário de 
funcionamento 6 1% 

Comida/alimentação 3 0% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Os turistas entrevistados também avaliaram o destino BH em diversos 

aspectos relacionados á sua estrutura turística e à atratividade, em uma escala de ótimo 

à ruim. À esta escala foram atribuídas notas equivalentes de 1 a 5 equivalentes, onde 1 

significa ruim e 5 ótimo. Desta forma foi possível identificar como os entrevistados 

avaliaram cada um dos itens em notas médias demonstradas no Gráfico 26.  

Dentre os itens com as avaliações mais baixas destacam-se os guias, o 

transporte público, a limpeza urbana, os preços ou custos da cidade/viagem, as 
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informações turísticas e a sinalização turística, com notas inferiores a 3,5.  O item 

mais bem avaliado, com a nota de 4,39, foi a hospitalidade da população. A 

avaliação geral do destino ficou em 3,18 pontos.  

 

Gráfico 26 - Avaliação das condições/atratividade do turismo de Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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De modo geral os turistas se sentiram satisfeitos com a viagem a Belo 

Horizonte, principalmente os turistas de origem nacional (85% afirmaram que a 

viagem correspondeu totalmente às expectativas), conforme o Gráfico 27. No 

mesmo gráfico observa-se que 61% dos turistas de origem internacional tiveram 

suas expectativas correspondidas totalmente e 35% parcialmente. Apenas 1% dos 

turistas de origem nacional e 2% dos turistas internacionais não tiveram suas 

expectativas correspondidas pela viagem.  

Os turistas a negócios tiveram suas expectativas mais correspondidas em 

comparação aos turistas a lazer (83% contra 61% respectivamente, tiveram suas 

expectativas totalmente correspondidas), conforme o Gráfico 28. 

 

Gráfico 27 - Nível de satisfação com a viagem a Belo Horizonte - por origem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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Gráfico 28 - Nível de satisfação com a viagem a Belo Horizonte - por motivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Os índices de recomendação de Belo Horizonte por parte dos turistas é 

elevado, o que reforça o grau de satisfação em relação à cidade.  Assim como os 

índices de recomendação, o percentual de turistas que têm intenção de retorno a 

Belo Horizonte é alto, variando de 83% a 94%, dependendo do perfil do público e do 

motivo da viagem, de acordo com os Gráficos 29 e 30.  

 

Gráfico 29 - Percentual de entrevistados com intenção de retorno a Belo Horizonte - 
por origem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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Gráfico 30 - Percentual de entrevistados com intenção de retorno a Belo Horizonte 
por objetivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

O Gráfico 31 mostra as opções indicadas livremente pelos turistas, 

quando questionados sobre o motivo para o retorno ou não à Belo Horizonte. 

Destacam-se “vai viajar para outros lugares” (35,3%) e Não gostou/cansativo/poucas 

atrações (29,4%). Já para os motivos a retornar, destacam-se “Conhecer melhor a 

cidade/centros históricos/arredores/Inhotim e turismo” (22,5%), visitar amigos ou 

parentes (20,9%), trabalho e negócios (19%), gostou da cidade/pessoas/cidade 

bonita (15,2%) e a lazer, passear (12,3%). 
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Gráfico 31 - Principais motivos para retornar ou não a Belo Horizonte – pergunta aberta 

  

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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O município tem elevados índices de recomendação do destino, por 

brasileiros (94%), estrangeiros (86%), viajantes a negócios (87%) e a lazer (94%), 

como mostram os Gráficos 32 e 33. 

 

Gráfico 32 - Percentual de recomendação de Belo Horizonte como destino turístico - 
por origem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Gráfico 33 - Percentual de recomendação de Belo Horizonte como destino turístico - 
por objetivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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Síntese da opinião e da avaliação do turista atual: 

 

Os principais pontos negativos de Belo Horizonte, citados pelos turistas 

foram o trânsito ruim/desrespeito a pedestres/sinalização/transporte público/falta 

metrô/falta estacionamento (45%), limpeza urbana/lixo/sujeira/pichação/ 

poluição/barulho (8%) e violência/segurança (5%). 

Em geral os turistas que passaram por Belo Horizonte se sentiram 

satisfeitos. 85% dos turistas nacionais afirmaram que a viagem correspondeu 

totalmente às suas expectativas e 90% deles pretendem retornar ao destino. A 

parcela de turistas internacionais satisfeitos é menor (61% afirmaram que a viagem 

correspondeu as suas expectativas), mas o percentual de turistas que tem intenção 

de retorno a Belo Horizonte é alta (83% pretendem retornar). 

Entre os turistas a lazer e negócios, as variações foram menores, 

enquanto 83% dos turistas a negócios tiveram suas expectativas correspondidas, 

79% dos turistas a lazer apresentaram a mesma correspondência. A intenção de 

retorno é de 94% para turistas a negócios e de 86% para turistas a lazer. 

Os principais motivos para não retornar a Belo Horizonte foram: Vai viajar 

para outros lugares (35,3%) e porque não gostou/cansativo/poucas atrações 

(29,4%). Já os principais motivos para retornar à cidade foram: Conhecer melhor a 

cidade / centros históricos / arredores / Inhotim / turismo (22,5%), visitar amigos / 

parentes (20,9%), trabalho e negócios (19%), porque gostou da cidade / pessoas / 

cidade bonita (15,2%) e lazer / passear (12,3%). 

O percentual de recomendação é alto em todos os diferentes públicos que 

visitaram a cidade, sendo nacionais com 94% de indicação, internacionais com 86%, 

turistas a negócios 87% e lazer 94%, o que reforça a satisfação dos visitantes. 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PESQUISAS NECESSÁRIAS AO DIAGNÓSTICO 

DA SITUAÇÃO ATUAL DA MARCA E DO 

TURISMO EM BELO HORIZONTE E SEUS 

PRODUTOS: relatório de pesquisa dos 

produtos turísticos de Belo Horizonte 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A primeira etapa para Elaboração de Plano de Ações Estratégicas e o 

aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte apresenta as 

pesquisas necessárias ao diagnóstico da situação atual da marca e do turismo da 

cidade e de seus produtos atuais, sendo constituído por quatro relatórios 

independentes, conforme está orientado no termo de referência para o trabalho. São 

eles: 

 Relatório da Pesquisa de Demanda Nacional e Internacional; 

 Relatório da Pesquisa de Posicionamento da Marca Turística de Belo 

Horizonte; 

 Relatório da Pesquisa de Produtos Turísticos de Belo Horizonte, que 

está sendo apresentada na sequência; 

 Relatório da Pesquisa da Concorrência. 

 

Este relatório de pesquisa dos produtos turísticos de Belo Horizonte, 

conforme previsto no Termo de Referência do Edital de Concorrência Nº 

23183/DMKT/2012, elenca os produtos prioritários do destino, inclui descrição da 

situação, da posição competitiva dos mesmos e define os seus mercados atuais. O 

conteúdo deste documento corresponde exclusivamente aos dados e análise da 

oferta turística do destino e seu entorno, sem cruzamentos com as demais 

pesquisas realizadas para o projeto nesta fase do trabalho, pois este é o objeto 

previsto para as etapas subsequentes, mais especificamente na atualização do 

Plano Horizonte.  

A pesquisa de produtos turísticos de Belo Horizonte utiliza como 

referência dois processos de planejamento elaborados para a Empresa Municipal de 

Turismo de Belo Horizonte (Belotur), porque são instrumentos que, mesmo tendo 

finalidades e aplicando metodologias diferentes, realizaram criteriosos processos de 

mapeamento, avaliação de atratividade e hierarquização da oferta turística no 

destino:  

 Plano Horizonte – Marketing Turístico de Belo Horizonte, elaborado no 

ano de 2006 pela consultoria Chias Marketing; 
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 Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do 

Município de Belo Horizonte (PDITS BH), elaborado pela Fundação 

João Pinheiro no ano de 2010.  

 

E, para fins de atualização dos dados e informações sobre os produtos 

turísticos belo-horizontinos, foram considerados os conteúdos veiculados no sítio 

promocional do destino (www.belohorizonte.mg.gov.br/atrativos), e no Guia Turístico 

de Belo Horizonte, publicado mensalmente pela Belotur, tendo sido consultadas 

duas edições, a outubro de 2012 e a de Janeiro de 2013.  A consulta a essas fontes 

permitiu um completo mapeamento da oferta turística atual da capital mineira, os 

resultados foram tabulados em uma planilha excel e  encontra-se  disponível nos 

Apêndices. 

No processo de avaliação, além do mapeamento por meio das fontes 

secundárias supracitadas, foram considerados: 

 Presença e apresentação dos produtos turísticos belo-horizontinos em 

guias turísticos brasileiros de referência e sítios especializados em 

viagens; dentre os quais destacamos o Guia Quatro Rodas Brasil 

2013, o Guia Unicard Unibanco Brasil 2005, o Uol Viagens 

(www.viagem.uol.com.br) e o Férias Brasil (www.feriasbrasil.com.br); 

 As opiniões de representantes do trade e dos profissionais do setor, 

sobre a oferta turística da cidade; as reuniões foram realizadas pela 

Consultoria, entre os dias 15 e 22 de outubro de 2012, com a 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais (ABIH 

MG), o Belo Horizonte Convention Visitors Bureau (BHCVB), a 

Associação Brasileira de Empresas de Eventos Minas Gerais (ABEOC 

MG), Associação Comercial de Minas Gerais (ACMinas) e o 

Departamento de Desenvolvimento de Produtos Turísticos da Belotur;  

 Visitas técnicas realizadas pela Consultoria aos atrativos turísticos de 

Belo Horizonte no período entre os dias 12 e 22 de outubro de 20125.   

 

 

 

                                            
5
 Lista completa dos produtos visitados e fotos encontram-se como Apêndice A deste Relatório.  
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Essas iniciativas tinham por objetivo: 

 Verificar as condições atuais da seleção dos produtos turísticos do 

destino; 

 Avaliar tecnicamente eventuais novos produtos ou que foram 

substancialmente melhorados nos últimos anos;  

 Identificar novas possibilidades não consideradas nos documentos de 

referência; 

 Conhecer a imagem, o posicionamento e a notoriedade dos produtos 

turísticos atuais. 
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1 MARCOS REFERENCIAIS PARA A PESQUISA DOS PRODUTOS 
TURÍSTICOS DE BELO HORIZONTE 

 

 

1.1 O perfil de Belo Horizonte 

 

 

Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, é uma cidade jovem, 

com pouco mais de cem anos, construída no final do século XIX para ser um 

símbolo da República Brasileira recém-proclamada e um marco dessa nova era, 

como uma representação do desenvolvimento e do progresso que o governo 

republicano seria capaz de promover. Uma cidade moderna, planejada em todos os 

seus detalhes, desde a escolha da localização à sua estrutura física e 

funcionalidade.  

Emoldurada pela Serra do Curral, a paisagem belo-horizontina se 

caracteriza pela geografia sinuosa em contraste com a regularidade do traçado de 

suas ruas nas áreas mais centrais, pela harmonia de suas áreas verdes que 

desenham jardins e descortinam mirantes e pela arquitetura que soube incorporar os 

estilos determinantes ao longo de sua história, criando conjuntos representativos do 

neoclássico, do eclético, do art decó e do modernismo.    

Belo Horizonte possui uma localização territorial privilegiada, a cidade 

está no centro de Minas Gerais e da região Sudeste, aspecto favorável não apenas 

no que concerne à proximidade geográfica com os principais mercados emissores 

do turismo brasileiro, mas também pela conectividade aérea e sua integração com 

os maiores aeroportos do País, o que facilita o deslocamento de turistas 

internacionais em viagens integrando outros destinos.  

Turisticamente Belo Horizonte se destaca pelo conjunto de atrativos 

resultantes de seu contexto ambiental, de sua formação sociocultural e sua 

economia dinâmica, e que se somam ao rico patrimônio natural e cultural de seu 

entorno; onde se encontram os patrimônios mundiais, uma reserva da biosfera, um 

Parque Nacional, diversos parques estaduais e RPPNs, além de inúmeros 

monumentos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN); a lista com seleção de produtos se encontra nos Apêndices. Esses 

aspectos demonstram a diversidade turística do destino e indicam que a cidade tem 
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capacidade para motivar a captação de turistas, pessoas que se deslocam atraídos 

por sua programação e equipamentos culturais, pelas ofertas relacionadas à 

produção associada, negócios e eventos, aventura e ecoturismo6, compras, dentre 

outros. 

O cenário atual é de excelentes oportunidades para o turismo belo-

horizontino.  A capital mineira tem vivido um momento de grandes transformações, 

motivadas pelo fato de ter sido escolhida pela Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA) para ser uma das 12 cidades-sedes da Copa de 2014, o que 

permitiu a requalificação de equipamentos esportivos, a melhoria das condições de 

mobilidade urbana e a rápida ampliação da oferta hoteleira; outro ponto importante é 

a transferência da sede administrativa do governo estadual da Praça da Liberdade 

para a Cidade Administrativa Tancredo Neves (Rodovia Prefeito Américo Renê 

Gianetti no Bairro Serra Verde). Nas antigas edificações funcionais está sendo 

implantado um complexo de grandes atrações culturais. Essas mudanças se somam 

à visibilidade internacional que a realização da Copa FIFA 2014 proporcionou às 

cidades-sedes, que são benefícios positivos de imagem, e deverão contribuir para o 

posicionamento do destino e para a captação de mais visitantes estrangeiros.  

Essa perspectiva otimista para o turismo em Belo Horizonte é 

compartilhada por lideranças do trade turístico local. Em entrevista com diretores da 

Associação Comercial de Minas Gerais (ACMinas),  foi destacado  o momento e 

que, na opinião do grupo,  extrapolava à realização da Copa. Além da ampliação da 

oferta hoteleira, eles salientaram o projeto de ampliação do Terminal 02 do 

Aeroporto Tancredo Neves e dois projetos de implantação de trem turístico: uma 

linha ligando o Museu de Artes e Ofícios (que está sediado na estação ferroviária de 

Belo Horizonte) ao Instituto Inhotim (em Brumadinho na Região Metropolitana) e 

outra em direção à Sabará, cidade histórica na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte.  

 

 

                                            
6
 As ofertas qualificadas de ecoturismo em grandes cidades e entornos próximos, constituem-se em 

diferenciais competitivos para esses destinos, pois ampliam as possibilidades para a motivação de 
fluxos turísticos, sobretudo pela combinação com outros interesses e motivos de viagem; e se 
destacam exatamente porque não são atrações típicas ou previsíveis. No caso de Belo Horizonte 
estão sendo consideradas as ofertas disponíveis em um raio de até 100 kms de distância ou 
equivalente a duas horas de viagem.  
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1.2 A identificação dos produtos turísticos de Belo Horizonte e seu entorno 

 

 

O produto turístico distingue-se de outros produtos por ser intangível, por 

integrar atividades e serviços de diferentes cadeias produtivas, pela necessidade de 

deslocamento para o seu consumo, por possibilitar experiências diferenciadas em 

função da combinação de atividades e serviços, das expectativas e motivações do 

turista, dentre outros aspectos. Por isso, a definição de produto turístico não tem o 

mesmo sentido de outros setores produtivos. Existem vários conceitos e 

concepções, sem que haja consenso entre os estudiosos e teóricos do turismo.  

No Brasil, o Ministério do Turismo, compreende produto turístico como o 

conjunto de atrativos, equipamentos e serviços turísticos, acrescido de facilidades e 

ofertado de forma organizada por um determinado preço7. A perspectiva de produto 

como um agrupamento de ofertas é ampla e pouco adequada ao planejamento de 

marketing, porque dificulta as avaliações de atratividade, inviabiliza o processo de 

hierarquização e compromete as análises cruzadas entre oferta e grupos de 

demanda segmentada.  

Segundo o professor Mario Beni, os atrativos constituem a matéria-prima 

da atividade turística porque, na realidade são esses recursos que provocam a 

afluência de turistas8.  A visão de Beni é compartilhada por Josep Chias, que define 

produto turístico como o recurso que permite a realização de uma ou várias 

atividades9.  Ou seja, são os atrativos que geram demanda turística para a rede de 

serviços e equipamentos, eles é que são destacados na promoção de um destino e 

são eles que influenciam na motivação dos fluxos turísticos.  Portanto, a essência de 

um produto turístico é sempre uma “atração”, ao qual se somam os serviços, 

equipamentos e infraestruturas necessárias para permitir a presença e permanência 

do visitante no local.  

Neste sentido, a análise da situação atual da oferta turística de Belo 

Horizonte, diferencia as atrações turísticas existentes na cidade, dos serviços e 

equipamentos disponíveis para o atendimento do turista, apresentando o conteúdo 

em duas sessões independentes e complementares: 

                                            
7
 BRASIL, Ministério do Turismo. Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil: 

Módulo Operacional 7 – Roteirização Turística. Brasília, 2005, p 51 
8
 BENI, Mario. Análise estrutural do Turismo. 12

a
 Ed. São Paulo: Editora SENAC, 2007, p 177 

9
 CHIAS, Josep. Turismo, o negócio da felicidade. São Paulo: Editora SENAC, 2007, pp 26 e 45 
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 Avaliação dos principais serviços disponibilizados para o atendimento 

do visitante, onde são considerados as principais atividades 

características do turismo – hospedagem, alimentos e bebidas, 

agenciamento e espaços para eventos –, com ênfase na quantidade e 

na qualidade da oferta atual;  

 Valoração das atrações turísticas, para determinar o potencial de 

atratividade, estágio de estruturação como oferta turística e 

estabelecer a hierarquização de produtos.  
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2 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS DE BELO 
HORIZONTE  

 

 

Nesta seção foram analisadas as ofertas atuais dos principais setores de 

serviços e equipamentos turísticos de Belo Horizonte, sendo consideradas aquelas 

atividades que existem fundamentalmente para o atendimento da demanda turística 

e que de deixariam de existir em quantidade significativa quando da ausência ou 

pela redução expressiva do volume de visitantes10.  A seleção das atividades para 

avaliação considerou a disponibilidade de dados e informações que permitissem a 

análise, além do PDITS e do Plano Horizonte, foram consultadas as fontes abaixo: 

 O Cadastur (www.cadastur.turismo.gov.br acesso em 14 nov. 2012) é 

o sistema oficial de cadastro das empresas e prestadores de serviços 

turísticos no Ministério do Turismo que, conforme o disposto nos 

artigos 21 e 22 da Lei no 11.771 de setembro de 2008, estabelece a 

obrigatoriedade de cadastramento para as atividades de meios de 

hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, 

organizadoras de eventos, parques temáticos, guias de turismo e 

acompanhamentos turísticos;  

 O Índice de Competividade do Turismo, elaborado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) em parceria com o Ministério do Turismo e o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), avalia 13 dimensões que impactam direta e indiretamente 

a capacidade competitiva do setor, entre elas a de serviços e 

equipamentos; nesta dimensão são analisadas a sinalização e 

informação turística, meios de hospedagem, restaurantes, agências e 

operadoras de receptivo; na avaliação da pesquisa realizada nos anos 

de 2008 a 2010, numa escala de 0 a 100 pontos, os serviços e 

equipamentos turísticos de Belo Horizonte alcançaram média de 72,9 

                                            
10

 A Organização Mundial do Turismo (OMT), nas recomendações do marco conceitual para a 
formulação das contas satélites, lista 170 atividades específicas do turismo relacionadas ao consumo 
dos visitantes nos destinos. No Brasil, foram feitos estudos nesse sentido, no entanto, a base de 
dados estatísticos do setor para os serviços ainda é incipiente.  As 170 atividades podem ser 
consultadas no documento: Economia do Turismo - Uma perspectiva Macroeconômica 2003-2006 
(IBGE) apud Cuenta satélite de turismo: recomendaciones sobre el marco conceptual. Nueva York: 
Naciones Unidas; Madrid: Organización Mundial del Turismo, 2001. 149 p 
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pontos no primeiro ano da avaliação, depois caiu para 72 e em 2010 

saltou para 75,4 pontos;  

 Belotur, dados oficiais veiculados no site promocional 

(www.belohorizonte.mg.gov.b), seções “hospedagem”, “gastronomia” e 

“eventos e negócios”, apresenta informações sobre os serviços e 

equipamentos relacionados a essas atividades específicas; 

 O Guia Quatro Rodas, editado anualmente pela Editora Abril desde 

1965, se constitui no mais importante guia de viagens do Brasil. O 

Guia  contempla informações sobre as condições de acesso – como 

chegar, como circular e quanto custa –, hotéis, restaurantes e atrações 

para mais de 900 destinos brasileiros, incluindo Belo Horizonte.  

 

Com base nas referências acima e na disponibilidade de dados para 

subsidiar a análise, foram definidos quatro tipos de serviços e equipamentos da 

oferta turística belo-horizontina: 

 Meios de hospedagem; 

 Alimentos e bebidas; 

 Agências de receptivo; 

 Espaços e serviços para eventos.  

 

Para cada área específica, também foram acessadas e consultadas 

fontes setoriais, que estão informadas na seção pertinente.  

 

 

2.1 Meios de hospedagem 

 

 

Para a análise da oferta de meios de hospedagem em Belo Horizonte 

foram utilizadas fontes secundárias abaixo indicadas e uma reunião com a 

presidente da ABIH/MG, na qual se procurou identificar as principais questões que 

norteiam o setor de hospedagem na capital mineira.  
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Existem algumas pesquisas e bases de dados quantitativos sobre a oferta 

hoteleira de Belo Horizonte e algumas apresentam também variáveis qualitativas. 

Destacamos a seguir as mais relevantes e consultadas para esta avaliação:  

 O Inventário da Oferta Atual de Unidades Habitacionais dos Meios de 

Hospedagem em Belo Horizonte e em seu Entorno de 2010, realizado 

pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e 

Contábeis de Minas Gerais da Universidade Federal de Minas Gerais 

(IPEAD/UFMG) mapeou os meios de hospedagem da capital mineira, 

região metropolitana e os municípios localizados em um raio de até 

100 quilômetros de Belo Horizonte;  

 Pesquisa de Serviços de Hospedagem 2011 (PSH) – municípios das 

capitais, regiões metropolitanas e regiões integradas de 

desenvolvimento –, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e disponível no sítio eletrônico da instituição 

(http://www.ibge.gov.br acesso em 03 set. 2012), é uma pesquisa de 

abrangência nacional, considera os diferentes tipos de meios de 

hospedagem e as categorias correspondentes;  

 Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais 

(ABIH/MG), em seu sítio na internet (www.abihmg.com.br), 

disponibiliza dados oficiais, referentes ao ano de 2009, da hotelaria de 

Belo Horizonte e região de entorno, até 100 km de distância;  

 Belotur, na seção “hospedagem” do sítio promocional, publica dados 

sobre o número de estabelecimentos por região administrativa e tipo 

(albergue, apart-hotel, pousada, hotel, hotel de lazer, motel, pensão, 

alojamento, camping e outros); na seção “negócios e eventos”, item 

“cidade para os negócios”, apresenta dados sistematizados pela 

ABIH/MG e a Secretaria Extraordinária da Copa de Minas Gerais 

(Secopa/MG), relacionados à quantidade de estabelecimentos, 

categoria e previsão de novos empreendimentos hoteleiros;  

 Placar da Hotelaria 2015, projeto do Fórum de Operadores Hoteleiros 

do Brasil (FOHB) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), faz o monitoramento da oferta hoteleira das 12 cidades 

sedes da Copa de 2014, considerando a expansão por meio da 
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implantação de novos empreendimentos e a evolução da taxa média 

de ocupação (disponível no endereço eletrônico 

www1.sp.senac.br/hotsites/gd3/placar_hotelaria;   

 O Guia Quatros Rodas edição 2013, publicado pela Editora Abril, que 

classifica os meios hospedagem em 6 diferentes categorias: luxo, 

muito confortável, confortável, médio conforto, simples e muito 

simples; além de destacar aspectos como o ambiente ou localização, 

o charme das instalações e serviços, vista panorâmica e 

sustentabilidade.  

 

 

2.1.1 QUANTO AO NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, 

UNIDADES HABITACIONAIS (UHS) E LEITOS DISPONÍVEIS EM BELO 

HORIZONTE 

 

 

Das fontes consultadas, apenas a ABIH/MG disponibiliza informações 

referentes ao total de estabelecimentos, UHs e leitos, as demais informam um ou 

outro e a comparação dos dados, quando possível, revela algumas diferenças:  

 

Tabela 27 - Oferta hoteleira de Belo horizonte – estabelecimentos, UHs e leitos 
 

Fontes de dados 
N

o
 de 

estabelecimentos 
N

o
 de UHs N

o
 de leitos 

ABIH/MG 103
11

 8.365 18.068 

Inventário IPEAD/UFMG 2010 118 4.532  

Belotur – seção “hospedagem” 166   

Belotur – seção “negócios e eventos” 107
12

  17.921 

PSH IBGE 291  13.353 

Placar da Hotelaria 2015
13

   6.281 

Cadastur 64   

Guia Quatro Rodas  80   

 
Fontes: ABIH/MG, inventário IPEAD/UFMG 2010, Belotur, PHS IBGE, Placar da Hoteleria 2015, Guia 
Quatro Rodas 

                                            
11

 Mais 4 hotéis teriam sido inaugurados após 2009, segundo informou a Presidente da ABIH/MG na 
entrevista realizada para esta pesquisa, totalizando 107 estabelecimentos hoteleiros em Belo 
Horizonte.  
12

  Na seção “eventos e negócios”, item “cidade para negócios”, considera como meios de 
hospedagem oficiais os hotéis, hotéis de lazer, pousadas e albergues.  
13

 www1.sp.senac.br/hotsites/gd3/placar_hotelaria acessado em 14/11/2012 
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Nas fontes consultadas, observa-se ainda que: 

 O inventário IPEAD/UFMG identificou 428 meios de hospedagem no 

município de Belo Horizonte, mas destacou 118 em função do porte e 

padrão dos empreendimentos; 

 No entorno da capital mineira, em um raio de até 100 quilômetros de 

distância, a oferta hoteleira varia entre 207 estabelecimentos, com 

12.273 leitos, segundo a Belotur, ou 279 empreendimentos, com  

aproximadamente 16 mil leitos, conforme os dados da ABIH/MG para 

o ano de 2009; 

 De acordo com os dados da PSH, Belo Horizonte representa 5,8% da 

oferta hoteleira entre as capitais de estado e o Distrito Federal.  

 

O inventário IPEAD/UFMG 2010, a Belotur e a PSH disponibilizam 

informações quanto à composição do tipo hospedagem, mas os dados são 

discrepantes, conforme evidencia o gráfico do quadro abaixo.  

 

Gráfico 34 - Oferta hoteleira de Belo Horizonte – por tipo de hospedagem 

 

Fonte: Inventário da Oferta Atual de Unidades Habitacionais dos Meios de Hospedagem em Belo 
Horizonte e em seu Entorno. IPEAD/UFMG, 2010. Pesquisa de Serviços de Hospedagem – PSH 
2011. IBGE 

 

A Belotur disponibiliza dados sobre a distribuição geográfica dos 

estabelecimentos hoteleiros de Belo Horizonte, utilizando como referência as regiões 

administrativas municipais. A região Centro-Sul concentra mais de 60% da oferta 
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hoteleira atual da cidade, seguida pela Pampulha, onde estão localizados 15% dos 

hotéis, como mostra o Gráfico 35 a seguir: 

O monitoramento da taxa média de ocupação hoteleira é feito pela 

ABIH/MG, que desde 2007 adota um sistema online para o acompanhamento diário 

do desempenho dos meios de hospedagem quanto à ocupação, valor da tarifa e 

número de apartamentos em operação. Essa ferramenta é chamada de Cesta 

Competitiva e os empreendimentos monitorados participam por adesão. Os 

resultados mostram um crescimento progressivo no período de 2007 a 2012, 

conforme mostra o Gráfico 36 a seguir: 

 

Gráfico 35 - Oferta hoteleira de Belo Horizonte – distribuição por região administrativa 

 

Fonte: Belotur, elaboração Chias Marketing 

 

Gráfico 36 - Taxa média de ocupação hoteleira Belo Horizonte 2005-2011 

 

Fonte: ABIH/MG 
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A taxa média de ocupação hoteleira em Belo Horizonte gira em torno de 

64%, o crescimento no período entre 2005 e 2011 apresentou resultados positivos, a 

exceção do ano de 2009, quando registrou uma retração de aproximadamente 5%.  

A diminuição da taxa de ocupação em 2009 não encontra explicações nos 

dados disponibilizados pela ferramenta da Cesta Competitiva, mas provavelmente 

ela é consequência da crise econômica mundial que se instalou no final de 2008 e 

que afetou seriamente alguns setores da economia brasileira, especialmente a 

mineração, com prejuízos para a demanda hoteleira; a melhora dos índices de 

ocupação hoteleira em 2010 pode ter sido influenciada pelo crescimento de outras 

atividades econômicas. De qualquer forma, os indicadores apontam oscilações 

importantes na ocupação hoteleira entre os meses e o período da semana.  

 

Gráfico 37 - Taxa média mensal de ocupação hoteleira em Belo Horizonte 2010-
2011 - sazonalidade 

 

Fonte: ABIH/MG 

 

Dezembro e Janeiro são os meses que registram a menor taxa de 

ocupação hoteleira em Belo Horizonte. Nos dois anos analisados o índice ficou em 

torno de 55%.  O período de maior alta são os meses entre julho e outubro, em 2011 

o pico foi em setembro, quando foram registrados 79% de ocupação. 

Comparativamente, o período de maior oscilação ocorreu no primeiro quadrimestre 

de 2011, quando se observa uma diferença no pico da taxa de ocupação de quase 
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20% em relação ao mês de fevereiro de 2010 e 2011, seguido por uma queda de 

aproximadamente 10% em março. Em abril, a ocupação volta a crescer e, deste 

ponto em diante, a curva segue uma evolução semelhante à de 2010.  

 

Gráfico 38 - Taxa média mensal de ocupação hoteleira em Belo Horizonte 2012 – 
conforme o período da semana 

 

Fonte: ABIH/MG 

 

No entanto, verifica-se uma forte oscilação ao longo da semana, nos dias 

úteis registram a maior ocupação e nos finais de semana a taxa cai 

aproximadamente 20%, como mostra o gráfico do quadro 06 acima. Esse resultado 

é um indicativo de que em Belo Horizonte existe uma predominância da demanda do 

turista de negócios e eventos, sobre o público de lazer; isto porque normalmente o 

primeiro realiza suas viagens em dias úteis, enquanto o último viaja principalmente 

nos fins de semana e feriados prolongados em períodos de baixa estação.   

 

 

2.1.2 QUANTO AO PADRÃO OU CATEGORIA DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

 

A PSH/IBGE e a Belotur, com dados sistematizados pela ABIH/MG e 

Secopa/MG, utilizam a mesma matriz de classificação por categoria hoteleira, mas 

chegam a resultados distintos em todas as categorias, como mostra o gráfico 

abaixo: 
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Gráfico 39 - Meios de hospedagem no município de Belo Horizonte – categoria 
(Oferta hoteleira de Belo Horizonte por categoria) 

 

Fonte: PSH/IBGE 2011, Belotur com dados da ABIH/MG e Secopa/MG 

 

De acordo com a PSH/IBGE, na hotelaria belo-horizontina predominam 

empreendimentos das categorias econômica e simples com 66% do total da oferta 

disponível, mas pelos dados publicados pela Belotur essas duas categorias 

correspondem a 45% do total e as categorias turístico e superior juntas representam 

54% da oferta turística atual.   

Além da PHS/IBGE e Belotur, duas outras fontes consultadas apresentam 

dados sobre as categorias dos hotéis de Belo Horizonte: o Placar da Hotelaria 2015 

e o Guia Quatro Rodas.   De acordo com os dados do Placar da Hotelaria 2015, 58% 

da oferta hoteleira da capital mineira são na categoria econômica.  No Guia Quatro 

Rodas, 7% dos hotéis belo-horizontinos estão classificados como muito confortáveis 

(7%), médio confortáveis (24%), econômicos (29%), simples (19%), muito simples 

(5%); observa-se que nenhum hotel da cidade foi classificado como sendo da 

categoria luxo e os 13% que constam do final da lista não se enquadraram em 

nenhuma das categorias de classificação adotadas pelo Guia. 

A pesquisa do IBGE traz ainda informações sobre a adaptação para 

deficientes físicos. Os dados indicam que apenas 120 UHs estão adaptadas, o que 
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corresponde a menos de 1% do total da oferta hoteleira de Belo Horizonte, sendo 

um percentual inferior previsto na legislação de acessibilidade pertinente14.  

 

 

2.1.3 QUANTO AO TEMPO DE FUNCIONAMENTO E BANDEIRA DOS 

EMPREENDIMENTOS 

 

 

De acordo com o inventário IPEAD/UFMG 2010, 36,91% dos 

empreendimentos hoteleiros foram construídos há mais de 20 anos (25,93% têm 

mais de 30 anos de funcionamento), e 30,37% têm mais de 10 anos que foram 

inaugurados.  

O levantamento do IPEAD/UFMG 2010 identificou que 71,19% dos 

estabelecimentos na capital possuem atuação independente, 21,19% têm vínculo 

com redes nacionais e 7,63% com redes internacionais. Ao que tudo indica a rede 

hoteleira de Belo Horizonte ainda se mantêm sob o controle de administrações 

familiares, porque são empreendimentos ligados às famílias por duas ou mais 

gerações, havendo reciprocidade entre a visão desses negócios e os interesses do 

grupo familiar.    

A presença de bandeiras é um requisito de competitividade do setor, 

porque confere confiabilidade para profissionais do trade e para o consumidor final, 

principalmente nos mercados internacionais. Assim, a situação atual da oferta 

hoteleira da capital mineira apresenta uma lacuna significativa, que se agrava pela 

predominância dos empreendimentos nas categorias econômica ou simples, sem 

propostas conceituais diferenciadas como são os hotéis design ou hotéis boutique, 

que é uma das tendências da hotelaria no mundo, inclusive para públicos 

executivos. 

                                            
14 No Brasil, a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida é 

tratada pelas Leis 10.098/2000 e 10.048/2000, que foram regulamentas pelo Decreto 5.296 de 02 de 
dezembro de 2004.   A Deliberação Normativa 429 de 2002 da EMBRATUR dispõe no seu Artigo 8º 
- Parágrafo 5º: “Os responsáveis pelos Meios de Hospedagem deverão garantir prioridade de 
ocupação às Pessoas Portadoras de Deficiência, nas UHs, adaptadas para seu  uso”.  E a norma 
técnica NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece critérios e 
parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.  



 

142  

 

2.1.4 PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO DO SETOR 

 

 

Para atender aos requisitos da cidade-sede da Copa FIFA de 2014, Belo 

Horizonte teve que estimular a expansão da sua oferta hoteleira e, com isso, foi 

autorizada a construção de novos empreendimentos, no entanto, há controvérsias 

quanto o número exato de novos hotéis previstos. 

Em reunião com a ABIH/MG, a Presidente informou que estavam em 

andamento no momento desta pesquisa, a construção de 23 novos 

empreendimentos hoteleiros.  

De acordo com as estimativas da ABIH/MG, 40% dos novos hotéis seriam 

na categoria equivalente a 4/5 estrelas, o equivalente a luxo/superior.  Isso significa 

que o perfil da hotelaria belo-horizontina, apesar dos lançamentos, deve se manter 

nos próximos anos, pois os novos empreendimentos não permitirão uma mudança 

do quadro atual.  Mas a ABIH/MG previa algumas mudanças significativas no 

modelo de gestão, pois os projetos em execução são vinculados a redes hoteleiras 

nacionais e internacionais; essa mudança deveria trazer resultados na administração 

dos negócios do setor, que passa a ter uma estrutura mais profissional e menos 

familiar, tanto nos níveis gerenciais quanto das funções operacionais.  

O PDITS BH 2010 apresenta dados divulgados pela Prefeitura de Belo 

Horizonte (PBH) em 2011, os números indicavam uma projeção de crescimento 

ainda maior, naquele ano seriam 41 projetos hoteleiros previstos, 8 já estavam em 

fase de construção, 22 em processo de licenciamento e 11 em negociação. 

Considerando apenas os 30 projetos em fase de construção ou de licenciamento, 

significaria um acréscimo de 6.819 UHs até a Copa de 2014.  

A Belotur, no site promocional, com base nos dados do inventário 

IPEAD/UFMG, ABIH/MG, Secopa/MG e indicadores próprios, informava que 

estavam previstos a construção de 51 novos hotéis em Belo Horizonte, para serem 

inaugurados até março de 2014, totalizando mais 16.551 leitos15; esses números 

significaria quase dobrar a oferta de leitos da cidade, conforme as informações 

publicadas pelo próprio órgão oficial de turismo da cidade.  

 

                                            
15

 www.belohorizonte.mg.gov.br seção “negócios e eventos”, item “cidade para negócios” acessado 
em 25 de mar 2013. 
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No Placar da Hotelaria 2015, os dados publicados da 4ª edição da 

pesquisa mapearam os projetos de empreendimentos hoteleiros previstos para a 

capital mineira e identificou que mais 5.778 UHs serão inauguradas até o fim de 

2014, o que significaria quase dobrar a oferta hoteleira atual da cidade que, de 

acordo com o Placar é de 6.281 UHs, um crescimento de 92%. Além do 

crescimento, de acordo com os dados analisados, os novos empreendimentos 

permitiriam uma mudança do perfil da hotelaria de Belo Horizonte, que passaria a ter 

aproximadamente 51% de suas UHs na categoria econômica, contra os atuais 58%, 

e a criação de 6% de UHs na categoria uspcale, que até então não contava com 

nenhuma oferta, como mostra o gráfico do gráfico 40.  

 

Gráfico 40 - Meios de hospedagem no município de Belo Horizonte  
(Projeção de crescimento da hoteleira de BH - UHs por categoria) 

 

Fonte: Placar da Hotelaria 2015 – FBOH/SENAC 

 

No entanto, as projeções do Placar da Hotelaria 2015 colocavam Belo 

Horizonte como a cidade sede da Copa de 2014 com o maior risco de super oferta 

hoteleira. A avaliação era de que a taxa média de ocupação atual (de 

aproximadamente 64%) deveria cair para 49%, porque a demanda não cresceria o 

suficiente.  

Uma matéria veiculada no jornal O Estado de São Paulo em 12 de 

setembro de 2012, assinada por José Ernesto Marino Neto, que é presidente da 
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BSH Internacional, associa o fenômeno da expansão hoteleira no Brasil às 

facilidades e incentivos públicos disponíveis para o setor. E no artigo, ele afirma que: 

 

Entre os municípios brasileiros, Belo Horizonte foi o mais agressivo: 
incentivou a invasão de hotéis e apart-hotéis concedendo o direito de maior 
construção sobre o solo. Em pouco tempo, mais de 67 projetos hoteleiros 
foram apresentados à prefeitura. (ESTADÃO, 2012) 

 

 

2.2 Alimentos e Bebidas (A&B) 

 

 

Para a análise dos serviços de alimentos e bebidas em Belo Horizonte, 

além do PDTIS, foram consultadas as seguintes fontes: 

 Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais 

(Abrasel/MG); 

 Belotur, dados publicados no sítio promocional, seção “gastronomia”, 

onde as informações veiculadas indicam a quantidade existente, a 

distribuição por região administrativa e, no caso dos restaurantes, o 

tipo de cardápio oferecido; 

 Guia Quatro Rodas Brasil 2013; 

 Cadastur – Ministério do Turismo; 

 Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, entidade nacional 

criada há quase 20 anos e que congrega restaurantes da alta 

gastronomia no país. 

 

Belo Horizonte é uma cidade identificada com a gastronomia mineira e o 

lugar que melhor sintetiza a culinária regional das Minas Gerais, mas não se limita a 

esse tipo de oferta; a cidade oferece experiências contemporâneas, pela fusão com 

outras cozinhas e releituras de pratos tradicionais, além de uma ampla oferta de 

restaurantes com cardápios internacionais.  Outro aspecto, não menos importante, é 

o fato de Belo Horizonte ser conhecida como a capital brasileira dos botecos, ou 

melhor, de ser declarada oficialmente como capital mundial dos botecos pela Lei 

9714, publicada no Diário Oficial do Município em 25/06/2009, que institui ainda o 

Dia Municipal dos Botecos, a ser comemorado anualmente no terceiro sábado do 
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mês de maio16.  Essa categoria de bares mais informais é um elemento 

característico da identidade cultural belo-horizontina, está presente na imagem 

turística atual da cidade e na sua oferta gastronômica, como evidenciam os 

principais guias turísticos17, e se constituí como fator determinante de seu 

posicionamento no mercado. 

Portanto, a oferta gastronômica belo-horizontina não é apenas um serviço 

para o atendimento das necessidades dos visitantes, ela se constitui em um 

importante atrativo turístico da cidade, com capacidade para mobilizar fluxos 

turísticos e para agregar valor a outros produtos e ofertas do destino; e como tal, ela 

será avaliada no item 3 deste relatório.  

  Os empresários do setor manifestam preocupação em relação ao futuro 

dos botecos na cidade, segundo eles, ao mesmo tempo em que esses 

estabelecimentos são valorizados como patrimônio cultural belo-horizontino, a 

legislação e a fiscalização municipal atuam para restringir seu funcionamento, 

limitando o horário de suas atividades, coibindo o uso das calçadas e sendo 

excessivamente rigorosa no controle sonoro.  

 

 

2.2.1 DIMENSIONAMENTO DO SETOR DE A&B EM BELO HORIZONTE 

 

 

Segundo a Abrasel, o segmento de alimentos e bebidas (A&B) é 

classificado como “alimentação fora do lar” e compreendem os bares, restaurantes, 

                                            
16

 Disponível no Diário Oficial do Município no link http://portal6.pbh.gov.br/dom/ 
iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=999126  (acessado em 25 mar 2013). Belo Horizonte 
ostenta o recorde da cidade com o maior número de bares e restaurantes por habitante, conforme 
veiculado no sítio do Rank Brasil (http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/ 
0Ijl/Cidade_Com_Maior_Numero_De_Bares_E_Restaurantes acessado em 25 de mar de 2013). 
17

 A imagem de Belo Horizonte como a cidade dos botecos é recorrente nos guias de viagem e na 

impressa especializada, como pode ser verificado nas indicações: http://www.feriasbrasil.com.br  

(acessado em 25 de mar 2013); http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/br-mg-belo-horizonte (acessado 

em 25 mar de 2013); http://viagem.uol.com.br/guia/cidade/belo-horizonte.jhtm  (acessado em 25 de 

mar de 2013);  http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2011/12/bares-sao-referencias-entre-pontos-

turisticos-de-belo-horizonte.html (acessado em 25 de mar de 2013);  KUGEL, S. The Other Brazil: 

Minas Gerais. New York Times, New York. 22  Out. 2009. Disponível em 

http://travel.nytimes.com/2009/10/25/travel/25brazil.html?pagewanted=4&_r=0  (acessado em 25 mar 

2013) ; Guia Quatro Rodas 2011. São Paulo: Editora Abril, 2010, p 153; Guia Unicard Unibanco. São 

Paulo: Bei Comunicação, 2005, p 209.  
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cafeterias, buffets, casas noturnas, empresas de catering, sorveterias, lanchonetes, 

quiosques, lojas de conveniência, trailers de lanhes, empresas de alimentação 

industrial e demais empresas afins. Dentro deste espectro, de acordo com os dados 

da Abrasel de Minas Gerais (Abrasel/MG), Belo Horizonte possuía no momento da 

pesquisa cerca de 12.000 estabelecimentos, gerando mais de 72.000 empregos 

diretos e movimentação financeira em torno de 216 milhões por mês. Destes 

estabelecimentos, 189 restaurantes eram afiliados a Abrasel/MG. 

Dados da RAIS 2009 para Belo Horizonte indicam a existência de 4.115 

estabelecimentos formais de serviços de alimentação, que em 2009 empregavam 

37.793 trabalhadores na cidade: 

 3.807 restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de 

alimentação e bebidas, que empregavam 31.720 pessoas;  

 34 estabelecimentos de serviços ambulantes de alimentação, que 

empregavam 214 pessoas;  

 274 empresas de serviços de catering, bufê e outros serviços de 

comida preparada, que empregavam 5.859 pessoas.  

 

A Belotur, no sítio promocional, em sua seção “gastronomia”, 

disponibilizava lista com a oferta do setor, por tipo de estabelecimento:  

 604 restaurantes e 26 tipos de cozinha;  

 391 bares; 

 119 cafeterias.  

 

A análise dos dados disponibilizados no sítio eletrônico da Belotur indica 

que a região administrativa Centro-Sul de Belo Horizonte concentra 

aproximadamente 65% dos estabelecimentos de A&B, tendência observada também 

para as ofertas de meios de hospedagem.   
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Gráfico 41 - Oferta de serviços de gastronomia em BH – por região administrativa 

       

Fonte: Belotur, elaboração Chias Marketing 

 

O Guia Quatro Rodas, edição 2013, elenca 117 empreendimentos de 

A&B em Belo Horizonte, classificados pelo tipo, destaca a fama dos botecos na 

cidade que, segundo a publicação, estão presentes praticamente em cada esquina:  

 

Gráfico 42 - Oferta de A&B em Belo Horizonte 2013 – seção onde comer - por tipo 
de serviço 

 

Fonte: Guia Quatro Rodas 2013 

 

Na base de dados do Cadastur constam o registro de apenas 55 

estabelecimentos comerciais de A&B, sendo 42 restaurantes, 10 bares e 02 

cafeterias.  
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2.2.2 ASPECTOS QUALITATIVOS DOS SERVIÇOS DE A&B 

 

  

De acordo com os dados do Guia Quatro Rodas 2013, que é considerado 

o mais importante guia turístico brasileiro, e da Associação dos Restaurantes da Boa 

Lembrança, reconhecida por integrar a melhor oferta de restaurantes de chefs do 

Brasil, a capital mineira encontra-se em posição de destaque no país em termos da 

oferta de serviços gastronômicos. 

O Guia Quatro Rodas adota um sistema de classificação dos restaurantes 

padronizado para todo o Brasil, utilizando como critérios a qualidade da cozinha, as 

instalações e serviços e preço; que são avaliados de forma independente, em que a 

classificação de um critério não interfere ou reflete sobre outro. 

 

Gráfico 43 - Oferta de A&B em Belo Horizonte 2013 – seção onde comer – 
classificação categoria “cozinha” 

 

Fonte: Guia Quatro Rodas Brasil 2013 

 

No conjunto de estabelecimentos de A&B avaliados em Belo Horizonte, 

10 se distinguiram positivamente e figuram no Guia como restaurantes estrelados 

pela “qualidade da cozinha”; foram registradas mudanças favoráveis nas edições 

recentes, com mais restaurantes integrando esse grupo de destaque, no entanto, 

aproximadamente 60% dos empreendimentos avaliados tiveram a cozinha 

classificada como “regular”. Mas, cabe ressaltar que, a avaliação da cozinha pelo 
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Guia, cobriu até o momento pouco mais de 2/3 do universo de estabelecimentos 

listados, o que pode alterar significativamente esse quadro.   

Quanto ao conforto das instalações e qualidades dos serviços, a oferta de 

A&B de Belo Horizonte avaliada pelo Guia Quadro Rodas Brasil foi, em sua maioria, 

classificada na escala entre o “médio conforto” e o “simples”; resultado que parece 

indicar a predominância de ambientes mais informais e descontraídos, que são 

característicos nos botecos e assemelhados.  

 

Gráfico 44 - Oferta de A&B em Belo Horizonte 2013 – seção onde comer – 
classificação categoria “serviço” 

 

Fonte: Guia Quatro Rodas 2013 

 

No Guia Quatro Rodas, a seção “onde comer”, a categoria “preço” 

considera o gasto médio por pessoa, com faixas pré-definidas. Na avaliação da 

categoria “preço” dos serviços de A&B em Belo Horizonte, predominam as faixas de 

gastos inferiores a R$ 74 por pessoa; um resultado coerente com a classificação 

atribuída à categoria “serviços”, conforme apresentado no item anterior.  
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Gráfico 45 - Oferta de A&B em Belo Horizonte – seção onde comer 2013 – 
classificação categoria “preço” 

 

Fonte: Guia Quatro Rodas 2013 

 

A Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança tem atualmente 97 

restaurantes filiados em todo o Brasil, dos quais 13 empreendimentos estão 

localizados em Belo Horizonte e, numericamente, a cidade encontra-se atrás apenas 

do Rio de Janeiro. O interessante nos restaurantes afiliados é o esforço no sentido 

de oferecer uma gastronomia diferenciada, autoral e serviços de alto padrão.  

 

 

2.3 Serviços e equipamentos para eventos em Belo Horizonte 

 

 

Não existiam, até o momento da pesquisa, dados sistematizados sobre a 

oferta de serviços e equipamentos para eventos na cidade de Belo Horizonte. O 

ultimo mapeamento mais abrangente havia feito no âmbito do PDITS em 2010 e, 

desde então, não existiam registros quanto à inauguração de novos equipamentos 

na cidade. Com a ampliação da oferta hoteleira e a inauguração de novos hotéis, a 

previsão é que esses novos empreendimentos hoteleiros ampliem também a oferta 

de espaços para eventos de pequeno porte.   

Mas algumas fontes disponibilizam informações relevantes para a análise 

do segmento de turismo de eventos, se encontram abaixo identificadas, e foram 
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realizadas duas reuniões com instituições relacionadas, uma com a diretoria do 

BHCVB e outra a Presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos de 

Minas Gerais ABEOC/MG. 

 Na base de dados do Cadastur, constam registradas 108 empresas de 

organização de eventos com endereço em Belo Horizonte e outras 23 

de apoio à realização de eventos, que fazem principalmente a locação 

de equipamentos e mobiliários. Não foram identificados registro no 

Cadastur de nenhum dos grandes centros de eventos da cidade; 

 No sítio eletrônico Abeoc MG (www.abeoc.org.br acessado em 15 de 

nov 2012), constam 20 empresas afiliadas, dessas 17 são realizadores 

de eventos, espaços e infraestrutura de apoio;  

 No sítio eletrônico BHCVB (www.soubh.com.br acessado em 15 de 

nov 2011) constam 197 empresas e instituições associadas, das quais 

08 são centros de convenções e espaços para eventos, 1 empresa 

montadora de feiras e exposições, 23 promotores e organizadores de 

eventos e 05 empresas prestadoras de serviços para eventos; quanto 

aos espaços de eventos, as informações destacam 46 centros de 

convenções e espaços para eventos, mas não apresentam detalhes 

sobre essa infraestrutura; 

 No sítio promocional da Belotur (acesso em 15 de mar 2013), seção 

“eventos e negócios” estão listados os 6 principais espaços para a 

realização de eventos com maior capacidade de público em Belo 

Horizonte.  

 

Em reunião realizada com a diretoria do BHCVB, os participantes 

destacaram os principais diferenciais competitivos da capital mineira no segmento 

de turismo de eventos:  

 A posição geográfica privilegiada, devido à proximidade com os 

principais mercados emissores do turismo brasileiros, incluindo as 

maiores capitais; 

 Boa infraestrutura de acesso aéreo (02 aeroportos, o novo acesso 

rodoviário do principal aeroporto); 

 A oferta hoteleira e gastronômica; 
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 A moderna frota de táxis com motoristas capacitados; 

 Oferta de espaços para eventos; 

 Posição da cidade no ranking da Internacional Congress and 

Convention Association (ICCA);  

 A oferta cultural de Belo Horizonte, cidade que é uma síntese cultural 

de Minas.  

 

No entanto, a avaliação feita pela diretoria do BHCVB não permite 

conclusões objetivas quanto à modalidade, categoria ou porte de eventos que Belo 

Horizonte teria mais capacidade competitiva para captar frente aos seus 

concorrentes.   

E, a despeito da visão otimista manifestada pela diretoria do BHCVB, 

alguns aspectos avaliados positivamente como diferenciais competitivos de Belo 

Horizonte para o segmento de eventos, não encontram fundamento na realidade ou 

não consideram as mudanças ocorridas no país e que possibilitaram melhorias 

também para os destinos concorrentes:  

 Belo Horizonte vem perdendo posições no ranking da ICCA, em 2011 

ficou atrás da cidade mineira de Ouro Preto;  

 A infraestrutura aeroportuária e as condições atuais do acesso aéreo 

se mostram precárias para o atendimento da demanda, as salas de 

embarque e desembarque estão sempre lotadas e a oferta de voos 

ainda é restritiva; 

 Na oferta hoteleira atual, a preponderância é de estabelecimentos nas 

categorias turístico, econômico ou simples, o que é considerado um 

fato limitador para o segmento;  

 A modernização da frota de automóveis, inclusive os táxis, não é um 

fato isolado e exclusivo da cidade, é um fenômeno nacional e o que se 

observa nas ruas de Belo Horizonte é que a renovação da frota de 

táxis está sendo feito principalmente com modelos econômicos; 

 E ainda, quanto à oferta atual de espaços para eventos em Belo 

Horizonte ser um fator positivo, houve um questionamento da 

Consultoria durante a própria reunião e os participantes reavaliaram 

este posicionamento, compreenderam que os espaços existentes não 
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garantem a competitividade para o destino no mercado nacional, 

sobretudo por que a concorrência está aumentando no segmento, com 

a inauguração de novos centros de convenções, como é o caso do 

empreendimento de Fortaleza, que em seu lançamento na mídia foi 

apresentado como sendo o mais moderno da América do Sul.  

 

 

2.3.1 A OFERTA DE ESPAÇOS PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE 

 

 

Para o mapeamento da oferta de espaços de grande porte existentes em 

Belo Horizonte, foram utilizados os dados levantados pela Fundação João Pinheiro 

na pesquisa de campo para a elaboração do PDITS, as informações disponibilizadas 

pela Belotur no sítio promocional, seção “negócios e eventos” e os sítios eletrônicos 

dos próprios espaços, conforme identificação abaixo. 

Belo Horizonte conta com 05 grandes equipamentos para eventos:  

 Expominas, é o mais novo equipamento multifuncional para grandes 

eventos de Belo Horizonte, foi inaugurado em 2006, são 72 mil m2 de 

área construída, com três pavilhões integrados, de 5,5 mil m² cada um, 

arena multiuso com 2.630 m², um centro administrativo, auditório, 

praça de alimentação, 24 salas de conferência, apoio e reunião, foyer, 

passarelas de acesso ao metrô, jardins externos, estacionamento para 

2,2 mil veículos e capacidade para receber público de até 45 mil 

pessoas; espaço é administrado pela Companhia Mineira de 

Promoção (Prominas), empresa de capital misto controlada pela 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

(Codemig) e que opera vinculada à Secretaria de Turismo de Minas 

Gerais (Setur MG); a Prominas administra também o Minascentro; 

informações disponíveis no endereço http://www.expominas.com.br/, 

acesso em 10/Nov/2013;  

 Minascentro foi inaugurado em 1984 depois da obra de adaptação do 

imponente edifício neoclássico projetado em 1926.  Com área total de 

33 mil m2, o espaço por receber até 03 eventos simultâneos, conta 

com vários auditórios e salas para reuniões e apoio logístico e tem 
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como diferencial sua localização no coração do centro da cidade, de 

frente ao Mercado Central e próximo ao Terminal JK, com excelente 

rede de serviços no entorno; informações disponíveis no endereço 

http://www.expominas.com.br/, acesso em 10/Nov/2013;  

 Serraria Souza Pinto é um equipamento para eventos com área 

construída de 05 mil m2, classificado no Guia Turístico de Belo 

Horizonte e na página eletrônica www.belohorizonte.mg.gov.br como 

um centro de cultura; trata-se de uma edificação de 1913 onde 

funcionou uma serraria e que na década de 1990 foi restaurada e 

adaptada para ser um espaço de eventos; o fato de ser um prédio 

histórico que integra o conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça 

da Estação, além de ser administrado pela Fundação Clóvis Salgado 

(FCS), instituição pública que tem como finalidade apoiar a criação e a 

produção cultural, favorece a identificação deste espaço como um 

local vocacionado para os eventos na área da cultura; informações 

disponíveis no endereço http://www.fcs.mg.gov.br, acesso em 

11/Nov/2012;  

 Parque de Exposições Bolívar de Andrade – Gameleira é o mais 

antigo espaço de feiras da cidade, fica em região próxima ao 

Expominas e é destinado principalmente à realização de feiras 

agropecuárias; trata-se também de um equipamento do Governo do 

Estado de Minas vinculado ao Instituto Mineiro de Agricultura, mas que 

funciona com um conselho administrativo específico, formado por 

representantes de diferentes áreas; informações disponíveis no 

endereço http://www.ima.mg.gov.br/, acesso em 11/Nov/2012;  

 Chevrolet Hall foi inaugurado em 2003 e é o único de propriedade 

privada, trata-se de uma arena com palco, pista, arquibancada, 

camarote e camarins, com área total de 1.750 m2; é um equipamento 

vocacionado principalmente à realização de grandes shows e 

espetáculos; informações disponíveis no endereço 

http://www.chevrolethallbh.com.br/; acesso em 11/Nov/2012.   
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A Belotur destaca ainda: 

 O Grande Teatro do Palácio das Artes, projetado originalmente por 

Oscar Niemeyer e que tem capacidade para aproximadamente 1.700 

lugares; segundo os dados disponibilizados pela FCS 

(www.fcs.mg.gov.br, acesso em 14 de mar de 2013), que administra o 

espaço, o teatro dispõe de recursos cênicos e acústicos de elevado 

padrão técnico e é reconhecido como o mais versátil e mais bem 

equipado local para apresentações culturais do estado de Minas 

Gerais; 

 O projeto do Centro de Convenções de Belo Horizonte, que tinha 

conclusão das obras previstas para 2014, mas que de acordo com as 

entrevistas e reuniões realizadas para este diagnóstico, estava sem 

perspectivas de prazo para a construção em função de problemas com 

a desapropriação do terreno.   

 

A taxa média de ocupação dos dois maiores espaços de eventos de Belo 

Horizonte no ano de 2011, o Expominas e o Minascentro ficam em 62,39% e 59,95% 

respectivamente, como mostra o gráfico do quadro abaixo.  

 

Gráfico 46 - Taxa média de ocupação mensal - Expominas e Minascentro em 2011 

 

Fonte: PDITS 2010 
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A curva de sazonalidade é bem mais acentuada para os equipamentos de 

eventos do que se observa nos meios de hospedagem, enquanto nesses últimos os 

piores meses são dezembro e janeiro, com taxas próximas aos 50%; os maiores 

equipamentos de eventos têm dois períodos de menor baixa, que coincidem com as 

férias escolares e dois picos de alta, os meses de maio, outubro e novembro.  

 

 

2.3.2 ESPAÇOS PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE  

 

 

O PDITS BH realizou um mapeamento da oferta de equipamentos com 

espaços para eventos no município de Belo Horizonte. A pesquisa constatou a 

predominância de equipamentos de pequeno porte. Foram identificados 184 locais 

com esse perfil, conforme mostra o gráfico do quadro abaixo. 

 

Gráfico 47 - Oferta de espaços para eventos de pequeno porte em Belo Horizonte 
2010 – quantidade por capacidade de atendimento 

    

Fonte: PDITS BH 2010 

 

A pesquisa de campo realizada pela Fundação João Pinheiro para o 

PDITS identificou oferta de espaços para eventos em 52 equipamentos de 

hospedagem da cidade, são eles que concentram boa parte dos espaços para 

eventos de pequeno porte, como mostra o gráfico abaixo.  
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Gráfico 48 - Oferta de espaços para eventos nos meios de hospedagem de BH 2010 

 

Fonte: PDITS BH 2010 

 

Os dados do Inventário realizado em 2010 pelo IPEAD/UFMG indicam 

que 50,85% dos meios de hospedagem em Belo Horizonte possuem salas de 

reuniões e 15,25% auditórios. Segundo este levantamento, em 2010, as salas de 

reuniões estavam presentes em 66,67% dos estabelecimentos vinculados às redes 

internacionais e 88,89% dos vinculados às redes nacionais.  

Na reunião com a ABIH procurou-se levantar dados sobre a projeção de 

espaços para eventos nos novos hotéis que estão sendo implantados ou com 

licença de construção. Constatou-se a existência de dados ou informações 

detalhadas quanto aos espaços de eventos, mas sabe-se que quase todos os hotéis 

previstos para serem inaugurados até 2013, contarão com salas para a realização 

de eventos. Assim, a expectativa é que a expansão da oferta hoteleira provoque 

também a ampliação da oferta de espaços para eventos de pequeno e médio porte 

em Belo Horizonte.  

Os bares e restaurantes também oferecem espaços para a realização de 

eventos de pequeno porte e de natureza social. De acordo com os dados do PDTIS 

BH 2010, dos espaços de eventos identificados nos estabelecimentos de A&B, 59% 

se encontram em restaurantes, que dispõem de locais para receber entre 12 e 1000 
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pessoas, enquanto 36,36% dos bares/cafés/lanchonetes têm capacidade para a 

realização de eventos para público médio de 184 pessoas.  

As entrevistas realizadas com os dirigentes da ABEOC/MG, ABIH/MG, 

BHCVB e ACMinas apontaram, como opinião unânime deste grupo, que a oferta 

atual dos equipamentos de eventos não é suficiente para garantir a competitividade 

de Belo Horizonte no turismo de eventos e negócios, tanto no mercado nacional 

quanto no internacional; e que nem mesmo a perspectiva de ampliação da oferta de 

espaços associados aos novos empreendimentos hoteleiros vai alterar essa 

realidade.  Na visão das lideranças empresariais do setor, a cidade carece de 

espaços de eventos de médio porte, com capacidade para atender entre 3.500 e 

4.000 pessoas.   

Foram mapeados dois projetos para a construção de um novo centro de 

eventos. Um por iniciativa do próprio Estado, na área do Parque de Exposições da 

Gameleira, como um anexo ao Expominas, mas tem implicações quanto ao local de 

destino para as tradicionais feiras agropecuárias que o local recebe. A outra 

iniciativa é em uma área na Avenida Cristiano Machado, próximo ao Hotel Ouro 

Minas e ao Minas Shopping, mas o processo de desapropriação do terreno esta 

sendo questionado na justiça  e pode inviabilizar o projeto.  

De qualquer forma, verifica-se que em anos recentes Belo Horizonte 

perdeu posições no ranking da ICCA, em 2011 ficou em 13ª posição, atrás de Ouro 

Preto que ficou na 10ª colocação.  A despeito da falta de espaços para eventos de 

médio porte, conforme apontado pelas lideranças do setor, os dados da oferta e da 

demanda deste segmento parecem indicar para perda da capacidade competitiva da 

cidade. No relatório do Índice de Competitividade da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) de 2009 são destacados problemas da cidade neste segmento, apontando 

dificuldades relacionadas ao acesso e acessibilidade para o destino, especialmente 

os gargalos na conectividade área, à oferta de meios de hospedagem com poucos 

equipamentos de alto padrão e sem bandeiras internacionais e à falta espaços 

apropriados para a realização de eventos de diferentes portes, tipos e formatos.  

A esses aspectos somam-se as tendências de mercado de valorização 

crescente de facilidades de comunicação com suportes atualizados de tecnologia e 

equipamentos em toda a rede de serviços, incluindo os espaços de eventos e meios 

de hospedagem; assim como a preocupação com práticas sustentáveis na rede de 

serviços turísticos, nos equipamentos e espaços para eventos. E o mais importante, 
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uma excelente estrutura para captação de eventos, que é fator determinante de 

sucesso para qualquer destino.  

 

 

2.4 Agências e operadoras de receptivo 

 

 

Para o mapeamento da oferta de serviços de operadoras e agências de 

receptivo em Belo Horizonte foram consideradas as informações de diferentes fontes 

e os dados apresentam números bem distintos: 

 A RAIS referente ao ano de 2009 aponta um total de 408 

estabelecimentos formais de agenciamento de viagem na capital 

mineira; 

 Na base de dados do Cadastur constam registradas 602 empresas 

cadastradas como agências de turismo, das quais 101 como 

empresas dedicadas ao receptivo; 

 A Associação Brasileira de Agências de Viagem de Minas Gerais 

(ABAV MG) classifica seus afiliados pela área ou segmento de 

atuação. Como uma empresa normalmente atua em diversas áreas, 

os dados publicados no sítio eletrônico da instituição 

(www.abavmg.com.br acessado em 15/11/2012) não são conclusivos 

quanto à totalidade de agências e operadoras de turismo em Belo 

Horizonte; de qualquer maneira, os dados disponíveis nesse ambiente 

informam que a capital mineira tem 189 operadoras de turismo e 19 

empresas de receptivo (agências e operadoras) filiadas a ABAV; em 

2006, no Plano Horizonte, haviam 57 empresas filiadas a ABAV 

classificadas como “receptivo” na capital mineira, mas a pesquisa de 

campo mostrou que apenas 7 efetivamente atuavam como tal, 

ofertavam produtos e serviços turísticos da cidade e, mesmo assim, 

Belo Horizonte não era o destino exclusivo, como é habitual nas 

operadoras e agências de receptivos; 

 A Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura 

(ABETA) tem duas empresas associadas em Belo Horizonte, uma 

escola de escalada e um atrativo de mergulho; 
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 O PDTIS BH 2010, após uma seleção que considerava uma série de 

critérios, identificou apenas 11 agências com o perfil de receptivo em 

Belo Horizonte, mesmo assim, na pesquisa de campo constatou que 

60% não trabalhavam exclusivamente com ofertas da capital mineira, 

pois operam outros destinos na Região Metropolitana, no interior de 

Minas Gerais e em outras regiões do país. 

 

O que se observa em Belo Horizonte em termos da oferta de serviços de 

receptivo é que a cidade configura-se como um dos mais importantes mercados 

emissivos do turismo brasileiro, esse fator é determinante nas atividades das 

operadoras e agências de viagem, e é grande o número de empresas nesse ramo 

de atividade, enquanto o número de receptivos é proporcionalmente menor e mesmo 

assim uma parte significativa atua também como empresas emissivas.    
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3 OS PRODUTOS TURÍSTICOS DE BELO HORIZONTE 
 

 

O PDITS elaborado no ano de 2010 elencou e priorizou 39 atrativos 

turísticos no município de Belo Horizonte, distribuídos em quatro diferentes 

categorias, conforme ilustra a tabela a seguir: 

 

Tabela 28 - Seleção de atrativos turísticos de Belo Horizonte por categoria – PDTIS 
 

Atrativos turísticos de Belo Horizonte 

Atrativos culturais  19 

Atrativos naturais 4 

Realizações técnicas, científicas e artísticas   3 

Eventos permanentes 13 

 
Fonte: PDTIS BH 2010 

 

Esses atrativos foram classificados conforme o seu grau de atração, 

adotando-se a metodologia de hierarquização que estabelece 4 graus diferentes 

conforme a capacidade de induzir o deslocamento de visitantes: 

i. atrativo complementar, com capacidade para motivar visitantes locais; 

ii. atrativo capaz de mobilizar o interesse de turistas regionais ou locais e 

de atrair visitantes que estão no destino por outras motivações; 

iii. atrativo com relevância para mobilizar turistas em âmbito nacional e 

que, integrado a outras atrações, motivam também públicos 

internacionais;  

iv. atrativo de valor excepcional, com capacidade para mobilizar visitantes 

do mercado internacional. 

 

Os 39 atrativos selecionados foram assim hierarquizados:  
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Quadro 1 - Hierarquização dos atrativos turísticos de Belo Horizonte – PDTIS 
 

Atrativos culturais  

Palácio da Liberdade III 

Casa do Baile III 

Igreja São Francisco de Assis  III 

Museu Histórico Abílio Barreto III 

Museu de História Natural e Jardim Botânico III 

Museu de Arte da Pampulha III 

Mercado Central  II 

Conservatório Mineiro de Música  II 

Catedral Nossa Senhora da Boa Viagem II 

Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa II 

Casa Fiat da Cultura  II 

Centro Cultural UFMG II 

Centro de Cultura de Belo Horizonte  II 

Fundação Clóvis Salgado  II 

Museu de Ciências Naturais – PUC Minas II 

Museu das Telecomunicações II 

Museu de Artes e Ofícios II 

Museu Mineiro  II 

Museu das Minas e do Metal II 

Realizações técnicas, científicas e artísticas 

Zoológico III 

No Mundo das Águas III 

Espaço TIM UFMG do Conhecimento III 

Atrações Naturais   

Parque Ecológico da Pampulha III 

Parque Estadual da Baleia III 

Conjunto paisagístico da serra do Curral II 

Parque das Mangabeiras II 

Parque Municipal Américo Renê Gianetti II 

Eventos permanentes 

Volta Internacional da Pampulha  III 

Meia Maratona Linha Verde III 

Feira de Artes e Artesanato da Avenida Afonso Pena III 

Expo-Cachaça III 

Axé Brasil  III 

Campanha de Popularização do Teatro e da Dança III 

Festival Internacional de Dança (FID) III 

Festival Internacional de Teatro de Bonecos III 

Festival Internacional de Teatro de Palco e Rua  III 

Festival Internacional de Quadrinhos III 

Festival de Arte Negra II 

Festival Gastronômico Brasil Sabor II 

Casa Cor Minas II 

Fonte: PDTIS BH 2010. 
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Na perspectiva do marketing, o Plano Horizonte, realizado quatro anos 

antes do PDITS, identificou, avaliou e hierarquizou 59 produtos turísticos em Belo 

Horizonte e seu entorno, considerando um raio de até 100 km de distância.  

A metodologia de avaliação de produtos turísticos adotada no Plano 

Horizonte será aplicada para a avaliação e hierarquização dos produtos turísticos 

selecionados no âmbito deste diagnóstico. No item 3.2. deste Relatório serão 

apresentados detalhadamente seus conceitos e critérios de análise.  Mas, 

sinteticamente, ela estabelece pontuações diferenciadas para a atratividade ou 

potencialidade e para o grau de aproveitamento no mercado, determinando um 

ranking para cada uma das categorias. A hierarquização do valor potencial dos 

produtos turísticos estabelecida no Plano Horizonte, da cidade e do seu entorno é 

apresentada nos quadros abaixo:  

 

Quadro 2 - Produtos “estrelas” do Plano Horizonte 
 

PRODUTOS ESTRELA 

OURO PRETO 

 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

Quadro 3 - Produtos “A” do Plano Horizonte 
 

PRODUTOS A 

IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

CONGONHAS DO CAMPO 

PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ 

CACI – CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO 
INHOTIM (atual INHOTIM – INSTITUTO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA E JARDIM BOTÂNICO) 

MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS 

FAZENDA VALE VERDE 

MARIANA 

EXPOMINAS 

GASTRONOMIA 

MÚSICA  

DANÇA – GRUPO CORPO 

 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 
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Quadro 4 - Produtos “B” do Plano Horizonte 
 

PRODUTOS B 

 SAVASSI 

CATAS ALTAS 

MERCADO CENTRAL 

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL (UFMG) 

PALÁCIO DAS ARTES 

PRAÇA DA LIBERDADE 

MUSEU HISTÓRICO ABÍLIO BARRETO 

PARQUE DAS MANGABEIRAS 

CASA DO BAILE 

FEIRA DE ARTE E ARTESANATO DA AFONSO PENA 

MINEIRÃO 

SETE LAGOAS 

BRUMADINHO 

FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE 

SANTA BÁRBARA 

SABARÁ 

BAIRRO DE SANTA TEREZA 

MODA MINEIRA 

MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA 

BARÃO DE COCAIS 

MÃOS DE MINAS 

CENTRO DE ARTESANATO MINEIRO 

MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS - PUC 

SANTA LUZIA 

PRODUÇÃO TEATRAL DE BELO HORIZONTE 

CAETÉ 

LAGOA SANTA 

SALÃO DO ENCONTRO 

PRAÇA ISRAEL PINHEIRO 

NOVA LIMA 

MUSEU GIRAMUNDO 

 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 
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Quadro 5 - Produtos complementares do Plano Horizonte 
 

PRODUTOS COMPLEMENTARES 

CENTRO DE ARTESANATO DO SESC MINEIRO 

SHOPPING ALTA VILLA 

MUSEU MINEIRO 

PEDRO LEOPOLDO 

MATOZINHOS 

IRFFI INTERNACIONAL 

CENTRO MINEIRO DE PROMOÇÕES ISRAEL PINHEIRO – MINASCENTRO 

SERRARIA SOUZA PINTO 

MUSEU DE MINERALOGIA PROFESSOR DJALMA GUIMARÃES 

PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO RENÉ GIANETTI 

ESTÁDIO JORNALISTA FELIPE DRUMOND (MINEIRINHO) 

PARQUE ECOLÓGICO DA PAMPULHA 

CENTRO DE CULTURA DE BELO HORIZONTE 

CENTRO CULTURAL DA UFMG 

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA UFMG 

 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

Como mencionado anteriormente, o processo de mapeamento dos 

produtos turísticos de Belo Horizonte, além do PDTIS e do Plano Horizonte, utilizou 

ainda as informações do Departamento de Desenvolvimento de Produtos Turísticos 

da Belotur, o inventário turístico do município, cujo conteúdo é veiculado no site 

promocional da cidade www.belohorizonte.mg.gov.br e no Guia Turístico de Belo 

Horizonte, versão editada mensalmente pela Belotur. E, conforme estabelecido no 

Termo de Referência do Edital de Concorrência Nº 23183/DMKT/2012, foram 

inseridos destinos turísticos existentes no entorno da capital, considerando os 

mesmos critérios definidos no Plano Horizonte: limite de até 100 km de distância e 

que, por suas características, apresentaram inquestionável atratividade para os 

mercados do Brasil e exterior. 

 Na análise da atratividade turística de Belo Horizonte ressalta-se a 

existência de algumas áreas temáticas relacionadas à sua forma de organização 

social, suas atividades econômicas e/ou produtivas, ao estilo de vida de sua 



 

166  

 

população, sua localização geográfica, recursos naturais, culturais e esportivos, à 

trajetória da cidade, à aspectos marcantes da imagem e da própria identidade belo-

horizontina, e que, mesmo ainda não estando devidamente organizados e/ou 

estruturados para o uso turístico, podem se constituir em produtos diferenciados.  

São retomados aqui alguns dos eixos temáticos ou áreas de interesse 

identificadas no Plano Horizonte:  

 

Arquitetura e os espaços urbanos  

 

A proclamação da República no final do século XIX inspirou os contornos 

da futura capital de Minas, anunciando o novo tempo que o projeto da cidade 

simbolizava, combinando a solidez natural das montanhas e a rigidez humana dos 

edifícios, à fluidez das paisagens mineiras e a leveza de parques e alamedas. 

Por ser uma cidade planejada, Belo Horizonte é um marco para o 

urbanismo e para a arquitetura no País. Concebida em torno de um projeto 

modernizador, arrojado, seus idealizadores se inspiraram no racionalismo de 

Washington, capital americana, e nos elementos da belle époque francesa, 

resultando numa cidade onde prevaleceu primeiramente o eclético, o neoclássico, 

depois o art decó e acolheu pioneiramente o modernismo da arquitetura de Oscar 

Niemeyer, o mais conhecido arquiteto brasileiro. 

 

Cultura 

 

A produção cultural e intelectual sempre esteve presente no cotidiano 

belo-horizontino, cidade que desde seus primeiros tempos cumpriu sua função de 

capital cultural, acolhendo artistas e intelectuais mineiros de diferentes regiões do 

Estado.  

Na década de 1920 foram os modernistas Carlos Drummond de Andrade, 

Pedro Nava, Milton Campos, Gustavo Capanema e Emílio Moura que colocaram 

Belo Horizonte em sincronia com o movimento em São Paulo e Rio de Janeiro. 

Depois vieram outras gerações, outras tendências, como Fernando Sabino, Otto 

Lara Resende, Paulo Mendes Campos, Hélio Pellegrino, Roberto Drummond, dentre 

tantos outros.  
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Na música Milton Nascimento e seu Clube da Esquina, Sepultura, Coral 

Ars Nova, Skank, Pato Fu, Grupo Uakit, Tianastácia; na dança Grupo Corpo; no 

teatro Grupo Galpão, a Companhia Giramundo de Bonecos; nas artes plásticas a 

Escola Guignard. 

Uma cidade criativa e inovadora, que ocupa papel de destaque no cenário 

nacional da moda, do design, da produção artesanal, como centro de pesquisa e 

ensino, como polo de saúde. E, a despeito da capacidade extraordinária para 

abraçar o novo, para produzir inovações, Belo Horizonte valoriza e mantêm vivas 

algumas tradições do passado colonial mineiro, especialmente a religiosidade e a 

gastronômica típica.   

A forte vocação para o comércio e prestação de serviços se reflete 

também na cultura. Belo Horizonte realiza todos os domingos a maior feira de 

artesanato em espaço aberto da América Latina, são mais de três mil expositores e 

aproximadamente 80 mil visitantes por semana.   

Belo Horizonte tem uma vida cultural agitada.  A oferta neste segmento 

está ganhando inúmeras novas atrações no circuito que está sendo implantado na 

Praça da Liberdade, onde antes funcionava a sede administrativa do Governo do 

Estado. Em termos do lazer noturno, a cidade se orgulha de ser a capital nacional 

dos bares, apresentando maior relação desse tipo de estabelecimento por habitante 

no Brasil18. As alternativas de entretenimento incluem ainda restaurantes em 

diferentes padrões e especialidades, programação de shows, festas e boates. A 

geografia belo-horizontina concentra inúmeros polos de lazer.  

 

Meio Ambiente 

 

Localizada na região central do Estado de Minas Gerais, no maciço da 

cordilheira do Espinhaço, cercada pelas serras do Curral e de Contagem, Belo 

Horizonte descortina paisagens deslumbrantes. A cidade conta ainda com uma 

estrutura de 40 parques e diversas áreas verdes; no seu entorno encontra-se ainda 

inúmeras unidades de conservação, parques estaduais e um parque nacional.  

 

                                            
18

Conforme veiculado no sítio do Rank Brasil, disponível no enderço  
www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/0Ijl/Cidade_Com_Maior_Numero_De_Bares_E_Restaurant
es acesso em 25 de mar de 2013.  
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Eventos e negócios  

 

A dinâmica econômica da capital mineira cria o ambiente adequado para 

a atração de visitantes de negócios e para a realização de eventos empresariais e 

corporativos. A Mineração é uma das principais atividades econômicas do Estado 

desde o período colonial, atualmente o setor de mineração responde, segundo 

dados analíticos da Fundação João Pinheiro, por aproximadamente 10% do PIB 

industrial de MG.  O Estado ocupa um papel de liderança no setor e, por isso 

mesmo, Belo Horizonte apresenta excelentes condições para se posicionar na 

captação e realização de eventos especializados nesta área da economia.  

Outra área de destaque é a científica, a cidade concentra algumas das 

melhores instituições de ensino e pesquisa do Brasil, com destaque para a 

Fundação Dom Cabral que é considerada a melhor escola de negócios da América 

Latina e a 5ª do mundo e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que, de 

acordo com o Ranking Universitário da Folha (http://ruf.folha.uol.com.br/ acesso em 

30 out de 2012), é avaliada como a 2ª melhor universidade brasileira, atrás apenas 

da Universidade de São Paulo (USP).  

Também se destaca a vocação de Belo Horizonte para eventos culturais. 

Existem na cidade inúmeras iniciativas diretamente relacionadas à sua intensa 

produção artístico-cultural e eventos comerciais que aproveitam as características 

culturais, ligados às tradições mineiras e belo-horizontinas.  Esse é o caso do 

Festival Internacional de Teatro e Dança, do Festival Comida di Buteco, da Feira 

Nacional de Artesanato, entre outros. Em sua maioria, são acontecimentos 

diferenciados, que têm uma trajetória de várias edições, com excelente prestígio 

junto a segmentos especializados de público, mas ainda pouco conhecidos pelo 

turista em outros mercados.   

 

 

3.1 Os produtos turísticos prioritários 

 

 

Com base na pesquisa de produtos realizada no âmbito deste projeto, 

foram selecionados 95 produtos turísticos em Belo Horizonte, considerados como os 

mais relevantes em termos do potencial de mercado, incluindo os que se 



 

 169 

 

encontravam em fase de implantação no momento desta pesquisa e, neste caso, 

foram analisados os projetos ou a experiência das instituições envolvidas nos 

mesmos. Destes, foram selecionados 5 roteiros turísticos consolidados do entorno, 

que são comercializados com algumas variações por agências e operadoras de 

turismo, escolhidos pela proximidade, mas também porque se integram e se 

complementam aos produtos belo-horizontinos.  

A decisão de avaliar produtos isolados em Belo Horizonte e roteiros ou 

conjunto de produtos no entorno foi técnica, levando-se em conta a metodologia de 

valoração e sua finalidade no planejamento de marketing. Primeiramente, porque não 

foram identificados roteiros turísticos consolidados em Belo Horizonte, existem regiões 

que concentram conjuntos de atrações, como a Pampulha ou a Praça da Liberdade, 

mas que ainda não são comercializados dessa forma pelas operadoras e agências de 

viagem.  Considera-se ainda o fato de que o processo de hierarquização dos produtos 

é um dos principais instrumentos para a formulação da estratégia de marketing, pois é 

ele que permite definir a grade de produtos e determinar o posicionamento desejado 

para o destino. E, finalmente, porque na fase de implantação do Plano de Marketing 

Turístico, o trabalho da promoção e da comunicação privilegiará a oferta de Belo 

Horizonte, destacando seus principais produtos e valores, enquanto o entorno terá 

apenas um caráter de complementaridade.  

Os produtos turísticos selecionados foram ordenados conforme os eixos 

temáticos analisados no item anterior, sendo agrupados em oito tipologias ou 

categorias, conforme demonstra a tabela abaixo:  

 

Tabela 29 - As tipologias de produtos turísticos de Belo Horizonte 
 

Tipologia de produtos turísticos de Belo Horizonte 

Museus e equipamentos culturais  26 

Parques naturais e áreas verdes  5 

Praças, mirantes e áreas urbanas 8 

Mercados, feiras e compras  13 

Identidade cultural urbana e serviços 11 

Eventos culturais, esportivos e de negócios 18 

Espaços para eventos, estádios e centros esportivos  9 

Entorno de BH  5 

 
Fonte: Chias Marketing  
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O agrupamento dos produtos por tipologia ou categoria é apresentado na 

sequência dos quadros 6 a 13.  

 

Quadro 6 - Os produtos turísticos de Belo Horizonte - museus e equipamentos culturais 
 

Produtos turísticos de Belo Horizonte por tipologia 

Museus e equipamentos culturais 

1 Museu de Artes e Ofícios 

2 Igreja S. Francisco de Assis 

3 Museu de História Natural e Jardim Botânico UFMG 

4 Museu Histórico Abílio Barreto 

5 Museu de Arte da Pampulha  

6 Memorial Minas Gerais - Vale  

7 Museu das Minas e do Metal  

8 Museu de Ciências Naturais da PUC 

9 Palácio das Artes 

10 Museu Giramundo (em reforma) 

11 Espaço TIM UFMG do Conhecimento  

12 Palácio da Liberdade (Museu do Automóvel em implantação) 

13 Casa do Baile  

14 Centro de Arte Popular Cemig  

15 Casa Fiat de Cultura (Belvedere c/transferência Pça. Liberdade) 

16 Museu Mineiro 

17 Museu das Telecomunicações Oi Futuro  

18 Museu dos Brinquedos  

19 Museu do Bordado 

20 Centro Cultural da UFMG 

21 Centro de Cultura de Belo Horizonte (CCBH) Centro de Referência da Moda  

22 Conservatório de Música da UFMG 

23 Museu Inimá de Paula 

24 Centro de Arte Contemporânea e de Fotografia (antigo IMS) 

25 Centro Cultural Banco do Brasil (em implantação) 

26 Escola Inhotim (em implantação) 

  
Fonte: Elaborado por Chias Marketing  
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A implantação do Circuito Cultural da Praça da Liberdade representou um 

aumento de aproximadamente 30% da oferta de museus e equipamentos culturais 

em Belo Horizonte e, como tal, constitui-se num fator importante para o 

posicionamento do destino no mercado turístico. Por ser um projeto ainda em fase 

de implantação, verificam-se alguns problemas de integração entre os 

equipamentos, como a falta de um horário padrão de funcionamento, a sobreposição 

dos conteúdos expositivos, a desinformação das equipes de monitores e 

atendimento sobre o complexo e seus espaços, dentre outros aspectos. Mas são 

ajustes que podem ser corrigidos com o tempo e a experiência da gestão do 

Circuito.  

 

Quadro 7 - Os produtos turísticos de Belo Horizonte - parques naturais e áreas verdes 
 

Produtos turísticos de Belo Horizonte por tipologia 

Parques naturais e áreas verdes 

1 Parque da Serra do Curral  

2 Parque das Mangabeiras  

3 Parque Ecológico da Pampulha (Promotor Francisco Lins do Rego) 

4 Parque Municipal Américo René Gianetti  

5 Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing  

 

Nessa tipologia de produtos, Belo Horizonte apresenta um amplo leque de 

parques, mas apenas a listagem acima apresenta atratividade e estrutura física 

compatível com a atividade turística.  Cabe ressaltar que dentre as atrações 

enumeradas, o complexo da Serra do Curral que havia sido implantado 

recentemente à realização da pesquisa, oferecia trilhas sinalizadas e guias 

capacitados, no entanto, a infraestrutura de serviços era praticamente inexistente, 

apesar do relativo isolamento da área urbana, não existiam lanchonetes ou 

restaurantes para o atendimento do visitante.  

Belo Horizonte possui algumas áreas urbanas privilegiadas que 

tradicionalmente são polos de grande atração para sua própria população e, por 

consequência, também para os visitantes. Em qualquer destino que apresenta 

beleza cênica da paisagem, os mirantes são pontos de destaque, na capital mineira 
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as alternativas estão localizadas no alto Mangabeiras e no Belvedere. Outras áreas 

são interessantes porque são reveladoras do estilo de vida da cidade, é assim com 

Santa Teresa e a Savassi; outras são espaços nobres, porque concentram conjuntos 

arquitetônicos relevantes, nesta categoria poderiam ser enquadradas a Praça da 

Liberdade, a Pampulha e a Praça da Estação.  

 

Quadro 8 - Os produtos turísticos de Belo Horizonte – praças, mirantes e espaços urbanos 
 

Produtos turísticos de Belo Horizonte por tipologia 

Praças, mirantes e espaços urbanos  

1 Praça da Liberdade  

2 Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa) 

3 Mirante Mangabeiras 

4 Torre Altavilla  

5 Praça da Estação - Rui Barbosa  

6 Bairro de Santa Tereza 

7 Pampulha 

8 Savassi 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing  

 

No entanto, os problemas de conservação urbana podem comprometer a 

atratividade desses locais, é o que se verifica na Praça da Estação, que foi 

revitalizada para receber o Museu de Artes e Ofícios (MAO) em 2006 e já 

apresentava no momento da pesquisa sinais de degradação, uma aparência de 

sujeira que afeta a percepção de seu conjunto paisagístico e de seu principal 

atrativo, que é o MAO.  

Na tipologia “mercados, feiras e compras” foram reunidas as mais 

importantes ofertas de compras de Belo Horizonte, aspecto que é um dos 

diferenciais da cidade, seja por espaços característicos como o Mercado Central ou 

a Feira de Artesanato da Afonso Pena, mas também pelo conteúdo singular dos 

produtos, como as pedras preciosas, as joias, a moda, os artigos da gastronomia 

regional, o artesanato, entre outros. A seleção dos estabelecimentos comerciais 

considerou aqueles que apresentam diferenciais em termos de atratividade turística, 

seja pela localização privilegiada no contexto urbano, pela especialização dos 
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produtos e serviços que oferecem, mas principalmente pela imagem e 

posicionamento que esses empreendimentos têm frente aos próprios moradores e 

aos visitantes.  

 

Quadro 9 - Os produtos turísticos de Belo Horizonte - mercados, feiras e compras 
 

Produtos turísticos de Belo Horizonte por  tipologia 

Mercados, Feiras e Compras.  

1 Mercado Central  

2 Centro de Artesanato Mineiro (Palácio das Artes) 

3 Feira de Arte e Artesanato da Afonso Pena 

4 Feira Tom Jobim (culinária, artes e antiguidades)  

5 Feira do Mineirinho  

6 Centro de Artesanato do SESC Mineiro (CENARTE) 

7 Mãos de Minas  

8 Irffi Internacional (e museu)
19

  

9 Diamond Mall 

10 Pátio Savassi  

11 BH Shopping  

12 Polos de moda (Lourdes, Prado, Barro Preto, Savassi e Funcionários) 

13 Pedras preciosas e joias  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing  

 

O estilo de vida belo-horizontino e de sua identidade urbana se 

caracteriza por uma cultura criativa e inovadora, que se manifesta em diferentes 

formas de expressão e de linguagens artísticas, mas sem comprometer os 

elementos essenciais e sua autenticidade. E é uma cidade onde o conhecimento, a 

pesquisa e a produção do conhecimento têm destaque como aliados na prestação 

de serviços, como é o caso de algumas instituições de ensino superior e de alguns 

hospitais privados.   

 

                                            
19

 Ao final do trabalho, na Etapa 6, este produto foi retirado da grade pois, segundo a Belotur, não 
estava mais operando. 
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Quadro 10 - Os produtos turísticos de Belo Horizonte - identidade cultural urbana e serviços 
 

Produtos turísticos de Belo Horizonte por tipologia 

Identidade cultural urbana e serviços 

1 Gastronomia 

2 Música (produção, artistas, identidade musical) 

3 Dança (produção, grupo Corpo) 

4 Teatro (produção, grupos Galpão, Giramundo...) 

5 Roteiro da Cachaça 

6 Moda (estilistas e grifes) 

7 Design (joias e lapidação de pedras preciosas) 

8 Roteiro da Cerveja Artesanal 

9 Religiosidade 

10 Saúde (BH HEALTH TOUR) 

11 Educação (instituições de ensino, formação e pesquisa) 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing  

 

A cidade possui alguns eventos permanentes que se destacam pela 

maneira como se integram ao contexto urbano e ao estilo de vida de sua população. 

No entanto, alguns dos mais atrativos eventos avaliados em 2006, como o Comida 

di Buteco e o Brasil Sabor, tornaram-se franquias, com edições em diferentes 

cidades brasileiras, o que reduz significativamente o caráter de singularidade dos 

mesmos.   

Os equipamentos para eventos foram analisados anteriormente neste 

relatório. Aqui são retomados, tendo sido avaliados exclusivamente como atrativos 

para o segmento de turismo de eventos, entendendo que essa atratividade é 

determinante na captação.  E devido às oportunidades que se abriam com os 

megaeventos esportivos, foram incluídos novos espaços além do Mineirão e do 

Mineirinho. 
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Quadro 11 - Os produtos turísticos de Belo Horizonte – eventos culturais, esportivos 
e de negócios 

 

Produtos turísticos de Belo Horizonte por tipologia 

Eventos culturais, esportivos e comerciais de BH 

1 Campanha de Popularização do Teatro e da Dança  

2 Festival Internacional de Teatro  

3 Feira Internacional de Artesanato 

4 Fórum Internacional de Dança  

5 Festival de Arte Negra 

6 Festival Internacional de Quadrinhos 

7 Mostra de Cinema de BH 

8 Arraial de Belô 

9 Carnaval  

10 Festival Comida di Buteco 

11 Festival Brasil Sabor 

12 Festival Cachaça Gourmet 

13 Festival BH Arte e Sabor 

14 Volta Internacional da Pampulha  

15 Minas Trend Preview 

16 EXPOCACHAÇA 

17 Casa Cor Minas  

18 Restaurant Week BH 
 

 Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

 

No entorno de Belo Horizonte, num raio de até 100 km da cidade, 

concentra o mais extraordinário conjunto do barroco mineiro, do qual dois núcleos 

são inscritos na lista da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) como Patrimônio Mundial. Soma-se à cultura, a 

natureza exuberante do Parque Nacional da Serra do Cipó, que se encontra na área 

de abrangência da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, região, e ao qual o 

paisagista Burle Marx denominou de jardins do Brasil, devido à diversidade de 

espécies florais. No Inhotim a integração entre a oferta de natureza e cultura 
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conseguiu a combinação perfeita, as galerias de arte estão em constante expansão, 

enquanto os jardins foram reconhecidos com título de Jardim Botânico pela 

Comissão Nacional de Jardins Botânicos (CNJB) e a estrutura de serviços para o 

atendimento aos visitantes está sendo ampliada e diversificada desde sua abertura 

ao público.  

 

Quadro 12 - Os produtos turísticos de Belo Horizonte - espaços para eventos, 
estádios e centros esportivos 

 

Produtos turísticos de Belo Horizonte por tipologia 

Espaços para eventos, estádios e centros esportivos  

1 Mineirão - Estádio Governador Magalhães Pinto  

2 Mineirinho - Estádio Jornalista Felipe Drummond 

3 Estádio do Independência - Raimundo Sampaio 

4 Minascentro - Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro  

5 Serraria Souza Pinto 

6 Expominas  

7 Chevrolet Hall 

8 Parque de Exposições da Gameleira 

9 Minas Tênis Clube  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

 

Em comparação a 2006, quando foi elaborado o Plano Horizonte, verifica-

se um crescimento do número total de produtos turísticos avaliados; no passado 

foram avaliadas 57 atrações em Belo Horizonte e entorno e em 2012 esse número 

subiu para 95. Considerando apenas os produtos avaliados na própria Cidade, o 

crescimento foi de aproximadamente 140%: em 2012 foram selecionados 90 para 

análise contra 38 em 2006. No entorno, com a opção pela avaliação dos 

destinos/roteiros e não de ofertas isoladas, o número foi reduzido de 19 para 5 

atrações. Esse resultado ocorre pela inserção de novas ofertas turísticas em Belo 

Horizonte, em consequência da implantação de novos equipamentos e atrações, 
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mas também pela melhoria da percepção de serviços urbanos e dos eventos que a 

cidade realizada. 

 

Quadro 13 - Os produtos turísticos de Belo Horizonte - entorno de Belo Horizonte 
 

Produtos turísticos de Belo Horizonte por  tipologia 

Entorno de BH 

1 Instituto Inhotim Arte Contemporânea e Jardim Botânico 

2 

Patrimônios Mundiais 
Ouro Preto - conjunto arquitetônico, museus, Parque Estadual do Itacolomi, distritos de 
Cachoeira do Campo, Amarantina, Santo Antônio do Leite e Lavras Novas. Mariana - conjunto 
arquitetônico, distritos de Cachoeira do Brumado e Monsenhor Horta. Sabará - conjunto 
arquitetônico e distrito de Pompeu. Congonhas - Santuário de Bom Jesus do Matozinhos 

3 Parque Nacional da Serra do Cipó 

4 

Grutas, Fazendas e Cachaça                                                               
 Lagoa Santa - Gruta da Lapinha. Codisburgo - Gruta de Maquiné - Sete Lagoas - Gruta do Rei 
do Mato, Fazenda Paraíso dos Pavões, Fazenda Solar do Engenho, Águas do Treme. Betim - 
Fazenda/Instituto Vale Verde, Salão do Encontro. Jaboticatubas - Fazenda das Minhocas. 
Nova União - Cachaça Germana. Esmeraldas - Cachaça Prazer de Minas 

5 
Serras e Vales                                                                                
Parque Estadual do Rola Moça. Serra da Moeda. Brumadinho - Casa Branca, Piedade do 
Paraopebas. Nova Lima - São Sebastião de Águas Claras/Macacos 

  
Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

 

Gráfico 49 - Os produtos turísticos avaliados em BH e entorno 

 

Fonte: elaborado por Chias Marketing 
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3.2 A metodologia de avaliação e hierarquização dos produtos turísticos 

 

 

A metodologia de avaliação de produtos adotada neste planejamento foi 

elaborada pela Chias Marketing e testada em inúmeros planos no Brasil e no 

mundo.  Esta metodologia está baseada em 02 critérios, o valor potencial e o grau 

de aproveitamento, que contemplam 05 variáveis de análise, conforme demonstra 

o esquema a seguir: 

 

Figura 1 - Esquema para a avaliação de produtos turísticos 

 

© Chias Marketing 

Fonte: Chias Marketing - Proibida reprodução sem citar a fonte 

 

O valor potencial corresponde aos valores inerentes ao recurso em si 

mesmo:  

 Unicidade: valor que tem um recurso pelo fato de ser único no 

destino, na região, no país, no continente ou no mundo; quanto mais 

raro ou singular, maior será o âmbito de atração geográfico do mesmo; 

 Valor intrínseco: valor que comparativamente destaca o recurso 

dentro de sua categoria;  
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 Identidade Local: valor que um recurso tem por ser típico ou 

característico do lugar; o mercado reconhece o diferencial naquilo que 

expressa a identidade de um lugar ou de uma cultura específica. 

  

O grau de aproveitamento atual do produto compreende as principais 

variáveis de estruturação do produto turístico no que tange ao seu reconhecimento 

pelo mercado e sua capacidade para garantir a permanência do turista: 

 Notoriedade: grau de conhecimento e visibilidade do produto em 

âmbito internacional ou nacional; 

 Concentração da oferta: valor derivado da quantidade e da 

diversidade de atividades e serviços existentes no produto e seu 

entorno.  

 

O grau de aproveitamento atual do produto corresponde à diferença 

entre a pontuação máxima que ele pode alcançar nesta categoria e o resultado que 

efetivamente alcança.  

A equação entre o valor potencial e grau de aproveitamento atual de 

cada produto determina seu valor atual de mercado.  

A análise final do grau de aproveitamento atual dos produtos turísticos 

deve considerar os aspectos que envolvem os dados e informações relativas à 

demanda:  

 Volume de turistas que o produto mobiliza ou atrai; 

 Opinião do turista atual; 

 Presença no catálogo das agências e operadoras de receptivo e do 

trade nacional; 

 Dificuldade ou facilidade que o turista encontra para chegar ou de 

consumir o produto. 

 

No processo de avaliação, cada uma das 5 variáveis recebe uma nota 

numérica, que varia de 1 a 5 pontos, para o cálculo final são utilizados fatores de 

ponderação com pesos diferenciados, a soma total individualizada por produto indica 

seu valor na categoria, os resultados de conjunto permitem determinar o ranking dos 

Produtos Turísticos de Belo Horizonte, com o estabelecimento de hierarquia entre 
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eles, com ênfase no valor potencial, pois são as variáveis que contribuem mais 

diretamente para o reposicionamento de mercado. 

Do ponto de vista metodológico os produtos que alcançam o topo da 

hierarquia são considerados, pela sua excepcional potencialidade, como 

imprescindíveis para conhecer um determinado destino turístico, por isso mesmo 

são considerados como motivadores de fluxos turísticos, inclusive de mercados de 

longa distância, nacionais e internacionais. Os que ficam nas faixas intermediários 

são identificados como complementares da oferta turística de um destino e 

importantes para ampliar o tempo de permanência dos visitantes.  

Os recursos que apresentam baixo grau de aproveitamento não são 

considerados como produtos, sendo classificados apenas em seu valor potencial e 

hierarquizados conforme a pontuação que alcançam, como motivadores ou 

complementares.   

 

Figura 2 - Matriz de hierarquização dos produtos 
 

 

©Chias Marketing, não pode ser reproduzido sem autorização  

Fonte: Chias Marketing - Proibida reprodução sem citar a fonte 
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3.3 A situação dos produtos prioritários e seus mercados-alvo 

 

 

Definida a listagem de produtos turísticos de Belo Horizonte e entorno 

prioritários com relevância para o marketing, procedeu-se a avaliação técnica dos 

mesmos, cuja aplicação permitiu verificar e compreender a situação atual dos 

produtos turísticos priorizados, bem como definir seus mercados-alvos potenciais. 

Para tanto foram adotados os seguintes procedimentos:  

 Referência na análise e conteúdo do banco de dados gerado em 2006 

pelo Plano Horizonte; 

 Os resultados da priorização dos atrativos turísticos apresentados no 

PDTIS; 

 Pesquisa em guias impressos e eletrônicos; 

 Análise dos sites dos atrativos; 

 Presença no site promocional e do guia turístico de Belo Horizonte, 

ambos publicados pela Belotur; 

 Visitas aos produtos permanentes, em conjunto para as atrações 

existentes à época da elaboração do Plano Horizonte, e individualmente 

aos novos produtos, implantados após a avaliação técnica de 2006. À 

época da visita, realizada em outubro de 2012, algumas atrações 

estavam fechadas para reforma, como é o caso do estádio do Mineirão e 

do Museu Giramundo, portanto, avaliação considerou as mudanças 

planejadas, mas recomenda-se que, no futuro, sejam reavaliados para 

correção de possíveis distorções. O mesmo ocorre com os equipamentos 

e produtos em fase de implantação, que foram avaliados com base nos 

seus projetos e experiência das instituições envolvidas.  Os eventos 

permanentes foram analisados exclusivamente a partir de dados de 

fontes secundárias.  

 

Quando comparados os resultados da avaliação técnica realizada no 

âmbito deste relatório com o ranking de produtos do Plano Horizonte, observam-se 

algumas mudanças importantes, decorrentes da incorporação das novas atrações e 

das mudanças registradas no mercado turístico.  
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Um exemplo de mudança positiva foi o Museu das Minas e do Metal, que 

a partir do acervo do antigo Museu Professor Djalma Guimarães, transformou-se em 

um atrativo de destaque. A transferência da sede no edifício Rainha da Sucata para 

o antigo prédio da Secretaria de Educação permitiu a ampliação do espaço físico, no 

entanto, o mais relevante é a forma de apresentação do conteúdo do projeto 

museográfico assinado por Marcelo Dantas e projeto arquitetônico de Paulo Mendes 

da Rocha.  A abordagem é estimulante, o acervo bem apresentado, com ótima 

adaptação do espaço e das instalações.  

Em direção oposta estão os espaços para eventos da cidade, que se 

mostram sem renovações significativas desde 2006, o que resultou em perda de 

competitividade. Neste mesmo período, o País cresceu em termos do número de 

eventos internacionais pontuados no ranking da ICCA, outros destinos implantaram 

novos equipamentos, como é o caso de Fortaleza, ou se consolidaram na captação 

de eventos, como é o caso de Ouro Preto, cidade que em 2011 ficou em 10ª posição 

no ranking da ICCA, à frente de Belo Horizonte.  

Os resultados da valoração técnica foram sistematizados por tipologia de 

produtos, conforme apresentado anteriormente. De acordo com a metodologia de 

avaliação, o resultado alcançado por cada produto é o seu valor potencial no 

mercado, o que permite determinar a hierarquização dos principais Produtos 

Turísticos de Belo Horizonte e entorno, bem como fixar um ranking para produtos 

Estrela, A, B e C, conforme apresentado nos quadros abaixo20: 

 

Quadro 14 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos 
estrela 
 

PRODUTOS ESTRELA 

Entorno de BH 

1 Instituto Inhotim Arte Contemporânea e Jardim Botânico 

2 

Patrimônios da Humanidade                                                            
Ouro Preto - conjunto arquitetônico, museus, Parque Estadual do Itacolomi, distritos de 
Cachoeira do Campo, Amarantina, Santo Antônio do Leite e Lavras Novas. Mariana - conjunto 
arquitetônico, distritos de Cachoeira do Brumado e Monsenhor Horta. Sabará - conjunto 
arquitetônico e distrito de Pompeu. Congonhas do Campo - Santuário de Bom Jesus do 
Matozinhos 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

                                            
20

 O detalhamento da avaliação dos produtos, com respectivas notas, está disponível nos Apêndices. 
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No entorno, o grande destaque é o Inhotim que se consolidou como um 

dos mais importantes espaços de arte contemporânea do mundo e que vem 

demonstrando grande capacidade de ampliação e renovação do seu acervo. Mas 

também Ouro Preto, com seu extraordinário conjunto arquitetônico e paisagístico, 

apresentou novidades nesses últimos seis anos, com destaque para a entrada em 

operação do passeio de trem turístico até Mariana e para a recuperação do antigo 

jardim botânico, que corta transversalmente o centro histórico.  

 

Quadro 15 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos A 
 

PRODUTOS A 

Museus e equipamentos culturais 

1 Museu de Artes e Ofícios 

2 Igreja S. Francisco de Assis 

3 Memorial Minas Gerais - Vale  

4 Museu das Minas e do  Metal  

Praças, mirantes e áreas urbanas 

5 Praça da Liberdade 

6 Pampulha 

Mercados, feiras e compras 

7 Mercado Central  

Identidade cultural urbana e serviços 

8 Gastronomia  

9 Música (produção, artistas, identidade musical, espaços) 

10 Dança (produção, grupo de referência, espaço) 

11 Teatro (produção, grupos de referência e espaços)   

12 Moda (estilistas e grifes mineiras) 

Entorno de BH 

13 Parque Nacional da Serra do Cipó 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

 

Na classificação dos Produtos A, a cidade de Belo Horizonte apresentou 

um avanço expressivo na comparação com a avaliação realizada em 2006, novas 
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atrações foram implantadas e melhorou significativamente a percepção dos 

aspectos relacionados à identidade cultural urbana.  

 

Quadro 16 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos B 

PRODUTOS B 

Museus e equipamentos culturais 

1 Museu Abílio Barreto 

2 Museu de Arte da Pampulha 

3 Museu de Ciências Naturais da PUC 

4 Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG 

5 Museu Giramundo 

6 Espaço UFNG do Conhecimento 

7 Centro de Arte Popular Cemig 

8 Palácio da Liberdade (e museu do automóvel) 

9 Palácio das Artes 

10 Casa do Baile 

Parques naturais e áreas verdes 

11 Serra do Curral 

12 Parque das Mangabeiras 

13 Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (Jardim Zoológico) 

Praças, mirantes e espaços urbanos 

14 Savassi 

15 Bairro de Santa Teresa 

16 Praça da Estação - Rui Barbosa 

17 Praça Israel Pinheiro – (praça do Papa) 

Mercados,  feiras e compras 

18 Feira de Arte e Artesanato da Afonso Pena 

19 Centro de Artesanato Mineiro (Palácio das Artes) 

20 Centro de Artesanato do SESC Mineiro (CENARTE) 

21 Mãos de Minas 

22 Polos de Moda  (Lourdes, Prado e Barro Preto + Savassi e Funcionários) 

Identidade cultural urbana e serviços 

23 Roteiro da Cachaça 

24 Design (joias e lapidação de pedras preciosas) 

25 Roteiro da Cerveja Artesanal 

26 Educação 

Espaços para eventos, estádios e centros esportivos 

27 Mineirão - Estádio Governador Magalhães Pinto 

28 Expominas 

29 Minas Tênis Clube 
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Entorno de BH 

30 Grutas, Fazendas e Cachaça 

31 Serras e Vales 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

 

A hierarquização dos Produtos B demonstra a importância da oferta 

cultural e de lazer em Belo Horizonte. Atualmente a cidade apresenta inúmeras 

possibilidades para atividades de visitas, passeios, compras, entretenimento; e que, 

mesmo sendo produtos avaliados na hierarquização como “complementares”, eles 

contribuem para elevar a competitividade do destino, porque no conjunto aumentam 

a atratividade e possibilitam a ampliação do tempo de permanência do visitante.  

 

Quadro 17 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos C 
 

PRODUTOS C 

Museus e equipamentos culturais 

1 Museu Mineiro 

2 Museu das Telecomunicações Oi Futuro 

3 Museu dos Brinquedos 

4 Centro Cultural da UFMG 

5 Museu do Bordado 

6 Centro de Cultura de Belo Horizonte - Centro de Referência da Moda 

7 Museu Iminá de Paula 

8 Centro de Arte Contemporânea e de Fotografia 

Museus e equipamentos culturais 

9 Conservatório de Música da UFMG 

10 CCBB Praça da Liberdade (em implantação no momento da pesquisa) 

11 Escola Inhotim (em implantação no momento da pesquisa) 

12 Casa Fiat de Cultura (transferência para a Pça Liberdade) 

13 Museu do Brinquedo 

Parques naturais, áreas verdes e ao ar livre 

14 Parque Ecológico da Pampulha - Promotor Francisco Lins do Rego 

15 Parque Municipal Américo René Gianetti 

Mercados, feiras e compras 

16 Feira Tom Jobim (culinária, artes e antiguidades) 

17 Feira do Mineirinho 

18 Irffi Internacional (e museu) 
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PRODUTOS C 

19 Diamond Mall 

20 Pátio Savassi 

21 BH Shopping 

22 Shopping Alta Villa 

23 Pedras preciosas e joias 

Atrativos da identidade cultural urbana 

24 Religiosidade 

25 BH Health Tour 

Eventos culturais e esportivos de BH 

26 Campanha de Popularização do Teatro e da Dança 

27 Festival Internacional de Teatro 

28 Feira Internacional de Artesanato 

29 Fórum Internacional de Dança 

30 Festival de Arte Negra 

31 Festival Internacional de Quadrinhos 

Eventos culturais e esportivos de BH 

32 Mostra de Cinema de BH 

33 Arraial de Belô 

34 Carnaval 

35 Festival Comida di Buteco 

36 Festival Brasil Sabor 

37 Festival Cachaça Gourmet 

38 Festival BH Arte e Sabor 

39 Volta Internacional da Pampulha 

40 Minas Trend Preview 

41 EXPOCACHAÇA 

42 Casa Cor Minas 

Espaços para eventos, estádios e centros esportivos 

43 MINASCENTRO - Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro 

44 Serraria Souza Pinto 

45 Parque de Exposições da Gameleira 

46 Estádio do Independência - Raimundo Sampaio 

47 Mineirinho - Estádio Jornalista Felipe Drummond 

48 Chevrolet Hall 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing 
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A categoria Produtos C inclui os atrativos ainda em implantação, que não 

foram pontuados em todas as suas possibilidades porque efetivamente não foram 

inaugurados, mas que foram considerados porque obras já estão avançadas e todos 

os indicativos apontam favoravelmente para que venham a se configurar como 

excelentes equipamentos culturais da cidade, com destaque para o Centro Cultural 

Banco do Brasil (CCBB), a Casa Fiat de Cultura e a Escola Inhotim.  No entorno, os 

alambiques das cachaças Germana e Prazer de Minas não foram visitados, a 

avaliação foi feita com base nos dados e informações disponibilizadas pela Belotur e 

nos sites dos empreendimentos, sendo considerada a importância cultural do 

produto no contexto de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais.  

 

Gráfico 50 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte 2006-2012 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

 

O Gráfico 50 apresenta os resultados comparativos da hierarquização dos 

produtos turísticos de Belo Horizonte em 2006 e 2012, evidenciando o crescimento 

global da oferta, com ampliação de produtos em todas as categorias consideradas, o 

maior destaque é o conjunto classificado com Produto C, que praticamente triplicou 

no período analisado. Ressalta-se que em 2006 os produtos e atrativos do entorno 

foram avaliados isoladamente, à época eles representam aproximadamente 33% da 

oferta turística analisada, com crescimento da oferta turística atual de Belo Horizonte 

e a decisão de avaliar os roteiros e produtos agrupados no entorno, essa proporção 

caiu para 6% do total.  
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Em relação à identificação dos mercados-alvo potenciais por produto, a 

determinação dos respectivos mercados compreende duas variáveis: 

 A localização geográfica em relação ao destino (internacional – de 

outros países, nacional – de outros estados do Brasil, Estadual – de 

outras cidades de Minas Gerais); 

 As demandas por atividades específicas, que definem mercados 

especializados ou nichos de mercado, como são denominados, 

constituídos por pessoas que viajam com interesses específicos, em 

função de determinadas atividades ou atraídos por atrativos com 

características especiais. 

 

A aplicação da metodologia de avaliação permite identificar os mercados-

alvo potenciais dos produtos, bem como sua relevância na oferta dos mercados 

identificados, entendendo que quanto maior a excepcionalidade de determinado 

produto, maior sua capacidade de motivar viagens de maior distância. Da mesma 

forma, características especiais de determinados produtos são imprescindíveis na 

atração de mercados especializados.  

 

Quadro 18 - Mercados-alvo por produto 
 

CATEGORIAS 
DE PRODUTOS 

MERCADO-ALVO POTENCIAL 

INTERNACIONAL NACIONAL ESTADUAL ESPECIALIZADOS 

PRODUTO 
ESTRELA 

MOTIVADOR MOTIVADOR MOTIVADOR MOTIVADOR 

PRODUTO A COMPLEMENTAR MOTIVADOR MOTIVADOR MOTIVADOR 

PRODUTO B COMPLEMENTAR COMPLEMENTAR MOTIVADOR MOTIVADOR 

PRODUTO C COMLEMENTAR COMPLEMENTAR MOTIVADOR MOTIVADOR 

 
Fonte: elaborado por Chias Marketing 
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3.4 A posição competitiva dos produtos 

 

 

A competitividade de um produto está diretamente relacionada aos 

elementos básicos das suas vantagens comparativas, que são reflexo das suas 

características intrínsecas, ou seja, de seu valor potencial, para além dos fatores 

que constituem as suas vantagens competitivas e, portanto, refletem o modo 

eficiente em que os mesmos foram estruturados, inseridos e promovidos no 

mercado turístico ao longo do tempo enquanto ofertas e que, desta forma, 

determinam seu valor atual. 

Na metodologia aplicada, a posição competitiva dos produtos é dada pelo 

que denominamos os gaps da oferta turística de Belo Horizonte. 

Gap é um termo em inglês que significa intervalo, lacuna ou 

distanciamento e que na metodologia adotada neste planejamento, permite mostrar 

os desajustes existentes entre os atrativos e as ofertas turísticas de Belo Horizonte 

(produtos promovidos x produtos comercializados), onde se determina a diferença 

entre a média alcançada na avaliação do valor potencial e do valor atual.  

Assim, produtos com menor gap ocupam hoje posições competitivas 

superiores no mercado em relação aos produtos com maiores gaps, mas, por outro 

lado, possuem maior margem para ampliação de mercado, porque ainda estão 

distantes do aproveitamento máximo.  

Isoladamente, as tipologias que apresentam o maior gap entre o valor 

potencial e o valor atual são os roteiros do entorno e os produtos da identidade 

cultural urbana de Belo Horizonte, preliminarmente a diferença é de 30%, indicando 

uma boa margem para a ampliação da presença de mercado. A tipologia que 

apresenta o menor gap é a “mercados, feiras e compras”, pois os dados preliminares 

indicam que seus principais produtos – Mercado Central e Feira de Arte e 

Artesanato da Afonso Pena – já alcançaram elevados índices de notoriedade e 

concentração de oferta, e aponta baixa capacidade para crescimento da demanda.  
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Gráfico 51 - GAPs dos produtos turísticos de BH por tipologia 

 

Fonte: elaborado por Chias Marketing 

 

Os Produtos Estrela e os Produtos A são os que apresentam os maiores 

gaps entre o seu valor potencial e seu valor atual, a excelente potencialidade das 

atrações nesses grupos ainda não significa que elas integrem outras ofertas e que 

tenham notoriedade no mercado, o que se configura como uma ótima oportunidade 

para o crescimento desses produtos, que são motivadores de visitas. 

 

Gráfico 52 - GAPs dos produtos turísticos de Belo Horizonte – valor potencial X valor 
real – por hierarquização 

 

Fonte: elaborado por Chias Marketing 
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4 CONCLUSÕES DA AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS DE 
BELO HORIZONTE 

 

 

A avaliação da oferta de serviços evidenciou aspectos importantes para o 

planejamento de marketing, mas também para o âmbito do desenvolvimento:  

 A rede hoteleira atual de Belo Horizonte é pequena, mas com o 

estímulo provocado pela realização da Copa FIFA 2014, as projeções 

indicavam que essa realidade seria alterada no curto prazo, inclusive 

com risco efetivo de super oferta; 

 Predominam hotéis nas categorias “turística”, “econômica” e “simples”, 

as ofertas nas categorias “superior” e “luxo” são restritas; com os 

projetos em construção que estavam previstos deveria ocorrer 

algumas mudanças importantes, mas a proporção não seria suficiente 

para a mudança do perfil do setor; 

 A oferta gastronômica de Belo Horizonte se destaca pela identidade e 

diversidade de restaurantes e cozinhas, sendo um indicador da 

existência de potencialidade e diferenciais para o reconhecimento no 

mercado; no entanto, a percepção parece apontar para a quantidade e 

propostas mais despojadas ou informais, em detrimento da imagem de 

qualidade dos serviços e conforto das instalações; 

 O segmento de eventos tem como diferenciais a proximidade geográfica 

com os principais mercados emissores do turismo brasileiro e a diversidade 

e qualidade das ofertas culturais do destino; mas vem perdendo 

competitividade, em decorrência dos problemas de acesso aéreo, da pouca 

oferta de espaços e do aumento da concorrência no setor; 

 As operadoras e agências de receptivo atuam também como emissivo, 

isso parece ser um fator que impede ou dificulta o processo de  

especialização nas ofertas do destino, especialmente para o turismo 

de lazer com interesse em cultura, e também o comprometimento com 

as ações promocionais. 

 Existe uma concentração das ofertas turísticas de Belo Horizonte na 

região administrativa Centro-Sul, onde estão localizados mais de 60% 
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dos meios de hospedagem e serviços de A&B e mais de 70% das 

atrações turísticas da cidade, como mostram os gráficos abaixo:  

 

Gráfico 53 - Oferta turística de Belo Horizonte – distribuição por região administrativa 

 

 

Fonte: Belotur, elaboração Chias Marketing 

 

A avaliação dos produtos turísticos de Belo Horizonte indica que, entre 

2006 e 2012, houve uma melhoria significativa da oferta na cidade e entorno: 

 Crescimento da oferta turística em aproximadamente 50%, em 2006 

foram analisados e hierarquizados 56 produtos, em 2012 esse número 

subiu para 102. 

 Ampliação e diversificação da oferta cultural da cidade. No Plano 

Horizonte foram considerados 14 museus e equipamentos culturais e 

5 atrativos da identidade cultural urbana, em 2012 essas duas 

tipologias totalizam 37 produtos; 
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 Melhoria da atratividade turística de Belo Horizonte e entorno: dobrou 

o número de “produtos estrela”, triplicou o número de “produtos C”, 

aumento de aproximadamente 27% dos produtos na categoria B e de 

36% dos “produtos A”. 

 

As visitas técnicas permitiram a identificação de novos polos turísticos de 

Belo Horizonte. Os principais destaques são: 

 Circuito Cultural da Praça da Liberdade, a antiga sede administrativa 

do Governo do Estado está dando lugar a um impressionante conjunto 

de equipamentos culturais, com a implantação de novos museus e 

centros culturais, que juntos totalizarão 12 espaços abertos à visitação 

pública21, provavelmente a maior concentração existente no Brasil, 

considerando a relação entre a quantidade e a área de abrangência.  

A Praça da Liberdade sempre foi um espaço privilegiado na geografia 

de Belo Horizonte, a redefinição dos usos de seu conjunto 

arquitetônico, está garantindo novas possibilidades de fruição, com 

impactos positivos em seu entorno. No entanto, observa-se a 

necessidade de ajustes como oferta turística, de forma a melhorar a 

integração entre os equipamentos, principalmente no que diz respeito 

aos horários de funcionamento e à formação das equipes, visando o 

conhecimento sobre o conjunto das ofertas existentes na praça e não 

apenas de cada espaço; 

 Os produtos em estruturação pelo Departamento de Desenvolvimento 

de Produtos Turísticos da Belotur: as iniciativas em curso, realizadas 

em parceria com outros setores, dentre os quais se destacam o BH 

Health Tour, os polos de moda, o “Cachaçatur” e o roteiro das 

cervejarias artesanais. Este departamento fez uma ampla avaliação 

dos produtos turísticos das regiões da Pampulha, Mangabeira e 

Centro-Sul, visando o mapeamento das necessidades de qualificação 

para a Copa de 2014 que, além dos atrativos, incluíam as ofertas de 

gastronomia e as opções de lazer noturno dessas áreas.    

 

                                            
21

 Dado relativo ao momento em que a pesquisa foi realizada. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A primeira etapa para Elaboração de Plano de Ações Estratégicas e o 

aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte apresenta as 

pesquisas necessárias ao diagnóstico da situação atual da marca e do turismo da 

cidade e de seus produtos atuais, sendo apresentado em quatro relatórios 

independentes, conforme está orientado no termo de referência para o 

trabalho. São eles: 

 Relatório da Pesquisa de Demanda Nacional e Internacional; 

 Relatório da Pesquisa de Posicionamento da Marca Turística de Belo 

Horizonte, conteúdo que está sendo apresentado na sequência; 

 Relatório da Pesquisa de Produtos Turísticos de Belo Horizonte; 

 Relatório da Pesquisa da Concorrência. 

 

O Plano Horizonte, em 2006, orientou a criação da primeira marca 

turística de Belo Horizonte. Desenvolvida pelo artista plástico mineiro Carlos 

Bracher, a marca “Belo Horizonte, onde a cultura ganha vida!” passou a ser 

comunicada para diversos mercados brasileiros e estrangeiros nas ações de 

promoção e apoio à comercialização do turismo executadas pela Belotur.  

 

Figura 3 - Primeira marca turística de Belo Horizonte 

 

Fonte: Arquivo de imagem do Plano Horizonte 2006. 

 

Passados alguns anos, a marca turística então utilizada exclusivamente 

para este fim tem sido substituída por um novo desenho gráfico, representativo da 

cidade e não apenas do turismo de Belo Horizonte e que passou a posicionar o 

destino como “Belo Horizonte, Minas Gerais”.  
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Figura 4 - Marca de Belo Horizonte 

 

Fonte: Arquivo vetorial cedido pela Belotur. 

 

Por orientação da própria Belotur, a pesquisa de posicionamento da 

marca turística de Belo Horizonte foi referente a este desenho gráfico em vigor, pois 

é o que está sendo comunicado ao mercado nas ações atuais empreendidas para 

promoção turística, embora não seja mais uma marca exclusiva para a atividade.   

Este estudo é composto pela opinião dos públicos alvos a que a marca 

turística está dirigida sendo: 

 A opinião do turista, consumidor final; 

 A opinião dos profissionais do mercado turístico, intermediários na 

venda de Belo Horizonte ao consumidor final; 

 

A coleta de dados junto ao turista foi realizada durante a aplicação da 

pesquisa primária de demanda abordada no “Relatório da Pesquisa de Demanda 

Nacional e Internacional” que compõe este mesmo produto. Para tanto, foram 

incluídas no roteiro de entrevistas a este público, as perguntas específicas que 

subsidiaram o estudo de posicionamento da marca junto ao consumidor. 

Para o levantamento de informações junto ao trade dos mercados, foi 

realizada uma pesquisa on line com profissionais selecionados. A amostra foi 

composta basicamente por operadores e agentes de viagem que integravam o 

mailing de contatos da Belotur, pressupondo empresas e profissionais dos mercados 

emissores que já foram alvo de alguma ação de promoção do destino nos últimos 

anos; e complementada por empresas indicadas pelos consultores especialistas da 

Chias Marketing. Esta indicação considerou dois fatores: a quota de mercado e/ou 

influência na comercialização de produtos turísticos para mercado nacional, e o perfil 

relevante para a comercialização de Belo Horizonte. 

Ambas as pesquisas abordaram aspectos como: o grau de conhecimento 

da marca turística; a associação espontânea de itens de valor e identidade sobre 
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Belo Horizonte; as percepções sobre o desenho gráfico atual; a relevância dos 

atributos de posicionamento identificados no Plano Horizonte e outros atributos 

pertinentes.  

A percepção e o grau de relevância destes mesmos atributos ainda foram 

ainda testados em relação aos destinos comparados à Belo Horizonte pelos próprios 

entrevistados, a fim de se obter o seu posicionamento comparativo no mercado.  
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1 O POSICIONAMENTO DA MARCA TURÍSTICA DE BELO 

HORIZONTE PELO TURISTA ATUAL 

 

 

A fim de conhecer o posicionamento da marca turística de Belo Horizonte 

pelo consumidor final, foi realizada pesquisa com técnica Survey22, por meio de 

entrevistas diretas à turistas em visita à cidade. Os dados foram coletados com o 

suporte de tablets e de sistema eletrônico de pesquisas, com questionários 

previamente programados23 e transmissão dos dados em tempo real.   

As entrevistas foram presenciais, tendo sido realizadas no mês de 

outubro de 2012, nos principais pontos de concentração de turistas: Praça da 

Liberdade, Feira de Artesanato, Centro de Artesanato Mineiro, Savassi, Mercado 

Central, Museu de Artes e Ofício, Igreja da Pampulha, Rodoviária, Expominas, com 

destaque para os aeroportos, e principalmente no caso do Aeroporto de Confins, 

devido à concentração de turistas estrangeiros (85% da amostra de estrangeiros). 

Também foi incluído o Inhotim que, apesar de não estar localizado em Belo 

Horizonte, tem um papel muito importante em seu composto turístico. 

Outros dados da metodologia da pesquisa: 

 Universo: Turistas nacionais, internacionais, com motivo de viagem a 

lazer, negócios e outros, em visita a Belo Horizonte, com pelo menos 

um pernoite na cidade; 

 Amostra: 813 (oitocentas e treze) entrevistas válidas, sendo 629 

turistas brasileiros e 184 turistas estrangeiros; 

 Margem de erro geral: 3,5% pontos percentuais com nível de 

confiança de 95%; 

 Amostragem: não probabilística por cotas de conveniência, 

considerando dois grupos - origem do entrevistado (nacional ou 

internacional) e motivo de viagem (lazer/outros ou negócios); 
                                            
22

 Segundo Mattar (2001) pesquisa quantitativa que utiliza entrevistas com grande número de 
elementos, por meio de um questionário pré-determinado. Parte do princípio de que opiniões e 
comportamentos podem ser manifestados pela fala. O estudo agregado das opiniões permite que se 
possa, com o uso de análises especializadas, conhecer o comportamento, opiniões e atitudes do 
universo estudado podem ser manifestados pela fala. O estudo agregado das opiniões permite que 
se possa, com o uso de análises especializadas, conhecer o comportamento, opiniões e atitudes do 
universo estudado. 
23

 O briefing da pesquisa, assim como o modelo de questionário e agenda de coleta de dados, foram 
submetidos previamente à avaliação e aprovação da equipe da Belotur, constando nos apêndices. 
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 O pré-teste foi realizado uma semana antes da aplicação da pesquisa 

e monitoramento das atividades no campo. 

A seguir, apresentamos as principais informações geradas pela pesquisa 

sobre o posicionamento da marca turística, considerando-se os seguintes aspectos: 

 Lembrança/reconhecimento da marca; 

 Lembrança/reconhecimento dos canais de veiculação da marca (ponto 

de contato com a marca); 

 Imagem a que relaciona o destino (atributos espontâneos relacionados 

ao destino: palavras, pontos positivos de Belo Horizonte); 

 Teste de atributos pré-selecionados, em relação aos principais 

destinos com os quais o turista comparou espontaneamente Belo 

Horizonte.  

 

 

1.1 Lembrança da marca e do ponto de contato 

 

Observa-se que a marca turística de Belo Horizonte é bem lembrada 

pelos turistas, que não só a reconhecem, como lembram o local onde a mesma foi 

vista (82% de lembrança da marca e 94% de lembrança do local), dentre os turistas 

que viram a marca, 75% consideram que a marca representa Belo Horizonte, de 

acordo com o Gráfico 54.   

 

Gráfico 54 - Lembrança e avaliação da marca turística de Belo Horizonte pelo turista atual 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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Conforme o Gráfico 55, os principais locais onde a marca foi vista pelos 

turistas foram em taxis (55%), em anúncios publicitários (18%), na internet e material 

promocional (6% cada) e em feiras e eventos no setor (5%). 

 

Gráfico 55 - Principais locais onde a marca turística de Belo Horizonte foi vista – 
múltiplas respostas 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

1.2 Imagem espontânea do destino 

 

 

Na Tabela 30, destacam-se as palavras às quais os turistas associaram 

Belo Horizonte. As respostas obtidas espontaneamente foram agrupadas por 

similaridade de tema e ponderadas por frequência em que os temas e/ou palavras 

idênticas foram citados.  

As palavras que remetem à beleza da cidade, paisagens, natureza, 

montanha e arborização tiveram 10% das citações; seguidas de amigos, amizade, 

família ou namorado(a) (7%);  gastronomia, comida típica, restaurantes e boa 

comida (6%); bares e botecos (6%); e cidade grande, capital, Brasil, Minas Gerais, 

crescimento e desenvolvimento (6%). 
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Tabela 30 - Palavras mais citadas como relacionadas a Belo Horizonte pelo turista atual 
 

PALAVRAS MAIS CITADAS 

COMO RELACIONADAS A BELO HORIZONTE 
FREQUÊNCIA % 

Beleza da cidade/paisagem/natureza/montanha/arborização 79 9,7% 

Outras respostas 72 8,9% 

Amigos/amizade/família/namorado(a) 54 6,6% 

Gastronomia/comida típica/restaurantes/boa comida 50 6,2% 

Cidade grande/capital/Brasil/Minas Gerais 

/crescimento/desenvolvimento 49 6,0% 

Bares/botecos 47 5,8% 

Desorganização/agitação/tumulto/insegurança/caro/sujo/trânsito 42 5,2% 

Pampulha 38 4,7% 

Pão de queijo 37 4,6% 

Boa cidade/tranquila/organizada/limpa/qualidade de vida 36 4,4% 

Trabalho/negócios/oportunidades 36 4,4% 

Praça da Liberdade/Palácio das Artes/Feira de 

Artesanato/Mercado Central/Inhotim/Savassi/Trem da 

Vale/Mangabeiras 32 3,9% 

Acolhedora/hospitalidade/alegria das pessoas 27 3,3% 

Cidades históricas/historia do Brasil/Ouro Preto/patrimônio 

histórico 22 2,7% 

Cultura/tradição 22 2,7% 

Futebol/times de minas/Mineirão/Copa do Mundo 22 2,7% 

Queijo/queijo minas 20 2,5% 

Nada/não sabe 19 2,3% 

Balada/boate/diversão 17 2,1% 

Lazer/turismo 15 1,8% 

Estudo/concurso/vestibular 14 1,7% 

Gostou/ótimo lugar/adora/amo BH/felicidade/alegria 14 1,7% 

Compras/serviços/shopping 13 1,6% 

Clima/calor/frio 8 1,0% 

Arquitetura da cidade/Niemeyer 7 0,9% 

Mulheres bonitas 7 0,9% 

Morros/ladeira 6 0,7% 
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PALAVRAS MAIS CITADAS 

COMO RELACIONADAS A BELO HORIZONTE 
FREQUÊNCIA % 

Cachaça 4 0,5% 

Uai 4 0,5% 

TOTAL 813 100% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Os pontos positivos à que os turistas associam espontaneamente o 

destino24, também ajudam a revelar os valores com os quais o relacionam e que 

são, portanto, facilitadores do posicionamento da marca turística de Belo Horizonte 

no mercado. O tema “hospitalidade, acolhimento e alegria das pessoas” foi o 

principal ponto positivo da cidade citado em 29% das frequências, conforme 

demonstra a Tabela 31. Os itens relacionados à Alimentos & Bebidas ocupam o 2ª e 

3ª lugar na preferência dos visitantes.  

 

Tabela 31 - Principais pontos positivos de Belo Horizonte na avaliação do turista 
 

PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS DE BELO HORIZONTE FREQUENCIA % 

Hospitalidade / alegria das pessoas / educação / receptividade / 

povo acolhedor 
236 28,1% 

Bares / restaurantes / diversão noturna 106 12,6% 

Gastronomia / comidas típicas / queijo / boa comida 84 10,0% 

Mobilidade / trânsito / organização / transporte público / limpeza 

da cidade e pontos turísticos / infraestrutura 
68 8,1% 

Cidade bonita / agradável / arborizada / clima / paisagens 55 6,5% 

Arte / cultura / artesanato / diversidade cultural / arquitetura 48 5,7% 

Cidades do entorno / cidades históricas / igrejas / Inhotim 48 5,7% 

Pontos turísticos / museus / Praça da Liberdade / Mercado 

Central / Feira de Artesanato / Mineirão / Igrejas 
48 5,7% 

Outras respostas 44 5,2% 

Nada / não sabe / não respondeu 26 3,1% 

Opções de lazer / turismo cultural / ecoturismo 25 3,0% 

                                            
24

 Item da pesquisa abordado tanto no relatório de Demanda como no de Posicionamento da Marca. 
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PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS DE BELO HORIZONTE FREQUENCIA % 

Pampulha 17 2,0% 

Compras / shopping 16 1,9% 

Mulheres / pessoas bonitas 7 0,8% 

Segurança 6 0,7% 

Moda / pessoas bem vestida 4 0,5% 

Museus / teatros 3 0,4% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Já os aspectos negativos indicados, demonstram o que pode afetar a 

imagem de Belo Horizonte e consequentemente o posicionamento de sua marca. 

A Tabela 32 indica que, na visão do turista, os aspectos relacionados ao 

trânsito e ao transporte público são os principais pontos negativos da cidade, 

apontados por 45% deles. Também é relevante ressaltar que 19% não souberam ou 

não responderam sobre este aspecto. 

 

Tabela 32 - Principais pontos negativos de Belo Horizonte na avaliação do turista atual 
 

PRINCIPAIS PONTOS NEGATIVOS DE BELO HORIZONTE FREQUENCIA % 

Trânsito ruim/desrespeito a pedestres/sinalização/transporte 
público/ falta Metro/falta estacionamento 

368 43,9% 

Nenhum ponto negativo/nada/não sabe/não respondeu 155 18,5% 

Limpeza urbana/lixo/sujeira/pichação/poluição/barulho 66 7,9% 

Violência/segurança 41 4,9% 

Outros 35 4,2% 

Falta de apoio/informações aos turistas/dificuldade de 
comunicação/ poucas pessoas falam inglês 

29 3,5% 

Muitos mendigos/moradores de rua 26 3,1% 

Distância do aeroporto/custo alto de deslocamento/trânsito 25 3,0% 

Falta hotéis/caros/ruins/antigos/atendimento ruim 18 2,1% 

Preço/custo/caro 17 2,0% 

Clima/calor/falta ar condicionado 10 1,2% 
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PRINCIPAIS PONTOS NEGATIVOS DE BELO HORIZONTE FREQUENCIA % 

Taxistas desonestos/sem ar condicionado/mal informados 10 1,2% 

Pobreza 9 1,1% 

Arquitetura/cidade feia/envelhecida/poucas opções de lazer 9 1,1% 

Pessoas mal educadas/pouco receptivas/povo estressado 6 0,7% 

Não tem praia/longe do mar 6 0,7% 

Atendimento/estrutura dos bares e restaurantes/horário de 
funcionamento 

6 0,7% 

Comida/alimentação 3 0,4% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

1.3 Teste de atributos da marca 

 

 

Para avaliar o posicionamento da marca turística de Belo Horizonte, foram 

também testados atributos pré-selecionados de acordo com valores de 

posicionamento estabelecidos no Plano Horizonte em 2006, que nortearam a criação 

da primeira marca turística do destino, e outros hipotéticos sugeridos pelos 

especialistas da Chias Marketing tendo em vista os principais anseios do mercado 

na atualidade e a estrutura turística da cidade.  

A avaliação foi feita por meio da atribuição de notas de 1 a 5 à escala de 

ruim à ótimo em que os turistas avaliaram cada um dos temas destacados. 

O posicionamento de Belo Horizonte, enquanto destino para os turistas, 

delineia as virtudes e deficiências da cidade, dado pelos quesitos melhor e pior 

avaliados respectivamente. Dentre as virtudes, ou seja, os itens melhor avaliados 

destacaram-se: a hospitalidade da população; os restaurantes e a gastronomia da 

cidade; a diversão noturna e o entretenimento; os alojamentos e a hospedagem; a 

arquitetura e o patrimônio histórico; o clima; e as paisagens. Todos estes atributos 

tiveram nota média superior a 4.  

Dentre os itens de atenção ou deficiências, destacaram-se questões 

estruturais e de serviços como: os guias; o transporte público; a limpeza urbana; as 
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informações turísticas; e a sinalização turística; além do preço ou custo da 

cidade/viagem. Estes itens tiveram notas inferiores a 3,5.  

 

Gráfico 56 - Avaliação das condições/atratividade do turismo de Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas. Chias 
Marketing, 2012. 
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Considerando que o posicionamento é sempre comparativo, os mesmos 

atributos também foram testados em relação aos destinos com os quais os turistas 

comparam espontaneamente à cidade.  

Primeiramente foi solicitado que os entrevistados identificassem dois 

destinos com os quais comparariam Belo Horizonte. A maioria teve dificuldade em 

citar os destinos comparáveis à cidade, sendo que apenas 7% da amostra 

conseguiu fazê-lo. 

Mesmo assim foram selecionadas as 5 cidades mais citadas pelos 

entrevistados que compararam Belo Horizonte à algum outro destino, ainda que 

nenhuma delas tenha tido um número muito expressivo e estatisticamente 

significativo de frequência nas respostas obtidas.  

A avaliação e ponderação dos atributos para os destinos comparados à 

Belo Horizonte foi realizada a partir do mesmo processo de avaliação utilizado para 

esta cidade. Assim foi possível comparar a nota média de Belo Horizonte em cada 

um dos itens com as médias obtidas pelos demais destinos com os quais os turistas 

atuais compararam a cidade. 

Para melhor visualização desta relação, optou-se pela utilização do 

gráfico tipo Radar25, uma vez que existem múltiplos aspectos/dimensões de 

posicionamento a serem interpretados.  Mesmo assim, os atributos ainda foram 

organizados por tema de forma a facilitar a leitura dos dados. Foram agrupadas três 

categorias de atributos: “População e estilo de vida”, “Infraestrutura e atrativos” e 

“Aspectos funcionais da cidade”.  

Para facilitar ainda mais a compreensão dos dados gerados, em cada 

uma das três temática, primeiro comparamos Belo Horizonte à São Paulo e Curitiba, 

que foram os destinos mais citados; e depois à Goiânia, Porto Alegre e São Luís, 

que tiveram frequências menores de citação. 

Belo Horizonte, quando comparada pelos entrevistados a outros municípios (a 

critério do entrevistado), obteve seus mesmos pontos críticos, deficiências e 

qualidades ressaltadas.  

De um modo geral, nos Gráficos 57 a 62, pode-se perceber que a cidade, 

quando comparada principalmente a São Paulo, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre e 

                                            
25

 O gráfico tipo Radar permite visualizar a distância dos elementos do ponto central, ou ponto 
mínimo, bem como a consistência de agrupamento ou dispersão dos dados. Esse tipo de gráfico é 
muito utilizado em múltiplas comparações.  
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São Luís, se destaca em relação à hospitalidade da população; aos restaurantes e 

gastronomia; à arquitetura e patrimônio histórico. As principais deficiências 

comparadas são: guias; transporte público; informações turísticas; e segurança 

pública. 

A avaliação dos aspectos da categoria “População/Vida na Cidade” foi 

composta das seguintes dimensões: hospitalidade da população, estilo de vida, 

identidade própria, modernidade e sustentabilidade. 

 

Gráfico 57 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
ligados a população/vida a outras cidades 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Assim como nos principais pontos positivos de Belo Horizonte, a 

hospitalidade da população merece seu destaque, sendo o elemento melhor 

pontuado pelos turistas (nota média 4,49, para uma escala de 5 pontos). A 

identidade própria obteve nota 3,95, seguido de estilo de vida (3,85), modernidade 

(3,65) e sustentabilidade (3,54). 
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Gráfico 58 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
ligados a população/vida a outras cidades 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Para avaliação da Infraestrutura e Atrativos, foram contemplados os 

seguintes itens: Alojamento/hospedagem, restaurantes/gastronomia, atrações 

turísticas, arquitetura e patrimônio histórico, oferta cultural, paisagens, diversões 

noturnas e entretenimento e guias. Destacam-se positivamente os 

restaurantes/gastronomia (nota média 4,39) as diversões noturnas e entretenimento 

(4,19), alojamento/hospedagem (4,14), arquitetura e patrimônio histórico (4,12) e 

paisagens (4,01). 
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Gráfico 59 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
ligados a Infraestrutura e Atrativos 

 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

Gráfico 60 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
ligados a Infraestrutura e Atrativos 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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A avaliação dos aspectos Funcionais de Belo Horizonte, levou em conta 

os seguintes elementos: limpeza urbana, compras, preço/custos, clima, transportes 

públicos, segurança pública, sinalização turística e informações turísticas (Gráficos 

61 e 62). 

Com exceção dos itens clima e compras, que tiveram notas médias 4,05 e 

3,82 respectivamente, todos os elementos de funcionalidades da cidade obtiveram 

notas medianas. Dentre todos os aspectos, talvez este mereça maior atenção para 

potencializar os níveis de qualidade percebida do turismo em Belo Horizonte. 

Os elementos foram pontuados na seguinte ordem: segurança pública 

(3,54), sinalização turística (3,38), informações turísticas (3,35), preços/custos 

(3,34), limpeza urbana (3,33) e transportes públicos (3,31). 

 

Gráfico 61 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
funcionais de outras cidades 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 
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Gráfico 62 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
funcionais de outras cidades 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Em suma, destaca-se que: 

Belo Horizonte se destaca em alguns elementos comparados a outros 

destinos, sendo os principais: a hospitalidade da população, a identidade própria, 

restaurantes e gastronomia, paisagens e arquitetura e patrimônio histórico. 

Já os elementos que a cidade obteve menor nota comparada foram: os 

guias, atrações turísticas, segurança pública, limpeza urbana e transporte público. 
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2 O POSICIONAMENTO DA MARCA TURÍSTICA DE BELO 
HORIZONTE PELO TRADE DO MERCADO 

 

 

Para mapear a opinião do trade turísticos do mercado foi realizada 

pesquisa com técnica Survey, por meio de questionários online e entrevistas 

telefônicas, durante o mês de Novembro de 2012. Foram ouvidas 120 empresas do 

mercado, entre agências de turismo e operadoras turísticas sediadas no país. 

Dentre os respondentes, obteve-se 81% agências e 19% operadores. 

O questionário, utilizado em ambos os modelos de abordagem, abrangeu 

tanto questões acerca da marca de Belo Horizonte (tema desta Etapa) como também 

outras questões referentes à comercialização que serão retomadas para a atualização do 

Plano Horizonte. A seguir são apresentados os principais resultados a que se chegou no 

primeiro caso. 

 

 

2.1 Lembrança da marca e do ponto de contato 

 

Os Gráficos 63 e 64 mostram que 36% dos entrevistados lembrava-se de ter 

visto a marca da cidade anteriormente. É importante ressaltar que a totalidade destes 

lembraram-se também do local onde a viram. 86% entenderem que ela representa Belo 

Horizonte. A melhor visualização da marca aconteceu nos eventos específicos do setor 

turístico (44%), seguido de anúncios (20%) e material promocional (14%). 

 

Gráfico 63 - Lembrança e avaliação da marca turística de Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 
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Gráfico 64 - Principais locais onde a marca turística de Belo Horizonte foi vista 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

2.2 Imagem espontânea do destino 

 

 

A Tabela 33 mostra que, quando questionados sobre as principais 

palavras relacionadas ao turismo de Belo Horizonte, 23% dos entrevistados 

associaram o destino com as cidades históricas, com destaque para a cidade de 

Ouro Preto. Na sequência, foram citadas palavras que remetem ao complexo 

turístico da Pampulha (15% dos respondentes).  Merece ainda destaque as várias 

referências a itens que remetem à “Gastronomia” e “Bares/restaurantes/diversão 

noturna”. 
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Tabela 33 - Palavras mais citadas como relacionadas ao turismo de Belo Horizonte 
pelo trade 

 

PRINCIPAIS PALAVRAS RELACIONADAS AO TURISMO DE 
BELO HORIZONTE 

Frequência % 

Cidades Históricas/Outro Preto/História 30 23,1% 

Pampulha/Mineirão/Igrejinha/Lagoa 19 14,6% 

Outros 17 13,1% 

Turismo de negócios/negócios 12 9,2% 

Pontos turísticos/Parque das Mangabeiras/Feira de 
Artesanato/Mercado Central 

12 9,2% 

Gastronomia 10 7,7% 

Bares/Restaurantes/Diversão noturna 9 6,9% 

Arquitetura/paisagismo 4 3,1% 

Compras/Shopping 4 3,1% 

Parques/Museus 4 3,1% 

Inhotim 3 2,3% 

Arte/Artesanato/Moda 3 2,3% 

Hospitalidade 3 2,3% 

Total 130 100% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Seguindo as referências apresentadas na Tabela 34, onde teve relevância 

o contexto de cidades históricas e a Pampulha, as palavras que, segundo os 

entrevistados, melhor expressam a cidade de Belo Horizonte são: Cultura/História 

(15%) e Arquitetura/beleza da cidade/natureza/montanhas/clima/diversidade. 

Também merece destaque Negócios/Turismo de Negócios (10%) e a Gastronomia 

(7,5%) conforme pode ser observado nas Tabelas 5 e 6. 
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Tabela 34 - Palavras que melhor expressam Belo Horizonte, citadas pelo trade 
 

PALAVRAS QUE MELHOR EXPRESSAM BELO HORIZONTE FREQUÊNCIA % 

Cultura/História 29 14,6% 

Arquitetura/beleza da 
cidade/natureza/montanhas/clima/diversidade 

27 13,6% 

Negócios/Turismo de negócios 19 9,5% 

Outros 19 9,5% 

Pouco atrativo/deficiente/pouco 
investimento/descaso/desorganizado/falta divulgação 

17 8,5% 

Gastronomia/comida mineira/culinária 15 7,5% 

Hospitalidade/cordialidade/receptividade 14 7,0% 

Acolhedora/simplicidade/agradável/tranquilidade 13 6,5% 

Diversão noturna/agito/noite/bares/botecos 13 6,5% 

Comercio/compras/artesanato/moda 7 3,5% 

Lazer 6 3,0% 

Coisas de Minas: Pão de queijo/jeitinho mineiro/cachaça 5 2,5% 

Desconhecido/pouco divulgado 5 2,5% 

Não sei/Não conheço/Não respondeu 4 2,0% 

Excelente/bom 3 1,5% 

Hospedagem/conforto 3 1,5% 

Total 199 100% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

A Tabela 35 reforça a notoriedade da gastronomia mineira e do 

entretenimento ligado ao setor de bares e restaurantes na imagem de Belo 

Horizonte. Quando questionados sobre os principais elementos de atratividade da 

cidade, 8% ressaltam a gastronomia/comida/culinária e, 16%, os 

bares/restaurantes/vida noturna. São identificados ainda com relevância: pontos 

turísticos específicos, museus, parques e igrejas; a proximidade com cidades 

históricas; a história e cultura. 
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Tabela 35 - Principais atrativos de Belo Horizonte enquanto destino turístico, 
segundo o trade 

 

PRINCIPAIS ATRATIVOS DE BELO HORIZONTE               
ENQUANTO DESTINO TURÍSTICO 

FREQUÊNCIA % 

Bares/Restaurantes/Vida noturna 18 15,5% 

Pontos turísticos/museus/parques/Igrejas 16 13,8% 

Hospitalidade e receptividade da população 11 9,5% 

Proximidade com Cidades Históricas 10 8,6% 

Gastronomia/comida/culinária 9 7,8% 

Pampulha 9 7,8% 

História e cultura 9 7,8% 

Não sei/Não conheço 8 6,9% 

Clima/Ecologia/Paisagem 5 4,3% 

Bons hotéis/hotéis fazenda 5 4,3% 

Outros 5 4,3% 

Arquitetura 4 3,4% 

Compras 3 2,6% 

Não respondeu 2 1,7% 

Empresas/negócios 2 1,7% 

Total 115 100% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Os principais pontos negativos de Belo Horizonte indicados pelos 

profissionais do trade turístico e consolidados na Tabela 36 são: 23% questões 

ligadas à circulação na cidade - o trânsito, transporte público, distância do aeroporto, 

sinalização; 13% a pouca variedade de pontos turísticos e/ou a falta atratividade e 

estrutura turística da cidade; 6% problemas urbanos como a má conservação, 

sujeira, lixo, o cheiro da lagoa; e 6% ligado aos serviços receptivos, tendo sido 

citados a prestação de serviços ruins, guias mal preparados, atendimento ruim. 
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Tabela 36 - Principais pontos negativos de Belo Horizonte enquanto destino turístico, 
segundo o trade 

 

PRINCIPAIS ASPECTOS NEGATIVOS DE BELO HORIZONTE 
FREQUÊ

NCIA % 

Trânsito/Transporte público/Distância do aeroporto/sinalização 26 
23
% 

Não sei/Não conheço/Não respondeu 24 
21
% 

Pouca variedade de pontos turísticos/falta atratividade turística/estrutura 
ruim 

15 
13
% 

Nada/Não tem 10 9% 

Má conservação/sujeira/lixo/cheiro da lagoa 7 6% 

Prestação de serviços ruim/guias mal preparados/atendimento 
ruim/Obrigação de utilizar os guias locais 

7 6% 

Segurança/violência 6 5% 

Poucos hotéis/caros/ruins 6 5% 

Outros 5 4% 

Falta de divulgação 4 3% 

Estradas ruins 3 3% 

Rodoviária ruim/Perto do centro 2 2% 

Total 115 
100
% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

As Tabelas 37 a 39 indicam que, para o trade, o quesito divulgação tem 

grande relevância entre as ações mais importantes que deveriam ser realizadas 

para tornar a capital mineira mais atrativa turisticamente e para consequentemente 

melhorar sua comercialização. 

Além das ações de divulgação (29%), a Tabela 37 mostra o que, na 

opinião dos entrevistados, são medidas que podem melhorar a atratividade de Belo 

Horizonte: oferecer mais atrativos e opções de lazer (22%); ofertar hospedagem 

mais à melhores condições, com maior qualidade e menor preço (8%). 
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Tabela 37 - Principais ações para Belo Horizonte ser mais atrativa ao turismo 
 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA BELO HORIZONTE SER MAIS 
ATRATIVA AO TURISMO 

FREQUÊNCIA % 

Divulgação 35 29% 

Mais atrativos/atrações para os turistas/Parque temático/ter um 
grande marco/mais opções de lazer/Ter Identidade própria 

27 22% 

Não sabe/Não respondeu 22 18% 

Hospedagem mais atrativa/Aumentar a quantidade/redução do 
preço dos hotéis 

10 8% 

Melhorar o trânsito/acesso ao aeroporto/sinalização 8 7% 

Organização/planejamento/parcerias com os players do 
turismo/vontade política/investimentos 

6 5% 

Outros 6 5% 

Receptivo/atendimento;mais e melhor capacitação 5 4% 

Preços mais baixos 2 2% 

Total 121 100% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Conforme Tabela 38, 53% não souberam responder quais ações seriam 

necessárias para incentivar a comercialização de Belo Horizonte. Dentre os que 

responderam, citou-se: 19% ações promocionais como a divulgação da cidade, 

campanha promocional, material de divulgação, levar as operadoras e agências a 

conhecer a região; 7% a melhoraria dos serviços públicos como infraestrutura, 

limpeza, segurança. Também citou-se a melhoria da infraestrutura turística sendo: 

melhorar a rede hoteleira/melhores preços/promoções/convênios (6%) e melhorar os 

atrativos turísticos (6%). 
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Tabela 38 - Principais ações necessárias para comercializar Belo Horizonte 
 

PRINCIPAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA COMERCIALIZAR 
BELO HORIZONTE 

Frequência % 

Não sabe/não respondeu 76 53% 

Divulgação da cidade/campanha promocional/material de 
divulgação/levar os operadores e agências a conhecer a região 

28 19% 

Melhorar infraestrutura/limpeza/segurança 10 7% 

Melhorar rede hoteleira/melhores preços/promoções/convênios 9 6% 

Mais atrativos turísticos 8 6% 

Montar roteiros (Serra do Cipó, Inhotim, Parque dos 
Mangabeiras, Cidades Históricas, etc.) 

5 3% 

Melhorar receptivo/praticar preço justo 4 3% 

Promover grandes eventos/melhorar os centros para realizar 
eventos 

4 3% 

Total 144 100% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

As principais proposições para melhoria de Belo Horizonte enquanto 

destino turístico reforçam os aspectos já citados, elevando a importância das ações 

promocionais e de produtos, como mostra a Tabela 39. Citou-se principalmente: 

ampliar a divulgação da cidade/ações promocionais/famtour com os agentes e 

operadores (44%); melhorar os atrativos da cidade/mais roteiros na cidade e se 

aproximando das cidades do entorno / estimular festivais e eventos de porte (14%); 

e melhorar a infraestrutura/trânsito/mobilidade/autorizar vans (10%). 
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Tabela 39 - Principais proposições de melhoria de Belo Horizonte enquanto destino turístico 
 

PRINCIPAIS PROPOSIÇÕES DE MELHORIA                        
DE BELO HORIZONTE ENQUANTO DESTINO TURÍSTICO 

Frequência % 

Mais divulgação da cidade/ ações promocionais/Famtour com 
os agentes e operadores 

74 44,0% 

Melhorar os atrativos da cidade/mais roteiros (ecológicos, 
gastronômicos, se aproximar das cidades do entorno, como 
macacos, nova lima e outras/estimular festivais e eventos de 
porte  

23 13,7% 

Melhorar infraestrutura/trânsito/mobilidade/autorizar vans 17 10,1% 

Melhor capacitação/melhorar o atendimento/mais pessoas 
preparadas, tendo segundo idioma. 

15 8,9% 

Redução do preço ou custo da viagem a Belo Horizonte/hotéis 
caros/transporte caro 

14 8,3% 

Mais hotéis/melhor infraestrutura hoteleira 11 6,5% 

Melhorar a estrutura/conservação da cidade 11 6,5% 

Melhorar a sinalização/informações turísticas 3 1,8% 

Total 168 100% 

 
Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

2.3 Teste de atributos 

 

 

Assim como na pesquisa com o turista atual, na pesquisa trade também 

foi feito um teste de atributos de Belo Horizonte, por meio da atribuição de notas de 

1 a 5, com os mesmos itens conferidos na primeira pesquisa, com o consumidor 

atual. 

Para compor esta análise, primeiramente foram comparadas as opiniões 

do trade e do turista. Posteriormente foi sistematizada apenas a opinião do trade 

comparando a avaliação de Belo Horizonte em relação aos principais destinos com 
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os quais os profissionais entrevistados compararam espontaneamente Belo 

Horizonte.  

Os Gráficos 65 a 67 comparam os dados obtidos nas pesquisas junto aos 

turistas e ao trade. No geral, observou-se que o trade foi um pouco mais rigoroso 

que os turistas nas avaliações dos aspectos ligados a população/vida na cidade de 

Belo Horizonte.   

O item melhor avaliado também foi a hospitalidade (4,3 pontos de média, 

para uma escala de 5 pontos), seguido do estilo de vida (3,8). Os demais elementos 

tiveram notas medianas, sendo a identidade própria com nota média 3,6, a 

modernidade (3,5) e sustentabilidade (3,3). 

 

Gráfico 65 - Posicionamento de Belo Horizonte em relação aos aspectos ligados a 
população/vida na cidade – Comparativo trade e turistas26 

 

Fonte:  Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas e pelo trade. 
Chias Marketing, 2012. 

 

Nos aspectos ligados a infraestrutura e atrativos, a gastronomia se 

destaca com nota média 4,6, seguida pela arquitetura e patrimônio histórico com 4,1. 

As festas e eventos obtiveram nota 3,8 e, a oferta cultural, nota 3,7. A gastronomia 

foi o único item melhor avaliado pelo trade em comparação à avaliação dos turistas. 

                                            
26

 Para elaboração dos gráficos tipo Radar, foram utilizadas as notas medias de cada um dos 
elementos de atratividade avaliados, dada uma escala que variou de 1 a 5, onde 1 significa péssimo e 
5 ótimo. 
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Gráfico 66 - Posicionamento de Belo Horizonte em relação aos aspectos ligados a 
infraestrutura e atrativos – Comparativo trade e turistas 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas e pelo trade. 
Chias Marketing, 2012. 

 

O Gráfico 67 mostra que, já nos aspectos funcionais, a avaliação do trade 

é regular em todos os elementos. A pior nota foi para mobilidade urbana (2,9), 

seguida por segurança (3,0), preço (3,1), qualidade dos serviços e capacitação (3,4) 

e compras (3,6).  

Cabe ressaltar aqui que muitas pessoas não responderam a esta bateria 

por não conhecerem Belo Horizonte e, portanto, não terem uma imagem formada a 

respeito destes quesitos. 
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Gráfico 67 - Posicionamento de Belo Horizonte em relação aos aspectos funcionais 
da cidade - Comparativo trade e turistas 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelos turistas e pelo trade. 
Chias Marketing, 2012. 

 

O posicionamento de Belo Horizonte, enquanto destino para o trade 

define bem as virtudes, pontos críticos e deficiências da cidade.  

Dentre as virtudes (itens melhores avaliados), podemos destacar: a 

hospitalidade da população, os restaurantes e gastronomia da cidade, as diversões 

noturnas e entretenimento, o alojamento e hospedagem, a arquitetura e patrimônio 

histórico o clima e as paisagens, todas com nota média superior a 4 para uma 

escala que variou de 1 a 5, onde 1 significa péssimo e 5 ótimo (Gráfico 68).  
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Gráfico 68 - Avaliação das condições/atratividade do turismo de Belo Horizonte pelo trade 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

Já a avaliação de capacidade operacional de Belo Horizonte (Gráfico 69), 

varia de bom a regular, vejamos: 

 Itens bem avaliados: gastronomia (nota média 4,5 para uma escala de 

5 pontos), oferta cultural (3,9), festas e eventos (3,8) e hotelaria (3,8); 

 Itens com avaliação mediana: compras (3,7), transporte aéreo (3,7) e 

transporte rodoviário (3,3). 
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Gráfico 69 - Avaliação da capacidade operacional turística de Belo Horizonte pelo trade 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade.  Chias 
Marketing, 2012. 

 

Os principais destinos comparados a Belo Horizonte pelo trade na 

pesquisa foram São Paulo, Curitiba, Ouro Preto e Rio de Janeiro. O teste dos 

atributos em relação aos destinos comparados está detalhado nos Gráficos 70 a 75. 

Eles indicam, entre outros aspectos, que são poucos os itens em que Belo Horizonte 

se destaca desses destinos, sendo a hospitalidade e a gastronomia, os pontos de 

maior destaque.  

Os piores resultados comparativos foram em relação à identidade própria, 

à oferta cultural, à sustentabilidade, à segurança, ao preço, à modernidade e às 

festas e eventos (sendo que os três últimos elementos superam apenas Ouro Preto). 
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Gráfico 70 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
ligados a população/vida a outras cidades – São Paulo e Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

Gráfico 71 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
ligados a população/vida a outras cidades – Ouro Preto e Rio de Janeiro 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 
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Gráfico 72 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
ligados a infraestrutura e atrativos de outras cidades – São Paulo e Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

Gráfico 73 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos ligados 
a infraestrutura e atrativos de outras cidades – Ouro Preto e Rio de Janeiro 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade.   Chias 
Marketing, 2012. 
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Gráfico 74 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos 
aos aspectos funcionais de outras cidades – São Paulo e Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 

 

 

Gráfico 75 - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação aos aspectos ligados 
aos aspectos funcionais de outras cidades – Ouro Preto e Rio de Janeiro 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 
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No Gráfico 76, foram compilados os principais diferenciais de cada 

destino comparado a Belo Horizonte na opinião do trade: 

 Ouro Preto – Oferta cultural (53%) e mais atrativos/opções de 

lazer/melhor estrutura (20%);  

 Curitiba – Mobilidade urbana (17%), acessibilidade (17%), praia (8%) e 

oferta cultural (8%); 

 Rio de Janeiro – Praia (70%) e acessibilidade (10%); 

 São Paulo - Mais atrativos/opções de lazer/melhor estrutura (35%), 

turismo empresarial (18%) acessibilidade (18%), oferta cultural (12%) 

e mobilidade urbana/transporte (6%). 

 

Gráfico 76 - Principais diferenciais de outras cidades em relação a Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte, MG pelo trade. Chias 
Marketing, 2012. 
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3 CONCLUSÃO 
 

 

No que diz respeito à imagem espontaneamente percebida que norteia o 

posicionamento da marca de Belo Horizonte, houve certa diversidade e certa 

complementaridade de aspectos citados entre os dois públicos. 

Para buscar um melhor aprofundamento sobre o posicionamento de Belo 

Horizonte, bem como uma avaliação de qualidade dos serviços e/ou atrativos da 

cidade, foram estruturados 21 elementos divididos em 3 dimensões: os de aspectos 

funcional; de população e vida na cidade; e infraestrutura e atrativos.  

 

Avaliação dos aspectos ligados a população/vida na cidade: 

 

A avaliação deste aspecto foi composto das seguintes dimensões: 

hospitalidade da população, estilo de vida, identidade própria, modernidade e 

sustentabilidade. 

Assim como nos principais pontos positivos de Belo Horizonte citados 

espontaneamente, a hospitalidade da população merece seu destaque, sendo o 

elemento melhor pontuado pelos turistas (nota média 4,49, para uma escala de 5 

pontos). A identidade própria obteve nota 3,95, seguido de estilo de vida (3,85), 

modernidade (3,65) e sustentabilidade (3,54). 

 

Avaliação dos aspectos ligados à infraestrutura e atrativos: 

 

Para avaliação da infraestrutura e atrativos, foram contemplados os 

seguintes itens: alojamento/hospedagem, restaurantes/gastronomia, atrações 

turísticas, arquitetura e patrimônio histórico, oferta cultural, paisagens, diversões 

noturnas e entretenimento e guias. 

Destacam-se positivamente os restaurantes/gastronomia (nota média 

4,39) as diversões noturnas e entretenimento (4,19), alojamento/hospedagem (4,14), 

arquitetura e patrimônio histórico (4,12) e paisagens (4,01). 

As atrações turísticas (3,92) e oferta cultural (3,88) obtiveram notas de 

mediana a positiva. Já os serviços de guias foram os que obtiveram a menor nota na 

avaliação por parte dos turistas (3,23). Sua avaliação é ainda menor entre os turistas 
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internacionais, com média inferior a 3. Observa-se que no geral os turistas 

internacionais se destacaram como o grupo mais exigente e que apresentou 

menores as menores notas médias em todos os elementos. 

 

Avaliação dos aspectos funcionais da cidade: 

 

A avaliação dos aspectos funcionais de Belo Horizonte, levou em conta os 

seguintes elementos: limpeza urbana, compras, preço/custos, clima, transportes 

públicos, segurança pública, sinalização turística e informações turísticas. 

Com exceção do clima e compras (notas médias 4,05 e 3,82 

respectivamente), todos os elementos que compõe a funcionalidade da cidade 

obtiveram notas medianas. Dentre todos os aspectos, talvez este mereça maior 

atenção para potencializar os níveis de qualidade percebida do turismo em Belo 

Horizonte. 

Os elementos foram pontuados na seguinte ordem: segurança pública 

(3,54), sinalização turística (3,38), informações turística (3,35), preços/custos (3,34), 

limpeza urbana (3,33) e transportes públicos (3,31). 

 

Posicionamento Comparado: 

 

Aprofundando na análise de posicionamento, Belo Horizonte foi 

comparada a alguns destinos pelos turistas, sendo as principais comparações feitas 

foram com as capitais: São Paulo, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre e São Luís. 

Belo Horizonte se destacou em alguns elementos comparados a outros 

destinos, sendo os principais: a hospitalidade da população, a identidade própria, 

restaurantes e gastronomia, paisagens e arquitetura e patrimônio histórico. 

Já os aspectos que obtiveram menor nota comparada foram: os guias, 

atrações turísticas, segurança pública, limpeza urbana e transporte público. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A primeiro etapa para Elaboração de Plano de Ações Estratégicas e o 

aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte apresenta as 

pesquisas necessárias ao diagnóstico da situação atual da marca e do turismo da 

cidade e de seus produtos atuais, sendo constituído por quatro relatórios 

independentes, conforme está orientado no Termo de Referência para o trabalho. 

São eles: 

 Relatório da Pesquisa de Demanda Nacional e Internacional; 

 Relatório da Pesquisa de Posicionamento da Marca Turística de Belo 

Horizonte; 

 Relatório da Pesquisa de Produtos Turísticos de Belo Horizonte; 

 Relatório da Pesquisa da Concorrência, que está sendo apresentada 

na sequência. 

 

A pesquisa da concorrência tem como objetivo principal estabelecer as 

vantagens competitivas do destino Belo Horizonte, a partir da comparação com 

outros destinos que, pelas suas características e potencialidades turísticas similares 

são considerados competidores de Belo Horizonte.  

Para tanto, utilizou-se a metodologia de análise comparativa, baseada em 

indicadores pré-selecionados para descrever a capacidade de Belo Horizonte e dos 

destinos comparados em atender aos segmentos de turismo mais representativos de 

sua oferta. 

O processo metodológico que foi seguido baseou-se nos seguintes 

passos: 

1. Definição dos objetivos da pesquisa; 

2. Seleção dos segmentos de turismo para análise conforme o perfil de 

Belo Horizonte; 

3. Seleção dos destinos considerados competidores de Belo Horizonte, 

nos segmentos de turismo selecionados; 

4. Seleção dos indicadores para descrever a capacidade atual e 

potencial dos destinos selecionados; 

5. Coleta das informações e processamento de dados; 
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6. Análise comparativa das informações e elaboração das conclusões 

para cada indicador; 

7. Formulação do posicionamento competitivo; 

8. Formulação das vantagens competitivas de Belo Horizonte nos 

segmentos de turismo selecionados. 

 

A seleção dos segmentos e dos destinos concorrentes bem como dos 

indicadores pertinentes, base para esta pesquisa, foi realizada pela equipe 

consultora por meio de procedimento de brainstorm entre seus especialistas.  

A seleção dos segmentos de referência para análise considerou as 

principais características da oferta atual de Belo Horizonte e de seu perfil, 

identificando os segmentos de turismo cultural e de turismo de negócios e 

eventos como os mais representativos de sua oferta27. 

Conforme a análise da comunicação turística atual da cidade de Belo 

Horizonte e, considerando a análise dos produtos turísticos realizada durante a 

elaboração do Plano Horizonte, formulado no ano de 2006, observou-se que a oferta 

turística de Belo Horizonte está diretamente vinculada a grupos de recursos 

culturais, tangíveis e intangíveis, relacionados à localização geográfica, à trajetória 

da cidade, a aspectos marcantes da imagem e da própria identidade belo-

horizontina, complementados por grupos de recursos naturais relacionados à 

existência de parques na cidade.  

Além dos próprios recursos culturais, a cidade conta, nos arredores até 

100Km de distância, com um conjunto de cidades históricas, principalmente a cidade 

de Ouro Preto, e também alguns produtos de ecoturismo e turismo de aventura, 

localizados especificamente na Serra do Cipó e na Serra da Moeda. Os próprios 

recursos culturais e os atrativos dos arredores são determinantes do perfil cultural do 

destino. 

A infraestrutura turística e de serviços da cidade também são fatores 

determinantes do perfil do destino Belo Horizonte. Conforme a análise realizada pelo 

Plano Horizonte, a cidade já contava em 2006, com a maior e melhor oferta de 

                                            
27

 Os segmentos foram entendidos em seus conceitos amplos, tendo como marco conceitual os 
cadernos de orientações básicas para segmentação do turismo publicados pelo Ministério do Turismo 
(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008). Optou-se, portanto, por não restringir à pesquisa à atividades 
motivacionais específicas pertinentes aos segmentos mencionados como por exemplo à eventos 
culturais, à entretenimento, à visita ao patrimônio histórico-cultural, à eventos técnico-científicos, à 
viagens corporativas, etc. 
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meios de hospedagem e restaurantes do Estado de Minas Gerais, além das 

condições econômicas, de acessibilidade e espaços para eventos, aspectos que 

convertem Belo Horizonte em um destino com perfil para o turismo de negócios e 

eventos.  

Já a seleção dos concorrentes foi pautada na escolha de destinos 

nacionais que gozassem das mesmas condições específicas de Belo Horizonte, 

enquanto capital do estado e sede da Copa do Mundo FIFA 2014, com base em 

critérios como: dimensão, nível de desenvolvimento econômico e perfil turístico. 

A definição dos indicadores para análise considerou os aspectos 

determinantes no marketing turístico, que são: oferta, demanda e promoção. Seu 

desenvolvimento é o que dá corpo a pesquisa propriamente dita e pautou-se do 

levantamento de dados oficiais e atuais pertinentes que permitissem a análise 

comparativa entre Belo Horizonte e os competidores pré selecionados, sempre por 

segmento. 

Fechando este relatório, apresentam-se os elementos de conclusão que 

sistematizam os principais aspectos observados: o mapa de posicionamento atual e 

as vantagens competitivas de Belo Horizonte em relação aos destinos concorrentes. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DOS DESTINOS CONCORRENTES POR 
SEGMENTO 

 

 

A seleção dos destinos competidores e referentes foi realizada pela 

equipe de consultoria, identificando os competidores e referentes por segmento: 

 

Figura 5 - Mapa dos Competidores 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 
Tabela 40 - Destinos competidores, selecionados por segmento 
 

Destinos selecionados como competidores no segmento de: 

Turismo cultural Turismo de negócios e eventos 

Belém Brasília 

Brasília Curitiba 

Goiânia Porto Alegre 

Recife Recife 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

A definição dos indicadores foi realizada conforme a disponibilidade de 

informação, sendo as principais fontes de informação utilizadas, os portais dos 

destinos e os institutos oficiais de pesquisa do Brasil. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DOS DESTINOS SELECIONADOS 
 

 

2.1 Superfície, população e PIB 

 

Os destinos nacionais considerados competidores do destino Belo 

Horizonte, foram selecionados com base nos seguintes critérios: 

 Semelhanças na dimensão e nível de desenvolvimento econômico; 

 Semelhanças no perfil turístico, para os segmentos de turismo cultural 

e turismo de eventos e negócios; 

 Condição de capital de Estado; 

 Condição de sede da Copa Brasil 2014. 

 

A seguir apresentamos a caracterização e dimensionamento dos destinos 

selecionados como competidores: 

 

Tabela 41 - Caracterização dos destinos selecionados 
 

Destino UF 
Altitude 

(m) 
Área total 

(Km2) 
População 

(hab.) 
Densidade 
(hab./Km2) 

PIB       
(em 

bilhões) 

1. Belo Horizonte MG 858 331,4 2.375.151 7167 42,1 

2. Belém PA 10 1059,4 1.393.399 1315 12,5 

3. Brasília DF 1200 5787,8 2.570.160 444 117,6 

4. Curitiba PR 934 435,3 1.751.907 4025 43,3 

5. Goiânia GO 769 732,8 1.302.001 1777 12,5 

6. Porto Alegre RS 10 496,7 1.409.351 2837 36,8 

7. Recife PE 4 218,5 1.537.703 7037 22,5 

 
Fonte: IBGE, 2010. Elaboração Chias Marketing. 

 

Em termos de dimensão territorial, os destinos selecionados são todos 

similares, a exceção de Brasília que supera amplamente as dimensões das outras, 

com quase 5800 Km² de extensão. Belo Horizonte, com sua área territorial de 331 
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Km², está colocada entre Recife, que é a menor do grupo, e Belém, a maior do 

grupo depois de Brasília. 

Em termos de população, Brasília também é a cidade maior, embora a 

diferença com as demais do grupo é proporcionalmente menor que a diferença em 

termos de extensão, o que se pode comprovar na densidade de população de 

Brasília, que é a menor do grupo com 444 habitantes por Km². 

Belo Horizonte, está entre as cidades de maior densidade de população 

do grupo, junto com Recife, seguida por Curitiba e Porto Alegre. 

No que se refere ao desenvolvimento econômico, Brasília é a cidade com 

o PIB, mas alto do grupo seguida por Curitiba e Belo Horizonte. 

Como conclusão da comparação dos indicadores territoriais e 

econômicos, podemos afirmar que, dentro do grupo de destinos selecionados como 

concorrentes, Belo Horizonte é uma cidade de alta densidade de população e 

desenvolvimento econômico médio. 

 

 

2.2 Posição no ranking ICCA 

 

 

Outro aspecto considerado para a caracterização dos destinos 

selecionados foi a posição que cada destino ocupa no ranking da International 

Congress and Convention Association (ICCA). 

A Tabela 42 apresenta a posição dos destinos selecionados dentro do 

Ranking do Brasil, das Américas e do Mundo. 

 

Tabela 42 - Ranking ICCA 2011 de cidades brasileiras 
 

Ranking 
no Brasil 

Cidade/Estado 
Quantidade 
de reuniões 

Ranking 
Américas 

Ranking 
World 

1º Rio de Janeiro/ RJ 69 2º 27º 

2º São Paulo / SP 60 3º 33º 

3º Salvador/ BA 17 28º 120º 

4º Brasília/DF 13 38º 160º 

5º Florianópolis/SC 13 38º 160º 
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Ranking 
no Brasil 

Cidade/Estado 
Quantidade 
de reuniões 

Ranking 
Américas 

Ranking 
World 

6º Porto Alegre/RS 12 45º 172º 

7º Recife/PE 10 52º 197º 

8º Curitiba/PR 9 54º 212º 

9º Foz do Iguaçu/PR 8 61º 234º 

10º Ouro Preto/MG 8 61º 234º 

11º Campinas/SP 7 68º 273º 

12º Porto Galinhas/ PE 7 68º 273º 

13º Belo Horizonte/ MG 6 77º 312º 

14º Natal/ RN 6 77º 312º 

15º Búzios/ RJ 5 86º 345º 

16º Fortaleza/CE 5 86º 345º 

17º Belém/ PA 3 - - 

 
Fonte: ICCA, 2011. 

 

Do grupo das cidades selecionadas, Brasília é a melhor posicionada, 

ocupando o 4° lugar no ranking do Brasil, seguida por Porto Alegre, Recife e 

Curitiba, as quais ocupam respectivamente as 6°, 7° e 8° posição no Brasil, ainda 

que apareça na posição 38º no ranking das Américas e da posição 160º no ranking 

do mundo. 

Belo Horizonte ocupa a posição número 13 no Brasil e 77º dentro do 

ranking das Américas e na posição 312º no mundo. 

Belém, com menos de três reuniões por ano, segundo a caracterização 

de eventos da ICCA, aparece abaixo da posição 345 e Goiânia não aparece em 

nenhum dos rankings. 

Considerando as 17 cidades do Brasil que aparecem no ranking ICCA e 

as cidades selecionadas como competidores, Belo Horizonte ocupa as últimas 

posições tanto no Brasil, quanto no grupo dos competidores selecionados, 

superando apenas Belém. 
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3 INDICADORES DE OFERTA 
 

 

3.1 Dimensão e caracterização da oferta de hospedagem 

 

 

Para a análise da oferta de hospedagem de Belo Horizonte e dos destinos 

brasileiros considerados como competidores, foram considerados os dados da 

Pesquisa de Serviços de Hospedagem 2011, elaborada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Gráfico 77 - Volume total de estabelecimentos de hospedagem 

 

Fonte: Pesquisa de Serviços de Hospedagem. IBGE 2011. 

 

Em termos de volume total de estabelecimentos de hospedagem, 

podemos observar que o destino Belo Horizonte ocupa a primeira posição, seguido 

por Curitiba e Brasília.  
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Gráfico 78 - Estabelecimentos de hospedagem por tipo 

 

Fonte: Pesquisa de Serviços de Hospedagem. IBGE 2011. 

 

Mas, se analisamos a composição dos estabelecimentos por tipo de 

hospedagem, os líderes em volume da categoria hotéis são Brasília e Curitiba. Belo 

Horizonte aparece com a maior presença de motéis. 

No que se refere à categoria de hotéis, Belo Horizonte ocupa a terceira 

posição, seguido por Goiânia e Porto Alegre. 

 

Gráfico 79 - Importância relativa dos tipos de estabelecimentos 

 

Fonte: Pesquisa de Serviços de Hospedagem. IBGE 2011. 

 

Somando Hotéis e Apart Hotéis, o peso relativo destes dois tipos de 

estabelecimentos, representa quase 70% da oferta de hospedagem, em Brasília, 
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Curitiba e Goiânia, enquanto em Belo Horizonte, estes dois tipos de hospedagem 

juntos representam menos da metade da oferta. 

 

Gráfico 80 - Importância relativa das categorias de estabelecimentos 

 

Fonte: Pesquisa de Serviços de Hospedagem. IBGE 2011. 

 

No que se refere às categorias da oferta de hospedagem do grupo, 

observamos que nenhum dos destinos selecionados, inclusive Belo Horizonte, 

supera 30% da oferta total de hospedagem, entre as três categorias acima 

analisadas. 

 

Gráfico 81 - Volume de UHs – Unidades Habitacionais - por tipo de hospedagem 

 

Fonte: Pesquisa de Serviços de Hospedagem. IBGE 2011. 
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Em termos de volume de Unidades Habitacionais (UHs), as posições se 

apresentam similares que na análise do volume de estabelecimentos, porém a 

diferença entre o líder do grupo Belo Horizonte e a segunda e terceira posição seja 

bem menor, o que significaria que Brasília e Curitiba contam com hotéis com maior 

número de UHs por estabelecimento. Apesar do volume total de UHs incluir as 

pousadas, o peso deste tipo de estabelecimento no total não é muito significativo. 

 

Gráfico 82 - Volume de leitos por tipo de hospedagem 

 

Fonte: Pesquisa de Serviços de Hospedagem. IBGE 2011. 

 

Mas a cidade de Belo Horizonte encontra-se em processo de ampliação 

da sua oferta hoteleira. Na condição de cidade sede da Copa do Mundo FIFA 2014, 

vários investimentos têm sido feitos e previstos, o que levará a um crescimento 

significativo na oferta hoteleira da cidade nos próximos anos.  

De acordo com o Comitê Executivo Municipal da Copa de 2014 e a 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais (ABIH-MG), 

consultados no momento da pesquisa, R$ 1 bilhão deveria ser investido até a Copa 

2014 na construção de 35 hotéis em Belo Horizonte, cinco deles de padrão cinco 

estrelas e dez com classificação de quatro estrelas. Estes estabelecimentos também 

teriam espaços para realização de eventos, ampliando a capacidade de 

equipamentos para eventos da cidade. 

Estes investimentos deveriam gerar um impacto significativo na 

capacidade do destino para atender aos segmentos selecionados, tanto no que se 
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refere ao turismo de lazer, neste caso voltado ao turismo cultural, quanto no 

segmento de turismo de negócios e de eventos, considerando que a oferta hoteleira 

e os equipamentos são um serviço de fundamental importância para este tipo de 

publico alvo. 

 

 

3.2 Situação atual das infraestruturas e equipamento para eventos  

 

 

Um elemento considerado para a seleção dos destinos concorrentes de 

Belo Horizonte, no segmento de eventos e negócios, foi a condição de cidade sede 

da Copa Brasil 2014. Todas as cidades selecionadas, como competidores neste 

segmento, são sedes da Copa 2014. 

Todas as cidades sede estão sendo alvo de grandes obras de melhoria 

das infraestruturas e equipamentos, conforme mostra a tabela abaixo: 

 

Tabela 43 - Melhorias em andamento na infraestrutura dos destinos selecionados 
 

Cidade Aeroporto internacional Mobilidade urbana Estádios esportivos 

Belo 
Horizonte 

Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves terá a 
modernização do terminal 
de passageiros e 
adequação do sistema 
viário. 

Novo corredor terá 16 
Km e 25 estações 
ligando o aeroporto de 
Confins ao Estádio 
Mineirão, a região 
hoteleira e ao centro de 
Belo Horizonte. 

A modernização do 
Estádio Mineirão 
incluirá construção de 
cobertura, vestiários, 
novas arquibancadas, 
estacionamentos e 
esplanada. 

Brasília 

O Aeroporto Juscelino 
Kubitschek terá reforma e 
ampliação. 
 

Em termos de 
mobilidade urbana será 
construído um metro de 
superfície de 6.5 Km 
ligando o Aeroporto 
Internacional Juscelino 
Kubitschek a Asa Sul 
da Capital. 
 

O Estádio Nacional 
Mané Guincha tem 
um projeto de reforma 
da nova arena Mané 
Garrincha, que se 
transformará numa 
arena multiuso, com 
71 mil lugares. O 
projeto também inclui 
estacionamentos, 
apoio, vestiários, lojas 
e ampliação de 
arquibancadas. 
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Cidade Aeroporto internacional Mobilidade urbana Estádios esportivos 

Curitiba 

O Aeroporto Afonso Pena 
terá ampliação do terminal 
de passageiros e do 
sistema viário. 
 

O Terminal Santa 
Cândida terá ampliação 
com implantação de 
uma plataforma de 
ônibus Ligeirinho, o 
BRT de Curitiba. O 
terminal receberá novo 
piso de concreto, 
substituindo os atuais 
paralelepípedos. 

A modernização da 
Arena da Baixada 
curitibana terá a  
construção do quarto 
lance de 
arquibancadas e da 
cobertura. 
 

Porto 
Alegre 

O Aeroporto Salgado Filho 
terá ampliação do 
Terminal de Passageiros e 
Pátio. 
 

Duplicação da Avenida 
Caldas (Tronco) em 5,3 
Km de extensão, com 
ciclovia, corredor de 
ônibus, tratamento 
paisagístico e 
reassentamento de 1,4 
mil famílias. 
 

A reforma do Estádio 
Beira Rio compreende 
cobertura metálica, 
suportada por 65 
módulos de 23m em 
forma de asa, e 
capacidade que 
passará de 56 mil 
para 60,8 mil lugares. 
Integra um projeto de 
renovação urbana em 
toda a região 
ribeirinha. 

Recife 

No Aeroporto Gilberto 
Freyre, será construída 
uma nova torre de 
controle. 
 

No Corredor Caxanga 
(Leste- Oeste), com 12 
Km de extensão, será 
criado um sistema de 
corredores rápidos de 
ônibus (BRT) que ligará 
as zonas leste e oeste 
do Recife, com 
capacidade para 
transportar 126 mil 
passageiros por dia. 
 

A Arena de 
Pernambuco, 
localizada em São 
Lourenço da Mata, a 
19 Km de Recife, 
receberá uma serie 
de empreendimentos 
que estão sendo 
concebidos para a 
região do entorno da 
obra. A arena terá 46 
mil lugares e 
estacionamento para 
seis mil carros. 

 
Fontes: www.belohorizonte.mg.gov.br, www.setur.df.gov.br, www.portal2014.org.br. 
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3.3 Perfil turístico dos destinos selecionados 

 

 

Para completar a análise da oferta de cada um dos destinos 

selecionados, apresentamos a seguir uma síntese dos principais atrativos que 

definem o perfil turístico de cada cidade. 

A descrição a seguir não pretende ser um inventário de produtos e 

recursos turísticos de cada uma das cidades, só pretende apontar os principais 

atrativos para entender o perfil dos destinos que estão sendo objeto da análise, e 

demonstrar que são destinos turísticos com características similares a Belo 

Horizonte e, portanto, competidores diretos nos segmentos de turismo selecionados 

para análise. 

Esta síntese foi elaborada a partir do levantamento de informação 

publicada pelos destinos nos próprios sites institucionais de turismo e no portal 

oficial da Copa 2014. 

 

Belo Horizonte: 

 

Capital projetada no final do século XIX, Belo Horizonte é conhecida por 

seu potencial econômico, que atrai milhares de turistas de negócios anualmente. 

Terceiro centro industrial do país, BH também é a porta para o turismo cultural em 

cidades históricas como Ouro Preto, Mariana, Sabará, Congonhas do Campo e 

Caeté. Clima agradável, belas paisagens, arquitetura eclética completam o mosaico 

oferecido. 

Entre as principais atrações turísticas da cidade encontram-se a Lagoa 

da Pampulha que, com 18Km de perímetro, integra um complexo com outras 

atrações turísticas projetadas por Oscar Niemeyer na década de 1950, tais como a 

Igreja de São Francisco e o Museu de Arte da Pampulha. A Igreja de São 

Francisco de Assis, com suas linhas arredondadas simboliza a ousadia de Oscar 

Niemeyer e o projeto é considerado um marco da arquitetura moderna brasileira. Os 

jardins que estão ao redor da Igreja foram projetados por Burle Marx. O pioneirismo 

das linhas curvas escandalizou o conservadorismo da sociedade da época. As 

autoridades eclesiásticas não permitiram, por muitos anos, a consagração da capela 

devido à sua forma inusitada. O Museu de Arte da Pampulha (MAP): Antigo 
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cassino, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer na orla da Lagoa da Pampulha. 

Primeiro edifício a ser construído com influência de Le Corbusier, principalmente na 

fachada em vidro. O cassino funcionou até 30 de abril de 1946, quando o general 

Gaspar Dutra proibiu o jogo em todo o território nacional e o no prédio passou a 

funcionar como Museu de Arte da Pampulha. O prédio foi concebido a partir da 

alternância de volumes planos e curvos, de jogos de luz e sombra. Nos jardins 

projetados por Burle Marx, esculturas de August Zamoysk, José Pedrosa e Alfredo 

Ceschiatti, completam o cenário. 

Outro atrativo importante, que forma parte do conjunto arquitetônico de 

Belo Horizonte é a Praça da Liberdade. Concebida para ser o centro do poder 

executivo de Minas Gerais, a Praça da Liberdade foi construída a partir de 1895 para 

abrigar os prédios do Palácio do Governo e Secretarias do Estado28, em estilo 

eclético com influência neoclássica. Ao longo de sua história a Praça incorporou 

novos edifícios com estilos arquitetônicos variados, como o Edifício Niemeyer e a 

Biblioteca Pública, em estilo moderno, arquitetadas pelo próprio Niemeyer. 

O Palácio da Liberdade, atual sede do governo do estado de Minas 

Gerais, foi construído em 1897. Com traçado neoclássico, o palácio mescla estilos 

arquitetônicos que vão desde o Luís XV ao mourisco.  

 

Belém: 

 

Fundada em 1616, a capital paraense simboliza a integração da 

Amazônia ao território brasileiro e é a cidade que melhor reflete a identidade 

amazônica em sua paisagem e em sua cultura. Uma metrópole tropical, imersa nas 

águas da baía do Guajará e no verde das inúmeras ilhas que a circundam. Seu 

conjunto histórico e arquitetônico guarda os registros de outros tempos e é palco de 

tradições da cultura viva, mas também um centro de produção do conhecimento e 

de novas formas de expressão cultural e linguagens artísticas. 

Dentre as principais atrações encontram-se o Mercado Ver-o-Peso, que 

tem sua origem no período colonial e é considerado um dos mais antigos mercados 

em funcionamento no Brasil, (385 anos), e o primeiro da Amazônia.  

                                            
28

 O edifício foi construído para ser sede do Governo do Estado de Minas Gerais, que atualmente 
este está na Cidade Administrativa. 
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Diariamente, são comercializados produtos de todas as partes do interior 

do Estado, extraídos da floresta e dos rios amazônicos. Integrada ao Ver-o-Peso fica 

a Feira do Açaí, um espaço ao ar livre, onde os produtores de diferentes lugares do 

Estado comercializam diretamente os frutos in natura a colheita do dia.  

Outra atração importante de Belém é o seu Centro Histórico, onde 

Belém nasceu e por onde se expandiu. Percorrer as suas ruas significa identificar os 

diferentes momentos que ela vivenciou e que são revelados por sua arquitetura e 

monumentos: a origem portuguesa, os traços oitocentistas neoclássicos da 

arquitetura de Landi, a riqueza da borracha nos palacetes do bairro de Nazaré.   

Outras importantes atrações são o Museu Emílio Goeldi, a mais antiga e 

mais conceituada instituição dedicada à pesquisa da Amazônia e de seus povos, e o 

Espaço São José Liberto, o antigo presídio da cidade, que foi reformado para 

abrigar o polo joalheiro, onde é possível encontrar o trabalho de designers 

paraenses com uso de materiais e pedras preciosas da região, além de uma área 

dedicada à exposição e venda de artesanato.  

Belém também oferece contato com a natureza, no Sitio Mangal das 

Garças, parque ecológico que é fruto da revitalização de uma área de 40 mil m2, 

onde são reproduzidos os diferentes ambientes da flora amazônica; e passeios 

fluviais pela baía do Guajará e rio Guamá, para ter uma vista panorâmica da cidade 

de Belém, de seu entorno com as ilhas, observar a importância dos rios no contexto 

amazônico e as diferentes embarcações.  A gastronomia paraense é reconhecida 

pelo exotismo dos sabores e a sofisticação dos ingredientes típicos da Amazônia.   

 

Brasília: 

 

Formada por pessoas vindas de todos os cantos do país, a capital possui 

uma rica diversificação cultural e gastronômica, além de ocupar o posto de terceira 

cidade mais rica do país. Tombada como Patrimônio Cultural Mundial pela 

UNESCO, a cidade inaugurada em 1960 foi projetada pelo arquiteto Lúcio Costa, 

com edificações desenhadas por Oscar Niemeyer. 

A principal atração turística de Brasília e a própria arquitetura da cidade. 

Os principais exemplares da particular e única arquitetura de Brasília, projetados 

pelo arquiteto Oscar Niemeyer, são: O Palácio Itamaraty, ou Palácio dos Arcos, 

como também é conhecido, é a sede do Ministério das Relações Exteriores; A 
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Catedral de Brasília, uma verdadeira joia da arquitetura brasileira, concebida em 

1958, pelo arquiteto Oscar Niemeyer para compor a parte edificada da capital do 

país; O Mirante da Torre de Televisão, ponto turístico imperdível, já que do alto de 

seus 75 metros tem-se uma vista privilegiada do Plano Piloto; O Palácio da 

Alvorada, residência oficial do presidente da República; A Praça dos Três 

Poderes, o mais importante ponto do turismo cívico da capital da República. 

 

Curitiba: 

 

Cidade no Brasil que mais prima pelo planejamento urbano, Curitiba tem 

boa estrutura de transportes e acessibilidade garantida, o que facilita percorrer em 

um dia suas principais atrações, como o parque da Pedreira Paulo Leminski e a 

Ópera do Arame. Apesar de seu crescimento vertiginoso, a cidade ainda consegue 

manter-se relativamente calma graças ao sistema de transporte coletivo. 

As principais atrações Turísticas de Curitiba são a Ferrovia Curitiba- 

Paranaguá, passeio turístico imperdível, esta viagem de trem atravessa pontes e 

túneis, por verdadeiros abismos que vão cortando a Mata Atlântica; o Museu Oscar 

Niemeyer: projetado pelo arquiteto do mesmo nome, é uma obra que merece ser 

apreciada; o Teatro Opera Arame, um dos principais cartões postais de Curitiba, 

inaugurado em 1992 no Parque das Pedreiras; o Mercado Municipal, com mais de 

50 anos de história, já se tornou um símbolo da capital paranaense. Com área total 

de 4,5 mil metros quadrados, o Mercado Municipal de Curitiba foi o primeiro no 

Brasil a reservar um espaço para alimentos orgânicos, com mais de 20 pontos de 

venda; o Memorial de Curitiba, um espaço dedicado à memória e às artes de 

Curitiba.  

Passar a tarde em um dos bosques temáticos de Curitiba faz parte do 

cotidiano dos moradores da cidade, mas para os visitantes pode ser uma viagem 

pelo mundo, porque cada parque representa uma das culturas estrangeiras 

presentes no Estado de Paraná. 

 

Goiânia: 

 

A cidade é nacionalmente reconhecida como um dos melhores lugares 

para se viver no Brasil. Entre as principais atrações turísticas encontram-se o 
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Bosque dos Buritis, o parque mais central de Goiânia, habitado por pequenos 

animais, permite passeio por entre as alamedas cercadas de árvores. Outras 

atrações são: o Horto Florestal que abriga o Lago das Rosas e o Jardim 

Zoológico de Goiânia, uma grande área verde que serve de lazer para famílias nos 

finais de semana. 

O Símbolo da cidade, o Monumento às Três Raças, projetado pela 

artista plástica Neusa Moraes simboliza a miscigenação das três raças: branco, 

negro e índio. 

Dentre os museus destacam-se o Museu da Praça Universitária, um 

museu a céu aberto, que disponibiliza obras de arte de escultores, o Museu de Arte 

Contemporânea, inaugurado em 1988, conta com 500 obras expostas, além de 

promover mostras temporárias e eventos locais, o Museu de Arte de Goiânia, 

criado em 1969, tem mais de 600 obras de diversas categorias de artistas de 

expressão nacional e internacional, e o Museu Goiano, instalado num dos prédios 

que compõe o conjunto arquitetônico da Praça Cívica, tem como principal missão 

preservar a memória de Goiás. 

Um atrativo particular de Goiânia são os Painéis da Via Sacra, a maior 

galeria de arte a céu aberto do mundo é formada por 14 painéis de 10 metros de 

comprimento por 4 metros de altura. Retrata os principais momentos da paixão de 

Cristo. Tem 16 Km de extensão e simboliza a área limítrofe entre a Capital e o 

município de Trindade.  Por último, cabe destacar que a cidade de Goiânia e seus 

pontos em Art Déco são patrimônios tombados pelo IPHAN - Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 

Porto Alegre: 

 

A pesar de ser uma cidade grande, a capital gaúcha ainda conserva as 

aéreas e as tradições de uma cidade pequena. Os parques são frequentados por 

muitos e são ideais para tomar o bom e velho chimarrão. Há também churrascarias 

e restaurantes tradicionais italianos e alemães para quem aprecia a boa 

culinária. A cultura é outro ponto forte da capital gaúcha, que possui diversos centros 

culturais e livrarias. 

Entre os principais atrativos culturais encontram-se o Museu Iberê 

Camargo localizado às margens do rio Guaíba, destaca-se pelo edifício todo 
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branco, de linhas curvas, onde se acham guardadas as obras do artista plástico 

Iberê Camargo (1914-1994); antigo prédio do Hotel Majestic, onde o poeta gaúcho 

Mário Quintana viveu de 1968 a 1980, é um bem tombado e restaurado pelo instituto 

de patrimônio histórico local e abriga desde 1990 a Casa de Cultura Mário 

Quintana. 

Porto Alegre oferece também contato com a natureza: passeios de 

barco pelo Rio Guaíba e Delta do Jacuí, para visitar as pequenas ilhas do 

estuário, ou simplesmente percorrer o leito do rio em passeios diurnos e noturnos, 

duas opções ótimas de conhecer a natureza em plena capital gaúcha. 

 

Recife: 

 

Cortada por rios, canais e dezenas de pontes ligando seus bairros, Recife 

apresenta diversos atrativos turísticos. Conhecida como a Veneza Brasileira, a 

capital pernambucana é repleta de praias e história.  

As principais atrações culturais de Recife são os espaços de arte, como a 

Oficina Brennad, um lugar único, onde a arte se associa à arquitetura para criar um 

universo artístico diferente; o Museu de Arte Moderna Aluísio Magalhães, criado 

em 1997 pela prefeitura de Recife, transformou-se em um espaço especializado em 

arte moderna.    

A cidade de Olinda, município vizinho, que abriga um patrimônio histórico 

e arquitetônico valioso pelo qual a cidade ganhou o titulo de Patrimônio Mundial 

pela UNESCO, é outro dos principais atrativos durante a estada em Recife. 
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4 INDICADORES DE DEMANDA 
 

 

4.1 Caracterização da demanda doméstica 

 

 

Conforme a pesquisa de caracterização e dimensionamento do turismo 

doméstico no Brasil, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(FIPE), para o Ministério de Turismo, as viagens domésticas em 2011 tiveram 

origem nas seguintes regiões: 

 

Gráfico 83 - Origem das viagens domésticas no Brasil, por região 

 

Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo interno no Brasil FIPE 2010-2011. 

 

A Região Sudeste responsável por 41% das viagens domésticas é 

também o principal centro emissor de turistas nacionais, seguida pela Região 

Nordeste, responsável por 26% das viagens, e a região Sul com 17% das viagens. 

As Regiões Centro-Oeste e Norte, são origem do restante 16%.  
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Gráfico 84 - Principais emissores das viagens domésticas em % 

 

Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo interno no Brasil FIPE 2010-2011 

 

Se analisarmos cada emissor, São Paulo e Rio de Janeiro são os 

principais centros emissores do Brasil, somando juntos quase 30% das viagens 

domésticas.  Na sequência, com uma participação bem próxima do Rio de Janeiro, 

temos Minas Gerais, seguida por Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia. 

Os demais estados do Brasil são todos emissores com menos de 5% de 

participação, cada um, na origem das viagens domésticas.  

 

Gráfico 85 - Número de turistas domésticos por UF receptora, em % 

 

Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo interno no Brasil FIPE 2010-2011. 
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Conforme a pesquisa FIPE, o Estado de Minas Gerais é o principal estado 

receptor de viagens domésticas do grupo selecionado, embora sua participação nas 

viagens domésticas do Brasil seja apenas 7% do total das viagens. 

Em segundo e terceiro lugar, encontram-se Rio Grande do Sul e Paraná 

como estados receptores das viagens domésticas com, respectivamente, quase 6% 

e 7% do total, e com menos de 5% do total das viagens internas do Brasil, os 

demais do grupo. 

Em termos de receita, o principal receptor do grupo e o estado de Paraná, 

captando 6% do total da receita gerada pelas viagens domésticas no Brasil, seguido 

por Rio Grande do Sul. 

O Estado de Minas Gerais ocupa o terceiro lugar do grupo, seguido por 

Goiás e Pernambuco, com captação entorno de 5% da receita total, e por último 

Brasília e Belém, captando apenas 2% da receita total. 

 

Gráfico 86 - Receita doméstica por UF receptora em % 

 

Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil 2010-2011. FIPE. 

 

O gráfico seguinte apresenta a posição das cidades selecionadas, no 

ranking total de destinos mais visitados nas viagens domésticas dos brasileiros e a 

posição de cada cidade dentro do grupo: 
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Gráfico 87 - Posição no ranking de destinos, mas visitados nas viagens domésticas em % 

 

Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil 2010-2011. FIPE 

 

Brasília ocupa a primeira posição dentro do grupo, e o quinto lugar no 

Brasil, seguida por Recife e Curitiba. Belo Horizonte está na quarta posição no grupo 

e na décima posição no ranking do Brasil. Quando a pesquisa aborda os desejos 

dos brasileiros, a situação muda bastante. Recife aparece na primeira posição do 

grupo, seguido por Brasília, Porto Alegre e Curitiba, e todos caem várias posições, 

quando se trata do desejo. Conforme esta pesquisa, Belo Horizonte não aparece no 

desejo de viagem domésticas dos brasileiros. 

 

Gráfico 88 - Destino mais desejado nas viagens doméstica em % e posição no 
ranking de destinos brasileiros 

 

Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil 2010-2011. FIPE 
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4.2 Caracterização da demanda internacional 

 

 

Conforme informação publicada pelo Instituto Brasileiro do Turismo 

(Embratur), no Anuário Estatístico 2012, o volume do turismo internacional no Brasil, 

alcançou em 2011, o número de 5.433.354 turistas, com origem nos seguintes áreas 

geográficas: 

 

Gráfico 89 - Origem das chegadas internacionais no Brasil, 2011. 

 

Fonte: Anuário Estatístico, 2011. Ministério do Turismo / Embratur. 
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No que se refere às preferências dos turistas internacionais, a Embratur 

classifica os destinos mais visitados por motivo de viagem.  

 

Gráfico 90 - Destinos mais visitados pelos turistas internacionais no Brasil, em %, 
motivo lazer 

 

 Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil 2010-2011. FIPE 

 

Quando a viagem é de lazer, os destinos de sol e praia estão à frente, 

captando quase um 60% da demanda internacional. Rio de Janeiro ocupa a primeira 

posição no ranking, com quase 27% do volume total de chegadas, seguido por Foz 

de Iguaçu e Florianópolis, com quase 20% do total cada um deles. Na quarta 

posição esta São Paulo captando 11% das chegadas, e na quinta posição a cidade 

de Salvador. 

A cidade de Belo Horizonte e as cidades selecionadas como 

competidores, não aparecem nas preferências dos turistas internacionais, quando o 

motivo da viagem é lazer.  

Quando o motivo da viagem é negócios, congressos e convenções, a 

cidade de São Paulo, a primeira economia do país, lidera o ranking, com uma ampla 

distância do segundo colocado. 

Rio de Janeiro, o destino líder do Brasil no segmento de sol e praia, 

ocupa a segunda posição em negócios, congressos e eventos, captando cerca de 

25% do total. 
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Gráfico 91 - Destinos mais visitados pelos turistas internacionais no Brasil, em %, 
motivo negócios, eventos e convenções 

 

Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil 2010-2011. FIPE 

 

Com bastante distância do segundo colocado, aparecem Belo Horizonte e 

duas das cidades do grupo de destinos selecionados como competidores, Curitiba e 

Porto Alegre. 

Embora Belo Horizonte e os dois competidores, captem atualmente 

menos de 5% do total de chegadas internacionais, estão entre os cinco destinos 

receptores de turismo de negócios e eventos do Brasil. 

 

Gráfico 92 - Destinos mais visitados pelos turistas internacionais no Brasil, em %, 
outros motivos 

 

Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil 2010-2011. FIPE 
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Quando se trata de outros motivos de viagem, Belo Horizonte aparece na 

terceira posição, captando quase 6% das chegadas internacionais, depois de São 

Paulo e Rio de Janeiro (Gráfico 92). 
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5 INDICADORES DE PROMOÇÃO 
 

 

5.1 Análise de conteúdos da comunicação publicada na internet 

 

 

A análise de conteúdos da comunicação incluiu levantamentos feitos nas 

páginas oficiais dos destinos na internet, e considerou: a marca turística de cada 

destino, as mensagens permanentes que acompanham as marcas (slogans), e os 

segmentos de produtos comunicados. 

A quantidade de estrelas, em cada caso, indica a intensidade de 

comunicação que cada segmento de produto apresenta no site de cada destino, 

observada em seu portal de turismo, sendo: 

 - Alta intensidade, ou seja, grande destaque do segmento e/ou de 

produtos do segmento nos conteúdos de mensagem, texto e imagens; 

 - Média intensidade, ou seja, o segmento e/ou os produtos do 

segmento apresentam-se como secundários ou com médio destaque nos conteúdos 

de mensagem, texto e imagens; 

 - Baixa intensidade, ou seja, o segmento e/ou os produtos do segmento 

apresentam-se como complementares ou com baixo destaque nos conteúdos de 

mensagem, texto e imagens; 

Sem estrela – Inexistência de referencias de conteúdo ao segmento e/ou 

produtos do segmento nas mensagens, textos e imagens. 
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Tabela 44 - Comparativo de intensidade de comunicação por destinos – por segmento de produto 
 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing.

 MARCA 

 

Belém 

(não apresenta 
marca gráfica)   

 
 

Goiânia 

(não apresenta 
marca gráfica)  

Recife 

(não apresenta 
marca gráfica) 

 MENSAGEM 
Não apresenta 

mensagem 
publicada 

“Uma Amazônia 
de Atrações” 

“Patrimônio da 
Humanidade” 

Não apresenta 
mensagem 
publicada 

Não apresenta 
mensagem 
publicada 

Não apresenta 
mensagem 
publicada 

Não apresenta 
mensagem 
publicada 

   SEGMENTOS DE PRODUTO    

Turismo na natureza        

Turismo cultural     
 

  

Religiosidade 

 

 

  

 

 

 

Patrimônio histórico         

Arte        

Arquitetura  

 

 

   

 

Gastronomia        

Turismo de reuniões  

 

  

 

  

Turismo de negócios  

 

  

 

  

Turismo de saúde 

    

   

Compras  

  

  

 

 

Cruzeiros 

      

 

LGBT  

     

 

Turismo Melhor Idade 

      

 

Turismo de família 

      

 

Turismo Esportivo 

  

   

 

 

Concertos 

    

   

Turismo Náutico 

 

 

    

 

Luxo 

      

 

Entretenimento noturno 

      

 



 

266  

 

Quando analisamos os conteúdos da comunicação publicada na 

internet dos destinos selecionados na Tabela 44, observamos que nenhum destino 

do grupo destaca-se na implantação de uma promoção turística notória. 

Três destinos, dentre os competidores selecionados, apresentam marca 

gráfica, Brasília, Curitiba e Porto Alegre. Três destinos, Belém, Goiânia e Recife não 

apresentam marca turística publicada na internet, e utilizam como marca para a 

promoção turística a marca do órgão de governo.  

Belo Horizonte, destino objeto do estudo, tem marca gráfica, mas não 

apresenta uma mensagem geral acompanhando a marca. Dos demais do grupo, só 

dois destinos do grupo, Belém e Brasília, apresentam mensagem geral de produto. 

A mensagem geral de produto constitui uma ferramenta para acompanhar 

a marca, descrevendo ou reforçando os valores do destino, é uma oportunidade de 

comunicação para explicar os pontos fortes do destino, tal como o caso de Brasília, 

cuja mensagem comunica o importante fato de ser Patrimônio Mundial, ou Belém 

que associa a sua marca a marca Amazônia, mundialmente reconhecida. Neste 

sentido, os demais destinos estão perdendo oportunidades de comunicação perante 

o seu público alvo. 

Em termos de produto, embora todos os destinos selecionados tenham 

um perfil cultural, há três cidades do grupo, Belém, Porto Alegre e Recife, que 

comunicam a sua oferta de natureza, associada à localização geográfica em áreas 

de forte presença de recursos naturais, como rios, ilhas e mar.  

Brasília e Goiânia se apresentam como destinos com forte perfil cultural, 

associado principalmente a grande presença de patrimônio arquitetônico e histórico. 

Curitiba e Porto Alegre se apresentam como destinos fortes em eventos e 

negócios, com complemento de produtos culturais, e oferta de natureza no caso de 

Porto Alegre.  

Belo Horizonte comunica os seus recursos culturais, principalmente no 

que se refere a seu patrimônio arquitetônico e museus, mas também as belezas 

naturais dos arredores, associadas à localização na serra mineira. Apresenta-se 

como uma cidade gay friendly, para captar o segmento de Lésbicas, gays, 

bissexuais e transexuais - LGBT, e também comunica a sua oferta de equipamentos 

para congressos e eventos. 
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6 CONCLUSÕES  
 

 

6.1 Mapa de posicionamento atual 

 

 

Conforme a análise realizada, o posicionamento atual deduzido do 

destino Belo Horizonte se apresenta no mapa de posicionamento retratado na figura 

adiante. 

O modelo de mapa de posicionamento apresentado foi desenvolvido pela 

Chias Marketing e é utilizado em planos de marketing no Brasil e no Mundo, 

incluindo o Plano Aquarela – Marketing Turístico Internacional do Brasil e o próprio 

Plano Horizonte – Marketing Turístico de Belo Horizonte.    

No modelo, dois grandes eixos definem quatro fatores que são as 

motivações das viagens turísticas: o eixo horizontal define os fatores natureza 

e cultura – que constituem os atrativos e as atividades derivados dos recursos 

naturais e culturais; e o eixo vertical define os fatores sensações e estímulos – 

que é como são diferenciadas as vivências e experiências na atividade 

turística. Sensações são as possibilidades propiciadas pelo lugar e por sua 

gente, enquanto estímulos são aquelas atividades criadas pelo homem.  

Próximos a cada uma das extremidades e ponderando dois ou mais 

fatores, foram estabelecidos elementos e atividades motivacionais que caracterizam 

a oferta turística de Belo Horizonte e/ou dos destinos que estão sendo comparados. 

E então, a partir da análise da comunicação realizada por meio de pesquisa na 

internet, foi possível deduzir o posicionamento atual do destino Belo Horizonte em 

relação aos competidores estabelecidos.   

 

 

 

 

 

 

 



 

268  

 

Figura 6 - Posicionamento competitivo atual de Belo Horizonte, deduzido a partir da 
análise da comunicação 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

 

 

6.2 Vantagens competitivas de Belo Horizonte 

 

 

Conforme análise realizada dos indicadores selecionados, Belo Horizonte 

apresenta as seguintes vantagens competitivas para captação de turistas, em 

relação aos destinos selecionados como competidores. As vantagens competitivas 

foram identificadas por segmento de produto turístico: 

 

Vantagens competitivas no segmento de turismo de negócios e 

eventos: 

 Belo Horizonte é a terceira economia do Brasil e terceiro PIB do grupo, 

42,1 bilhões de reais anuais, depois de Brasília e Curitiba; 
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 Belo Horizonte ocupa a terceira posição do Brasil no ranking de 

chegadas internacionais, quando o motivo da viagem e negócios e 

eventos; 

 Belo Horizonte terá novas infraestruturas de transporte e novas 

infraestruturas turísticas, que ficaram como consequência da condição 

de ser cidade sede da Copa 2014, e que produziram uma melhoria da 

atual oferta hoteleira. 

 

Vantagens competitivas no segmento de turismo cultural: 

 Belo Horizonte é portão de entrada aos destinos declarados 

Patrimônio Cultural Mundial pela UNESCO, localizados no Estado de 

Minas Gerais; 

 Belo Horizonte tem oferta cultural singular, constituída especialmente 

pelas obras arquitetônicas de valor; 

 Belo Horizonte é a capital de um Estado que está na primeira posição 

em relação às chegadas de turistas domésticos, dentro do grupo de 

destinos selecionados. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A informação qualitativa é essencial para conhecer o público, suas 

opiniões, ideias e atitudes diante do turismo atual e suas perspectivas de mudança, 

o que será imprescindível para propor e abordar os programas e ações de marketing 

para o turismo de Belo Horizonte. 

A Etapa 2 da elaboração do Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

para Belo Horizonte e Aprimoramento do Plano de Marketing Atual, o Plano 

Horizonte, constituiu na aplicação de pesquisa qualitativa, por meio de grupos de 

discussão (focus groups), visando conhecer a “opinião bem informada” de Belo 

Horizonte e, de maneira complementar, do mercado turístico, acerca das 

percepções e necessidades do marketing do destino. 

Este modelo de pesquisa, que visa conhecer a opinião interna do setor 

turístico belo-horizontino, foi também adotado no Plano Horizonte em 2005, pois é 

fundamental estabelecer no planejamento mecanismos de relacionamento entre os 

setores públicos e privados e as entidades envolvidas com o fomento e a promoção 

do turismo da cidade, de forma a garantir sua participação ativa no processo.  

Além disso, essa perspectiva permite enriquecer o trabalho, à medida que 

une perfeitamente a contribuição técnica da equipe consultora, baseada em estudos, 

análises e propostas, a um trabalho organizado, participativo e de busca de 

consenso e compromisso por parte dos agentes locais. No futuro, é disso que 

dependerá uma parte muito importante do êxito do plano e de sua implementação. 

Assim, o segundo Produto do trabalho de Elaboração de Plano de Ações 

Estratégicas e o aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte (que 

está sendo apresentado na sequência) revelou as percepções e necessidades 

acerca do marketing turístico da cidade, que foram obtidas em reuniões de grupos 

com o setor, tendo sido constituído por cinco estudos parciais, conforme definido no 

Termo de Referência. São eles: 

 Relatório do Grupo Focal: Representantes dos Órgãos Públicos e 

Privados; 

 Relatório do Grupo Focal: Entidades de Classe e Setor Cultural; 

 Relatório do Grupo Focal: Gastronomia e Compras; 

 Relatório do Grupo Focal: de Negócios e Eventos; 
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 Relatório do Grupo Focal: Instituições de Ensino Superior; 

 Relatório de Análise Consolidada da Pesquisa Qualitativa de Grupos 

Focados. 

 

O processo metodológico seguiu os passos de implantação global da 

pesquisa: 

1. Planejamento de Pesquisa, elaboração de briefing e aprovação do 

roteiro de discussão; 

2. Seleção e indicação dos grupos de profissionais por reunião de 

discussão, e validação junto à Comissão de Acompanhamento na 

BELOTUR; 

3. Aprovação da agenda geral e organização operacional da pesquisa; 

4. Convites, mobilização e confirmação dos participantes, o que se deu 

por meio de ofício e contatos por e-mail e telefone; 

5. Realização das reuniões de discussão, na metodologia de focus 

group; 

6. Transcrição e processamento de dados por reunião;  

7. Consolidação dos relatórios de pesquisa por grupo focal; 

8. Elaboração de relatório consolidado de análise da pesquisa, 

apresentado em volume separado. 

 

Neste momento, apresenta-se a implantação da pesquisa junto ao 

Grupo Representante dos Órgãos Públicos e Privados, contemplando o 

descritivo metodológico da pesquisa, aplicada é este grupo focal; transcrição das 

discussões e entrevistas na íntegra; uma breve síntese dos resultados do grupo 

focal, bem como os apêndices pertinentes (briefing da pesquisa e roteiros de 

entrevista, modelo de ofício, registro em vídeo, e controle de participantes), 

apresentados em volume separado. 

Observa-se que a numeração aplicada na identificação dos grupos de 

discussão utilizada no briefing e nos preparativos da pesquisa (Grupos de 1 a 7) foi 

elaborada em função da agenda prevista, e foi revisada para a organização deste 

relatório/produto, de forma a ser adequado ao conteúdo dos relatórios parciais, 

conforme agrupamentos do Termo de Referência. As referências nestes relatórios 
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são feitas por cada discussão, renumeradas de 1 a 7 na sequência de apresentação 

nos conteúdos parciais de cada grupo. 

A adesão, na maioria das reuniões de discussão, foi abaixo do esperado. 

Ao longo do processo de elaboração deste trabalho, esse fato vem tornando-se um 

indicador da própria pesquisa, ratificando a grande desarticulação interna e externa 

do turismo de BH, que é frequentemente citada nas reuniões.  

Em alguns casos, buscou-se a complementação do grupo de foco por 

meio da aplicação de entrevistas em profundidade, a fim de dar maior relevância à 

opinião representativa do setor de interesse da pesquisa. Em função da 

incompatibilidade de agenda ou casos de atrasos, alguns profissionais foram 

realocados em reuniões de discussão diferentes dos grupos para os quais haviam 

sido convidados e confirmaram participação, conforme controle de presenças 

disponível nos apêndices. Como os casos foram pontuais, não houve prejuízo ao 

resultado final da pesquisa. 

Por fim, ressalta-se que este relatório parcial e o relatório de análise 

consolidada não esgotam o assunto sobre as perspectivas e necessidades acerca 

do marketing turístico de Belo Horizonte, uma vez que todo este material é subsídio, 

e foi resgatado e analisado com maior profundidade na etapa de atualização do 

Plano Horizonte, no capítulo de Opinião Interna.  

 

 



 

276  

 

1 METODOLOGIA DE PESQUISA APLICADA AO GRUPO FOCAL 
REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADA 

 

 

1.1 Objetivo geral da pesquisa 

 

 

Conhecer a “opinião bem informada” dos setores público e privado do 

turismo de Belo Horizonte, do mercado acerca das percepções e necessidades do 

marketing turístico da cidade e ouvir as lideranças e os agentes de turismo local no 

processo de planejamento. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Conhecer, na visão destas lideranças e profissionais, as 

oportunidades e ameaças, os pontos fortes e fracos de Belo Horizonte 

no contexto turístico do Brasil; 

 Apreender elementos de identidade que devem ser agregados à 

imagem turística de Belo Horizonte na opinião das lideranças e 

agentes de turismo local dos órgãos públicos e privados; 

 Conhecer as expectativas do grupo em relação ao futuro do turismo de 

Belo Horizonte; 

 Conhecer as percepções e necessidades sobre os programas, 

projetos e ações de marketing turístico de Belo Horizonte;  

 Testar os competidores de BH; 

 Identificar o posicionamento da marca turística de Belo Horizonte; 

 Aprofundar o conhecimento sobre a opinião do mercado de turismo de 

negócios, eventos e incentivos, o qual é estratégico para Belo 

Horizonte, em função da demanda atual e dos eventos excepcionais. 
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1.3 Método de pesquisa 

 

 

Pesquisa survey com levantamento de dados qualitativos. 

 

 

1.4 Técnica de pesquisa 

 

 

Grupos de foco, complementados por entrevistas em profundidade. 

 

 

1.5 Universo 

 

 

Agentes de fomento/comercialização do turismo de Belo Horizonte, 

representantes dos órgãos públicos e profissionais do setor privado. 

 

 

1.6 Amostra 

 

 

Considerou a realização de 3 reuniões de discussão e 2 entrevistas 

complementares, aplicadas entre 26 de agosto e 12 de setembro. Em função da 

amplitude do universo pesquisado, a amostra foi organizada da seguinte forma: 

 DISCUSSÃO 1: Diretores de agências de turismo receptivo de Belo 

Horizonte e entidades de classe representativas do setor no município; 

 DISCUSSÃO 2: Diretores ou gerentes de produtos de 

operadores/agências emissivas para Belo Horizonte, em especial 

representativas do mercado de viagens coorporativas e de incentivos 

atuantes no contexto nacional; 

 DISCUSSÃO 3: Profissionais da BELOTUR, representantes das 

diferentes diretorias e da SECOPA. 
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1.7 Amostragem 

 

 

Os entrevistados foram selecionados por conveniência, levando em 

consideração a sua representatividade no contexto do grupo pesquisado. Os grupos 

foram organizados por público-alvo, de forma a preservar uma participação máxima 

de 10 profissionais por reunião de discussão.  

 

 

1.8 Registros em vídeo e transcrições 

 

 

As reuniões foram registradas em fotos e vídeos, os quais, para preservar 

a confidencialidade das opiniões, foram disponibilizados sem áudio. Também, 

durante as transcrições, os participantes estão identificados por “Participante” ou 

“Convidado”.  
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2 DISCUSSÃO 1: A OPINIÃO DAS EMPRESAS DE RECEPTIVO E 
INSTITUIÇÕES E/OU ENTIDADES DE CLASSE RELACIONADAS 

 

 

A reunião de discussão 129 foi realizada em Belo Horizonte no dia 29 de 

agosto de 2013, às 17h. Contou com a participação de 7 profissionais, 

representando as seguintes organizações: Libertas Receptivo, Primotur Turismo, 

Trilhas de Minas, Ouro Preto Turismo, Master Turismo, Instituto INHOTIM30, Milton 

Campos31. Não houve adesão por parte de entidades relevantes ligadas ao 

segmento como ABAV MG – Associação Brasileira de Agências de Viagem / Seção 

MG; AFEET - Associação Federativa Executiva de Empresas de Turismo de Minas 

Gerais; AGTURB MG – Associação de Guias de Turismo do Brasil / Seção MG.  

 

Figura 7 - Registro da reunião de discussão 1 

 

Fonte: Chias Marketing. 
 

 

                                            
29

 Refere-se ao antigo Grupo 5: Turismo Receptivo, conforme consta no brienfing de pesquisa. 
30

 Profissional realocado em função de agenda, embora também relação com o tema receptivo 
turístico. 
31

 Profissional realocado em função de agenda.  
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3 DISCUSSÃO 2: A OPINIÃO DAS EMPRESAS DE EMISSIVO DO 
MERCADO DE VIAGENS DE NEGÓCIOS, EVENTOS E INCENTIVOS 

 

 

A reunião de discussão 232 foi realizada em São Paulo no dia 26 de 

agosto de 2013, às 17h. Contou com a participação de 5 profissionais, representado 

as seguintes empresas: Bancorbrás, Ambiental Incentive, Tunibra, Casa de Minas 

Gerais. A ausência de profissionais atuantes na liderança do segmento em pauta 

gerou a necessidade de complementar a discussão por duas entrevistas em 

profundidade, realizadas pessoalmente com dois profissionais selecionados, e 

disponíveis no período de pesquisa, representando as seguintes organizações: 

POMPTUR e Prisma Business/ALACORP/SKAL SP. 

 

Figura 8 - Registro da reunião de discussão 2 

 

Fonte: Chias Marketing. 

 

 

 

                                            
32

 Refere-se ao antigo Grupo 6: Turismo Emissivo, conforme consta no brienfing de pesquisa. 
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4 DISCUSSÃO 3: A OPINIÃO DA EQUIPE DA BELOTUR 
 

 

A reunião de discussão 333 foi realizada em Belo Horizonte, no dia 12 de 

setembro de 2013, às 10h. Contou com a participação de 6 profissionais da 

BELOTUR, representado as seguintes áreas: Coordenadoria Executiva do Conselho 

Municipal de Turismo; Departamento de Operações / Setor de Eventos; Observatório 

do Turismo e Capacitação / Roteirização - Diretoria de Marketing; Assessoria da 

Presidência e Relações com o Mercado/Diretoria de Desenvolvimento. 

 

Figura 9 - Registro da reunião de discussão 3 

 

Fonte: Chias Marketing. 

 

 

 

 

 

 

                                            
33

 Refere-se ao antigo Grupo 7: BELOTUR, conforme consta no briefing de pesquisa. 
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5 SÍNTESE DO GRUPO FOCAL REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS 
PÚBLICOS E PRIVADOS  

 

 

Abaixo são apresentadas algumas observações sobre a dinâmica dos 

grupos bem como a síntese dos principais aspectos ressaltados e/ou recorrentes 

nas reuniões de discussão.  

O grupo representante do setor privado de Belo Horizonte, especialmente 

dedicado ao receptivo turístico, demonstrou opiniões bastante divergentes. 

Sobre o mercado de turismo e Belo Horizonte:  

 Consideram o turismo mineiro pouco profissionalizado. Entendem que 

o Brasil evoluiu bem, e que o Estado “tem tanta coisa pra mostrar”, 

mas que é tímido na divulgação de seu potencial; 

 Concordam que Belo Horizonte é um destino caro. Mas ressaltam que 

não se pode comparar Minas Gerais com destinos de praia do Brasil 

(“Nordeste é outra coisa”). Justificam que o destino Minas Gerais é 

mais caro porque tem mais valor agregado em termos de serviços: “o 

guia fica 100% a disposição do cliente”; 

 Sobre a perspectiva do INHOTIM, enquanto um destino independente 

de Belo Horizonte, citam que hoje o equipamento já recebe gente que 

não vem a Belo Horizonte. Dizem que Brumadinho sofreu um boom, a 

demanda é grande, mas a qualidade dos serviços na cidade não 

acompanha. E que pela demanda e notoriedade, o preço do produto 

disparou no mercado; 

 Sobre a existência de receptivo local para o INHOTIM (em 

Brumadinho), dizem que tem, mas que não é qualificado. O INHOTIM 

quer preparar os guias e, por isso, a tendência é melhorar; 

 Percebem que em BH há demanda de turistas “de fora” motivados 

exclusivamente pelo INHOTIM; 

 Citam que no geral o turismo no Brasil está caro e perde 

competitividade frente a destinos internacionais. Ressaltam que Minas 

Gerais, enquanto mercado emissor, evoluiu bastante e é hoje um 

mercado interessante para o turismo nacional.  Mas quando o assunto 

é o receptivo, citam que tem alguns gaps que é preciso resolver. 
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Sublinham questões de infraestrutura e capacitação e, sobretudo, de 

falta de informação; 

 Fazem referência aos prejuízos causados pela descontinuidade das 

políticas públicas; 

 Citam também que as propostas feitas no Plano Horizonte não 

ouviram o trade; 

 Dizem que há dificuldades para integrar a cadeia produtiva em MG e 

BH (houve discordância nesses aspectos); 

 Ressaltam que o setor receptivo tem capacidade para atender bem a 

demanda turística para BH. Atribuem os gargalos aos temas de 

infraestrutura, especialmente sobre mobilidade e acesso; 

 Citam ações promocionais que são realizadas pela Belotur como 

aspectos positivos para comercialização do destino BH: feiras, 

calendário de eventos, internet; 

 Mas veem que o crescimento do mercado turístico ocorre em roteiros 

autoguiados, o que não é positivo para o setor. 

 

Sobre a oferta turística de Belo Horizonte: 

 Citam que Belo Horizonte tem ampliado sua oferta nos últimos anos: 

fazem referência ao Circuito Cultural da Praça da Liberdade, às feiras 

gastronômicas, aos eventos, ao Mercado Central, e ao próprio turismo 

de negócios e ventos (embora também citem que a estrutura de 

espaços de eventos tem sido limitante para o desenvolvimento do 

segmento), bons restaurantes; 

 Sobre o que falta à BH, dizem ser: visibilidade nacional e internacional; 

colocar esta oferta à disposição do turista (“falta alinhar essa oferta 

com infraestrutura, sinalização”); falta espaço para estacionamento 

para carros turísticos; 

 Sobre a quantidade e qualidade da oferta, dizem que é atraente o 

suficiente para gerar um bom fluxo de turistas; 

 Quais são os principais atrativos de Belo Horizonte? Citam: Alto 

Afonso Pena, Mercado Municipal, Museu Artes e Ofícios, Museus em 
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geral, Pampulha, Praça da Liberdade, Museu Abílio Barreto, 

compras/moda; 

 Sobre o Centro, dizem que “está feio, sujo e inseguro”; 

 Sobre quais são as vantagens competitivas de Belo Horizonte citam: a 

história da cidade e de Minas Gerais (“BH é síntese de Minas”); o 

segmento de negócios e eventos (embora identifiquem problema de 

agenda dos principais espaços da cidade que lotam com eventos 

sociais em detrimento aos eventos técnicos científicos / de caráter 

turístico); 

 Sobre quais são as dificuldade para comercialização de BH, citam: 

questões de articulação do setor; o número de leitos ainda é 

insuficiente para atender a demanda. 

 

Sobre destinos competidores e comparáveis, citaram: 

 Destinos nacionais: Curitiba, Recife, Goiânia; 

 Destinos internacionais: Atlanta, Seatlle; 

 Sobre quais são os diferenciais competitivos de Belo Horizonte 

perante os competidores citam que são: o entorno, a história, a moda, 

o “boteco”; 

 Mas apontam que não existe integração para transformar o potencial 

turístico em oferta propriamente dita. Como principal entrave citam a 

falta de informação. 

 

Sobre a Copa: 

 Ressaltam que devido à organização FIFA, a demanda neste período 

se limitará ao consumo dos serviços que foram vendidos nos pacotes 

oficiais. Portanto, enxergam que “o evento não vai favorecer a 

utilização turística do destino”. Citam que na Copa das Confederações 

não houve demanda “para turismo”, apenas para os jogos/para o 

evento; 

 O Pós Copa deixará como legado, na opinião deste grupo: 

qualificação, idiomas. 
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Sobre a marca, as opiniões foram bastante divergentes: 

 Citam que a Marca representa BH, mas que “não diz nada para quem 

vem de fora”. Não tem conceito, apenas reflete “montanhas e 

igrejinha”; 

 Citam que é bonita moderna. “Apenas reduziria a palavra”; 

 Os elementos deveriam ser mais simples, “não reverenciamos isso”; 

 Representa, mas na opinião do participante, a cidade não tem ícone; 

 Citam a Serra do Curral como um possível ícone de Belo Horizonte; 

 Dizem que o receptivo usa a marca. 

 

Ressaltam as seguintes necessidades de ações: 

 Treinamento dos funcionários que trabalham nos postos de 

informação; 

 Grande esforço promocional;  

 Revisão do decreto de lei que colocou as empresas de receptivo em 

situação clandestina (exemplo, o guia não pode dirigir mais); 

 Continuidade das ações e investimentos (citam especialmente a ação 

de feiras nos mercados); 

 Melhorar a execução do planejamento e das ações promocionais, que 

hoje são ruins. 

 

Sobre como BH deveria se relacionar com o entorno em termos da 

promoção? 

 Dizem que BH precisa entender, saber como o entorno funciona; 

compartilhar e interagir; 

 Citam o exemplo o que faz Pernambuco, que promove bastante, o 

Estado inteiro e Recife é o portão de entrada e se beneficia com isso.  

 

Já o grupo representando o setor privado do mercado, ou seja, as 

empresas emissivas demonstraram certo distanciamento e, por vezes, 

desconhecimento do destino Belo Horizonte. Uma participante belo-horizontina, com 

uma visão mais institucional, teve bastante influência sobre o grupo. 
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Sobre o mercado de turismo e Belo Horizonte:  

 Citam o aquecimento do mercado de viagens para o Brasil e no Brasil: 

mais pessoas no mundo “descobriram o Brasil”; 

 Em contraponto, citam a diminuição dos investimentos e incentivos 

institucionais para o fortalecimento da imagem dos destinos 

(“enxugamento” de ações, de feiras, etc.); 

 Citam que houve mudanças de comportamento do turista (“o turista 

hoje se vira sozinho”), o que têm deixado os fornecedores e os canais 

de vendas “perdidos” A cadeia está passando por uma reestruturação. 

 Citam o papel da Internet neste processo, que dissemina a informação 

que antes era de propriedade dos agentes e operadores. Na visão 

destes empresários, há informações bem apresentadas e honestas à 

disposição do turista. Mas também existe “desonestidade”, por 

exemplo, fotos de hotéis que não condizem com a realidade; 

 Dizem que a cadeia do turismo está percebendo que precisa de 

profissionalização. Ressalta a questão do idioma, que é um ponto 

fraco para disseminação da informação aos mercados internacionais.  

 E citam que a competição está mais acirrada: “O mercado ficou maior, 

existem muito mais destinos”; 

 Como bons exemplos de marketing no turismo, citam o trabalho 

desempenhado pelos seguintes destinos: São Paulo, Rio de Janeiro, 

Sergipe, Pernambuco (ressaltam como exemplo mais expressivo), 

Recife. 

 

Sobre a oferta turística de Minas Gerais e de Belo Horizonte: 

 Ressaltam a oferta cultural e histórica de Minas Gerais. Dizem que a 

imagem do Estado é pautada pelas cidades históricas, que é o que 

“está empacotado” e historicamente é distribuído ao mercado. 

Também falam de produtos como: gastronomia, música, Estrada Real, 

e “aquela história dos barzinhos de Belo Horizonte”; 

 Sobre as dificuldades de comercializam, citam a descontinuidade da 

comunicação e a falta de uma escolha correta de canais/mídias para 

que os turistas escolham Minas Gerais; 
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 O que é preciso do Destino / do Governo, para que o operador / 

agente de viagens recomende o destino?  Dizem que é preciso que o 

destino esteja na mídia e que haja informação disponível (“tudo que 

der de informação”); além disso, o destino tem que ser competitivo 

(“senão não consigo vender”); citam ainda que é importante que haja 

tarifas especiais para os agentes de viagem (mais baixas do que as 

tarifas comercializadas diretamente com o consumidor); 

 Entendem que Belo Horizonte é um destino de passagem e portão de 

entrada para os demais destinos de Minas Gerais, como Ouro Preto. 

“O turista faz no máximo um city tour em BH, se tiver tempo”; 

 Citam que a “estrela” atualmente de Belo Horizonte é o INHOTIM. 

Reconhecem que o empreendimento não está em BH, mas citam que 

a infraestrutura da cidade é essencial para operação deste produto 

atualmente; 

 Dizem que Belo Horizonte está entre os destinos mais caros do Brasil 

(para o operador que vende). Ressaltam as questões de acesso ao 

aeroporto e as tarifas hoteleiras (sem política de preços especiais para 

agências). Quando questionados se BH “vale o que cobra”, dizem que, 

se comparado a outros destinos, não vale; 

 Como atrativos de BH, citam: Circuito Praça da Liberdade, espaço 

Banco do Brasil que vai ser inaugurado, Pampulha, Mineirão, música, 

agenda cultural de Belo Horizonte, museus; 

 Citam ações bem sucedidas empreendidas pelo governo: a divulgação 

de Belo Horizonte (“hoje está bem melhor”), o Passaporte Turístico de 

Belo Horizonte; 

 Como pontos fortes de BH, citam: gastronomia, bares, restaurantes, 

shows musicais e eventos culturais no geral, moda, cachaça, cerveja, 

expansão do turismo de negócios e eventos (mas citam que os 

grandes espaços não tem agenda disponível / há saturação da 

capacidade destes espaços). 

 Como pontos fracos, citam: espaços de eventos, a falta de divulgação, 

a distância do aeroporto, o trânsito, não tem divulgação focada ao 

turista de negócios (“ele não sabe o que fazer na cidade”, “quais as 
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vantagens do cara trazer a família?”). Também a falta do 

idioma/capacitação; 

 Como ameaças para o turismo de lazer, citam: tarifários e preços da 

hotelaria. Ilustram que o turismo e lazer é “prejudicado” pelo turismo 

de negócios que ocupa os equipamentos hoteleiros e determina 

preços elevados das tarifas; 

 Como oportunidades, citam: a hotelaria em expansão (a maior oferta 

deve provocar a baixa dos preços); 

 Sobre o mercado para o turismo de negócios ressaltam que a 

perspectiva de crescimento está relacionada à instalação de empresas 

na grande Belo Horizonte; 

 Quando questionados se falta informação ou falta oferta turística, 

dizem que faltam ambas. “BH precisa se vender melhor”. “BH não se 

propôs a ser uma cidade turística ainda”. Citam que os receptivos 

precisam se organizar para garantir saídas regulares. Falta 

negociação interna e amadurecimento do setor profissional receptivo. 

 

Sobre destinos competidores e comparáveis: 

 Destinos nacionais com os quais comparara BH: Brasília, Curitiba. No 

geral têm dificuldades de comparar Belo Horizonte; 

 Vantagens de BH sobre estes destinos: clima, receptividade; 

 Desvantagens de BH sobre estes destinos: transporte (em relação à 

Curitiba), divulgação/notoriedade.  

 

Sobre a Copa: 

 Citam a falta preparo dos empresários de Belo Horizonte. “Todo 

mundo preocupado em quanto vai ganhar a mais e não se preocupa 

em organizar a oferta, os tarifários, etc.”, diferente do que ocorre em 

São Paulo.; 

 Citam outros gargalos para BH: aéreo, transporte, “o aeroporto ficar 

pronto”; 

 Citam positivamente o preparo dos táxis especiais para atender ao 

turista da Copa. 
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Sobre o posicionamento de BH e a marca: 

 BH em palavras, citam: pão de queijo, Cachaça; 

 BH em cores, citam: cinza, bege, marrom, verde; 

 Imagem de BH: uma cidade pacata, não é uma loucura como São 

Paulo, tem cara de cidade de interior, mas com a oferta de uma 

capital, “uma fazenda grande”; 

 Associam a marca com: Pampulha, Montanhas, Mercado Central, Jiló. 

 Enfrentam problemas na leitura cognitiva da marca: “Não entendi o 

vermelho”. “É da bandeira de Minas”; 

 Ainda sobre a imagem do destino, citam que o desmatamento 

provocado pela mineração está borrando a imagem de Minas Gerais: 

“não entendo este verde aí”, “as montanhas de Minas estão todas 

feridas. A imagem que eu tinha de verde em Minas, essa imagem, foi 

borrada completamente”; 

 Atributos que a marca de BH deveria transmitir: uns dizem que são 

jovialidade, modernidade, “tem que ser totalmente diferente do que 

são as cidades históricas”. Outros acham que as cidades históricas e 

BH deveriam se complementar; 

 No geral, gostam da marca. 

 

Sugestões de ações: 

 Articular rotas no Sudeste para o turista internacional: combinar BH 

com outros destinos do sudeste. Como dificuldades para a 

implantação desta ação citam: a operação compartilhada (“o mineiro 

vai querer fazer tudo sozinho”), o preço, a falta de aproximação com 

os outros atores envolvidos, falta de estímulo, (“todo mundo está 

trabalhando isolado, precisa coligar”). Citam que “existe uma 

dificuldade genética do mineiro em fazer parcerias, mineiro é 

desconfiado”; 

 Falam da importância da informação para facilitar a comercialização. 
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 Falam da importância dos eventos culturais e programas específicos 

para estimular o aumento da permanência e do gasto do turista de 

negócios (“falta de uma agenda unificada de eventos”); 

 Citam a importância dos roteiros e parcerias com o entorno. “Precisa 

definir o papel de cada um e o que todos podem fazer juntos”; 

 Citam a relevância da mídia para o público final (“Não é agência de 

viagem, operador que vai convencer o turista a viajar. Pelo contrário, o 

turista te procurando é que você vai querer operar isso”); 

 Citam o papel estratégico das newsletters; 

 Citam que o site já é bom; 

 Citam a importância de ter ônibus turísticos para articular os atrativos 

da cidade que, no geral, estão muito dispersos; 

 Citam que é preciso articular roteiros / sugestões de roteiros para os 

turistas; 

 Citam que é preciso dispor de cardápios bilíngues para os turistas 

estrangeiros; 

 Como proposta do “diferencial” de BH, citam: pessoas, atendimento, 

agilidade. 

 

O que falta para BH: 

 Relacionar-se melhor e estabelecer parcerias. “BH tem que se abrir”. 

 

BH vende?  

 “Desde que as pessoas saibam que ela existe”; 

 “E não sozinha, fazendo parcerias”; 

 “Além de não ter informação, não tem nada que te dê curiosidade”. 

 

A discussão com a equipe da Belotur consolidou os temas recorrentes 

nos demais grupos. Foi importante nesta discussão também aprofundar questões a 

respeito do entendimento do Plano de Marketing além das melhorias que devem ser 

implantadas em relação ao primeiro planejamento. 

 

Sobre o Plano de Marketing 
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 Citam a importância de o Plano conter ações objetivas, ser factível e 

ser implantado; 

 Atribuem grande parte do insucesso do Plano anterior à sua não 

execução. Citam como dificuldades: a falta de orçamento, a 

descontinuidade administrativa e as mudanças de gestão e das 

equipes, desalinhamento entre as diretorias e a falta de trabalho 

conjunto dentro da Belotur, a dificuldade em mensurar resultados, o 

descrédito do turismo perante a Prefeitura e a própria comunidade, 

execução divergente do planejamento; 

 Também citam falhas no planejamento, como: ajuste de terminologia, 

falta de envolvimento das equipes da Belotur (“um plano de baixo para 

cima” e “concentrado em uma diretoria”), a amplitude do tema 

“cultural” priorizado pelo planejamento não deixou claro o que deveria 

ser focado, questionam a metodologia do Plano que não foi adequada 

à realidade de BH (sobre o decálogo que tinha apenas oito aspectos, 

não propôs ações que permitissem o desenvolvimento de produtos 

estrela), fazem ressalvas ao posicionamento sugerido (“desconsiderou 

negócios e eventos”, “na verdade nós podemos ser uma cidade que 

exporta cultura, mas que somos cultura não somos não!”), extensão 

do plano de ações (“ficou muito extenso em propostas e faltou definir o 

que atacar primeiro”); 

 Alguns aspectos sobre o que o novo Plano deve considerar: definir 

objetivos, segmentos/produtos, públicos, priorizar a qualidade das 

ações e não a quantidade, monitoramento (“tem que executar e de 

tempos em tempos revisar porque o mercado muda”), definir uma 

identidade para a cidade; 

 Desafios a serem enfrentados: que BH acredite no turismo (“Mas 

todos precisam acreditar nisso: a Prefeitura, a Belotur, o Trade, a 

sociedade, etc.”); faltam dados (para sair dos “achismos” baseando-se 

em dados concretos); 

 Interação com outros planos: O Plano de marketing é o orientador, 

deve abranger os demais planos; 
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 Expectativa em relação ao Plano: “é a tábua de salvação”; “Não 

adianta ter um plano de marketing sem saber aonde você quer 

chegar”; “eu acho que o plano já começou capenga e eu acho que 

agora é um remendo do capenga”; “Se dessa vez não ficar legal...”. 

 

Sobre o mercado de turismo:  

 Não há um consenso sobre se BH tem se beneficiado com o 

aquecimento do mercado de turismo. Se for acompanhar por alguns 

dados, a taxa de ocupação da rede hoteleira nunca esteve numa fase 

tão boa. Mas isso porque a nossa rede hoteleira estava muito 

pequena; 

 Apontam o ótimo momento pelo que está passando a rede hoteleira. 

Também do próprio setor cultural da cidade (sobre a quantidade de 

eventos culturais), e de eventos técnico-científicos (dizem que até falta 

mão de obra qualificada, outras empresas de fora estão vindo para BH 

para suprir esta demanda, os espaços de eventos estão lotados, tanto 

os grandes espaços como nos hotéis – com eventos técnico-

científicos, gastronômicos, de saúde, culturais, de toda natureza); 

 Mas concordam que o setor não está aproveitando essas 

oportunidades. 

 

Sobre a Copa das Confederações e Copa do Mundo: 

 Ressaltam que é importante como exercício para reunir vários atores, 

traçar objetivos, projetos e ações concretas; 

 Citam que as obras de infraestrutura que tinham que ser feitas, já 

foram feitas. Destacam que a mobilidade funcionou bem na Copa das 

Confederações; 

 Citam a influência dos atos populares de manifestações durante a 

Copa das Confederações, gerando o cancelamento de eventos 

programados. “Foi elemento inesperado que desarticulou tudo que 

estava planejado”. Citam a repercussão negativa gerada e revelam 

que, apesar de esta possibilidade estar sendo considerada no 

planejamento para 2014, ainda têm receio sobre o que a repercussão 
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disso pode gerar neste momento em que o país terá ainda mais 

visibilidade externa, afetando a demanda para a Copa e a imagem das 

cidades sede; 

 Citam a influência das chaves e dos jogos que acontecem na cidade 

na proporção da demanda e na visibilidade que a cidade recebeu em 

2013 e receberá em 2014; 

 Citam que BH recebeu turistas do Japão, do México (“muito turista, 

mas não o quanto se esperava”); 

 Acreditam que a Copa vai ser uma vitrine e que “temos que aproveitar” 

no âmbito do Plano de Marketing. 

 

Sobre a oferta turística de Belo Horizonte: 

 No geral, acreditam que a oferta cultural da cidade está melhorando. 

Citam que há uma grande quantidade de eventos acontecendo e 

programações, “inclusive de graça”. Também em termos dos 

equipamentos turísticos esta oferta está sendo ampliada. Mas 

reconhecem que tanto em qualidade como em quantidade, ainda não 

é suficiente; 

 Citam como atrativos de BH: Centro Cultural Banco do Brasil, museu 

Casa de JK, Cine Brasil, circuito cultural da Praça da Liberdade. “O 

que acontece isso é muito novo e o público brasileiro e estrangeiro 

ainda não sabem disso. Nem o próprio belo-horizontino sabe”, “Ainda 

persiste essa ideia de que nós não temos o que oferecer”, “o que 

antes a gente conseguia mostrar de Belo Horizonte em três ou quatro 

horas, hoje nós precisamos de dois a três dias para conseguir 

mostrar”; 

 Citam a falta integração de um segmento turístico com o outro. Citam 

a questão do turismo de eventos e o turismo de lazer. Não há uma 

articulação desses setores exatamente até para fomentar a própria 

atividade turística; 

 Mas citam que o destino não tem grande atratividade genuína: “os 

nossos atrativos são relativamente comuns, não nos diferenciam 
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muito. Como nossos atrativos são relativamente comuns, nós temos 

que agregar valor”; 

 Para agregar valor e aumentar a atratividade dos atrativos citam: 

serviço de qualidade, informação de qualidade, serviço, com cultura, 

com eventos e gastronomia, eventos culturais, eventos gastronômicos. 

“Eu não consigo perceber Belo Horizonte como uma cidade turística 

sem esses ‘agregamentos’ de valor”; 

 Diferencial de BH: citam hospitalidade, mas o próprio tema foi 

questionado (“o fato de eu ser hospitaleiro não vai suscitar alguém que 

saia da China para vir para cá”); “toda cidade tem sua cara”, é preciso 

trabalhar com o conjunto de valores que a cidade tem - a 

hospitalidade, a gastronomia, os eventos culturais; 

 Citam a importância do entorno, mas ao mesmo tempo entendem que 

é uma “maldição” por fazer o público entender BH como portão de 

entrada apenas.  Citam os projetos do INHOTIM que devem 

concentrar a demanda em Brumadinho após serem implantados, mas 

também a parceria do empreendimento com o circuito da praça da 

liberdade; 

 Elencando os produtos que contribuem efetivamente para posicionar 

Belo Horizonte de uma forma melhor, citam: o museu de artes e 

ofícios, circuito cultural/corredor cultural (projeto da Fundação de 

Cultura), os Polos (de moda, design, etc.), a agenda cultural; 

 Impressões sobre a oferta que entregamos ao mercado: ruim, 

desarticulada, mal entregue, citam problemas de acessibilidade nos 

atrativos (horários de atendimento, paradas de ônibus turísticos, por 

exemplo, na Pampulha e Praça da Liberdade, “não tem preço” (citam 

os problemas com os receptivos que não conseguem organizar a 

oferta adequadamente para comercialização); 

 Sobre a oferta para turismo de negócios: o problema é que não há 

informação do que o turista pode fazer durante sua estadia, não há 

uma agenda de eventos organizada e unificada, “tem o problema que 

a cidade morre muito cedo”; 
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 Sobre a oferta de eventos (técnico-científicos, musicais, etc.): é a 

cadeia mais articulada (“é onde se consegue ver os números”); são 

mais qualificados, mas não conseguem sair do trivial; falta política de 

incentivos; os eventos mexem com o “orgulho cidadão” e ajudam a 

melhorar a imagem do turismo no Governo (“hoje os belo-horizontinos 

têm amor por esses eventos que acontecem na cidade, sejam eles 

como artistas locais ou o que for, seja com um público internacional 

mesmo. Eu acho que Belo Horizonte tem tido um pouco mais de 

visibilidade dentro da cadeia por causa desses envolvidos na área de 

eventos”). Citam a importância do Convention se estruturar (“talvez a 

gente não esteja caminhando como deveria em função dessa peça”). 

 

Cidades comparáveis:  

 Citam Curitiba e Porto Alegre, Brasília; 

 Vantagens destes destinos: “Dão mais retorno que Belo Horizonte”; 

 Também são cidades caras, mas tem melhor “custo x beneficio”. 

 

A Gestão do turismo e o papel da Belotur: 

 Referendam a completa desarticulação do setor citada pelos grupos 

anteriores. Atribuem à falta de gestão, tanto do setor público, quando 

da iniciativa privada; 

 No trade citam falta que falta empreendedorismo e falta de articulação 

entre os empresários; 

 No âmbito da gestão pública citam: a descontinuidade política e 

administrativa como entrave na Belotur (“são Presidentes com ideias 

diferentes e há uma falta de gestão porque a gente não consegue dar 

uma continuidade. Não estou falando que eles são mal intencionados, 

pelo contrário, cada um com suas ideias, mas uma falta de articulação 

de gestão”). Citam a importância de se entender a diferença entre “ser 

paternalista” e “ser articulador”; 

 Citam a relevância do COMTUR enquanto elemento de articulação e 

principalmente no processo de continuidade de grandes projetos como 

o Plano de Marketing; 
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 Citam a necessidade de fortalecer a imagem institucional da Belotur 

perante o próprio trade e o Governo/Prefeitura. Citam que este é um 

momento de oportunidade para a Belotur assumir esse papel, pois é a 

instituição mais forte entre todas as demais (incluindo a SETUR MG); 

 Citam a necessidade de fortalecimento institucional começando “de 

dentro da Belotur”, com a articulação entre as equipes e a própria 

sensibilização do pessoal interno. Também percebem é preciso uma 

revisão dos investimentos em eventos, que consomem grande parte 

do recurso orçamentário da empresa; 

 Qual deveria ser o papel da Belotur? Respondem: Político, incentivar, 

fomentar. Os eventos não devem ser a atividade principal da Belotur. 

 

Sobre a marca: 

 Como elementos que identificam BH, citam: Igrejinha da Pampulha; 

Serra do Curral; “depende do que se define como identidade da 

cidade”, “acho que não pode ser apenas uma Igrejinha. Você pensar 

na terceira capital do país, o segundo estado mais desenvolvido 

economicamente, e eu vou representar minha cidade através de uma 

Igrejinha?”; Niemeyer; os belos horizontes da cidade, “síntese de 

Minas”; 

 Fica evidente a dificuldade de se definir a identidade da cidade; 

 A marca atual, na maioria das opiniões, representa a cidade. Mas, 

alguns acham a marca fraca. 

 

Avaliação da promoção e comercialização do turismo: 

 Como ações que a Belotur tem feito para estimular o turismo, citam: 

estruturação dos roteiros (as três capitais, roteiro gastronômico, 

cervejas artesanais, etc.); edital de eventos; turismo de saúde; Polo de 

moda; rede de eventos e turismo de negócio (mas falta apoio do 

trade); captação de recursos federais para qualificação; promoção 

ligada à Copa; 

 Dificuldades da Belotur para promoção e comercialização, excluindo a 

falta de verba: Foco, Objetivo, identidade; 
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 Dificuldades da Belotur para se articular com o trade: diminuir as 

vaidades; articulação (citam exemplo de parcerias objetivas que deram 

certo no passado); alavancar o COMTUR; empreendedorismo público 

e privado. 

 

Qual o seu sonho para o turismo de Belo Horizonte em 2020: 

 “Destino com identidade, com mobilidade e comunicação assertiva”; 

 “O turista recomendar e voltar. Sair com saudade de Belo Horizonte”; 

 “Todos acreditarem no turismo”; 

 “Belo Horizonte aparecer bem posicionada no ranking ICCA de 

eventos internacionais”; 

 “Uma cidade cosmopolita pela diversidade de públicos que atrai”. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A informação qualitativa é essencial para conhecer o público, suas 

opiniões, ideias e atitudes diante do turismo atual e suas perspectivas de mudança, 

o que será fundamental para propor e abordar os programas e ações de marketing 

para o turismo de Belo Horizonte. 

A Etapa 2 da elaboração do Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

para Belo Horizonte e Aprimoramento do Plano de Marketing Atual, o Plano 

Horizonte, constituiu na aplicação de pesquisa qualitativa, por meio de grupos de 

discussão (focus groups), visando conhecer a “opinião bem informada” de Belo 

Horizonte e, de maneira complementar, do mercado turístico, acerca das 

percepções e necessidades do marketing do destino. 

Este modelo de pesquisa visando conhecer a opinião interna do setor 

turístico belo-horizontino foi também adotado no Plano Horizonte em 2005, pois é 

fundamental estabelecer no planejamento mecanismos de relacionamento entre os 

setores públicos e privados e entidades envolvidas com o fomento e promoção do 

turismo da cidade, de forma a garantir sua participação ativa no processo.  

Além disso, essa perspectiva permite enriquecer o trabalho à medida que 

une perfeitamente a contribuição técnica da equipe consultora, baseada em estudos, 

análises e propostas, com um trabalho organizado, participativo e de busca de 

consenso e compromisso por parte dos agentes locais sendo que, num futuro, é 

disso que dependerá uma parte muito importante do êxito do plano e de sua 

implementação. 

Assim, o segundo Produto do trabalho de Elaboração de Plano de Ações 

Estratégicas e o Aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte (que 

está sendo apresentado) abordou justamente as percepções e necessidades acerca 

do marketing turístico da cidade obtidas em reuniões de grupos com o setor, tendo 

sido constituído por cinco relatórios parciais, conforme está orientado no Termo de 

Referência. São eles: 

 Relatório do Grupo Focal: Representantes dos Órgãos Públicos e 

Privados; 

 Relatório do Grupo Focal: Entidades de Classe e Setor Cultural; 

 Relatório do Grupo Focal: de Gastronomia e Compras; 
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 Relatório do Grupo Focal: de Negócios e Eventos; 

 Relatório do Grupo Focal: Instituições de Ensino Superior; 

 Relatório de Análise Consolidada da Pesquisa Qualitativa de Grupos 

Focados. 

 

O processo metodológico orientou-se na implantação global da pesquisa, 

baseando-se nos seguintes passos: 

1. Planejamento de Pesquisa, elaboração de briefing e aprovação do 

roteiro de discussão; 

2. Seleção e indicação dos grupos de profissionais por reunião de 

discussão, e validação junto à BELOTUR; 

3. Aprovação da agenda geral e organização operacional da pesquisa; 

4. Mobilização e confirmação dos participantes por meio de ofício e 

contatos por e-mail e telefone; 

5. Realização das reuniões de discussão, na metodologia de focus 

group; 

6. Transcrição e processamento de dados por reunião;  

7. Consolidação dos relatórios de pesquisa por grupo focal; 

8. Elaboração de relatório consolidado de análise da pesquisa, 

apresentado em volume separado. 

 

Na sequência, está sendo apresentada a pesquisa junto ao Grupo 

Focal: Entidades de Classe e Setor Cultural, contemplando o descritivo 

metodológico da pesquisa, aplicada é este grupo; transcrição das discussões e 

entrevistas na íntegra; uma breve síntese dos resultados do grupo focal, bem como 

os apêndices pertinentes (briefing da pesquisa e roteiros de entrevista, modelo de 

ofício, registro em vídeo, o controle de participantes), disponível nos apêndices. 

Tendo em vista a amplitude do público “entidades de classe” que compõe 

este grupo focal, mas também outros setores pertinentes aos demais grupos focais 

previstos na Etapa, optou-se aqui focar no tema cultura, abrangendo as entidades 

representativas relacionadas diretamente a este setor. As demais entidades de 

classe representativas do turismo foram ouvidas em conjunto com os demais 

grupos, conforme pertinência ao público-alvo da discussão. 
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Observa-se que a numeração aplicada na identificação dos grupos de 

discussão utilizada no briefing e nos preparativos da pesquisa (Grupos de 1 a 7) foi 

elaborada em função da agenda prevista, e foi revisada para a organização do 

produto, de forma a se adequar ao conteúdo dos relatórios parciais que compõe a 

pesquisa qualitativa. As referências são feitas por discussão, renumeradas de 1 a 7 

na sequência de apresentação dos conteúdos parciais dos grupos. 

 Na maioria das reuniões de discussão houve uma adesão média abaixo 

do esperado. Ao longo do processo, esse fato tornou-se um indicador na própria 

pesquisa, ratificando a grande desarticulação interna e externa do turismo de BH, 

frequentemente citada nas reuniões.  

Em função da incompatibilidade de agenda pessoal, ou casos de atrasos, 

alguns profissionais foram realocados em reuniões de discussão diferentes à dos 

grupos focais aos quais deveriam estar relacionados, conforme detalhado no 

controle de participantes disponível nos apêndices. Como os casos foram bastante 

pontuais, não houve prejuízo à pesquisa e ao seu resultado final. 

Por fim, ressalta-se que este relatório parcial e o relatório de análise 

consolidada não esgotam o assunto sobre as perspectivas e necessidades acerca 

do marketing turístico de Belo Horizonte, uma vez que todo este material é subsídio, 

e foi resgatado e analisado com maior profundidade na etapa de atualização do 

Plano Horizonte, no capítulo de Opinião Interna.  
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1 METODOLOGIA DE PESQUISA APLICADA AO GRUPO FOCAL 
ENTIDADES DE CLASSE E SETOR CULTURAL 

 

 

1.1 Objetivo geral da pesquisa 

 

 

Conhecer a “opinião bem informada” do setor cultural e suas entidades 

relacionadas acerca das percepções e necessidades do marketing turístico da 

cidade, e ouvir as lideranças e os agentes diretos e indiretos no processo de 

planejamento. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Conhecer, na visão destas lideranças e profissionais do setor cultural 

de Belo Horizonte, as oportunidades e ameaças, os pontos fortes e 

fracos de Belo Horizonte no contexto turístico do Brasil; 

 Apreender elementos de identidade que devem ser agregados à 

imagem turística de Belo Horizonte na opinião das lideranças e 

agentes do setor cultural e entidades de classe relacionadas; 

 Conhecer as expectativas do grupo em relação ao futuro do turismo de 

Belo Horizonte; 

 Conhecer as percepções e necessidades sobre os programas, 

projetos e ações de marketing turístico de Belo Horizonte;  

 Testar os competidores de BH; 

 Identificar o posicionamento da marca turística de Belo Horizonte; 

 Aprofundar o conhecimento sobre a opinião do mercado de turismo 

cultural. 
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1.3 Método de pesquisa 

 

 

Pesquisa survey com levantamento de dados qualitativos. 

 

 

1.4 Técnica de pesquisa 

 

 

Grupos de foco. 

 

 

1.5 Universo 

 

 

Agentes de fomento/comercialização do turismo de Belo Horizonte, 

representantes do setor cultural e as entidades de classe relacionadas.  

 

 

1.6 Amostra 

 

 

1 reunião de discussão, aplicada em 28 de agosto de 2013, sendo: 

 DISCUSSÃO 4: Produtores culturais; profissionais/entidades de moda, 

artes, música e/ou design; Fundação Municipal de Cultura. 

 

 

1.7 Amostragem 

 

 

Os entrevistados foram selecionados por conveniência, levando em 

consideração a sua representatividade no contexto do grupo pesquisado. O grupo foi 

organizado por público-alvo, de forma a preservar uma participação máxima de 10 

profissionais por reunião de discussão.  
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1.8 Registros em vídeo e transcrições 

 

 

Para preservar a confidencialidade das opiniões, os registros em vídeo 

foram disponibilizados sem áudio. Também, durante as transcrições, os 

participantes são identificados por “Participante” ou “Convidado”.  
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2 DISCUSSÃO 4: A OPINIÃO DO SETOR CULTURA DE BELO 
HORIZONTE E ENTIDADES RELACIONADAS 

 

 

A reunião de discussão 434 foi realizada em Belo Horizonte no dia 29 de 

agosto de 2013, às 17h. Contou com a participação de 6 profissionais, 

representando as seguintes organizações: Fundação Municipal de Cultura, Nó de 

Rosa Produções, IEPHA MG – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 

de Minas Gerais. 

 

Figura 10 - Registro da reunião de discussão 4 

 

Fonte: Chias Marketing. 

 

 

 

 

 
 

                                            
34

 Refere-se ao antigo Grupo 1: Cultura, conforme consta no brienfing de pesquisa. 
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3 SÍNTESE DO GRUPO FOCAL ENTIDADES DE CLASSE E SETOR 
CULTURAL 

 

 

Abaixo são apresentadas algumas observações sobre a dinâmica do 

grupo bem como a síntese dos principais aspectos ressaltados e/ou recorrentes na 

discussão.  

A participação de dois dos principais produtores de eventos culturais 

desequilibrou o debate, eles fizeram prevalecer suas opiniões e pontos de vista, 

sendo excessivamente críticos na análise dos temas.  

Sobre a situação atual do turismo e a oferta cultural de Belo Horizonte: 

 Dizem que os eventos (culturais) são as principais ofertas turísticas 

para BH hoje; 

 Ressaltam que o próprio belo-horizontino é um “consumidor cultural”, 

mas que a cidade não está preparada para receber, atender e seduzir 

o visitante/turista de eventos; 

 Entendem que a oferta cultural da cidade vem mudando positivamente 

nos últimos 5 anos, pois aumentou o número de equipamentos, os 

eventos de calendário estão melhores e há mais opções, com 

destaque para o carnaval, o arraial de Belô e a Virada Cultural.  

 Porém, sobre esta oferta, avaliam que:  

o Os produtos, atrativos, equipamentos e eventos culturais são 

percebidos como iniciativas isoladas, falta atividades integradas 

aos atrativos físicos, tudo está desconectado e, principalmente, não 

existe informação disponível para o visitante; 

o Faltam espaços qualificados para eventos: o maior teatro continua 

sendo o Palácio das Artes – inaugurado em 1971; o Chevrolet Hall 

é um espaço privado e que impõe barreiras de mercado; o 

Mineirinho está completamente abandonado e sucateado; o 

Expominas tem graves problemas de agenda; as obras do Mineirão 

também têm problemas estruturais – os tuneis construídos para o 

acesso de caminhões com equipamentos são em curva e isso 

inviabiliza a passagem de cargas maiores, etc.; 
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o Não existe nenhum tipo de monitoramento da demanda dos 

eventos (o que na opinião do grupo seria uma atribuição da 

BELOTUR); 

o As áreas turísticas da cidade, em sua maioria, estão deterioradas e 

a gestão pública se mostra incapaz de apresentar soluções efetivas 

e eficazes: no conjunto da Pampulha, citam que a lagoa está 

complemente poluída, o mau cheiro dificulta o passeio ou 

permanência nos atrativos e equipamentos do entorno; que a 

ciclovia construída não é larga o suficiente nem mesmo para uma 

única bicicleta e, portanto é inviável para ultrapassagens ou 

cruzamento; que não existem banheiros públicos; que falta 

sinalização e informação; que não existe integração de acessos 

entre os atrativos e a igrejinha precisa de reforma; que a feira de 

artesanato é um espaço comercial e não tem artesanato mineiro; 

que a cidade é suja e mal cuidada (dizem que falta educação ao 

morador no que se refere ao lixo e ao vandalismo); 

o Há graves problemas de infraestrutura de mobilidade urbana e de 

acesso (estradas ruins e desqualificadas), de infraestrutura turística 

(hotéis sucateados no Centro e tarifas elevadas). 

 

Sobre a gestão pública do turismo: 

 Citam que “a BELOTUR é inoperante!”, “a BELOTUR precisa rever o 

seu agenciador”, “falta credibilidade à BELOTUR”, “a antiga 

EMBRATUR era mais operante que o Ministério do Turismo”;  

 Citam que falta visão de longo prazo, que extrapole as gestões 

públicas municipais (de 4 anos), e articulação ao setor: “falta um plano 

de turismo de longo prazo, a gestão é de, no máximo, 4 anos”, “falta 

entendimento entre os poderes, não existe cooperação entre a SETUR 

MG e os municípios”;  

 Citam a existência de concorrência predatória entre os municípios de 

Minas, incluindo a relação entre BH e o entorno. 
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Sobre os destinos com os quais compara BH e possíveis competidores:  

 Citam: Santiago do Chile, Barcelona (poderia ser porque tem cultura e 

eventos), Porto Alegre e Curitiba; 

 Como diferenciais competitivos de BH em relação a estes destinos 

citam: música (artistas e produtores de BH), teatro, arquitetura, 

localização, meio ambiente, entorno (patrimônios mundiais), espaço 

urbano/ de negócios e eventos, o INHOTIM, o artesanato.  

 

Sobre a Marca:  

 Avaliam positivamente a marca atual, como um desenho moderno e 

representativo da cidade: “representa a nova era”, “os ícones e 

símbolos representam a cidade”, “tem ousadia, modernidade, remete 

ao futuro”, “sintetiza bem os atributos de BH” (reconhecidos como 

sendo: arte, cultura e natureza), “escrita a mão indica proximidade e 

agilidade”, “gostaria que fosse a marca da cidade”; 

 Mas também houve quem avaliasse negativamente, especialmente 

aspectos como a legibilidade e o próprio desenho: “é colorida 

demais!”, “tem leitura difícil/complicada”. 

 

Sugestões de ações:  

 Os participantes não conseguiram chegar à propostas concretas e 

pertinentes no âmbito do marketing, atendo-se à questões de base 

como infraestrutura e educação. “Não adianta promover se não tem 

educação e infraestrutura”.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

A informação qualitativa é essencial para conhecer o público, suas 

opiniões, ideias e atitudes diante do turismo atual e as perspectivas de mudança, o 

que será fundamental para abordar e propor os programas e ações de marketing 

para o turismo de Belo Horizonte. 

A Etapa 2 da elaboração do Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

para Belo Horizonte e Aprimoramento do Plano de Marketing Atual, o Plano 

Horizonte, constituiu na aplicação de pesquisa qualitativa, por meio de grupos de 

discussão (focus groups), visando conhecer a “opinião bem informada” de Belo 

Horizonte e, de maneira complementar, do mercado turístico, acerca das 

percepções e necessidades do marketing do destino. 

Este modelo de pesquisa visando conhecer a opinião interna do setor 

turístico belo-horizontino foi também adotado no Plano Horizonte em 2005, pois é 

fundamental estabelecer durante o processo de planejamento os mecanismos de 

relacionamento entre os setores públicos e privados e entidades envolvidas com o 

fomento e promoção do turismo da cidade, de forma a garantir sua participação ativa 

na elaboração do Plano.  

Além disso, essa perspectiva permite enriquecer o trabalho à medida que 

une perfeitamente a contribuição técnica da equipe consultora, baseada em estudos, 

análises e propostas, com um trabalho organizado, participativo e de busca de 

consenso e compromisso por parte dos agentes locais. No futuro, é disso que 

dependerá uma parte muito importante do êxito do plano e de sua implementação. 

Assim, o segundo Produto do trabalho de Elaboração do Plano de Ações 

Estratégicas e o aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte – 

Plano Horizonte apresentou justamente as percepções e necessidades acerca do 

marketing turístico da cidade, obtidas em reuniões de grupos de foco do setor, tendo 

sido constituído por cinco relatórios parciais, conforme está orientado no Termo de 

Referência. São eles: 

 Relatório do Grupo Focal: Representantes dos Órgãos Públicos e 

Privados; 

 Relatório do Grupo Focal: Entidades de Classe e Setor Cultural; 

 Relatório do Grupo Focal: Gastronomia e Compras; 
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 Relatório do Grupo Focal: Negócios e Eventos; 

 Relatório do Grupo Focal: Instituições de Ensino Superior; 

 Relatório de Análise Consolidada da Pesquisa Qualitativa de Grupos 

Focados. 

 

O processo metodológico orientou-se pela implantação global da 

pesquisa, baseada nos seguintes passos: 

1. Planejamento de Pesquisa, elaboração de briefing e aprovação do 

roteiro de discussão; 

2. Seleção e indicação dos grupos de profissionais por reunião de 

discussão, e validação junto à Belotur; 

3. Aprovação da agenda geral e organização operacional da pesquisa; 

4. Mobilização e confirmação dos participantes por meio de ofício e 

contatos por e-mail e telefone; 

5. Realização das reuniões de discussão, na metodologia de focus 

group; 

6. Transcrição e processamento de dados por reunião;  

7. Consolidação dos relatórios de pesquisa por grupo focal; 

8. Elaboração de relatório consolidado de análise da pesquisa, 

apresentado em separado. 

 

O conteúdo que está sendo apresento na sequência, aborda a 

implantação da pesquisa junto ao Grupo Focal Gastronomia e Compras, 

contemplando o descritivo metodológico da pesquisa, aplicada é este grupo focal; 

transcrição das discussões e entrevistas na íntegra; uma breve síntese dos 

resultados do grupo focal, bem como os apêndices pertinentes (briefing da pesquisa 

e roteiros de entrevista, modelo de ofício, registro em vídeo, o controle de 

participantes), apresentados separado, nos apêndices. 

Visando dar maior consistência ao grupo, optou-se pela extensão do tema 

gastronomia, abrangendo também as representações dos serviços de A&B, bem 

como a inclusão do setor de hotelaria ao grupo que, junto demais setores, 

compreendem os serviços básicos de atendimento ao turismo. 

Observa-se que a numeração aplicada na identificação dos grupos de 

discussão utilizada no briefing e nos preparativos da pesquisa (Grupos de 1 a 7) foi 
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elaborada em função da agenda prevista, e foi revisada para na organização deste 

produto, de forma a se adequar ao conteúdo dos relatórios parciais que compõe o 

Produto 2. As referências são feitas por discussão, renumeradas de 1 a 7 na 

sequência de apresentação nos conteúdos parciais. 

 Na maioria das reuniões de discussão houve uma adesão média abaixo 

do esperado. Ao longo do processo, esse fato tornou-se um indicador da própria 

pesquisa, ratificando a grande desarticulação interna e externa do turismo de BH, 

frequentemente citada nas reuniões.  

Em função da incompatibilidade de agenda ou casos de atrasos, alguns 

profissionais foram realocados em reuniões de discussão diferentes à dos grupos 

focais à que deveriam estar relacionados, conforme detalhado no controle de 

presenças disponível nos apêndices. Como os casos foram bastante pontuais, não 

houve grandes prejuízos à pesquisa e seu resultado final. 

Por fim, ressalta-se que este relatório parcial e o relatório de análise 

consolidada não esgotam o assunto sobre as perspectivas e necessidades acerca 

do marketing turístico de Belo Horizonte, uma vez que todo este material é subsídio, 

e foi resgatado e analisado com maior profundidade na etapa de atualização do 

Plano Horizonte, no capítulo de Opinião Interna.  
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1 METODOLOGIA DE PESQUISA APLICADA AO GRUPO FOCAL 
ENTIDADES DE CLASSE E SETOR CULTURAL 

 

 

1.1 Objetivo geral da pesquisa 

 

 

Conhecer a “opinião bem informada” do setor de Gastronomia / A&B, 

Hotelaria e Compras associada ao turismo, acerca das percepções e necessidades 

do marketing turístico da cidade, e ouvir as lideranças e os agentes no processo de 

planejamento. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Conhecer, na visão destas lideranças e profissionais dos setores 

básicos para o turismo, as oportunidades e ameaças, os pontos fortes 

e fracos de Belo Horizonte no contexto turístico do Brasil; 

 Apreender elementos de identidade que devem ser agregados à 

imagem turística de Belo Horizonte na opinião das lideranças e 

agentes do setor de serviços de hotelaria, A&B e Compras, e suas 

entidades de classe relacionadas; 

 Conhecer as expectativas do grupo em relação ao futuro do turismo de 

Belo Horizonte; 

 Conhecer as percepções e necessidades sobre os programas, 

projetos e ações de marketing turístico de Belo Horizonte;  

 Testar os competidores de BH; 

 Identificar o posicionamento da marca turística de Belo Horizonte; 

 Aprofundar o conhecimento sobre a opinião do mercado atual de Belo 

Horizonte, tanto sobre a demanda de lazer como de negócios e 

eventos. 
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1.3 Método de pesquisa 

 

 

Pesquisa survey com levantamento de dados qualitativos. 

 

 

1.4 Técnica de pesquisa 

 

 

Grupos de foco. 

 

 

1.5 Universo 

 

 

Agentes de fomento/comercialização do turismo de Belo Horizonte, 

representantes dos setores básicos para o turismo: hotelaria, Gastronomia/A&B, 

Compras. 

 

 

1.6 Amostra 

 

 

1 reunião de discussão, aplicada em 28 de agosto de 2013, sendo: 

 DISCUSSÃO 5: Empresários e entidades de classe relacionadas aos 

setores de Gastronomia/A&B, Hotelaria e Compras associada ao 

turismo. 

 

 

1.7 Amostragem 

 

 

Os entrevistados foram selecionados por conveniência, levando em 

consideração a sua representatividade no contexto do grupo pesquisado. O grupo foi 



 

 319 

 

organizado por público-alvo, de forma a preservar uma participação máxima de 10 

profissionais por reunião de discussão.  

 

 

1.8 Registros em vídeo e transcrições 

 

 

Para preservar a confidencialidade das opiniões, os registros em vídeo 

foram disponibilizados sem áudio. Também, durante as transcrições, os 

participantes são identificados por “Participante” ou “Convidado”.  
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2 DISCUSSÃO 5: A OPINIÃO DO SETOR DE GASTRONOMIA, A&B, 
COMPRAS E HOTELARIA 

 

 

A reunião de discussão 535 foi realizada em Belo Horizonte no dia 28 de 

agosto de 2013, às 14h. Contou com a participação de 5 profissionais, 

representando as seguintes organizações: Actuall Hotéis, ABIH MG – Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis / Seção Minas Gerais, SINDIBEBIDAS – Sindicato 

das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral no Estado de Minas Gerais, Comida 

di Buteco Produção Gastronômica, SESC MG - Serviço Social do Comércio de 

Minas Gerais. Não houve participação de profissionais do tema compras, o qual foi 

posteriormente retomado no Grupo Focal de Negócios e Eventos.  

 

Figura 11 - Registro da reunião de discussão 5 

 

Fonte: Chias Marketing. 

 

 

                                            
35

 Refere-se ao antigo Grupo 2: Hotelaria, Restaurantes e Compras, conforme consta no briefing de 
pesquisa. 
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3 SÍNTESE DO GRUPO FOCAL: GASTRONOMIA E COMPRAS 
 

 

Abaixo são apresentadas algumas observações sobre a dinâmica do 

grupo bem como a síntese dos principais aspectos ressaltados e/ou recorrentes na 

discussão.  

Apesar da relevância do grupo por representar serviços básicos do 

turismo, a discussão se mostrou bastante inconsistente, relativamente fraca.  Por 

outro lado, revelou a completa desarticulação e falta de lideranças representativas 

do setor.  

Sobre o mercado atual de turismo:  

 Veem que o momento é de oportunidades, mas que estas 

oportunidades não estão sendo transformadas em negócios;  

 Citam como dificuldades para comercialização: as restrições aos 

negócios de atores locais impostas pela FIFA (especificamente para a 

Copa, e avaliam que a Copa das Confederações, por exemplo, deixou 

a hotelaria decepcionada); que o governo deveria facilitar os vistos 

(para o mercado internacional); que os novos empreendimentos de 

hotelaria vão impactar a concorrência e hoje não existem iniciativas 

para ampliar a infraestrutura e a oferta turística disponível nos 

mercados; citam a falta de disponibilidade de acentos e voos;  

 Ressaltam que, embora a infraestrutura hoteleira atual não seja 

suficiente em quantidade e qualidade, o setor privado já está 

investindo em melhorias;  

 Citam o crescimento da classe média como fator positivo para o 

aumento da demanda turística em BH;  

 No caso específico do SESC, seu representante aponta que os 

grandes eventos não tem gerado impacto;  

 Citam que falta espaço para eventos em Belo Horizonte. Exemplificam 

que o “Comida di Buteco”, hoje, não tem local em que possa ser 

realizado o evento de encerramento. Contrapõem com o sucesso do 

produto: o evento atualmente já é realizado sistema de franquia em 16 

cidades; 
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 Dizem que é preciso fortalecer a produção associada (cachaça, queijo, 

etc.). Citam o exemplo da Copa de 86 que transformou a tequila em 

uma bebida mundial, mas identificam que falta visão à Belotur, ao 

governo do Estado e ao COMTUR – Conselho Municipal de Turismo.  

 Também apontam que falta profissionalismo ao trade; 

 Sobre a gestão do turismo, apontam que faltam articulação e liderança 

em BH (“o turismo de BH está uma seleção sem técnico”). Quem 

deveria ser essa liderança? Citam Belotur, BHC&VB – Belo Horizonte 

Convention & Visitors Bureau;  

 Pontos fracos de BH, dizem ser: mobilidade urbana, infraestrutura de 

transporte, capacitação, “não tem atrativos turísticos”, segurança 

pública; 

 Como dificuldades que a cidade vai enfrentar até a Copa, citam: os 

protestos, a deficiência de sinalização, o desafio de melhoraria dos 

atrativos, a limpeza, divulgação eficaz. 

 

Sobre os destinos competidores e compráveis à Belo Horizonte: 

 Destinos com os que comparam: São Paulo (cidade de negócios), 

Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba, Houston. 

 

Sobre o posicionamento de Belo Horizonte: 

 Citam que não existe uma identidade para BH; 

 A imagem atual, na visão do setor, é pautada de elementos como: à 

noite, gastronomia, feira hippie, moda, compras (voltada ao público 

regional); 

 Também relacionam a negócios (vinculam as grandes empresas 

situadas em BH e na região, entendem a cidade como centro 

econômico dinâmico); 

 A imagem de Minas Gerais é vinculada sempre às cidades históricas, 

sendo que Ouro Preto é a principal representação. 
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Sobre a oferta turística de BH: 

 Citam como produtos/atrativos de BH: Circuito da Praça da Liberdade, 

Feira Hippie, Mineirão, Museus, Parques, o INHOTIM, a Vale Verde, o 

mercados Central; 

 Entendem que BH tem atrativos para atrair turistas no segmento de 

turismo cultural;  

 Mas citam a necessidade de promover a extensão da visita do turista - 

“BH mais um dia”; 

 Citam que faltam espaços para eventos culturais;  

 Avaliam a oferta cultural como mediana, justificando-se pela falta de 

equipamentos em qualidade e quantidade, o que não gera demanda 

turística, apenas atende à população local (“a oferta atual tem público, 

mas é a cidade que consome isso”); 

 Sobre o preço de BH, dizem que: o preço é alto, mas não enxergam 

este como um fator impeditivo para ampliar a demanda; BH está cara 

e a oferta não é compatível. Especialmente no contexto da 

gastronomia, dizem que “não vale o que cobra”; 

 Citam a influência da legislação “contra” as atividades do setor 

(ilustram por meio da lei da publicidade, da lei do silêncio, da proibição 

das mesas na calçada); 

 Sobre a importância do entorno para BH entendem que há grande 

dependência de BH sobre seu entorno (dizem que “o que vende é 

isso!”; a importância de BH para o entorno pauta-se de que BH é o 

portão de entrada).  E citam os problemas do entorno como o caso da 

Serra do Cipó, “que está abandonada”, o que pode afetar 

negativamente o turismo em BH; 

 Qual o setor em BH que está mais preparado: identificam a hotelaria 

(mas citam que os serviços “ainda são complicados”).  

 

Sobre a marca: 

 Durante a avaliação, automaticamente reagem relacionando a Marca 

aos problemas dos ícones que ilustra: “a igrejinha é feia”; “a lagoa é 

suja”; 
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 Dizem que a marca representa apenas um ícone da cidade, sendo, 

portanto parcial; 

 E que a marca retrata BH para os moradores, mas não para o publico 

externo.   

 

Ações sugeridas à Belotur:  

 Campanhas de valorização dos produtos típicos; 

 Ampliação e melhoria dos locais/espaços de eventos; 

 Incentivos de lei para o setor; 

 Aplicativos em celular; 

 Melhoria da mobilidade;  

 Informação turística nos mercados e em Minas Gerais, já que BH é o 

portão de entrada para o Estado. Sobre o tema apontam que falta 

material, que a busca no site é “difícil”, e que as informações estão 

defasadas. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A informação qualitativa é essencial para conhecer o público, suas 

opiniões, ideias e atitudes diante do turismo atual e suas perspectivas de mudança, 

o que será fundamental para propor e abordar os programas e ações de marketing 

para o turismo de Belo Horizonte. 

A Etapa 2 da elaboração do Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

para Belo Horizonte e Aprimoramento do Plano de Marketing Atual, o Plano 

Horizonte, constituiu na aplicação de pesquisa qualitativa, por meio de grupos de 

discussão (focus groups), visando conhecer a “opinião bem informada” de Belo 

Horizonte e, de maneira complementar, do mercado turístico, acerca das 

percepções e necessidades do marketing do destino. 

Este modelo de pesquisa visando conhecer a opinião interna do setor 

turístico belo-horizontino foi também adotado no Plano Horizonte em 2005, pois é 

fundamental estabelecer no planejamento mecanismos de relacionamento entre os 

setores públicos e privados e entidades envolvidas com o fomento e promoção do 

turismo da cidade, de forma a garantir sua participação ativa no processo.  

Além disso, essa perspectiva permite enriquecer o trabalho à medida que 

une perfeitamente a contribuição técnica da equipe consultora, baseada em estudos, 

análises e propostas, com um trabalho organizado, participativo e de busca de 

consenso e compromisso por parte dos agentes locais. No futuro, é disso que 

dependerá uma parte muito importante do êxito do plano e de sua implementação. 

Assim, o segundo Produto do trabalho de Elaboração de Plano de Ações 

Estratégicas e o aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte – 

Plano Horizonte apresentou as percepções e necessidades acerca do marketing 

turístico da cidade obtidas em reuniões de grupos com o setor, tendo sido 

constituído por cinco relatórios parciais, conforme está orientado no Termo de 

Referência. São eles: 

 Relatório do Grupo Focal: Representantes dos Órgãos Públicos e 

Privados; 

 Relatório do Grupo Focal: Entidades de Classe e Setor Cultural; 

 Relatório do Grupo Focal: Gastronomia e Compras; 

 Relatório do Grupo Focal: Negócios e Eventos; 
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 Relatório do Grupo Focal: Instituições de Ensino Superior; 

 Relatório de Análise Consolidada da Pesquisa Qualitativa de Grupos 

Focados. 

 

O processo metodológico orientou-se na implantação global da pesquisa, 

baseando-se nos seguintes passos: 

1. Planejamento de Pesquisa, elaboração de briefing e aprovação do 

roteiro de discussão; 

2. Seleção e indicação dos grupos de profissionais por reunião de 

discussão, e validação junto à Comissão de Acompanhamento na 

Belotur; 

3. Aprovação da agenda geral e organização operacional da pesquisa; 

4. Mobilização e confirmação dos participantes por meio de ofício e 

contatos por e-mail e telefone; 

5. Realização das reuniões de discussão, na metodologia de focus 

group; 

6. Transcrição e processamento de dados por reunião;  

7. Consolidação dos relatórios de pesquisa por grupo focal; 

8. Elaboração de relatório consolidado de análise da pesquisa, 

apresentado separado. 

 

O conteúdo que está sendo apresentado na sequência aborda a 

implantação da pesquisa junto ao Grupo Focal Negócios e Eventos, 

contemplando o descritivo metodológico da pesquisa, aplicada é este grupo focal; 

transcrição das discussões e entrevistas na íntegra; uma breve síntese dos 

resultados do grupo focal, bem como os apêndices pertinentes (briefing da pesquisa 

e roteiros de entrevista, modelo de ofício, registro em vídeo, e controle de 

participantes). 

Observa-se que a numeração aplicada na identificação dos grupos de 

discussão utilizada no briefing e nos preparativos da pesquisa (Grupos de 1 a 7) foi 

elaborada em função da agenda prevista, e foi revisada para a organização do 

Produto 2, de forma a ser adequado ao conteúdo dos relatórios parciais que 

compunham a etapa. As referências são feitas por cada discussão, renumeradas de 

1 a 7 na sequência de apresentação nos conteúdos parciais. 
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 A adesão, na maioria das reuniões de discussão, foi abaixo do esperado. 

Ao longo do processo de elaboração deste trabalho, esse fato vem tornando-se um 

indicador da própria pesquisa, ratificando a grande desarticulação interna e externa 

do turismo de BH, frequentemente citada nas reuniões.  

Em alguns casos, buscou-se a complementação do grupo de foco por 

meio da aplicação de entrevistas em profundidade, a fim de dar maior relevância à 

opinião representativa do setor de interesse da pesquisa. Em função da 

incompatibilidade de agenda ou casos de atrasos, alguns profissionais foram 

realocados em reuniões de discussão diferentes à dos grupos focais à que deveriam 

estar relacionados, conforme consta no controle de participações disponível nos 

apêndices. Como os casos foram pontuais, não houve prejuízo ao resultado final da 

pesquisa. 

Por fim, ressalta-se que este relatório parcial e o relatório de análise 

consolidada não esgotam o assunto sobre as perspectivas e necessidades acerca 

do marketing turístico de Belo Horizonte, uma vez que todo este material é subsídio, 

e foi resgatado e analisado com maior profundidade na etapa de atualização do 

Plano Horizonte, no capítulo de Opinião Interna.  
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1 METODOLOGIA DE PESQUISA APLICADA AO GRUPO FOCAL 
NEGÓCIOS E EVENTOS 

 

 

1.1 Objetivo geral da pesquisa 

 

 

Conhecer a “opinião bem informada” do setor de negócios e eventos de 

Belo Horizonte, acerca das percepções e necessidades do marketing turístico da 

cidade, e ouvir as lideranças e os agentes no processo de planejamento. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Conhecer, na visão destas lideranças e profissionais do segmento, as 

oportunidades e ameaças, os pontos fortes e fracos de Belo Horizonte 

no contexto turístico do Brasil; 

 Apreender elementos de identidade que devem ser agregados à 

imagem turística de Belo Horizonte na opinião das lideranças e 

agentes do segmento de turismo de negócios e do turismo de eventos; 

 Conhecer as expectativas do grupo em relação ao futuro do turismo de 

Belo Horizonte; 

 Conhecer as percepções e necessidades sobre os programas, 

projetos e ações de marketing turístico de Belo Horizonte;  

 Testar os competidores de BH; 

 Identificar o posicionamento da marca turística de Belo Horizonte; 

 Aprofundar o conhecimento sobre a opinião do mercado atual de Belo 

Horizonte, especialmente sobre a demanda de turismo de negócios e 

de eventos. 
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1.3 Método de pesquisa 

 

 

Pesquisa survey com levantamento de dados qualitativos. 

 

 

1.4 Técnica de pesquisa 

 

 

Grupos de foco. 

 

 

1.5 Universo 

 

 

Agentes diretos e indiretos de fomento/comercialização do turismo de 

negócios e do turismo de eventos de Belo Horizonte. 

 

 

1.6 Amostra 

 

 

1 reunião de discussão, aplicada em 28 de agosto de 2013, sendo: 

 DISCUSSÃO 6: Empresários e entidades ligados ao setor de eventos 

e à Indústria e Comércio (fomentadores do turismo de negócios). 

 

 

1.7 Amostragem 

 

 

Os entrevistados foram selecionados por conveniência, levando em 

consideração a sua representatividade no contexto do grupo pesquisado. O grupo foi 

organizado por público-alvo, de forma a preservar uma participação máxima de 10 

profissionais por reunião de discussão.  
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1.8 Registros em vídeo e transcrições 

 

 

Para preservar a confidencialidade das opiniões, os registros em vídeo 

foram disponibilizados sem áudio. Também, durante as transcrições, os 

participantes são identificados por “Participante” ou “Convidado”.  
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2 DISCUSSÃO 6: A OPINIÃO DO SETOR DE NEGÓCIOS E EVENTOS 
 

 

A reunião de discussão 636 foi realizada em Belo Horizonte no dia 28 de 

agosto de 2013, às 17h. Contou com a participação de 5 profissionais, 

representando as seguintes organizações: BHC&VB – Belo Horizonte Convention & 

Visitors Bureau, PROMINAS – Companhia Mineira de Promoção, Instituto Estrada 

Real e FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, SINDPROM 

– Sindicato de Empresas de Promoção, AMOTE – Associação Mineira de 

Ecoturismo37. 

 

Figura 12 - Registro da reunião de discussão 6 

 

Fonte: Chias Marketing. 

 

  

                                            
36

 Refere-se ao antigo Grupo 3: Setor Negócios e Eventos, conforme consta no briefing de pesquisa. 
37

 Realocado do Grupo 5 (Receptivo). 
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3 SÍNTESE DO GRUPO FOCAL NEGÓCIOS E EVENTOS 
 

 

Abaixo são apresentadas algumas observações sobre a dinâmica do grupo 

bem como a síntese dos principais aspectos ressaltados ou recorrentes na discussão.  

No geral, o representante da FIEMG/Instituto Estrada Real, que é uma 

pessoa extremamente bem articulada, liderou o debate e, de certa forma, impôs sua 

visão; fez muitos elogios ao trabalho que vem sendo realizado pela Belotur, 

destacando a rede de turismo de eventos e negócios (que a Belotur atualmente 

lidera e articula). O contraponto crítico foi um empresário de receptivo, especializado 

em ecoturismo e turismo pedagógico, que disse que as empresas do setor estão 

fechando por falta de demanda, que faltam guias na cidade. 

Sobre a situação atual do turismo e Copa: 

 Ressaltam que os grandes eventos se mostram momentos 

conturbados para o setor em função de fatores como: tarifas elevadas 

do setor hoteleiro; baixa procura na Copa das Confederações (em que 

citam que 38% do publico ficou em casa de família e amigos e houve o 

aumento de 5 vezes o valor das tarifas); a mentalidade dos 

empresários em relação à capacitação; falta a liderança do setor 

empresarial; os serviços são ruins (entendem que a oportunidade é 

excelente, mas a ameaça é grande);  

 Reforçam que há falta conscientização do empresariado (“pouco 

caso”, “indiferença”, “falta de consciente”). O empresário quer 

aproveitar, mas não quer fazer do turismo um negócio;  

 Entendem que a Copa é momento para qualificar e melhorar os 

serviços e depois estender para a prática, mas a expectativa e a 

avaliação do que ocorre de fato, são ruins;  

 Também citaram o efeito negativo das manifestações, especialmente 

na Copa das Confederações; 

 Identificam que, sobre o que se faz para a Copa, “é tudo provisório”: as 

soluções são temporárias, improvisadas, não tem estratégia de 

planejamento de longo prazo para fazer deste momento um “trampolim”;  

 Como pontos fracos do setor em geral para este momento, citam: o 

despreparo em línguas; a falta de articulação do setor; a visão de curto 
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prazo; a informalidade do setor (em que empresas informais 

competem com as empresas organizadas, especialmente no caso do 

receptivo de turismo); e a baixa autoestima do mineiro; 

 Ilustram: “O que emperra é a cultura do mineiro, ele está muito 

preocupado com o quanto o outro vai ganhar, o imediatismo é pior que 

a falta de articulação”;  

 “Algum outro município brasileiro está mais avançado?”. Dizem que 

“Bahia treinou e aproveitou muito bem!”. Ressaltaram que em 

Salvador e São Paulo, a mentalidade é diferente, identificando que a 

“mineiridade” (a cultura de minas) é um debilitante para que o setor 

avance na cidade. Essa “mineiridade” é entendida como a autoestima 

do mineiro, que entendem ser muito baixa; 

 O Convention & Visitors Bureau diz que tem participado de várias câmaras 

sobre o tema, sua perspectiva de atuação é mais de longo prazo.  

 

Sobre a oferta turística de Belo Horizonte: 

 Não conseguem definir ao certo qual seria a oferta da cidade. Dizem 

que “BH tem tudo”; “Belo Horizonte é mais agradável de viver”; 

 Citam temas e circuitos em BH e entorno (arquitetura, botânica, moda, 

cerveja, barzinhos, Niemeyer, parques, cachaça, etc.). Citam que a 

Belotur está fazendo um trabalho notável sobre a organização da 

oferta em roteiros e circuitos; 

 Sobre a qualidade da oferta, dizem que é boa e variada, mas que a 

qualidade dos serviços é inadequada. E principalmente, apontam que 

falta informação. (Cita-se a experiência do motorista de táxi em Dublin, 

os taxistas em BH ignoram a cidade);  

 Apontam que há déficit de profissionais para atender a demanda atual: 

“Não temos profissionais” (faltam guias);  

 Sobre os preços, dizem que Belo Horizonte é caro. Principalmente a 

tarifa da hotelaria. Citam que BH é a 4ª cidade mais cara. “Não é a 

mais cara em comparação à Rio de São Paulo, por exemplo, mas a 

qualidade é ruim!”. Citam a distância do aeroporto como fator de 
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encarecimento da estadia. Quando questionados se BH vale o que 

cobra, dizem que não (“Ainda é caro”).  

 

Comparação com outros destinos: 

 Comparam BH com: Lisboa, Curitiba, Recife; 

 Sobre as vantagens e desvantagens competitivas de BH dizem que: 

“Belo Horizonte é mal trabalhada”; mas tem posição privilegiada, 

central no Brasil, em um raio de 1000 km tem acesso a 6 cidades 

sedes da Copa, sendo equidistante de tudo;  

 Citam como fatores diferenciais de BH: a hospitalidade do mineiro; 

aspectos naturais como clima, topografia; segurança; a gastronomia 

(BH e MG no geral já se posicionam bem como um centro 

gastronômico, ilustram por meio do Madrid Fusion). Também 

ressaltam como diferenciais o Circuito Cultural da Praça da Liberdade 

e o entorno da cidade (“num raio de 100 km tem os patrimônios 

mundiais”). E, por fim, os eventos / a programação cultural de BH. 

 

Sobre a importância de BH para o entorno:  

 Entendem que BH é a base para as visitas ao entorno: a infraestrutura 

de hotelaria, “bate-volta” para as atrações do entorno;  

 Ainda apontam o potencial de city tour noturno que não é aproveitado; 

city tour diário com Sabará e circuito gastronômico. A dificuldade está 

no funcionamento dos atrativos: os atrativos não abrem à noite. 

 

Sobre a organização do setor turístico, apontam como pontos fracos: 

 Falta de políticas duradouras;  

 Fala qualificação;  

 Falta sensibilização/educação; 

 “Somos muitos amadores, ninguém assume a responsabilidade e a 

liderança”; 

 “Não vejo organização do setor”, “Não tem visão de longo prazo”;  

 Como facilidade para comercialização citam o mercado potencial que 

existe: “Tem mais turistas de negócio do que teremos na Copa das 
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Confederações ou na Copa do mundo, no dia a dia tem mais mercado 

para ser captado”; 

 Sobre as dificuldades para comercialização, dizem que é a falta de 

diferenciação de BH para despontar no mercado. O que fazer? 

Apostam em: um bom plano de marketing e em conscientização; 

 Citam que as iniciativas são isoladas, faltam conexão e articulação 

entre os setores. Citam a experiência do projeto da Rede de Turismo 

de Negócios e Eventos como exemplo da dificuldade do setor em se 

trabalhar de forma articulada. 

 

Sobre a Marca, apontam: 

 “Muito boa”;  

 “Representa bem”; 

 Os principais atributos notados são: arquitetura, montanhas, 

Pampulha, vermelho da “mineiridade”; 

 “Eu não gosto, já está na 3ª versão e continua fraca. Acho abstrata 

demais!”; 

 “Tem tantos elementos que se perdem, é muito colorida, é infantil”; 

 “Definir uma logomarca para uma região é sempre muito difícil, mas 

me identifico”; 

 “Eu não gosto da igrejinha, tenho vergonha do abandono”.  

 

Sugestão de ações:  

 Sensibilização do belo-horizontino (para valorizar mais a cidade, 

“reavivar no belo-horizontino o sentimento de pertencimento”);  

 Publicidade de destinos na TV, promoção mais agressiva; 

 “Belo Horizonte para os belo-horizontinos” (citam programa na escola); 

 Articulação / trabalho integrado: trabalhar todos juntos, deixar o 

“achismo” de lado, “que a BELOTUR já está fazendo”; 

 Sensibilização do trade: “vender mais a ideia de que as pessoas 

precisam se capacitar” (especialmente citam atendimento e idiomas, e 

reforçam que não é só nos serviços operacionais, mas também os 

empresários precisam de capacitação). 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A informação qualitativa é essencial para conhecer o público, suas 

opiniões, ideias e atitudes diante do turismo atual e suas perspectivas de mudança, 

o que será fundamental para propor e abordar os programas e ações de marketing 

para o turismo de Belo Horizonte. 

A Etapa 2 da elaboração do Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

para Belo Horizonte e Aprimoramento do Plano de Marketing Atual, o Plano 

Horizonte, constituiu na aplicação de pesquisa qualitativa, por meio de grupos de 

discussão (focus groups), visando conhecer a “opinião bem informada” de Belo 

Horizonte e, de maneira complementar, do mercado turístico, acerca das 

percepções e necessidades do marketing do destino. 

Este modelo de pesquisa, que visa conhecer a opinião interna do setor 

turístico belo-horizontino foi também adotado no Plano Horizonte em 2005, pois é 

fundamental estabelecer no planejamento mecanismos de relacionamento entre os 

setores públicos e privados e entidades envolvidas com o fomento e promoção do 

turismo da cidade, de forma a garantir sua participação no processo.  

Além disso, essa perspectiva permite enriquecer o trabalho à medida que 

une perfeitamente a contribuição técnica da equipe consultora, baseada em estudos, 

análises e propostas, a um trabalho organizado, participativo e de busca de 

consenso e compromisso por parte dos agentes locais. No futuro, é disso que 

dependerá uma parte muito importante do êxito do plano e de sua implementação. 

Assim, o segundo Produto do trabalho de Elaboração de Plano de Ações 

Estratégicas e o aprimoramento do Plano de Marketing atual de Belo Horizonte – 

Plano Horizonte apresentou as percepções e necessidades acerca do marketing 

turístico da cidade, que foram obtidas em reuniões de grupos com o setor, tendo 

sido constituído por cinco relatórios parciais, conforme está orientado no Termo de 

Referência. São eles: 

 Relatório do Grupo Focal: Representantes dos Órgãos Públicos e 

Privados; 

 Relatório do Grupo Focal: Entidades de Classe e Setor Cultural; 

 Relatório do Grupo Focal: de Gastronomia e Compras; 

 Relatório do Grupo Focal: de Negócios e Eventos; 
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 Relatório do Grupo Focal: Instituições de Ensino Superior; 

 Relatório de Análise Consolidada da Pesquisa Qualitativa de Grupos 

Focados. 

 

O processo metodológico seguiu os passos de implantação global da 

pesquisa, baseando-se nos seguintes passos: 

1. Planejamento de Pesquisa, elaboração de briefing e aprovação do 

roteiro de discussão; 

2. Seleção e indicação dos grupos de profissionais por reunião de 

discussão, e validação junto à Comissão de Acompanhamento na 

Belotur; 

3. Aprovação da agenda geral e organização operacional da pesquisa; 

4. Convites, mobilização e confirmação dos participantes, o que se deu 

por meio de ofício e contatos por e-mail e telefone; 

5. Realização das reuniões de discussão, na metodologia de focus 

groups; 

6. Transcrição e processamento de dados por reunião;  

7. Consolidação dos relatórios de pesquisa por grupo focal; 

8. Elaboração de relatório consolidado de análise da pesquisa, 

apresentado em volume separado. 

 

O conteúdo que está sendo apresentado na sequência aborda a 

implantação da pesquisa junto ao Grupo Focal Instituições de Ensino 

Superior, contemplando o descritivo metodológico da pesquisa aplicado a este 

grupo focal; transcrição das discussões e entrevistas na íntegra; uma breve síntese 

dos resultados do grupo focal, bem como os apêndices pertinentes (briefing da 

pesquisa e roteiros de entrevista, modelo de ofício, registro em vídeo, o controle de 

participantes). 

Para compor o grupo, também foram convidadas entidades relacionadas 

à capacitação profissional como SEBRAE e entidades de classe ligadas à academia. 

O interesse da discussão permeava sobre a formação e capacitação nas atividades 

do turismo, a contribuição da Academia ao setor, e no segmento específico de 

turismo de intercâmbio, dado a importância de algumas instituições de ensino da 

cidade no contexto nacional. 
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Observa-se que a numeração aplicada na identificação dos grupos de 

discussão utilizada no briefing e nos preparativos da pesquisa (Grupos de 1 a 7) foi 

elaborada em função da agenda prevista, e foi revisada para na organização do 

Produto 2, de forma a se adequar ao conteúdo dos relatórios parciais o compõem. 

As referências nestes relatórios são feitas por cada discussão, renumeradas de 1 a 

7 na sequência de apresentação nos conteúdos parciais. 

 A adesão, na maioria das reuniões de discussão, foi abaixo do esperado. 

Ao longo do processo de elaboração deste trabalho, esse fato vem tornando-se um 

indicador da própria pesquisa, ratificando a grande desarticulação interna e externa 

do turismo de BH, que é frequentemente citada nas reuniões.  

Em alguns casos, buscou-se a complementação do grupo de foco por 

meio da aplicação de entrevistas em profundidade, a fim de dar maior relevância à 

opinião representativa do setor de interesse da pesquisa. Em função da 

incompatibilidade de agenda ou casos de atrasos, alguns profissionais foram 

realocados em reuniões de discussão diferentes à dos grupos focais para os quais 

haviam sido convidados e confirmaram sua participação, conforme detalhado no 

controle de participações disponível nos apêndices. Como os casos foram pontuais, 

não houve prejuízo ao resultado final da pesquisa. 

Por fim, ressalta-se que este relatório parcial e o relatório de análise 

consolidada não esgotam o assunto sobre as perspectivas e necessidades acerca 

do marketing turístico de Belo Horizonte, uma vez que todo este material é subsídio, 

e foi resgatado e analisado com maior profundidade na etapa de atualização do 

Plano Horizonte, no capítulo de Opinião Interna.  
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1 METODOLOGIA DE PESQUISA APLICADA AO GRUPO FOCAL 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

 

1.1 Objetivo geral da pesquisa 

 

 

Conhecer a “opinião bem informada” da academia e do setor de formação 

e capacitação profissional para o turismo de Belo Horizonte, acerca das percepções 

e necessidades do marketing turístico da cidade, e ouvir as lideranças e os agentes 

no processo de planejamento. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Conhecer, na visão destas lideranças e profissionais do setor, as 

oportunidades e ameaças, os pontos fortes e fracos de Belo Horizonte 

no contexto turístico do Brasil; 

 Apreender elementos de identidade que devem ser agregados à 

imagem turística de Belo Horizonte na opinião das lideranças e 

agentes das instituições de ensino e de capacitação profissional; 

 Conhecer as expectativas do grupo em relação ao futuro do turismo de 

Belo Horizonte; 

 Conhecer as percepções e necessidades sobre os programas, 

projetos e ações de marketing turístico de Belo Horizonte;  

 Testar os competidores de BH; 

 Identificar o posicionamento da marca turística de Belo Horizonte; 

 Aprofundar o conhecimento sobre a opinião do mercado atual de Belo 

Horizonte, especialmente sobre a demanda de turismo de intercambio. 
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1.3 Método de pesquisa 

 

 

Pesquisa survey com levantamento qualitativo de dados. 

 

 

1.4 Técnica de pesquisa 

 

 

Grupos de foco. 

 

 

1.5 Universo 

 

 

Agentes diretos e indiretos de fomento/comercialização do turismo de 

Belo Horizonte ligados à academia (ensino superior) e à formação e/ou capacitação 

profissional para atividade. 

 

 

1.6 Amostra 

 

 

1 reunião de discussão, aplicada em 29 de agosto de 2013, sendo: 

 DISCUSSÃO 7: Instituições de ensino superior, entidades 

representativas da academia, de capacitação e de formação 

profissional para o turismo. 

 

 

1.7 Amostragem 

 

 

Os entrevistados foram selecionados por conveniência, levando em 

consideração a sua representatividade no contexto do grupo pesquisado. O grupo foi 
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organizado por público-alvo, de forma a preservar uma participação máxima de 10 

profissionais por reunião de discussão.  

 

 

1.8 Registros em vídeo e transcrições 

 

 

Para preservar a confidencialidade das opiniões, os registros em vídeo 

foram disponibilizados sem áudio. Também, durante as transcrições, os 

participantes são identificados por “Participante” ou “Convidado”.  
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2 DISCUSSÃO 7: A OPINIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E 
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

A reunião de discussão 738 foi realizada em Belo Horizonte no dia 29 de 

agosto de 2013, às 14h. Contou com a participação de 4 profissionais, 

representando as seguintes organizações: Estácio de Sá, UNIBH -, CEFET – MG, 

SEBRAE MG. 

 

Figura 13 - Registro da reunião de discussão 7 

 

Fonte: Chias Marketing. 

 

 

 

                                            
38

 Refere-se ao antigo Grupo 4: Academia, conforme consta no brienfing de pesquisa. 
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3 SÍNTESE DO GRUPO FOCAL INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR 

 

 

Abaixo são apresentadas algumas observações sobre a dinâmica do 

grupo bem como a síntese dos principais aspectos ressaltados e/ou recorrentes na 

discussão.  

A discussão foi bastante inócua, mas evidenciou a baixa percepção em 

relação à oferta turística do destino e certo descolamento desse grupo em relação à 

realidade do setor. Apenas uma participante, que é de outro Estado, demonstrou 

conhecimento e visão crítica sobre os diferenciais e problemas do turismo na cidade. 

 Sobre a situação do mercado de turismo no Brasil e em Belo Horizonte:  

 Citam a perspectiva de crescimento, há expectativa em torno dos 

eventos, enxergam que o cenário é muito positivo. A economia e o 

mercado do setor vivem um momento favorável, o mercado está 

fortalecido, mas a rentabilidade/remuneração no setor é baixa; 

 Citam que a informalidade é grande no setor de turismo, que falta 

profissionalização e que estrutura não é adequada para possibilitar o 

melhor aproveitamento destas oportunidades. E que o preço é alto 

demais (em geral); 

 Sobre a situação específica de BH citam que o principal entrave é a 

falta de espaços para eventos em Belo Horizonte. Neste sentido, 

entendem que o destino está perdendo competitividade para outros 

destinos; 

 O SEBRAE ressalta a informalidade e a falta de estrutura do setor, 

mas diz que, como as empresas estão “ganhando dinheiro”, não se 

preocupam em resolver esta situação. Citam que a adesão dos 

profissionais aos cursos de capacitação é baixa, refletindo esta 

questão; 

 Sobre a Copa do Mundo, dizem que o evento não despertou o 

empresariado de BH para capacitação; 

 Sobre como a Copa tem impactado a oferta na cidade? Citam a 

expansão da oferta hoteleira (que era deficitária). Entendem que a 

expansão é natural, consequência do momento;  
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 Criticam o receptivo, que é “fraco e pouco”. Dizem que as empresas 

mais antigas funcionam bem, mas que as novas empresas “nem 

conhecem” os demais empreendedores do setor;  

 Sobre o preço: Entendem que Belo Horizonte é um produto caro e tem 

qualidade ruim no turismo. Os serviços são avaliados em comparação 

a São Paulo e Rio de Janeiro e, neste espectro, concordam que Belo 

Horizonte ainda tem menor valor.  

 

Sobre a qualidade da oferta turística de BH: 

 Avaliando a qualidade e a quantidade da oferta turística, dizem que 

vem melhorando nos últimos anos, mas que ainda é mal aproveitada.  

 Apontam que os atrativos da cidade são dispersos e a cidade não 

“facilita a percepção” pelo turista (por meio de sinalização 

interpretativa, por exemplo, ilustrado pelo caso da Rua do Amendoim). 

Para o grupo, a mobilidade é o principal dificultador;  

 A falta de transporte público dificulta a circulação (sendo que dizem 

que o transporte público não é valorizado pelo belo-horizontino);  

 Citam que também falta apropriar-se dos espaços da cidade para 

realização de eventos culturais, tendo em vista que os grandes 

espaços de eventos estão saturados;  

 São otimistas em relação a eventos como Arraial de Belô e Carnaval. 

“Vi com muito otimismo o carnaval deste ano, os blocos”; a expectativa 

para o ano que vem é grande.  Mas dizem que não há indicadores 

consistentes sobre o segmento; 

 Também enxergam problemas de autoestima cidadã. Por que o belo-

horizontino não valoriza o que a cidade oferece? Dizem que falta 

divulgação, organização; 

 Sobre quais são as principais ofertas de BH, citam: Praça da 

liberdade, Praça do Papa, Pampulha; bares; atrativos turísticos 

culturais que marcam a história de Minas Gerais e do Brasil (propõem 

fazer um circuito); eventos culturais / produção cultural; 

 Identificam BH como um destino produtor de cultura. Dizem que a 

identidade muda e que hoje BH se mostra como “destino cultural”. 
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Exemplificam pelos eventos. Dizem que em setembro tem virada 

cultural (sendo que há 1600 inscrições de grupo belo-horizontino);  

 Mas ressaltam que o turismo e cultura não estão próximos, 

articulados. “A cidade não enxerga o turismo como uma atividade 

importante”, embora BH seja uma cidade cultural, e dos bares;  

 Ressaltam questões de acessibilidade aos atrativos: os atrativos estão 

fechados nos feriados; os bares fecham cedo, por legislação;  

 Sobre a organização/articulação do setor dizem enxergar uma 

tentativa, entendem que a Belotur tem a liderança e, através do 

COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, conseguiu fazer o PDTIS 

– Plano de Desenvolvimento Integral do Turismo Sustentável, o que, 

para o grupo, foi um grande passo;  

 O que falta, além disso? Do ponto de vista da gestão pública, dizem 

que o governo não enxerga o turismo como prioridade. Também 

colocam a responsabilidade sobre o setor privado: “o empresário está 

ganhando dinheiro”, a visão é de curto prazo; as lideranças 

representativas tem uma atuação muito política. “Não vejo integração”.  

 Sobre os postos de informação e a informação in loco, avaliam mal, o 

que ainda é prejudicado pelos serviços dos guias/monitores: “o 

atendimento é ruim”, “os condutores de atrativos também não 

contribuem”, “não tem sinalização para orientar”; 

 Como pontos fracos de BH, citam: mobilidade, sinalização, 

informação, falta de visão para hospitalidade, espaços para eventos, 

atrativos subutilizados, burocracia/falta política de uso dos espaços, o 

receptivo; 

 Como pontos fortes de BH, citam: cidade bonita, com muitos atrativos, 

culturalmente rica, “BH é síntese de minas”, gastronomia, bares, 

alegria do mineiro, o entorno; 

 

Sobre o posicionamento de BH:  

 Acreditam que o posicionamento de BH não está definido ainda. 

Ilustram que, hoje, a cidade se posiciona como uma cidade de negócio 
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e eventos, e que é pouco atrativa para o lazer (tem pouca 

competitividade neste setor); 

 Sobre segmentos específicos como o turismo educacional e 

intercâmbio, dizem que BH não esta bem posicionada. Citam que há 

potencial de Universidades importantes (FDC – Fundação Dom Cabral 

ou a UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, que são as 

melhores), mas que não há estrutura para os estudantes, o que 

compromete a competitividade do destino nestes segmentos; 

 Comparam BH com outros centros educacionais: Ribeirão Preto;  

 Citam que BH é muito fechada; 

 Comparam BH com outros destinos, no geral: Curitiba (“mas a 

infraestrutura de lá é muito melhor”, “a paisagem de lá é pior”, ”mas a 

cidade é mais barata”); Recife (“em relação à cena cultural e do lado 

tem Olinda”), Buenos Aires (“BH é ainda melhor do ponto de vista do 

povo”). 

 

Sobre a Marca: 

 Sobre se a Marca representa BH, dizem:  

 Entendem que é parcial: “Só a igreja e não consigo ver muito” 

(montanhas, Minas);  

 Que não representa: “muito moderna para cidade”, “muita cor”; 

 Posicionam-se com neutralidade: “Já me acostumei, é interessante”.  

“É difícil dizer se ela representa porque não se sabe o posicionamento 

da cidade”; 

 Criticam o desenho, falta legibilidade: “Até representa, mas não 

gosto!”; “subjetiva demais, não gosto de interpretar”. “Eu gosto, mas se 

tirar Belo Horizonte, eu não consigo ler BH na marca”; 

 Dizem que a marca está incompleta: a marca tem conceito, mas falta o 

slogan, a mensagem permanente; 

 Quais atributos a marca de BH deveria transmitir? Dizem ser: calor 

humano, montanhas;  

 Mas reforçam que BH “não tem identidade cultural marcada”.  
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Sugestões de Programas: 

Sobre sugestões de ações, apostam em: 

 Sensibilização / conscientização cidadã: “Falta o belo-horizontino se 

apropriar”; “Não tem programa que incentiva o belo-horizontino a 

conhecer”; 

 Fidelizar os turistas atuais: “Falta evento que incentiva a frequência do 

visitante”; 

 Organizar/melhorar atividades de visitação; 

 Ampliar a divulgação; 

 Ações de internet; 

 Informação turística: Citam trabalho com taxista; 

 Reforçar a segurança. 

 

Sobre o que sonham para o turismo de BH em 2020:  

 “Cidade com infraestrutura de mobilidade”;  

 Cidade posicionada por sua tecnologia e criatividade (para eventos, 

moda, cultura, esportes, mais interatividade com pop); 

 Destino conhecido e desejado por meio de forte trabalho na mídia, que 

as pessoas identifiquem como um lugar para ir; criar o desejo em 

conhecer. 

 

Sobre a gestão atual de turismo: 

Dizem que: 

 “BH é apenas o aeroporto”, não tem integração; 

 Belotur é a base, “mas eles têm poucas pessoas”; 

 “A Belotur se envolve em questões que nem sempre é de suas 

atribuições”, e a ingerência, às vezes, é grande (citam o carnaval com 

ênfase nas escolas de samba). 
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PERCEPÇÕES E NECESSIDADES ACERCA DO 

MARKETING TURÍSTICO DE BELO 

HORIZONTE: análise consolidada da pesquisa 

qualitativa de grupos focados 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Este relatório consolidado apresenta os principais apontamentos da 

pesquisa qualitativa, reunindo as opiniões de todos os participantes dos grupos 

focados. 

Prezando pela qualidade científica dos resultados e dado que a 

profundidade deste trabalho ocorre em função da visão conjunta e/ou comparativa, 

consensual ou não, entre todos os profissionais mobilizados para a pesquisa, as 

análises foram formuladas a partir do repertório coletado nos 7 grupos de discussão, 

transcritos e sintetizados nos 5 relatórios parciais que compuseram o Produto 2. 

Os apontamentos e análises são apresentados em tópicos, descrevendo 

os assuntos que foram discutidos com os representantes dos setores que compõem 

o turismo de Belo Horizonte, Minas Gerais, e representantes do mercado. Ao final, 

apresenta-se uma síntese geral, com as principais impressões sobre o trabalho. 

Toda a pesquisa foi retomada na etapa de atualização do Plano 

Horizonte, já que ela é o principal subsídio para a análise da Opinião Interna. 
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1 AVALIAÇÃO DO MERCADO DE TURISMO NO BRASIL, MINAS 
GERAIS, BELO HORIZONTE, COPA DO MUNDO E OLIMPÍADAS 

 

 

1.1 Avaliação do mercado de turismo no Brasil 

 

 

A avaliação do momento do turismo no Brasil, por parte dos participantes, 

é uma mistura de otimismo, mas com um tom de pessimismo. A maioria avalia que o 

turismo cresceu e melhorou nos últimos tempos, mas veem com pessimismo o 

momento atual e as perspectivas de futuro, sob o ponto de vista da gestão. Existe o 

reconhecimento do aumento do fluxo de turistas, dadas as melhorias econômicas 

(surgimento da nova classe média), assim como a influência dos grandes eventos, 

mas acompanhado de muita desorganização, despreparo e falta de planejamento. É 

importante ressaltar que os “mineiros” tem encarado o turismo brasileiro com menos 

otimismo que o empresariado “paulista”. 

 

Um aspecto negativo que foi muito ressaltado é a atitude de oportunismo 

de alguns setores, que aproveitam o cenário de crescimento e atuam apenas para 

aumentar a rentabilidade. Em especial, houve muitas críticas ao setor hoteleiro, que 

não possui regulamentação na precificação de seus produtos/serviços, praticando 

uma variação abusiva de preços em momentos de alta demanda.  

 

1.2 Avaliação do mercado de turismo em Minas Gerais 

 

 

O cenário mineiro é visto com desconfiança. Os participantes destacaram 

a existência de produtos e destinos com alta potencialidade, mas também os graves 

problemas de infraestrutura de acesso, a falta de inovação dos produtos 

consolidados (circuito das águas), política de preços e a desarticulação e falta de 

integração do setor. 

 Foram citados alguns potenciais de Minas para o turismo, como as 

Cidades Históricas, Outro Preto, Tiradentes, Circuito das Águas, INHOTIM, cada 

qual com suas peculiaridades. O INHOTIM é reconhecido como um dos “produtos” 
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turísticos mais recentes e com visibilidade única para a região, mas com problemas 

de acesso e hospedagem em suas proximidades. Tiradentes é reconhecida como 

um dos destinos com melhor trabalho local. Ouro Preto é reconhecida pelo potencial 

histórico, mas com muitos problemas de falta de integração com a região e preços 

altos. O Circuito das Águas é uma região de enorme potencial, mas considerada em 

declínio, pela má administração e falta de visão do empresariado local. 

 

Um dos pontos centrais das avaliações de Minas Gerais é a falta de 

articulação, para integração de ações conjuntas para promoção e comercialização 

de seus destinos. 

 

Houve duras críticas ao receptivo mineiro, considerado despreparado 

(pouco qualificado), pequeno (poucas empresas atuando no ramo e com baixa 

capacidade operacional) e por praticar preços muito altos. Já na visão do próprio 

receptivo, eles se consideram preparados, se colocando como um dos melhores 

receptivos do Brasil e que os preços cobrados não são altos, pelo produto que 

entregam.  

 

 1.3 Avaliação do impacto da copa do mundo e olimpíadas 

 

 

A Copa do Mundo e Olimpíadas ainda não trouxe, na visão do 

empresariado, um resultado significativo, mas é reconhecido como um evento de 

grande importância para o turismo nacional e local, mas que necessita de um 

trabalho continuado após o evento.  

 

O receptivo de Belo Horizonte, ao avaliar a Copa do Mundo tem opiniões 

contraditórias, transparecendo despreparo e falta de visão. Avaliam que Copa 

aparenta ser um evento que movimentará a cidade, mas que ela não representará 

impactos significativos sobre o seu negócio e o seu mercado, principalmente pela 

experiência com a Copa das Confederações. Outro ponto de contradição é em 

relação à qualificação e o preparo. Alguns representantes se dizem totalmente 

preparados para o evento, mas identificam outros segmentos despreparados,  outros 

afirmam que não estão se preparando, por receio da concorrência predatória ou pelo 
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desinteresse pelo evento39. Um dos receptivos afirmou ainda “achar” que estava 

preparado antes da Copa das Confederações, mas que a experiência lhe valeu de 

aprendizado e concluiu não saber nada de receptivo para a Copa, após o evento da 

Copa das Confederações.  

 

Ainda sobre o preparo do receptivo, foi afirmado que o INHOTIM está 

desenvolvendo um programa de treinamento para o receptivo, por considerá-los 

muito despreparados. O SEBRAE ainda afirma que a procura pelos seus cursos de 

qualificação é baixo, devido ao aquecimento do setor (todos estão funcionando perto 

do limite e com bom nível de faturamento do negócio), que afeta diretamente a 

procura e interesse por se qualificar. 

 

Apesar das críticas o receptivo mineiro se considera uma referência 

nacional, porque os guias que atuam no segmento de turismo cultural precisam 

necessariamente ser mais qualificados  que aqueles que atuam com produtos de sol 

e praia, os roteiros são mais intensos e extensos e envolvem diferentes aspectos 

 

A estrutura de receptivo do destino também foi avaliada negativamente, 

principalmente o processo de informação ao turista e a mobilidade urbana. Os 

taxistas, funcionários do aeroporto, hotéis, e da própria BELOTUR, foram citados 

como despreparados e mal informados sobre o turismo local. E verifica-se uma 

preocupação exacerbada em relação às condições dos deslocamentos, das vias e 

do transporte urbano em BH.  

 

1.4 Avaliação do mercado de turismo em Belo Horizonte 

 

 

Para realizar a avaliação do potencial de Belo Horizonte como destino 

turístico, faz-se necessário comentar a influência da Cultura Mineira e a visão do 

belo-horizontino em relação a sua cidade. 

                                            
39

 O tema do “preparo” ficou restrito à qualificação dos profissionais, constatando-se que a adesão 
dos empresários aos programas de qualificação é sempre muito baixo, não disponibilizam e nem 
incentivam a participação de seus funcionários. 
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Na visão dos entrevistados, falta ao belo-horizontino um conhecimento 

melhor sobre os atrativos turísticos da cidade, bem como um sentimento de “posse” 

ou valorização destes atrativos. Observa-se que este aspecto também afeta o 

próprio trade turístico, o setor também não tem uma relação positiva em relação à 

cidade e sua oferta turística. Pode-se perceber que existe um amor reconhecido e 

declarado pela cidade, mas não existe um reconhecimento do potencial turístico de 

Belo Horizonte. Quando estimulados, são citados diversos atrativos, vistos com 

grande potencial, mas espontaneamente as citações são menos objetivas, são falas 

genéricas, sem destaques específicos.  

 

O belo-horizontino se reconhece ainda como um povo que respira arte, 

cultura e informação, sendo um grande consumidor destes produtos. Outro fator que 

caracteriza o mineiro é a receptividade acolhedora.  

 

O mercado do turismo de Belo Horizonte foi mais ligado aos eventos e 

negócios. É reconhecido que este é o “carro chefe” para o fomento local, mas falta 

uma integração com o turismo de lazer.  

 

Belo Horizonte é vista com um grande potencial de turismo e se 

engrandece muito pelo seu entorno, considerado fator primordial para seu sucesso.  

 

O mercado de São Paulo teve muita dificuldade de analisar a situação do 

mercado de turismo em Belo Horizonte. Existe, para eles, um afastamento, uma 

ausência longa que dificulta a avaliação. Alguns inclusive não conhecem a cidade e 

o que ela tem a oferecer. É latente a percepção de desarticulação do setor público e 

privado em Belo Horizonte. 

 

A articulação de Belo Horizonte para o turismo é um dos pontos centrais 

de discussão. A maioria não percebe esta articulação e isto fica ainda mais 

evidenciado quando se trata do mercado de São Paulo. Em Belo Horizonte, alguns 

representantes destacaram ações de articulação, envolvendo a BELOTUR ou o 

COMTUR, mas a maioria percebe o seu setor articulado, mas sem interlocução 

com os demais setores.  
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Apesar de algumas opiniões positivas em relação  à articulação setorial, 

pode-se perceber que não existe uma liderança estabelecida e atuante na 

cidade, que esteja estruturando e se articulando com os diversos setores. As 

ações de turismo em Belo Horizonte estão acontecendo de forma isolada, sem 

integração e interlocução. 
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2 AVALIAÇÃO DE BELO HORIZONTE ENQUANTO DESTINO 
TURÍSTICO 

 

 

2.1 A situação da produção e oferta turística de Belo Horizonte 

 

 

Praticamente em todos os grupos houveram citações sobre os principais 

atrativos para oferta turística de Belo Horizonte. Dentre as principais, destacam-se a 

oferta cultural, com destaque para os museus, aspectos históricos, programação 

artístico/musical, arquitetura, gastronomia e vida noturna/bares. É importante 

ressaltar que o entorno é um dos fatores que mais contribuem para o 

posicionamento e oferta de Belo Horizonte. A vocação da cidade para negócios 

também foi muito referenciada, mas com uma carência de vínculos com a oferta de 

lazer para esse público. O receptivo foi o que apresentou melhor conhecimento da 

oferta, mas o vínculo de dependência mútua entre BH e seu entorno, ficou ainda 

mais evidenciado. O INHOTIM e Cidades Históricas são os grandes “atrativos de 

Belo Horizonte”, apesar de estarem fora de seus limites geográficos, dentre outros 

(grutas, passeios ecológicos, Parque do Vale Verde, cachoeiras, Serra do Cipó, 

etc.).   

A cidade também é caracterizada com um bom número de equipamentos 

para shows, eventos, cultura, teatro, etc., mas que necessita de mais investimentos, 

pois não existe agenda livre nos espaços atuais e, segundo os produtores de 

eventos, existe demanda para mais eventos. Destacou-se ainda a falta de espaços 

qualificados para eventos, existem poucos locais, todos têm agenda comprometida 

e, mesmo assim, os que existem não são adequados (instalações, entorno, acesso, 

etc.) e compatíveis com o tipo e porte dos eventos que a cidade recebe e realiza. 

Outro aspecto observado é a total desarticulação na produção e operação dos 

eventos, todos reclamam de tudo.   

 

Os entrevistados tiveram um pouco de dificuldade em citar as principais 

ofertas turísticas de Belo Horizonte, ou seja, os produtos que podem ser 

disponibilizados ao público cotidianamente. Os eventos são os mais lembrados e 

citados em primeiro lugar; com a insistência na pergunta, foram mencionadas outras 
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possibilidades, com destaque para o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, o 

conjunto da Pampulha e seus atrativos, os bares, a gastronomia, cultura, música, 

artesanato, moda e outros.  

 

Quando abordados sobre a oferta turística local, alguns entrevistados que 

primeiramente manifestavam-se como sendo a cidade pouco atrativa, apresentavam 

uma mudança de comportamento e reconhecendo o potencial do turismo em Belo 

Horizonte, mas alegando a falta de divulgação.  

 

2.2 Avaliação do preço para o turismo em Belo Horizonte 

 

 

A política de preços do setor hoteleiro foi destacada como um ponto 

desfavorável à comercialização de Belo Horizonte. A demanda do mercado 

corporativo e de eventos gera uma ocupação média bastante elevada e permite o 

estabelecimento de tarifas altas, mas isso afeta diretamente o turismo de lazer. Na 

visão da maioria dos participantes, existe a necessidade de uma política de preços 

da hotelaria, diferenciada para o turismo de lazer, como forma de aumentar a 

permanência do turista em Belo Horizonte; é curioso, que eles destaquem que já 

existam tarifas promocionais de finais de semana, mas não veem isso como uma 

política diferenciada de preços para incentivar o turismo de lazer. Acaba sendo 

incoerente.  

 

O preço do receptivo também foi citado como um aspecto negativo de 

Belo Horizonte. 

 

A estrutura da mobilidade urbana e as políticas de transporte público em 

Belo Horizonte, foram bastante criticadas e desfavoráveis ao deslocamento dos 

turistas. O táxi é apontado como uma alternativa, mas os preços altos são 

considerados desestimulantes para uso deste meio de transporte. E alguns 

participantes apresentaram sugestões de criação de linhas de ônibus turístico ou 

linhas de ônibus de transporte público por percursos turísticos da cidade, sem se 

identificar quem assumiria a responsabilidade pela operação do negócio.  
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Quando foi perguntado se “Belo Horizonte vale o que cobra?” Houve 

algumas divergências. A maioria considera Belo Horizonte cara, mas quando 

comparada a outros centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, enquanto outros 

avaliam que o padrão de preços é equivalente e que, em média, o Brasil é que está 

mais caro. Muitos reconhecem que a cidade não vale o que cobra, mas enxergam 

potencial para justificar o preço. Outro ponto importante é a competição futura da 

rede hoteleira, que poderá contribuir para a redução do valor das diárias médias em 

Belo Horizonte. 

 

2.3 Avaliação da organização do turismo em Belo Horizonte 

 

 

A maioria dos entrevistados em todos os grupos não considera o turismo 

de Belo Horizonte organizado. As políticas públicas não têm contribuído para uma 

visão de longo prazo. A desarticulação e falta de liderança favorecem o ambiente de 

desorganização e diminuem a competitividade do destino. 

 

 

2.4 Comercialização de Belo Horizonte 

 

 

A comercialização de Belo Horizonte é um dos pontos mais criticados 

pelos entrevistados. Os representantes de emissivos de São Paulo classificam como 

um “desaparecimento” de Belo Horizonte no mercado. A falta de divulgação, ações 

comerciais para venda do turismo da cidade, ausência nas principais feiras e 

eventos do setor são alguns das principais citações.  Existem também diversas 

citações sobre a necessidade de Belo Horizonte se divulgar internamente, para a 

população e o público que lida direta ou indiretamente com o turismo local. 

 

O setor hoteleiro e o Convention Bureau são os representantes do setor 

privado de turismo com maior ausência comercial e considerados pela maioria de 

suma importância na comercialização de destinos. O afastamento da BELOTUR 

também foi citado por diversas vezes, mas alguns reconhecem a iniciativa de 
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reverter o quadro atual. A principal mudança de postura esperada é o planejamento 

de longo prazo, com ações contínuas de comunicação e comercialização. 

 

Outro ponto sobre a comercialização de Belo Horizonte é a ligação entre 

atrativos e os produtos. A visão de ações isoladas, sem conexão, são fatores 

impeditivos para o sucesso na comercialização da cidade. 

 

Verifica-se que o setor percebe que faltam ações de promoção, as poucas 

iniciativas são tímidas e existe descontinuidade, isso impede que BH tenha presença 

e imagem consolidada no mercado; mas o trade local não tem clareza sobre quem 

deveria ter a liderança nesse campo e nem se veem como participantes (integrados, 

envolvidos) nos processos relacionados ao marketing do destino.  
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3 POSICIONAMENTO DE BELO HORIZONTE 
 

 

Houve muita dificuldade, por parte dos entrevistados, em comparar Belo 

Horizonte a outras cidades/destinos nacionais ou internacionais. Na opinião da 

maioria dos participantes, Belo Horizonte possui um composto de oferta único e 

incomparável e se enriquece muito pelo seu entorno. As principais cidades 

comparadas a Belo Horizonte foram Curitiba, Brasília, Recife, São Paulo, Porto 

Alegre, Houston, Barcelona e Buenos Aires. 

 

Dentre os principais pontos fortes de Belo Horizonte destacam -se: a 

cultura, arquitetura, artes, moda, música, gastronomia, a vida noturna, bares, o seu 

entorno (cidades históricas, grutas, cachoeiras, etc.) e o INHOTIM. 

 

A quase totalidade dos participantes reconhece que Belo Horizonte não 

tem nenhum posicionamento ou tem dificuldade para determinar qual seria esse 

posicionamento. Quando consideradas as opiniões emitidas em outros pontos da 

discussão, verifica-se que uma parcela significativa identifica Belo Horizonte, no 

cenário turístico, muito ligada a negócios e eventos, incluindo-se aí a oferta de 

eventos culturais. Porém, praticamente, destacam que a cidade tem um grande 

potencial nos segmentos de negócios, eventos e cultura.  

 

Um dos fatores discutidos durante os grupos é a necessidade de Belo 

Horizonte se apropriar de Minas Gerais e sua cultura. O distanciamento e falta de 

integração da capital é latente e deve ser revertido com ações práticas. Dentre elas, 

foi sugerida a criação de um centro ou mercado de artesanato de Minas Gerais, que 

pudesse expor e comercializar produtos de diversas regiões do Estado, 

compreendido como uma iniciativa para posicionar melhor Belo Horizonte como 

síntese cultural de Minas e um centro comercial da cultura do Estado. 

 

As principais deficiências de Belo Horizonte, estão ligadas à falta de 

investimentos em mobilidade urbana, má conservação das praças, parques, pontos 

turísticos e principalmente à falta de divulgação e articulação entre o setor público, 

privado e seu entorno. 
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4 AVALIAÇÃO DA MARCA DO TURISMO DE BELO HORIZONTE 
 

 

Na avaliação da Marca do turismo de Belo Horizonte houveram grupos 

favoráveis e desfavoráveis à marca. A avaliação, em geral, foi positiva, porque ela 

utiliza ícones e atributos importantes da cidade (a igrejinha/Niemayer/arquitetura, 

Minas, montanhas). Alguns consideram que ela é pouco conhecida externamente 

(um participante chegou a perguntar se era a marca da BHTRANS, porque ela está 

presente principalmente na frota de taxis e ônibus urbanos) e manifestam 

preocupação dela ser identificada apenas como o marca de Governo; do seu uso e 

aplicação ao lado das marcas institucionais e de governo. 

As opiniões desfavoráveis citam não reconhecerem-se nos ícones que a 

marca sintetiza, destacam que existe excesso de cores e que o traço é infantil. 

Muitos entrevistados tiveram dificuldade de entender as representações da marca, e 

outros não gostaram do que ela representa, alegando que a Pampulha está poluída 

e mal conservada, ou que a Igrejinha não deveria ser o principal ícone da cidade.  

Dentre os principais atributos e significados da marca, destacaram a 

Igrejinha da Pampulha, o ouro ou riqueza (representado pelo amarelo), o as 

paisagens, ecologia, a Serra do Curral, as árvores da cidade (representado pelo 

verde), o triângulo da bandeira de minas (representado pelo vermelho), o céu, a 

lagoa da Pampulha (representado pelo azul) e as curvas de Niemeyer.  

Os entrevistados que tiveram certa dificuldade de identificar os elementos 

que ela representa, afirmaram que será ainda mais difícil para os que não são de 

Belo Horizonte, o que também releva a falta de posicionamento e de presença da 

cidade no mercado turístico.  

No conjunto, as opiniões foram de que os elementos que a marca possui 

não são de fácil entendimento para alguns e se agravam quando a mesma é 

apresentada sem o nome: Belo Horizonte. É quase consensual que a marca traz 

consigo o peso da falta de divulgação 

Existe ainda a preocupação sobre a descontinuidade na utilização da 

marca. Por se tratar de uma marca pública, existe um receio, por alguns 

entrevistados, de que a mesma seja trocada quando da mudança da gestão da 

Prefeitura.  
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5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO TURISMO DE BELO HORIZONTE 
 

 

Na avaliação da gestão do turismo de Belo Horizonte, a BELOTUR por 

vezes aparece com papel importante, na retomada de ações para o fomento da 

cidade e tentativa de articulação junto ao trade, mas por outro lado, destacam que 

ela tem realizado pouca ou nenhuma ação de promoção e comercialização. Quando 

avaliado o papel de liderança e articulação, verifica-se a  total ausência da iniciativa 

privada, é uma enorme lacuna, que impede o melhor desenvolvimento e integração 

do setor de turismo em Belo Horizonte. Atrelado a esta carência, existe uma grande 

expectativa que a BELOTUR conjuntamente com algum representante privado, 

como o Convention Bureau, possam assumir este papel de articuladores e 

representantes do setor, gerando maior integração e desenvolvimento para o 

turismo da região. 

 

Outro ponto comentado em vários momentos dos grupos é o 

acanhamento nas ações de promoção. É preciso, segundo os entrevistados, 

desenvolver ações promocionais de forma mais intensa e contínua. E identificam  a 

necessidade de duas frentes de ação para promoção de Belo Horizonte. A primeira 

é interna, conscientizando a população local e os atores do trade sobre a oferta 

turística de BH. A segunda é o investimento pesado em ações de divulgação nos 

mercados e apresentam algumas propostas: participação ativa e com visibilidade em 

feiras e eventos do setor, distribuição de material publicitário e informativo sobre a 

cidade, realização de famtours, publicidade em grandes mídias para exposição e 

comunicação da cidade. Ressalta-se ainda o papel da BELOTUR considerado o 

principal agente propulsor destas ações, junto com a Secretaria de Turismo do 

Estado. 

 

O setor de eventos fez duras críticas à BELOTUR e ao Convention 

Bureau, alegando pouca interlocução com as empresas mais representativas do 

mercado, bem como um “desaparecimento” da entidade. 
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6 SINTESE DOS PRINCIPAIS APONTAMENTOS DA PESQUISA 
 

 

A pesquisa qualitativa trouxe indicativos claros sobre o mercado de 

turismo em Belo Horizonte. Os participantes apontaram indicadores de que o 

momento atual do turismo na cidade é muito positivo: a demanda é grande para 

casas de shows, teatro, eventos e hotéis, a maioria estaria trabalhando perto do 

limite da capacidade de operação; mas apesar disso, nem todos avaliam esse 

cenário com otimismo ou mesmo percebem que o turismo está melhorando e, 

mesmo aqueles que têm uma visão positiva, manifestam dúvidas sobre a 

sustentabilidade desse crescimento e do aproveitamento adequado das 

oportunidades que estão colocadas. 

 A perspectiva pessimista é creditada principalmente à falta de 

investimentos e projetos de qualidade em infraestrutura e mobilidade urbana. Este é 

um aspecto de extrema relevância, esteve presente em todos os grupos e exigiu um 

esforço na condução dos debates para que o tema não ocupasse o foco e 

direcionasse completamente a discussão. E é um fator que 100% afirma que diminui 

a competitividade do destino. 

 Outro aspecto negativo é que Belo Horizonte é “mal trabalhada” como 

destino turístico, tem grande potencial, mas ainda está distante de ser um destino 

consolidado no mercado. O fator que mais compromete, de acordo com parte dos 

participantes, é a baixa autoestima, a falta de pertencimento e de valorização do 

próprio belo-horizontino em relação à cidade, à sua oferta cultural, seus serviços 

urbanos, seus atrativos e seu potencial para o turismo. Outros fatores ruins dizem 

respeito à má conservação urbana e dos atrativos turísticos, especialmente os 

parques, praças e seus atrativos, com destaque negativo para a Lagoa da 

Pampulha, pois a poluição impede seu uso e a infraestrutura da orla também foi 

considerada muito ruim. Existe ainda a desconexão e falta de integração dos 

atrativos com seu entorno. 

 A dificuldade que todos demonstraram em identificar destinos 

concorrentes, e citar o posicionamento da Cidade, indica a falta de um 

posicionamento claro para o próprio setor turístico o que, segunda eles, impede que 

Belo Horizonte possa despontar no cenário do turismo de lazer. Mas entre os 
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diversos posicionamentos citados destacam-se o fato de ser um destino de negócios 

e eventos, apontam ainda as questões culturais, gastronômicas e vida noturna.  

 Os atrativos do entorno são fatores determinantes para o 

posicionamento, a promoção e comercialização de Belo Horizonte. Mas esse 

entorno também precisa da infraestrutura turística instalada em BH. O INHOTIM, por 

exemplo, é destacado pelo setor como sendo o principal e mais importante “produto 

turístico de Belo Horizonte”, e o município onde ele está localizado não dispõe de 

infraestrutura para o atendimento dos visitantes, mesmo assim, não se identifica 

nenhuma iniciativa conjunta para se obter o melhor aproveitamento da excelente 

atratividade desse produto. Por outro lado, membros da Belotur criticaram o fato de 

Ouro Preto ter sido considerado “produto estrela de BH” quando da elaboração do 

Plano Horizonte. 

Assim, com relação a esse assunto, existe muita contradição, opiniões a 

favor e contra, mas reiteram que no caso das cidades históricas, Belo 

Horizonte funciona como porta de entrada, que elas geram um grande movimento de 

turistas de passagem, mas que utilizam a rede de serviços da cidade, especialmente 

a hospedagem.  

Apesar disso, a gestão do setor se mostra indiferente a essa 

interdependência entre o turismo de Belo Horizonte e seu entorno, falta parceria, 

articulação e integração em todos os elos da cadeia produtiva; e apesar de o Plano 

Horizonte ter proposto diversos produtos para promoção de BH com o seu entorno, 

também não se verifica nenhuma opinião bem informada sobre a conveniência ou 

não.  

Ainda sobre o processo de integração e articulação, ficou bem clara a 

fragilidade e falta de referência ou liderança no setor. É opinião da maioria que é 

necessário um fortalecimento das entidades representantes de classe, 

especialmente o Convention Bureau, que já ocupou um papel importante e de 

destaque, mas tem se mostrado enfraquecido e esvaziado em suas atribuições, sem 

capacidade para liderar o processo de mudança. As principais dificuldades 

identificadas para essa retomada são: 

 Falta de visão compartilhada e de futuro;  

 Falta de compromisso com os processos de qualificação de 

equipamentos e serviços; os empresários acreditam que principais 

impeditivos para o crescimento do turismo são a infraestrutura e a 
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mobilidade urbana e que em geral os empreendimentos estão fazendo 

bem o seu papel;  

 Os representantes do trade acreditam que protagonismo no setor de 

turismo deve ser do setor público;  

 Não existe comunicação efetiva entre as áreas/setores e os atores;  

 Problemas pontuais em relação aos segmentos ou áreas: 

desorganização da área de eventos (não existe base de dados, 

agenda, mapa ou sistema de monitoramento de ocupação dos 

espaços, etc.), baixa capacidade empreendedora do receptivo e 

isolamento da hotelaria, que aparentemente se recusa a estabelecer o 

diálogo com as outras áreas.  

 

O setor de eventos espera muito desta integração, demonstrando uma 

carência para que este processo possa resultar em mais e melhores negócios para a 

cidade, desde que acompanhados de investimento e desburocratização de alguns 

processos. A consolidação de uma agenda aparenta ser um dos principais passos a 

ser dado neste setor.  

 A rede hoteleira vive seu melhor momento, o que causou um 

afastamento natural das entidades, já que estão com ocupação alta, dependendo 

menos de ações compartilhada, mas acompanhado de um sentimento de 

despotismo, que pode dificultar a interlocução. Pesa a favor o cenário futuro, com o 

aumento da oferta local, que pode forçar uma mudança de postura dos 

representantes deste setor.  

 O receptivo, conforme os próprios afirmam, assim como os emissivos de 

São Paulo, precisa de um trabalho de base. Poderiam neste momento ser  

considerados, talvez, como o elo mais fraco da corrente, mas que, no conjunto dos 

grupos ficou claro que  têm uma importância fundamental para o desenvolvimento 

do turismo em Belo Horizonte. Ficou evidenciada a dificuldade de visão de longo 

prazo e quem sabe de gestão estratégica do negócio. A maioria afirma que é preciso 

realizar um trabalho de base, para qualificar a gestão, os profissionais e uma 

integração entre as empresas, em paralelo com a integração e articulação com os 

demais setores do turismo.  

 Quanto aos problemas de falta de liderança, articulação e integração do  

setor e com o entorno, a BELOTUR é identificada como a única instituição 



 

 371 

 

organizada, estruturada e com capacidade para coordenar e liderar esse processo, 

bem como para estabelecer/implantar ações destinadas ao fortalecimento da gestão 

do setor, inclusive a empresarial e a representativa.  

Quanto à promoção de Belo Horizonte, os resultados da pesquisa 

apontam que essa área deve ser tratada com seriedade, consequência e 

continuidade, que o destino precisa de ações planejadas e de impacto, que 

iniciativas isoladas não contribuem para a consolidação e o posicionamento do 

destino no mercado.   

Quanto à qualidade da oferta, a pesquisa indica a necessidade de ações 

de melhoria e qualificação dos produtos existentes e, por que não, estruturar novos 

produtos, visto que a maioria concorda que a cidade possui potencial para mais.  

 Existe ainda uma necessidade de conscientização e o estabelecimento 

de um pacto de compromisso com o destino, com o envolvimento da rede hoteleira, 

isso teria consequência positiva sobre a política de preços do destino e também 

sobre toda operação da cadeia produtiva. Isso é importante porque a percepção de 

que Belo Horizonte é um destino caro e que falta ordenamento e profissionalismo ao 

setor.   
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INTRODUÇÃO 
 

 

O planejamento estratégico, como o próprio verbo “planejar” remete, é 

sempre um trabalho em progressão, que não se esgota após a consolidação do 

Plano propriamente dito. Ao contrário, deve estar permanentemente sendo 

implantado e monitorado, com coerência, e deve ser revisto, ajustado e melhorado a 

partir da experiência adquirida, dos resultados alcançados e das novas tendências e 

possíveis mudanças de cenário. Só assim os destinos turísticos conseguirão ampliar 

continuamente sua capacidade de promoção institucional e comercial e preparar-se 

adequadamente para o ambiente cada vez mais competitivo da atividade turística. 

A Etapa 3 de elaboração do Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

para Belo Horizonte e Aprimoramento do Plano de Marketing Atual, constituiu-se no 

aprimoramento do Plano Horizonte – Plano de Marketing Turístico de Belo 

Horizonte. Lançado em 2006, o Plano Horizonte estabeleceu as primeiras diretrizes 

técnicas de marketing turístico para a cidade, que foram elaboradas sob um rigoroso 

estudo de mercado e do destino, em um processo organizado, metodologicamente 

orientado e participativo, em que foram ouvidos mais de 100 profissionais do trade 

local, para dar resposta às demandas levantadas na época, dentre as quais se 

destacava a necessidade de tornar Belo Horizonte uma cidade atrativa para os 

mercados consumidores. 

Três fases consecutivas e interdependentes dão forma ao Plano 

Horizonte.  

A primeira (Fase I) é a base do processo de planejamento e compreendeu 

a elaboração de estudo e análise da situação atual do turismo, externa e interna, 

fundamentando-se em pesquisas primárias e secundárias, quantitativas e 

qualitativas, aplicadas ao planejamento de marketing. 

As duas fases posteriores são de cunho propositivo e definiram o conjunto 

de estratégias, programas e ações de marketing para o turismo de Belo Horizonte.  

A Fase II – Elaboração do Planejamento Estratégico estabeleceu, dentre 

outras diretrizes estratégicas de longo prazo (até 2010), uma visão de futuro, os 

objetivos e as metas, o portfólio de produtos e mercados e a identidade conceitual 

que orientou a criação da primeira marca turística de Belo Horizonte. 
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A Fase III – Plano Operacional propôs e detalhou as táticas e o plano de 

ações de marketing a serem implantadas a cada ano, tanto em relação à 

organização da oferta nas linhas de produto que garantiriam o melhor 

aproveitamento da atratividade de BH nos diferentes segmentos de lazer e no de 

negócios e eventos, bem como os programas e projetos de comunicação 

propriamente ditos, incluindo ações de suporte, de sensibilização da comunidade e 

de promoção aos mercados e respectivos níveis de investimentos. 

  Tendo em vista a amplitude e complexidade em que se insere tal 

planejamento, sobretudo nas suas fases propositivas, durante a execução da Etapa 

3, a consultoria teve como desafio aprimorar o Plano Horizonte sem avançar e 

sobrepor a formulação e detalhamento das estratégias e das ações de marketing, o 

que está previsto para os próximos produtos a serem entregues. 

Conforme o Termo de Referência, o aprimoramento do plano atual deveria 

pautar-se nas informações geradas pelas pesquisas realizadas nas Etapas anteriores 

(1 e 2), bem como do repertório de estudos, planos e programas mais recentes com 

interface direta e indireta à gestão do turismo em Belo Horizonte, sendo: 

 O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – 

PDITS;  

 O BH Metas e Resultados; 

 O Programa de Turismo de Eventos e Negócios; 

 O Relatório do Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores 

do Desenvolvimento Turístico Regional; 

 As Diretrizes do Ministério do Turismo. 

 

Este trabalho foi então executado por meio dos seguintes procedimentos: 

 

1) Avaliação dos documentos apontados pelo TR: 

 

Detectou-se que cada um dos documentos referendados no TR possui 

abrangência, objetivos e características específicas e, consequentemente, interfaces 

diferentes com o plano de marketing. O primeiro passo foi, portanto, identificar os 

pontos de interação entre estes documentos, o Plano Horizonte e suas 3 fases, 

considerando os aportes de informação que são relevantes para o planejamento de 
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marketing, compreendidas as diferenças de metodologia, as proposta e limitações 

de cada um destes estudos. A tabela abaixo demonstra os pontos de interação que 

foram observados:  

 

Tabela 45 - Interação entre os documentos do TR e o Plano de Marketing 
 

DOCUMENTOS 
INTERAÇÃO COM O PLANO 

FASE I FASE II FASE III 

Pesquisa de Demanda Nacional e Internacional x   

Pesquisa sobre o Posicionamento da Marca Turística 
de Belo Horizonte 

x   

Pesquisa dos Produtos Turísticos de Belo Horizonte x   

Pesquisa da Concorrência x   

Percepções e necessidades acerca do marketing 
turístico de Belo Horizonte 

x   

Diretrizes do Ministério do Turismo x   

Relatório do Estudo de Competitividade dos 65 
Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico 
Regional 

x   

Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável - PDITS 

x x x 

Programa de Turismo de Eventos e Negócios   x 

BH Metas e Resultados x  x 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing 

 

2) Recompilação de dados e informações pertinentes ao plano de 

marketing: 

 

De forma complementar ao repertório trazido pelos documentos citados no 

TR, a consultoria buscou junto à Belotur e outras fontes oficiais, uma série de 

informações dirigidas à atualização e aprimoramento da análise da situação atual do 

turismo bem como à apuração de estratégias e ações que já estão sendo planejadas 

e/ou estão em execução, a fim de que possam ser incorporadas às fases estratégica e 

operacional do Plano Horizonte e, posteriormente, ao Plano de Ações Estratégicas. 
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 A solicitação e a coleta de materiais e informações foram feitas por e-mail 

e por meio de reuniões presenciais entre a equipe da Chias Marketing e da Belotur. 

 

3) Atualização e aprimoramento da Análise da Situação Atual do 

Turismo (Fase I): 

 

Constituiu-se da atualização dos dados apresentados na Fase I do Plano 

Horizonte – Análise da Situação Atual, em seus capítulos de 1 a 6 e respectivos 

subcapítulos, bem como o aprimoramento da estrutura e de seu conteúdo, condicionado 

à disponibilidade de novos dados nas pesquisas e documentos de referência.  

Observa-se que nem sempre foi possível fazer a atualização sistemática 

dos dados compilados no Plano Horizonte devido à indisponibilidade das edições 

mais recentes das mesmas fontes que haviam sido abordadas e/ou devido às 

atualizações metodológicas das pesquisas utilizadas. Além disso, observa-se que os 

dados aportados pelos novos estudos e planos foram suficientes para suprir lacunas 

de dados estatísticos que já haviam sido assinalados na primeira edição do Plano 

Horizonte, como é o caso do volume de turistas atuais de Belo Horizonte.   

Em função da interface entre o Plano e as Pesquisas que haviam sido 

realizadas nas Etapas 1 e 2 do trabalho (apresentadas anteriormente), parte dos 

conteúdos foram resgatados e reapresentados, especialmente nos capítulos de 1 a 

4. Sempre que possível, os dados numéricos das fontes secundárias que haviam 

sido compilados na Pesquisa de Demanda da Etapa 1 foram devidamente 

atualizados a partir das ultimas edições das pesquisas disponibilizadas até 

dezembro de 2013. 

As análises, por sua vez, foram dirigidas ao aprimoramento do Plano de 

Marketing, contrapondo sempre que possível os cenários anteriores (de 2006) e o 

cenário atual a fim de identificar com clareza as mudanças internas e externas ao 

turismo de Belo Horizonte.  

 

4) Integração das estratégias, programas, projetos e ações para o 

turismo de Belo Horizonte (Fase II e Fase III): 

 

Os conceitos técnicos que norteiam o planejamento de marketing em 

suas fases propositivas foram resgatados. Seguiu-se então a identificação das 
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estratégias, programas e ações previstas para o turismo de Belo Horizonte, 

considerando o que já está no planejamento orçamentário da Belotur40, bem como 

sua integração à estrutura e conteúdo do Plano Horizonte. 

Ressalta-se que, neste momento, não  teve o objetivo de analisar o que 

está previsto ou elaborar novas propostas para o turismo de Belo Horizonte, apenas 

gerar referências técnicas e conteúdo de subsídio para a revisão e atualização das 

diretrizes estratégicas e operacionais do plano de marketing, atividades que eram 

tema das etapas subsequentes, de 4 a 6, conforme orienta o TR. 

 

5) Reunião de trabalho com a Comissão de Acompanhamento da 

Belotur: 

 

No dia 9 de dezembro de 2013 foi realizada uma reunião de trabalho na 

sede da Belotur em que foram discutidas e validadas com a Comissão de 

Acompanhamento as principais conclusões da análise da situação atual do turismo, 

e alinhadas as principais diretrizes para atualização das Fases II e III que seriam 

consideradas nas etapas propositivas de planejamento 

Visando manter a coerência com o planejamento de 2006, 

considerou-se os mesmos pressupostos técnicos e metodológicos do Plano 

Horizonte, tendo sido organizado de acordo com a sua estrutura, em seus 

capítulos e subcapítulos. Os conceitos técnicos utilizados em 2006 foram 

resgatados, a fim de que estivessem claro todo o processo de formulação do 

planejamento. 

Conforme já foi exposto, neste momento foi dada maior ênfase à 

integração de todo conteúdo disponível para a consolidação da análise situacional. 

Ainda não era possível estabelecer estratégias e um plano de ações de marketing 

definitivo para o turismo de Belo Horizonte, objetivo das próximas 3 etapas que 

serão apresentadas neste documento. 

 

 

                                            
40

 Utilizou-se como principal fonte o documento Programa de Trabalho Belotur 2014.  
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ENFOQUE TÉCNICO DO PLANO HORIZONTE 
 

 

O Plano Horizonte é um instrumento técnico de planejamento de 

marketing. Foi elaborado a partir de um processo metodológico aportado pela 

consultoria responsável por seu desenvolvimento. Trata-se de uma metodologia 

desenvolvida por Josep Chias e publicado em seus livros, o mais recente com 

versão em português: “Turismo, o negócio da Felicidade”. 

Para se ter claro o âmbito do planejamento de marketing bem como os 

conceitos inerentes, resgatamos o enfoque técnico considerado para a elaboração 

do Plano Horizonte, em seu capítulo introdutório. 

Existem dois enfoques metodológicos de planejamento turístico para 

alcançar os objetivos de crescimento turístico de um destino. 

Primeiro, a partir da existência de atrativos naturais ou culturais, mas 

ainda sem produtos turísticos estruturados, dá-se prioridade para a formulação do 

Plano de Desenvolvimento Turístico já que, sem produto, não existem ofertas.  

Outro enfoque é aquele que, tomando como base os produtos existentes 

inicia-se o Plano de Marketing Turístico que, ao atrair mais turistas, atua como 

acelerador do processo de mudança necessário. 
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Figura 14 - Enfoques técnicos dos planejamentos turísticos de desenvolvimento e de 
marketing 

 

Fonte: Chias Marketing. 

 

Para preparar um Plano de Desenvolvimento Turístico devem ser, em 

primeiro lugar, inventariados os recursos existentes no destino. Entendemos por 

Recursos o conjunto de atrativos culturais e naturais de uma região, criados e 

conservados por seu povo ao longo da história.  

O segundo inventário realizado é o levantamento completo da situação da 

infraestrutura geral: transporte, comunicações, saneamento, saúde, comércio, etc., 

que afetam a mobilidade pela região e a atenção aos visitantes. 

 O terceiro inventário que deve ser realizado está centrado nos 

equipamentos próprios do setor turístico, tais como hotéis, pousadas, restaurantes, 

agências de viagens, empresas de aluguel de veículos, serviços de guias, etc. que 

constituem os elementos sobre os quais atua a chamada indústria turística.  

O quarto elemento a ser considerado é constituído pelas características 

gerais e as capacidades das pessoas que prestam os diferentes serviços gerais e 

específicos do turismo. Sua qualificação e formação profissional são pontos chave 

nesta parte de um estudo para o desenvolvimento turístico. 

 

© Copyright Chias Marketing. Proibida a reprodução sem mencionar o autor. 
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 Quando todos estes recursos se estruturam para seu uso e 

aproveitamento, se convertem em Produto.  

Um produto turístico é uma proposta de viagem fora do lugar de 

residência habitual, estruturada através dos recursos, à qual se incorporam serviços 

turísticos: transporte, alojamento, guias, serviços de alimentação, etc. 

Ou seja, o desenvolvimento turístico tem como objetivo criar e definir 

produtos a partir dos recursos, para os quais deverá ser definido o que se pode 

realizar propondo um conjunto de atividades: visitar, assistir, participar, estudar, 

comprar, comer, dormir, etc. e formulando uma proposta de acessibilidade, que são 

os horários de funcionamento, formas de chegar e preços, por parte de um público. 

Um recurso no qual a proposta não esteja definida previamente pelo proprietário ou 

gestor do recurso, não pode ser considerado produto, pois não são possíveis nem o 

uso, nem o aproveitamento por parte do público.  

Para realizar o processo de planejamento do Marketing Turístico para 

Belo Horizonte, partimos do Produto e, quando ele é promovido fora da sua 

localidade, se converte em uma Oferta. 

A oferta é um produto promovido mediante programas de atuações de 

comercialização, venda e comunicação, dirigidas tanto ao público profissional, o 

chamado “trade turístico”, como ao turista potencial, ou consumidor.  

Uma Oferta Turística é, então, um produto turístico promovido 

através das redes de venda e/ou de comunicação turística. 

 O público, atraído pelo produto e por sua oferta, efetua o consumo 

turístico. Entende-se aqui por consumo turístico a realização da atividade proposta 

no produto: visitar, passear, comer, comprar, assistir, praticar esportes, etc., pelo 

consumidor. 

O Plano Horizonte - Marketing Turístico de Belo Horizonte é um 

instrumento técnico formulado com o objetivo de impulsionar o turismo da 

cidade, estimulando negócios e movimentando as empresas do setor.  

Prevê um trabalho também técnico de implantação a ser realizado para 

que este crescimento turístico seja sólido e sustentável, por meio da atuação sobre o 

âmbito de marketing. 

Para dar forma ao Plano Horizonte foi utilizado um esquema metodológico 

pensado para conjugar a liderança institucional da Prefeitura de Belo Horizonte, por 

meio da Belotur, com a experiência da equipe técnica da consultoria, para permitir 
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um trabalho rigoroso, ordenado, participativo e de busca de consenso e 

compromisso por parte dos agentes públicos e privados do setor.  

O Plano Horizonte tem três fases distintas: 

 FASE I – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL DO TURISMO 

 FASE II – ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

 FASE III – PLANO OPERACIONAL 
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O APRIMORAMENTO DO PLANO HORIZONTE: 
 

 

FASE I – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

 

A análise da situação atual é a fase inicial e a base de um plano de 

marketing. Compreende a geração de informação aplicada a este tipo de 

planejamento a partir do levantamento, ordenação, sistematização e análise de 

dados pré-existentes e/ou que foram gerados por meio de pesquisas primárias 

realizadas no escopo do trabalho.   

No Plano Horizonte, a elaboração de cada uma das etapas que compõe 

os capítulos e subcapítulos da Fase I foi executada sob um processo orientado para 

estabelecer uma radiografia do turismo no destino e também do mercado, suporte 

para um planejamento de marketing consistente e preciso.  

Sua atualização orientou-se pela estrutura utilizada em 2006, com 

pequenos ajustes em função dos dados e fontes disponíveis hoje, tendo sido 

realizada da seguinte forma:  

Capítulo 1 - A Situação Atual do Turismo, em que foram compilados 

dados do contexto externo e interno do turismo de BH a partir dos seguintes 

estudos: os movimentos e tendências do turismo no mundo, no Brasil, em Minas 

Gerais e em Belo Horizonte; o setor turístico de Belo Horizonte e avaliação de sua 

capacidade de atendimento; o perfil do turista atual de Belo Horizonte. A principal 

referência para atualização deste capítulo foi a Pesquisa de Demanda Nacional e 

Internacional realizada na Etapa 1. Foram ainda recopilados alguns dados da 

Pesquisa de Produto, especificamente sobre o setor turístico de BH. 

Capítulo 2 - A Situação da Oferta Turística de Belo Horizonte, neste 

capítulo a oferta turística foi abordada sob dois enfoques: o primeiro, “o que temos 

para oferecer”, que se consistiu na apreciação geral do território e das condições 

atuais de acessibilidade, bem como da avaliação dos produtos turísticos específicos 

de BH; o segundo, “o que está colocado no mercado”, verificando a presença no 

trade turístico, a comunicação atual e a marca turística. As pesquisas de Produtos 

Turísticos, de Posicionamento da Marca Turística e de Concorrência foram as 
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principais bases de dado para a atualização do capítulo. Também foram levantados 

alguns indicadores de oferta do Estudo de Competitividade.  

Capítulo 3 - A Opinião Interna, aqui foram compilados aspectos sobre a 

imagem e o posicionamento de Belo Horizonte, bem como sobre o marketing 

turístico do destino, destacados pelos profissionais do próprio setor turístico belo-

horizontino por meio da pesquisa qualitativa de grupos focados realizada na Etapa 2.  

Capítulo 4 – A Opinião do Mercado estudou a opinião do turista atual (em 

visita à BH) e do trade emissivo dos mercados, intermediários na comercialização do 

destino. Foram utilizadas como fonte as pesquisas primárias quantitativas realizadas 

para a Etapa 1, cujos dados foram compilados nos relatórios da Pesquisa de 

Demanda Nacional e Internacional e da Pesquisa de Posicionamento da Marca 

Turística.  

Capítulo 5 - A Política Turística, que compreendeu o levantamento das 

políticas nacionais e locais vigentes e dos programas de interesse turístico, 

sobretudo no escopo dos materiais de apoio citados no TR. 

Capítulo 6 - Conclusões, consistiu-se na elaboração das conclusões de 

todos os estudos parciais realizados nos capítulos anteriores utilizando três 

ferramentas: a matriz F.O.F.A. (análise SWOT), o Grau de Aproveitamento Atual e o 

Posicionamento Atual.  
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1 SITUAÇÃO ATUAL DO TURISMO 
 

 

1.1 O Turismo no Mundo 

 

 

O Plano Horizonte, em sua primeira versão, apresentou dados do turismo 

mundial de 2000 até 2005 e as projeções da OMT – Organização Mundial de 

Turismo para 2010. O objetivo deste capítulo é mostrar a evolução da atividade 

turística para além do período disponível na outra versão, assim como as projeções 

mais avançadas que existem, sempre observando as principais mudanças ocorridas 

nos movimentos turísticos internacionais durante o período.  

Uma importante mudança na base de dados da OMT é que atualmente a 

Região Américas tem a divisão de sub-regiões, o que permite um olhar mais 

detalhado sobre o que ocorre na América Latina e no Brasil.  

Nos anos 90 os índices de desenvolvimento do turismo mundial foram 

extremamente positivos. O setor alcançou no período uma taxa média anual superior 

a 4%, sendo o menor índice de 2,4% registrado em 1997 e o mais alto em 2000, 

quando chegou a 7,2%, e atingiu 680,6 milhões de chegadas internacionais. Já no 

período entre os anos 2005 e 2012 as viagens internacionais no mundo saíram de 

807 para 1.035 milhões, com um crescimento médio anual no período de 3,6% no 

volume de turistas.  

O fato relevante dos últimos anos foi o crescimento do turismo nos países 

de economias emergentes e a melhor distribuição das chegadas entre estes países 

e os de economias avançadas. Os primeiros receberam em 2012 46,8% das viagens 

internacionais feitas no mundo, apresentando um crescimento médio anual de 4,8% 

entre 2005 e 2012. Neste mesmo período as economias avançadas incrementaram, 

em média, anualmente, apenas 2,6% seu volume de turistas (OMT, 2013). 

Os números mais recentes da OMT ainda mostram um crescimento 

médio de 3,6% em 2012 em relação a 2011 em todo o mundo; com comportamentos 

diferentes nas diversas regiões. A Europa apresentou um crescimento entre 2011 e 

2012 de 3,4%; a região Ásia-Pacífico de 7%; as Américas cresceram 4,6% como um 

todo. No mesmo período, a África apresentou um crescimento de 5,9% e o Oriente 

Médio foi a única região que apresentou dados negativos, - 5,4%. 
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Tabela 46 - Chegadas Internacionais de Turistas no Mundo 2005, 2011, 2012/ 
Crescimento 2005 a 2012 
 

REGIÃO 

TOTAL DE VIAGENS (EM 
MILHÕES) CRESCIMENTO 

2005/2012 (%) 
2005 2011 2012 

Mundo 807 995 1.035 3,6 

Economias Avançadas 459 530 551 2,6 

Economias Emergentes 348 465 484 4,8 

Europa 388 516,4 534,2 2,5 

Ásia Pacífico 153,6 218,2 233,6 6,2 

Américas 133,3 156,0 163,1 2,9 

América Norte 
Caribe 
América Central 
América Sul 

89,9 
18,8 
6,3 

18,3 

102,1 
20,1 
8,3 

25,5 

106,7 
20,9 
8,9 

26,7 

2,5 
1,5 
5,0 
5,5 

África 34,8 49,4 52,4 6,0 

Oriente Médio 36,3 54,9 52,0 5,2 

 
Fonte: UNWTO Tourism Highlights - 2013 Edition. 

 

A América do Sul teve um crescimento médio de 5,5% nos últimos sete 

anos conforme demonstrado na Tabela 46. Após ter apresentado um significativo 

incremento entre 2010 e 2011 (+9,4%), cresceu em ritmo menor no ultimo ano 

(+4,8%), mas manteve o mesmo ritmo médio das economias emergentes, e superior 

à média mundial.  

Observa-se que apesar dos bons resultados do turismo mundial, o 

cenário atual é menos otimista do que o que havia sido verificado na versão anterior 

do Plano Horizonte. Em 2005 o crescimento médio do turismo mundial havia sido de 

5,7% em todo o mundo e o fluxo internacional havia superado 808 milhões de 

turistas. Neste mesmo período o continente americano havia registrado um 

crescimento médio de 6%, e a América do Sul apresentava índice de 12,5% de 

expansão em relação ao ano anterior. 



 

 387 

 

Durante o ano de 2013, entre janeiro e junho, as chegadas internacionais 

aumentaram em média 5% no mundo. A América do Sul, no entanto, registrou um 

crescimento praticamente nulo nesse período. Enquanto nos primeiros trimestres de 

2012 a região cresceu 7,5% e 4,4% respectivamente; em 2013 os índices 

registrados foram de apenas 0,3% e 0,0%.  

No contexto global das viagens internacionais, as projeções da OMT 

mostram que mesmo com a crise econômica global, os resultados gerais do ano 

devem levar o setor a crescer entre 3 e 4%. 

As projeções da Organização Mundial do Turismo para o crescimento do 

número de chegadas de turistas internacionais que haviam sido abordadas em 2005 

quase se concretizaram. Esperava-se que, em 2010, o número de turistas chegasse 

à marca de 1 bilhão e que em 2020 esse número seria de 1,5 bilhão. A marca 

projetada só foi alcançada em 2012, quando o mundo registrou 1.035 milhões de 

viajantes; no ano de 2010 o total de chegadas internacionais foi de 949 milhões. A 

não realização dessa projeção deveu-se à crise econômica mundial de 2009 que 

diminuiu o ritmo de crescimento das viagens internacionais no mundo. 

As novas projeções da OMT são para 2030, quando a organização estima 

que 1,8 bilhão de pessoas viajem pelo planeta. O ritmo de crescimento médio anual 

projetado é de 3,3% entre 2010 e 2030; sendo que no período entre 2020 e 2030 o 

ritmo de crescimento médio será menor do que nos primeiros 10 anos.  

As economias emergentes devem apresentar índices de crescimento 

acima da média do mundo, e terão a maior fatia de mercado global (57%). A 

América Latina deverá crescer a um ritmo médio de 4,6% no período. 

Tão importante quanto o número de pessoas que viajaram é a 

combinação entre o tempo e o gasto realizado durante as viagens. Os gastos 

dos visitantes nos países são importantes fontes de entrada de divisas e podem 

gerar melhor distribuição de renda e desenvolvimento econômico local, atingindo 

assim os objetivos dos destinos e a função econômica e social da atividade turística. 

Abaixo mostramos os dados publicados por duas fontes oficiais: a 

Organização Mundial do Turismo - OMT, cujas estimativas são calculadas a partir 

dos números repassados pelos órgãos oficiais de turismo dos países; e o Conselho 

Mundial de Viagens e Turismo – WTTC que se baseia em pesquisas anuais para 

mensurar o impacto direto e indireto do setor de viagens e turismo na economia e na 

geração de emprego dos países. As diferenças metodológicas utilizadas pelas 
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fontes, podem levar à pequenas variações numéricas em relação aos dados e 

projeções apresentados neste documento, ainda que não revele grandes 

discrepâncias sobre os efeitos do turismo na economia mundial. Isto afirma o 

consenso dos especialistas do turismo mundial sobre os resultados positivos desta 

indústria obtidos nos últimos anos.  

Segundo a OMT, no documento UNWTO Tourism Highlights - 2013 

Edition, em 2012, as receitas geradas pelas viagens internacionais alcançaram US$ 

1,075 bilhões em todo o mundo; o valor representa um aumento real de 4% sobre o 

ano anterior. As regiões que mais registram aumento de receitas em relação a 2011 

foram a Ásia Pacífico (+6,2%), as Américas (+5,9%) e a África (+5,8%). A América 

do Sul cresceu 3,6% suas receitas com as chegadas dos visitantes estrangeiros em 

2012 em relação ao ano anterior. 

Cabe salientar que, segundo os dados do mesmo documento da OMT, 

ainda existem diferenças entre os benefícios que o turismo traz para as 

economias avançadas e para as economias emergentes. Aquelas receberam 

53,2% do volume de turistas que viajaram pelo mundo em 2012, e ficaram com 

64,1% das receitas geradas por estas viagens. Já as economias emergentes, que 

cresceram sua fatia do volume mundial de turistas, possuem 46,8% do número de 

visitantes e somente 35,9% das receitas geradas por estes turistas. 

O Conselho Mundial de Viagens e Turismo - WTTC (sigla em inglês) 

também apresenta dados que mostram a importância da indústria de viagens e 

turismo para a economia dos países.  

Segundo estudo da entidade realizado pela Oxford Economics, em 2012 a 

indústria de viagens e turismo contribuiu diretamente com 2,9% do PIB mundial 

(US$ 2,056 bilhões), com perspectivas de crescer 3,1% em 2013. Os empregos 

diretos gerados pelo turismo representaram, diretamente, 3,4% dos postos de 

trabalho no planeta (101.118.000 empregos) com perspectivas de crescer 1,2% em 

2013. Além da geração de empregos e da contribuição para o PIB, o setor foi 

responsável por 5,4% do total das exportações realizadas no mundo. Para 2013, o 

ritmo de crescimento deverá ser de 3,1% (Fonte: Travel & Tourism Economic Impact 

2013 - World). 
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1.2 O Turismo no Brasil 

 

 

1.2.1 O TURISMO INTERNACIONAL NO BRASIL 

 

 

Nos últimos dez anos, o Brasil viu crescer o número de visitantes 

estrangeiros, saindo de pouco mais de quatro milhões para quase seis milhões. Os 

dados analisados no Plano Horizonte mostravam que 5,4 milhões de estrangeiros 

visitaram o Brasil em 2005, o que representou 15,7% de expansão em relação a 

2004, índice acima da média da América do Sul. A chegada de estrangeiros no 

Brasil entre 2003 e 2012 mostrou uma evolução diferenciada, com períodos de 

queda do número de visitantes (2006, 2007 e 2009) e um ritmo de crescimento 

menor mesmo depois da recuperação em 2010, conforme demonstrado no gráfico 

abaixo: 

 

Gráfico 93 - Evolução da chegada de estrangeiros ao Brasil - 2003 a 2012. 

 

Fonte: Estatísticas Básicas do Turismo 2006-2012 - Ministério do Turismo. 

 

A projeção da EMBRATUR para 2013 é que o Brasil supere a marca dos 

6 milhões de visitantes estrangeiros. Os 5,7 milhões de turistas estrangeiros que 

chegaram ao Brasil em 2012 vieram de diversos continentes, com destaque para a 



 

390  

 

América do Sul e a Europa. A Argentina continua liderando o volume de visitantes 

que o Brasil recebe quase 30% do total; seguida pelos Estados Unidos que tem 10% 

do total e um grupo de países que tem, cada um, cerca de 4% do total de 

estrangeiros conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 47 - Principais países emissores de turistas para o Brasil – 2012 
 

PAÍS EMISSOR 
PARTICIPAÇÃO NO FLUXO 

TOTAL PARA O BRASIL 
(%) 

NÚMERO DE 
TURISTAS 

Argentina 29,4 1.671.604 

Estados Unidos 10,3 586.463 

Alemanha 4,6 258.437 

Uruguai 4,5 253.864 

Chile 4,4 250.586 

Paraguai 4,3 246.401 

Itália 4,1 230.114 

França 3,9 218.626 

Espanha 3,2 180.406 

Portugal 3,0 168.649 

 
Fonte: Anuário Estatístico 2012. Ministério do Turismo. 

 

Os dados apresentados na versão anterior do Plano mostravam que em 

2005, a Europa havia sido o continente de onde partiu o maior número de turistas 

que visitaram o Brasil, com destaque para Portugal, Alemanha, Itália, França, 

Espanha e Inglaterra. A América do Sul aparecia na segunda posição no ranking dos 

principais emissores, sobressaindo-se argentinos, uruguaios, paraguaios e chilenos. 

No entanto, quando se considerava o país de origem, a Argentina representava 

quase 19% de participação no mercado receptivo brasileiro, seguida pelos Estados 

Unidos com aproximadamente 15%, mantendo assim a liderança de anos anteriores 

e posteriores. 

As grandes alterações de mercados de origem para o Brasil entre 2005 e 

2012 foram o crescimento do mercado norte-americano, devido à abertura de voos 

internacionais, inclusive para Belo Horizonte, a diminuição do número de 
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portugueses, que caiu em relação ao período estudado anteriormente e hoje; e o 

aumento percentual do número de sul-americanos. 

No que diz respeito aos desembarques internacionais no país, também é 

verificada tendência de crescimento, sendo que em 2012 foram computados 9,2 

milhões de passageiros brasileiros e estrangeiros desembarcados em voos 

internacionais. 

 

Tabela 48 - Desembarques Internacionais 2011-2012 - janeiro a dezembro 
 

MÊS 

DESEMBARQUES DE PASSAGEIROS 

2011 2012 
Variação % 
2011/2012 

Regulares 
Não 

regulares 
Total Regulares 

Não 
regulares 

Total 

Total 8.749.153 269.354 9.018.507 8.995.118 241.829 9.236.947 2,42 

Janeiro 818.018 54.696 872.714 918.748 37.246 955.994 9,54 

Fevereiro 643.678 48.856 692.534 770.953 30.761 801.714 15,77 

Março 707.492 23.721 731.213 732.990 18.593 751.583 2,79 

Abril 689.110 14.281 703.391 686.338 13.212 699.550 -0,55 

Maio 698.013 9.109 707.122 703.083 11.926 715.009 1,12 

Junho 633.409 17.586 650.995 724.978 10.144 735.122 12,92 

Julho 829.308 27.535 856.843 810.428 29.235 839.663 -2,01 

Agosto 763.502 16.509 780.011 728.418 21.401 749.819 -3,87 

Setembro 741.714 12.316 754.030 744.432 13.868 758.300 0,57 

Outubro 786.459 15.273 801.732 793.643 12.480 806.123 0,55 

Novembro 717.751 11.554 729.305 675.286 19.461 694.747 -4,74 

Dezembro 720.699 17.918 738.617 705.821 23.502 729.323 -1,26 

 
Fonte: Ministério do Turismo/ INFRAERO. 

 

Os dados do ano de 2013 entre janeiro e agosto, mostram uma queda 

nas chegadas internacionais de estrangeiros no Brasil em relação a 2012, 

principalmente no início do ano, conforme demonstrado na tabela abaixo.  
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Tabela 49 - Chegadas de Estrangeiros no Brasil via aérea - janeiro a agosto 2012-2013 
 

MÊS 

CHEGADAS DE ESTRANGEIROS NO BRASIL 

2012 2013 Variação % 
2012/2013 Total Total 

Total 3.500.414 3.168.605 -9,48 

Janeiro 715.289 560.176 -21,7 

Fevereiro 559.473 453.508 -18,9 

Março 554.094 482.759 -12,9 

Abril 450.280 323.030 -28,3 

Maio 282.788 292.083 3,3 

Junho 285.435 295.929 3,7 

Julho 324.869 414.979 27,7 

Agosto 328.186 346.141 5,5 

 
Fonte: EMBRATUR/ Polícia Federal. 

 

Apresentaremos a seguir algumas das informações levantadas pelo 

Estudo da Demanda Turística Internacional de 2006 e de 2012, do Ministério do 

Turismo. Esses dados permitem analisar fatores que permanecem inalterados no 

período analisado anteriormente, assim como algumas alterações importantes no 

comportamento dos visitantes que merecem atenção de autoridades e empresários 

para aumentar a competitividade do setor e sua melhor inserção no cenário 

internacional. Cabe destacar que a série histórica comparativa desses dados é 

posterior ao estudo realizado para o Plano Horizonte. Isso é importante porque nos 

proporciona uma nova ferramenta de análise das séries históricas. 

Praticamente a metade dos estrangeiros que vem ao Brasil tem como 

principal motivo o lazer, sendo o sol e a praia o principal atrativo, e em segundo 

lugar a natureza/ecoturismo/aventura; a outra metade tem como motivo negócios e 

eventos e outros motivos. Nas viagens a lazer, merece destaque o crescimento da 

motivação principal de sol e praia e, em contraponto, a diminuição das viagens 

motivadas por cultura. 
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Tabela 50 - Motivação dos estrangeiros em visita ao Brasil - 2006-2012 
 

CARACTERÍSTICA DA VIAGEM 

MOTIVO DA VIAGEM 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 

Lazer 44,1 44,3 42,7 45,5 46,1 46,1 46,8 

Negócios, eventos e 
convenções 

28,1 27,4 27,0 22,9 23,3 25,6 25,3 

Outros motivos 27,8 28,3 30,3 31,6 30,6 28,3 27,9 

MOTIVO LAZER: (%) 

Sol e praia 54,7 60,4 52,3 61,5 60,2 62,1 64,2 

Natureza, ecoturismo ou 
aventura 

19,5 20,9 22,2 23,2 26,9 24,6 21,3 

Cultura 17,0 11,7 16,9 9,7 8,5 9,4 10,6 

Esportes 3,3 2,6 3,2 2,2 1,7 1,6 1,9 

Diversão noturna 1,5 1,4 1,8 1,0 0,7 0,9 0,9 

Viagem de incentivo 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,4 0,3 

Outros 2,9 2,1 2,9 1,7 1,4 1,0 0,8 

 
Fonte: Perfil da Demanda Turística Internacional 2006-2012 - Ministério do Turismo. 

 

O gasto médio e a permanência apontam algumas alterações anuais. Não 

é possível avaliar com exatidão o peso das oscilações cambiais como fator de 

influência dos gastos. Entretanto, sabe-se que os preços médios dos serviços 

turísticos praticados no Brasil tem aumentado nos últimos anos, o que pode ter 

tornado as viagens ao país um pouco mais caras no mercado internacional a partir 

de 2010, influenciando o crescimento do gasto médio. Nota-se também que os 

visitantes a negócios têm um gasto médio bastante superior aos que visitam o país a 

lazer. 
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Tabela 51 - Gasto Médio e permanência dos estrangeiros em visita ao Brasil - 2006-2012 
 

PERFIL DA DEMANDA TURÍSTICA INTERNACIONAL, POR MOTIVO DE VIAGEM 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

MOTIVO DA VIAGEM: GASTO MÉDIO PER CAPITA DIA NO BRASIL (US$) 

Lazer 64,33 73,37 68,00 63,26 70,53 72,68 73,77 

Negócios, eventos e 
convenções 

105,24 
112,8

6 
110,8

9 
106,1

4 
119,3

8 
127,9

4 
120,2

5 

Outros motivos 41,77 43,57 42,79 42,35 48,58 50,29 46,41 

Total 61,13 65,59 61,05 58,19 66,27 71,35 68,94 

MOTIVO DA VIAGEM: PERMANÊNCIA MÉDIA NO BRASIL (DIAS) 

Lazer 15,0 13,7 12,4 12,7 12,0 12,2 11,9 

Negócios, eventos e 
convenções 

11,8 12,1 11,7 12,8 12,7 14,1 13,3 

Outros motivos 31,6 31,8 29,0 27,6 28,2 28,8 27,0 

Total 18,8 18,8 17,5 17,5 17,2 17,3 16,5 

 
Fonte: Perfil da Demanda Turística Internacional 2006-2012 - Ministério do Turismo 

 

As cidades mais visitadas pelos estrangeiros que vieram ao Brasil variam 

conforme as diferentes motivações de viagem, porém sem grandes alterações da 

proporção de visitantes em cada destino. Ressalta-se aqui que Belo Horizonte 

aparecia como o quarto destino de negócios e eventos em 2011, mas sai desse 

ranking em 2012, perdendo espaço para Brasília e Porto Alegre. No item “outras 

motivações”, Belo Horizonte sai de terceiro para quarto lugar, perdendo espaço para 

Foz do Iguaçu. 
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Tabela 52 - Cidades mais visitadas pelos estrangeiros em visita ao Brasil, por 
motivação- 2006-2012 
 

DESTINOS MAIS VISITADOS PELOS ESTRANGEIROS NO BRASIL 

POR LAZER 
(%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rio de Janeiro - RJ 30,2 30,2 29,1 30,0 27,3 26,7 29,6 

Florianópolis - SC 15,1 15,3 16,9 16,7 19,3 19,7 18,1 

Foz do Iguaçu - PR 17,1 16,1 19,0 21,4 23,4 19,8 17,3 

São Paulo - SP 12,6 13,7 14,9 11,5 9,9 11,0 10,5 

Armação dos Búzios - RJ 4,4 6,4 6,2 7,9 7,5 6,4 7,9 

POR N&E (%) 

São Paulo - SP 51,3 52,5 53,8 48,8 51,3 51,6 48,3 

Rio de Janeiro - RJ 22,9 24,7 20,4 24,9 23,9 24,4 23,9 

Curitiba - PR 4,8 5,1 4,6 3,7 4,8 4,9 4,4 

Porto Alegre - RS 4,7 5,4 5,0 4,9 4,6 3,7 4,1 

Brasília 2,9 3,1 3,0 2,9 4,0 2,6 3,8 

POR OUTROS MOTIVOS (%) 

São Paulo - SP 26,7 30,2 30,3 27,3 30,2 30,0 28,5 

Rio de Janeiro - RJ 20,5 19,8 19,7 21,6 22,5 22,1 20,8 

Foz do Iguaçu - PR 5,8 7,5 5,5 5,5 4,8 5,6 5,8 

Belo Horizonte - MG 6,6 6,7 5,7 6,5 6,3 5,9 5,5 

Salvador - BA 6,4 6,9 6,2 5,8 6,2 5,6 5,3 

 
Fonte: Perfil da Demanda Turística Internacional 2006-2012 - Ministério do Turismo 

 

Os dados sobre a fonte de informação utilizada pelos visitantes 

demonstram grande crescimento da internet e da recomendação de amigos e 

parentes ao longo do período analisado. Nota-se aqui que a promoção turística deve 

observar esses dados no momento de fazer investimentos, notadamente estes 

devem estar focados na comunicação online e na qualidade da experiência dos 

visitantes no destino. 
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Tabela 53 - Fontes de informação utilizadas pelos estrangeiros em visita ao Brasil - 
2006-2012 
 

FONTE DE INFORMAÇÃO 
(%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Internet 19,9 24,4 27,6 30,1 30,9 32,6 33,6 

Amigos e parentes 39,7 38,4 30,7 30,8 28,4 28,5 29,9 

Viagem corporativa 19,5 17,9 17,1 15,6 16,0 18,9 18,6 

Agência de viagens 8,5 8,6 13,6 12,2 14,5 11,4 9,9 

Guias turísticos impressos 7,5 5,8 6,5 7,3 6,2 5,3 4,4 

Feiras, eventos e congressos - - 1,3 1,6 1,4 1,4 1,1 1,7 

Folders e brochuras 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 

Outros 4,5 3,1 2,5 2,3 2,2 2,0 1,6 

 
Fonte: Perfil da Demanda Turística Internacional 2006-2012 - Ministério do Turismo. 

 

O nível de satisfação nas viagens ao Brasil é historicamente bastante alto, 

com pequenas alterações dos níveis de satisfação de alguns serviços e com relação 

dos preços. Esse dado está relacionado ao índice também elevado de retorno ao 

Brasil. Em geral o perfil dos estrangeiros que viajam ao Brasil é de alta exigência, 

pois se tratam de viajantes experientes e recorrentes.  

O pouco conhecimento do Brasil sempre trouxe um elemento surpresa de 

superação das expectativas dos turistas, mas na medida em que o país é mais 

conhecido, novas exigências vão surgindo e será necessário acompanhar essa 

demanda de forma mais efetiva e rápida do que o ritmo atual. Há, portanto, uma 

necessidade latente de melhoria nas condições de serviços e de inovação dos 

destinos turísticos, aliados à melhoria da qualidade da experiência geral dos 

visitantes no país, para que os níveis de satisfação se mantenham altos ou para que 

sejam incrementados. 
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Tabela 54 - Nível de satisfação dos estrangeiros em visita ao Brasil - 2006-2012 
 

NÍVEL DE SATISFAÇÃO 
COM A VIAGEM 

(%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Superou 24,6 26,6 26,9 26,6 31,5 29,6 30,8 

Atendeu plenamente 59,6 58,0 58,9 60,7 53,8 53,7 53,9 

Atendeu em parte 13,4 12,8 12,8 11,0 13,0 14,7 13,5 

Decepcionou 2,4 2,6 1,4 1,7 1,7 2,0 2,0 

Fonte: Perfil da Demanda Turística Internacional 2006-2012 - Ministério do Turismo. 

 

Essa necessidade fica também evidenciada pelos dados apresentados 

abaixo, que analisa a satisfação dos visitantes estrangeiros sobre diversos aspectos 

da infraestrutura e dos serviços públicos e privados. Percebe-se, por exemplo, a 

recorrente necessidade de melhorias na limpeza pública, nas telecomunicações e na 

sinalização turística, nos aeroportos e rodovias. Ao mesmo tempo o fator preço 

passa a figurar entre um dos problemas quando o visitante compara o Brasil a outros 

destinos e mesmo quando relaciona o nível de qualidade dos serviços apresentados 

e o preço cobrado por eles. Trata-se de um ponto para alta atenção de gestores 

públicos e privados. 

 

Tabela 55 - Avaliação positiva da viagem por aspecto, segundo estrangeiros em 
visita ao Brasil - 2005-2011 
 

AVALIAÇÃO POSITIVA DA VIAGEM POR ASPECTO: 

INFRAESTRUTURA 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 

Limpeza pública 78,3 78,4 80,1 80,1 80,3 79,0 80,5 

Segurança pública 76,8 78,8 79,8 80,8 82,5 82,9 82,9 

Serviço de táxi 89,7 90,5 90,8 91,0 90,2 88,8 88,8 

Transporte público 83,0 82,2 83,0 82,3 81,5 79,7 78,5 

Telecomunicações 78,8 79,8 76,6 75,0 73,8 71,7 67,7 

Sinalização turística 74,6 73,8 75,4 75,8 76,5 76,0 76,5 

Aeroporto 85,9 80,2 82,2 82,2 78,2 73,0 73,0 
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AVALIAÇÃO POSITIVA DA VIAGEM POR ASPECTO: 

INFRAESTRUTURA 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 

Rodovias 64,1 66,8 63,8 64,5 66,4 68,0 70,0 

Restaurante 94,9 95,1 95,6 95,3 95,0 94,3 94,5 

Alojamento 95,2 95,6 94,5 94,6 94,0 92,6 93,2 

Diversão noturna 90,2 91,4 90,1 90,0 90,5 89,9 90,8 

SERVIÇOS TURÍSTICOS (%) 

Guias de turismo 90,3 91,9 90,1 90,8 90,6 88,9 88,8 

Informação turística 85,5 86,5 86,2 86,6 86,1 85,6 85,4 

Hospitalidade 98,0 97,5 98,2 98,1 97,8 97,6 97,7 

Gastronomia 95,0 96,0 96,0 95,7 95,5 95,0 95,5 

Preços 68,1 67,4 66,5 71,7 59,9 50,2 56,1 

 
Fonte: Perfil da Demanda Turística Internacional 2006-2012 - Ministério do Turismo. 

 

Ainda, na análise do turismo brasileiro e para o perfil do turismo de Belo 

Horizonte que será tratado posteriormente, cabe uma observação sobre a 

importância e crescimento do setor de eventos internacionais desde 2003. O Brasil 

passou da 19ª para a 7ª posição em 2012 no ranking do International Congress and 

Convention Association (ICCA), que computa o número de eventos associativos 

internacionais realizados em diversos países. Também aumentou o número de 

cidades brasileiras que recebem esses eventos, possibilitando uma ampliação das 

oportunidades no território nacional. 

Observa-se que o Brasil disputa com os principais destinos turísticos da 

Europa no ranking do número de eventos, fato muito significativo, pois entre os anos 

de 2008 e 2012, 54% dos eventos desse ranking foram de âmbito europeu (e não 

global), ou seja, nunca virão para esta região nas próximas edições pois sempre 

acontecerão em algum país da Europa. No mesmo período, dos 55 mil eventos 

realizados no mundo, somente 10% foram de âmbito sul-americano, o que diminui 

as possibilidades relativas para os destinos desta Região, como é o caso do Brasil, 

que só podem competir na captação de eventos sul-americanos, latino-americanos, 

ibero-americanos e mundiais.  
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Tabela 56 - Posição do Brasil no Ranking ICCA de eventos internacionais 
 

RANKING ICCA 2012 

Posição País Nº de eventos 

1 Estados Unidos 833 

2 Alemanha 649 

3 Espanha 550 

4 Reino Unido 477 

5 França 469 

6 Itália 390 

7 Brasil 360 

8 Japão 341 

9 Holanda 315 

10 China 311 

 
Fonte: A Modern History of International Associations Meetings 1963-2012. ICCA. 

 

 

Tabela 57 - Evolução do Brasil no Ranking ICCA de eventos internacionais 
 

EVOLUÇÃO DO BRASIL NO RANKING ICCA 

Indicadores: 2003 2012 

Número de eventos realizados no Brasil 62 360 

Posição do Brasil no ranking geral 19º 7º 

Número de cidades brasileiras que sediaram 
eventos “ICCA”  

22 60 

 
Fonte: A Modern History of International Associations Meetings 1963-2012. ICCA. 

 

Por fim, para entender a importância e impacto do turismo internacional 

no Brasil é necessário compreender sua contribuição para a economia nacional. O 

turismo está entre os itens mais importantes da balança comercial brasileira, o setor 

contribui com a entrada de divisas e a distribuição de renda nas diversas regiões. 
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Não obstante as receitas geradas pela indústria de viagens e turismo 

sejam muito importantes, os gastos dos brasileiros em viagens ao exterior têm sido 

um fator de déficit dessa conta. 

A tabela abaixo mostra que em 2012, os gastos dos brasileiros no exterior 

atingiram US$ 22 bilhões, enquanto a entrada de divisas com os gastos dos 

estrangeiros no Brasil somaram US$ 6,6 bilhões. Em 2013, essa diferença 

permanece no mesmo patamar em termos percentuais, pois os brasileiros tiveram 

comportamentos de gastos diferentes ao longo dos primeiros meses do ano, e as 

receitas dos estrangeiros apresentaram queda em alguns meses do ano, conforme 

demonstrado abaixo. 

 

Tabela 58 - Receita e Despesa Cambial Turismo Brasileiro: janeiro a outubro/ 2011-2012 
 

MÊS 

RECEITA DESPESA 

2012 2013 
Variação % 
2012/ 2013 

2012 2013 
Variação % 
2012/ 2013 

TOTAL 5.551 5.574 0,42 18.425 21.251 15,34 

Jan 666 696 4,60 2.001 2.299 14,92 

Fev 624 624 0,01 1.753 1.862 6,22 

Mar 630 599 (4,86) 1.627 1.882 15,73 

Abr 557 585 5,05 1.809 2.116 16,94 

Mai 532 522 (1,92) 1.829 2.241 22,51 

Jun 462 453 (2,05) 1.683 1.928 14,54 

Jul 546 539 (1,21) 2.010 2.214 10,14 

Ago 542 517 (4,62) 1.923 2.227 15,80 

Set 441 505 14,39 1.703 2.168 27,29 

Out 550 533 (3,09) 2.087 2.314 10,88 

 
Fonte: Ministério do Turismo. 

 

No cenário global, além do destaque pelo papel que o Brasil vem 

desempenhando na área econômica e diplomática, o grande mercado consumidor 

de viagens internacionais tem colocado nosso país em destaque nas estratégias de 

captação de turistas e em estudos de organismos internacionais. A realização dos 
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mega eventos esportivos: Copa do Mundo FIFA 2014 e Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos 2016, traz larga visibilidade internacional e tem papel importante para 

a ampliação do conhecimento do país enquanto destino turístico de lazer, negócios 

e outros tipos de eventos. 

 

 

1.2.2 O TURISMO DOMÉSTICO NO BRASIL 

 

 

A indústria de viagens e turismo no Brasil é uma atividade econômica 

relativamente recente, mas que vem mostrando importantes sinais de crescimento e 

profissionalização nos últimos anos. Líder no turismo da América do Sul, segundo os 

números de chegadas internacionais apresentadas pelos países e publicados pela 

OMT, o Brasil tem sido destaque no continente pelo crescimento do número de 

visitantes e ao mesmo tempo pela geração de receitas com os gastos dos turistas, 

conforme visto no capitulo anterior. A grande importância do Brasil nesse cenário 

vem se confirmando também em função do aumento do poder aquisitivo da 

população (Fonte: Caderno Destaques, Governo Federal, 2011), o que permite um 

maior número de consumidores de viagens dentro do Brasil e para o mercado 

internacional. 

Internamente, a competitividade entre destinos do Brasil ávidos por 

aproveitar o bom momento do mercado brasileiro tem movimentado governos e 

empresários no sentido de aumentar a capacidade de recepção de visitantes, 

ampliar as opções de viagens, mostrar novos produtos e ao mesmo tempo valorizar 

clientes do mundo corporativo e do segmento de eventos.  

Políticas públicas e privadas para o turismo têm se tornado cada vez mais 

profissionais. A realização de estudos, pesquisas, planos de desenvolvimento de 

turismo tem sido continuamente ampliada, assim como se observa o aprimoramento 

dos critérios de competitividade e das estratégias de marketing para o turismo, 

fatores que têm pautado de forma mais técnica e especializada o crescimento do 

setor. 

A estruturação da oferta turística brasileira a partir da implantação do 

Programa de Regionalização, a promulgação da Lei do Turismo, os incentivos à 

qualificação profissional, e a própria notoriedade da política econômica são algumas 
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das iniciativas e fatos que vêm favorecendo o turismo no país.  Segundo a 

Fecomércio/SP (Federação de Comercio de Bens, Serviços e Turismo), o aumento 

da renda média, a oferta de crédito e o barateamento do custo das passagens 

aéreas (redução média de 34% nos últimos 10 anos) levaram, principalmente, as 

classes C e D a viajar mais.  

Esse novo cenário configura-se uma perspectiva mais completa e propícia 

para o desenvolvimento do turismo doméstico no Brasil do que aquele verificado no 

contexto do Plano Horizonte, assim como anuncia o aparecimento de novos desafios 

e problemas. Pode-se afirmar que em 2005 e em 2013 a cultura da viagem entre os 

brasileiros mudou significativamente pelos principais motivos já expostos acima. Da 

mesma forma, os estudos e dados estatísticos existentes são mais amplos e 

completos, embora ainda insuficientes para uma análise mais profunda de alguns 

aspectos da indústria de viagens e turismo. 

Comparando as edições da pesquisa realizada pela FIPE - Fundação 

Instituto de Pesquisa Econômica sobre o turismo doméstico brasileiro observam-se 

diferenças significativas destes movimentos.  

De acordo com os dados apresentados à época da elaboração do Plano 

Horizonte, 39,6% dos brasileiros realizavam, no mínimo, uma viagem por ano; 9,2% 

realizavam viagens regulares, com frequência mensal para um mesmo destino, 

totalizando 10 ou mais viagens ano.  

O mais recente estudo disponível no momento da pesquisa sobre o 

mercado doméstico brasileiro, realizado também pela da FIPE e encomendada pelo 

Ministério do Turismo - “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico 

no Brasil - 2010/2011”, aponta a proporção de domicílios urbanos brasileiros com 

propensão a realizar viagens dentro do próprio país, demonstrando que em 44% 

desses, pelo menos um de seus residentes realizou uma viagem nacional em 2011. 

Já as viagens rotineiras, isto é, feitas com frequência ao mesmo destino, foram 

identificadas em 7% dos domicílios pesquisados e as viagens internacionais foram 

realizadas por pelo menos um dos residentes em 4,3% dos domicílios.  

Cabe salientar que a pesquisa realizada em 2012 tem uma abrangência 

territorial maior e incluiu alguns aspectos não pesquisados na edição utilizada na 

versão do Plano Horizonte. Não foi possível destacar com precisão o tamanho do 

mercado doméstico 
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As informações existentes mostram que entre 2002 e 2006 o turismo 

doméstico no Brasil cresceu 5,8% e indicam uma taxa de expansão de 1,5% ao ano. 

É um ritmo de crescimento inferior aos índices alcançados pelo turismo 

internacional, mas é grande o volume global de viagens. 

Cabe salientar que, ainda na pesquisa citada acima, os brasileiros que 

não realizaram viagens por qualquer motivo em 2011 apontaram a falta de recursos 

financeiros ou a falta de tempo como os principais fatores que impediram seus 

deslocamentos.  

Em uma análise deste dado, mais do que a indisponibilidade de recursos 

financeiros e de tempo reveladas pelo estudo pode ser também interpretada como a 

não priorização das viagens no orçamento e no contexto das famílias brasileiras em 

favor, por exemplo, da aquisição de bens materiais e da realização de outras 

atividades. Neste sentido, levanta-se a hipótese de que a falta de hábito ou mesmo o 

apreço pelas viagens também é um dos motivos que impedem o crescimento o 

turismo no Brasil, o que demonstra o espaço para crescimento num mercado já em 

expansão, mas que ainda carece de infraestrutura, políticas de estímulo e ainda de 

motivação para que o lazer, entretenimento e as viagens passem a figurar entre as 

prioridades de consumo dos brasileiros. 

Outro aspecto interessante da pesquisa é a permanência dos brasileiros 

em suas viagens. Notadamente, a motivação principal da viagem está relacionada 

com os dias de permanência.  Por exemplo, uma viagem a trabalho é mais curta que 

uma viagem a passeio, considerando que a maioria dos viajantes a negócios fica 

entre 2 a 3 dias, e a maioria dos viajantes a lazer fica entre 4 a 7 dias. No caso do 

estudo da FIPE mencionado acima, fica demonstrado que 31,7% das viagens 

demoram, em média, entre 2 ou 3 dias, para todos os tipos de motivação. 

A tendência de aumento de permanência quando o motivo de viagem é 

lazer, pode indicar grande oportunidade de ampliar a permanência média nas 

cidades com uma maior e mais qualificada oferta de opções de passeios e 

atividades, ao mesmo tempo de uma melhor contribuição dos destinos na 

informação disponível para os visitantes antes de sua viagem, independente do 

motivo principal da viagem. Desta forma, mesmo os turistas motivados à negócios 

poderiam se programar para estender sua estadia, aproveitando outras atividades 

ofertadas pelo destino e por seu entorno. 



 

404  

 

As oportunidades mencionadas acima são ainda mais visíveis quando os 

dados mostram que 44% das viagens domésticas são realizadas por carro, 27% 

utilizando ônibus de linha e 17% de avião. Os 12% restantes dividem-se em outros 

meios menos expressivos: ônibus fretado (5%), van/perueiro (2,5%), navio ou barco 

(1,5%), carona (1%), moto (1%), outros não identificados (1%).  A ausência de 

informações e estatísticas das viagens terrestres é um fator limitador de 

melhores análises para demonstrar as oportunidades que destinos e 

provedores de serviços possuem para ampliar sua oferta e ao mesmo tempo 

levar visitantes a explorar e melhorar a qualidade de sua experiência turística. 

Não existem dados disponíveis sobre viagens terrestres no Brasil de forma 

organizada e em séries históricas. 

O comportamento dos brasileiros em viagens dentro do Brasil 

também evidencia que o aproveitamento dos equipamentos turísticos na área 

de hospedagem também poderá crescer. Na medida em que crescem as viagens 

e se amplia o perfil de consumidores surgirão oportunidades para ampliar a 

utilização de hotéis, e é isso que as pesquisas demonstram. Conforme aponta o 

mesmo estudo da FIPE, quando realizam viagens, quase 62,8% dos brasileiros se 

hospedam em casas de amigos e parentes; ficando para os meios de hospedagem, 

em diferentes categorias, 25% da opção, divididos em hotéis, resorts e pousadas. 

Os demais (12,2%) dividem-se entre imóvel alugado (4,1%) e próprio (3,7%), 

camping ou albergue (0,7%), colônia de férias (0,7%), motel ou pensão (0,4%), 

outros não identificados (2,6%).  A utilização de hotéis e similares está diretamente 

ligada à renda dos viajantes, não obstante se verifique que o surgimento de hotéis 

econômicos seja uma grande oportunidade de mercado, quando uma das 

componentes das viagens que determina a qualidade da experiência é também se 

hospedar em lugares que ofereçam opções complementares de lazer não 

encontradas nas residências de amigos e parentes. Cabe destacar, conforme 

detalhado na tabela abaixo, que de acordo com a motivação da viagem, o tipo de 

hospedagem escolhido pode mudar, por exemplo, viajantes a negócios utilizam mais 

hotéis do que casas de amigos e parentes. 

 

 

 

 



 

 405 

 

Tabela 59 - Meios de hospedagem utilizados nas viagens domésticas, por motivo 
 

MEIO DE HOSPEDAGEM 
MOTIVO DA VIAGEM 

Lazer Negócios Outros TOTAL 

Casa de amigos/ parentes 68,2 24,7 60,6 62,8 

Hotel 1 a 3 estrelas 8,4 36,8 13,3 12,0 

Pousada 6,9 9,4 5,3 7,0 

Hotel 4 a 5 estrelas 4,4 14,3 3,3 5,3 

Imóvel Alugado 4,5 3,3 1,9 4,1 

Imóvel Próprio 4,2 2,3 1,8 3,7 

Resort 0,8 0,5 0,5 0,7 

Camping ou Albergue 0,6 0,8 1,1 0,7 

Colônia de Férias 0,8 0,1 0,5 0,7 

Motel ou Pensão 0,2 0,4 2,1 0,4 

Outro 1,0 7,5 9,7 2,6 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo 

 

Melhorar o aproveitamento dos equipamentos turísticos existentes, 

combater a sazonalidade por meio de soluções comerciais eficientes (como 

descontos, promoções específicas a públicos especiais e etc.) e aprimorar e 

diversificar a experiência que visitantes podem ter nos destinos brasileiros, 

são fatores que podem influenciar o período das viagens e minimizar os 

efeitos da baixa estação, à medida que forem fomentados por políticas 

públicas dirigidas.  

Com comportamentos diferentes de acordo com a região do país, as 

viagens domésticas ocorrem preponderantemente nos meses de dezembro (18,8%), 

julho (12,1%) e janeiro (11,8%), que são considerados alta estação e coincidem com 

as férias escolares e, por consequência, com as férias de diversas famílias 

brasileiras. As férias são importante fator de mobilização das demandas de viagens 

a lazer. Nos demais meses do ano, há espaço para a oferta de viagens de feriados e 

finais de semana (city breaks), promoções para clientes da melhor idade ou ainda a 

realização de eventos e feiras comerciais, temas que movimentam o mercado 

turístico na baixa temporada. 
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Tabela 60 - Mês de realização da principal viagem doméstica 
 

MÊS DE REALIZAÇÃO DA PRINCIPAL VIAGEM DOMÉSTICA 

Mês % de viagens realizadas 

Janeiro 11,8 

Fevereiro 8,0 

Março 6,6 

Abril 5,5 

Maio 5,1 

Junho 6,5 

Julho 12,1 

Agosto 5,9 

Setembro 6,2 

Outubro 6,8 

Novembro 6,7 

Dezembro 18,8 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo. 

 

O melhor aproveitamento das oportunidades também se configura quando 

é analisada a forma de organização das viagens dos brasileiros, em sua maioria 

sem a utilização de agências de viagens - 90% (FIPE, 2011).  A oferta de 

informações ou venda por meio da internet são recursos utilizados pelos brasileiros 

e que devem ser mais bem explorados pelos destinos no momento de dispor 

informações sobre ofertas de produtos e serviços disponíveis para os diversos tipos 

de visitantes. 

O avanço das viagens e o conhecimento dos destinos turísticos do Brasil 

pelos próprios brasileiros também enfrenta desafios ligados aos serviços públicos e 

privados disponíveis. Na avaliação dos entrevistados identificada na pesquisa da 

FIPE diversos itens foram avaliados como positivos e negativos. 

Conforme demonstrado abaixo, os piores resultados foram apontados 

para os preços considerados ruins, para a segurança, rodovias, a limpeza e a 

infraestrutura. Por outro lado, os serviços de agências de viagens, a hospedagem e 

a gastronomia foram considerados pontos fortes dos destinos visitados. 
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Tabela 61 - Avaliação da principal viagem doméstica no Brasil (%) 
 

AVALIAÇÃO DA PRINCIPAL VIAGEM DOMÉSTICA NO BRASIL 

ITENS AVALIADOS: Positiva Negativa 

Agências de Viagens 96,2 3,8 

Transporte 88,2 11,8 

Rodovias 75,5 24,5 

Hospedagem 93,7 6,3 

Aeroporto 84,7 15,3 

Gastronomia 89,7 10,3 

Sinalização 79,6 20,4 

Informação Turística 80,5 19,5 

Atrativos e passeios 87,0 13,0 

Infraestrutura Urbana 79,0 21,0 

Limpeza 76,5 23,5 

Segurança 73,2 26,8 

Preços 64,6 35,4 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo 

 

O estudo da FIPE/ Ministério do Turismo, também demonstrou os 

destinos turísticos mais visitados pelos brasileiros em viagens domésticas; e ao 

mesmo tempo, listou quais os destinos são “objetos de sonho” de próximas viagens.  

As opções de viagens variam de acordo com a renda mensal das famílias 

estudadas e também com a motivação da viagem, mas, em geral, mantêm-se o 

ranking de cidades conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 62 - Os 10 Destinos mais visitados nas viagens domésticas (%) 
 

DESTINOS MAIS VISITADOS % das viagens realizadas 

São Paulo 5,5 

Rio de Janeiro 3,6 

Salvador 2,2 

Fortaleza 2,1 

Brasília 1,9 
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DESTINOS MAIS VISITADOS % das viagens realizadas 

Recife 1,8 

Natal 1,8 

Curitiba 1,7 

Florianópolis 1,7 

Belo Horizonte 1,5 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo 

 

Conforme o Estudo da FIPE, os destinos mais visitados estão nas 

proximidades dos maiores emissores, analisa o próprio estudo, uma vez que cerca 

de 70% dos movimentos turísticos ocorrem intra regionalmente. Em função disso,  

as principais capitais brasileiras aparecem em destaque, nos primeiros lugares.  

Já quando se trata do desejo de viagens, percebe-se que ainda há muito 

que explorar e conhecer dentro do país, o que é uma grande oportunidade para 

avaliar tipos de produtos desejados, concorrentes e formas de comunicação que 

possam trazer informações que respondam às expectativas dos brasileiros. 

 

Tabela 63 - Os 10 Destinos mais desejados no Brasil (%) 
 

DESTINOS MAIS DESEJADOS (%) 

Fernando de Noronha 13,3 

Fortaleza 10,9 

Rio de Janeiro 10,7 

Salvador 7,0 

Natal 5,4 

Gramado 4,2 

São Paulo 3,8 

Recife 2,9 

Florianópolis 2,8 

Manaus 2,4 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo 
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Ao analisar as viagens domésticas, o estudo FIPE/ Ministério do Turismo 

traçou uma matriz origem/ destino para identificar os polos emissores e receptores 

de visitantes. Sem levar em conta as viagens rotineiras, o levantamento identificou 

que a região Sudeste é responsável pelo grande movimento e entradas e saídas no 

país; a região tem 40,8% do emissivo e 36,5% do receptivo nacional. Já a região 

Nordeste recebe 30% das viagens e responde por 25,8% do emissivo nacional. 

Assim, a região sudeste caracteriza-se por ser predominantemente emissiva e a 

região nordeste por ser receptora de viajantes. 

A tabela abaixo permite visualizar esse movimento origem/ destino no 

Brasil, confirmando a grande importância do mercado regional de viagens 

domésticas. 

 

Tabela 64 - Origens e Destinos das Viagens Domésticas, por Região (%) 
 

REGIÃO DE 
ORIGEM 

REGIÃO DE DESTINO 
TOTAL 

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

Centro-Oeste 5,0 1,7 0,5 2,0 0,7 9,9 

Nordeste 0,9 21,5 0,6 2,4 0,4 25,8 

Norte 0,7 0,8 3,6 0,6 0,2 5,9 

Sudeste 2,8 5,2 0,4 29,0 3,4 40,8 

Sul 0,6 0,8 0,1 2,4 13,8 17,7 

TOTAL 9,9 30,0 5,1 36,5 18,5 100,0 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo. 

 

Além do volume de passageiros que viajam entre as regiões do País, uma 

análise dos gastos desses turistas é fundamental para o estudo econômico do 

turismo e uma melhor compreensão do tipo de produtos, destinos e visitantes que 

cada região pode receber ou promover. Há que observar-se nesse cenário, a 

existência de um equilíbrio entre gastos e receitas, assim como os movimentos 

econômicos que fazem os brasileiros quando se deslocam promovendo a 

distribuição regional do turismo. 

Na tabela abaixo é possível olhar para o percentual de gastos (realizados 

nos movimentos emissivos a partir da região) e receitas (gerados pelo fluxo de 

turistas que a região recebeu) que cada região do Brasil demonstrou no estudo da 

FIPE/ Ministério do Turismo. Grosso modo, seria como uma “balança comercial” das 
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regiões brasileiras considerando a relação entre despesas (gastos) e receitas, mas 

em termos de participação relativa e não em valores.  

A região Nordeste demonstra ser a grande beneficiária dos movimentos 

de visitantes, já que tem participação relativa de 30,8% das receitas geradas pelas 

viagens domésticas e apenas 18,1% na realização dos gastos.  A região Sudeste 

(principal emissor em número de turistas) é a maior em termos de gastos (43,8%), 

mas também das receitas (35%), pois acumula o maior volume de visitantes 

proporcionalmente. Esse dado demonstra mais uma vez o peso e importância 

econômica das viagens intra regionais no turismo doméstico no Sudeste, mas 

também das viagens inter regionais para o nordeste.  

 

Tabela 65 - Participação relativa entre o Emissivo e o Receptivo nos Gastos e 
Receitas das Viagens Domésticas, por Região (%) 
 

REGIÃO 
% Gastos % Receitas 

RELAÇÃO GASTO / 
RECEITA 

1 2 3=1/2 

Centro-Oeste 13,4 10,3 1,3 

Nordeste 18,1 30,8 0,6 

Norte 7,3 5,0 1,5 

Sudeste 43,8 35,0 1,3 

Sul 17,4 18,9 0,9 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo. 

 

Por fim, na tabela abaixo, uma importante relação pode ser observada, dado 

pelo volume de turistas recebidos e as receitas geradas pelos mesmos em cada 

Unidade da Federação. Observando o índice resultante desta divisão (receitas / 

volume), quanto mais próximo da unidade “um”, maior é o equilíbrio na relação entre 

volume de turistas recebido pelo estado e a receita gerada por estes movimentos. 

Quanto maior o índice, melhor é a relação de receita gerada por cada 

turista ou, por outro lado, mais onerosa é a viagem41. Amapá e Alagoas 

                                            
41

 Na pesquisa a receita é calculada com base no gasto de viagem informado pelo entrevistado, sem 
distinguir gastos realmente realizados no destino e outros realizados desde sua origem que não ficam 
no destino,

 
como em passagens aéreas. Neste caso, a maior receita pode ter sido gerada em função 

da necessidade de mais recursos financeiros para realizar a viagem (deslocamentos e/ou estadias 
mais caras). Por este mesmo motivo, não é possível estabelecer com certeza uma relação direta 
sobre a “rentabilidade” do turismo nos destinos, apenas especular. 



 

 411 

 

demonstraram os mais altos índices. Quanto mais próximo à “zero”, menos 

“rentável” parece ser a atividade. Ou seja, grosso modo, menor é a receita gerada 

por cada turista. O menor índice registrado foi 0,8 (bastante próximo a 1), pelos 

Estados: Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Roraima. 

 

Tabela 66 - Receptores, Receitas e Número de Turistas, por UF (%) 
 

UF % Receitas 
% Volume 
de turistas 

RELAÇÃO 
RECEITAS/ VOLUME 

SP 18,9 19,4 1,0 

RJ 8,8 8,3 1,1 

PR 6,1 5,7 1,1 

MG 5,4 6,9 0,8 

RS 5,6 6,5 0,9 

GO 5,3 4,9 1,1 

BA 8,7 7,8 1,1 

DF 2,2 1,9 1,1 

PE 4,8 4,8 1,0 

SC 7,2 6,3 1,1 

PA 1,9 2,1 0,9 

CE 5,6 5,5 1,0 

MT 1,4 1,5 0,9 

MA 1,9 2,4 0,8 

AM 1,3 1,2 1,1 

PI 1,5 2,0 0,8 

MS 1,4 1,5 0,9 

ES 1,8 1,9 1,0 

PB 1,9 2,1 0,9 

RN 3,2 2,8 1,1 

AC 0,3 0,3 1,1 

RO 0,4 0,4 1,0 

AL 2,1 1,5 1,4 

TO 0,7 0,8 0,9 

AP 0,2 0,1 1,5 

SE 1,0 1,0 1,0 

RR 0,3 0,3 0,8 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo. 
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A importância do mercado regional em todo o mundo, e no caso do Brasil, 

fica bastante evidente na leitura dos dados apresentados. Nesse sentido, num país 

de dimensões territoriais como o nosso, a importância dos deslocamentos se 

configura em uma variável de grande influência para uma melhor compreensão das 

viagens domésticas e também da mobilidade dos estrangeiros em visita ao país. 

De acordo com a pesquisa FIPE/ Ministério do Turismo Caracterização e 

Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011, a maioria dos 

brasileiros utiliza o transporte terrestre particular ou coletivo em seus 

deslocamentos. As viagens de avião, conforme comentamos acima, são cada vez 

mais frequentes e assumem uma importância grande de acordo com a motivação da 

viagem conforme demonstrado na tabela abaixo. Brasileiros utilizam o carro (44,1%) 

na grande maioria de suas viagens, e os que viajam a negócios utilizam o avião 

(30,1%) como meio de transporte. 

 

Tabela 67 - Meios de Transportes Utilizados nas Viagens Domésticas, por motivo (%) 
 

MEIO DE 
TRANSPORTE 

PRINCIPAL MOTIVO DA VIAGEM (%) 

Lazer Negócios Outros Total 

Carro 47,7 33,6 27,0 44,1 

Ônibus de linha 26,1 23,9 36,1 26,9 

Avião 15,7 30,1 13,5 17,0 

Ônibus de excursão 4,3 3,7 8,8 4,7 

Van/ perueiro 2,1 2,4 6,3 2,6 

Navio ou barco 1,4 1,9 1,7 1,5 

Carona 1,3 0,1 1,3 1,2 

Moto 0,9 0,4 0,6 0,8 

Outros 0,4 3,8 4,7 1,2 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo 

 

Dados do Ministério do Turismo/ FIPE, mostram que o volume total de 

viagens domésticas no Brasil cresceu muito nos últimos anos, saltando de 138,7 

milhões de viagens em 2005 para 197 milhões de viagens em 2012. Ressalta-se que 
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esse número demonstra o total de viagens realizadas, contando pessoas que 

realizaram diversas viagens. A tabela abaixo mostra essa evolução: 

 

Tabela 68 - Total de Viagens Realizadas pelos Brasileiros: 2005-2012 
 

ANO VIAGENS REALIZADAS (EM MILHÕES) 

2005 138,7 

2006 147,1 

2007 156,0 

2008 165,4 

2009 175,4 

2010 186,1 

2011 190,8 

2012 197,0 

 
Fonte: “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil - 2010/2011” - FIPE/ 
Ministério do Turismo. 

 

O Brasil tem grande dependência do setor aéreo para o desenvolvimento 

de seu turismo doméstico e internacional, neste sentido, a evolução do movimento 

de passageiros é um indicador do crescimento do mercado turístico nos últimos 

anos. A privatização de alguns aeroportos, como o de Guarulhos, por exemplo, torna 

mais difícil a comparação de dados a partir de 2013, já que a INFRAERO monitora 

somente os aeroportos de sua rede. 

Uma análise da evolução dos movimentos domésticos (embarques, 

desembarques e conexões) entre os anos de 2006 e 2012 nos permite observar o 

crescimento dos fluxos de passageiros nos aeroportos da rede INFRAERO. O 

volume de passageiros saiu de 90 para 174 milhões no período, conforme 

demonstrado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 94 - Evolução do Movimento de Passageiros Domésticos na rede 
INFRAERO 2006 a 2012 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing com base nos dados da INFRAERO. 

 

Segundo dados da ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas, 

em 2012 houve um crescimento de 6,9% do movimento doméstico de passageiros 

em relação a 2011, o que faz do Brasil o terceiro mercado doméstico da aviação 

mundial com cerca de 84 milhões de consumidores. 

Na tabela abaixo é possível acompanhar a evolução dos desembarques 

domésticos de 2011 para 2012, que saltou de 79 para quase 85 milhões. 

 

Tabela 69 - Desembarques Domésticos 2011-2012 - janeiro a dezembro 
 

Mês 

DESEMBARQUES DE PASSAGEIROS 
Variação 
% 2011 

2012 

2011 2012 

Regulares 
Não 

regulares 
Total Regulares 

Não 
regulares 

Total 

Total 77.083.904 2.160.352 79.244.256 82.631.859 2.231.834 84.863.693 7,09 

Janeiro 6.614.810 265.887 6.880.697 7.364.638 224.088 7.588.726 10,29 

Fevereiro 5.463.785 152.538 5.616.323 6.111.656 175.337 6.286.993 11,94 

Março 6.264.685 167.466 6.432.151 6.544.794 175.766 6.720.560 4,48 

Abril 6.433.187 160.343 6.593.530 6.792.803 190.279 6.983.082 5,91 

Maio 6.218.142 160.254 6.378.396 6.660.477 159.814 6.820.291 6,93 

Junho 5.943.440 175.758 6.119.198 6.705.893 188.656 6.894.549 12,67 

Julho 7.239.739 198.830 7.438.569 7.943.476 193.169 8.136.645 9,38 

Agosto 6.657.798 161.118 6.818.916 7.120.519 172.757 7.293.276 6,95 
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Mês 

DESEMBARQUES DE PASSAGEIROS 
Variação 
% 2011 

2012 

2011 2012 

Regulares 
Não 

regulares 
Total Regulares 

Não 
regulares 

Total 

Setembro 6.516.479 162.829 6.679.308 7.000.645 184.283 7.184.928 7,56 

Outubro 6.400.474 231.914 6.632.388 7.009.850 187.802 7.197.652 8,52 

Novembro 6.422.216 159.350 6.581.566 6.686.570 173.687 6.860.257 4,23 

Dezembro 6.909.149 164.065 7.073.214 6.690.538 206.196 6.896.734 -2,5 

 
Fonte: Ministério do Turismo/ INFRAERO. 

 

Já em 2013, segundo dados da ANAC - Agência Nacional de Aviação 

Civil, o mercado nacional tem diminuído seu ritmo de crescimento em relação a 

2012. Entre janeiro e agosto de 2013 a demanda por transporte aéreo doméstico de 

passageiros (passageiros-quilômetros pagos transportados) teve uma pequena 

queda de 0,08% em relação ao mesmo período do ano anterior. No mês de agosto 

de 2013, comparando com 2012, a demanda caiu 0,42%; isso ocorreu após cinco 

anos consecutivos de crescimento da demanda doméstica em agosto. 

 

 

1.3 O Turismo em Belo Horizonte 

 

 

Durante a elaboração do Plano Horizonte, a ausência de dados 

estatísticos foi demonstrada no relatório final como um dos problemas para a 

melhor compreensão do trabalho, sobretudo a ausência de dados sobre o 

fluxo turístico na cidade. À época, foram utilizadas as informações dos postos de 

informação turística da Belotur; a pesquisa da demanda turística realizada entre 

2003 e 2004; assim como duas pesquisas de demanda turística realizadas pela 

Belotur em 1999 e em 2002.  

Para complementar a base de dados para o diagnóstico do Plano 

Horizonte foi realizada em junho de 2006 a Pesquisa de Opinião do Turista Atual, 

pela Belotur através do Gauss Estatística e Mercado.   

Para atualizar o Plano Horizonte serão utilizados esses dados disponíveis 

hoje e os dados atuais levantados na Pesquisa de Demanda Turística Nacional e 
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Internacional realizada na Etapa 1, salientando-se que a ausência de uma série 

histórica e a comparação de dados de diferentes pesquisas podem trazer distorções; 

nesse sentido recomenda-se a observação dos dados mais recentes que podem 

servir de balizadores. 

 

 

1.3.1 A DEMANDA TURÍSTICA INTERNACIONAL EM BELO HORIZONTE, 

SEGUNDO O MINISTÉRIO DO TURISMO 

 

 

A chegada de estrangeiros a Belo Horizonte é um fenômeno novo, que 

ganhou força com a vinda de novos voos internacionais, o que ocorreu após a 

elaboração do Plano Horizonte.  De acordo com os dados do Ministério do Turismo, 

165 mil estrangeiros visitaram Belo Horizonte em 2004; já em 2005 o volume de 

turistas de outras nacionalidades chegou a 310 mil visitantes.  

Para conhecer melhor quem são atualmente esses visitantes e como eles 

chegaram à capital mineira, assim como entender suas motivações e 

comportamentos de viagens, analisaremos alguns dados da demanda turística 

internacional do Ministério do Turismo apresentados a seguir.  

No entanto, são necessárias algumas ponderações sobre a posição da 

cidade conforme os dados apresentados anteriormente na Tabela: Cidades mais 

visitadas pelos estrangeiros em visita ao Brasil, por motivo. Conforme observado 

naquela tabela, Belo Horizonte aparece entre as cidades mais visitadas por “Outros 

Motivos”, com 5,5% dos visitantes. Nos comentários sobre esta tabela na análise do 

turismo internacional do Brasil, mencionamos que Belo Horizonte perdeu espaço 

para outras cidades brasileiras tanto por “Outros Motivos”, que em 2001 a colocava 

em terceiro lugar com 5,9% dos turistas, como por “Negócios e Eventos”, quando a 

cidade ocupava em 2011 o quarto lugar com 3,8% dos visitantes. 

A tabela abaixo traz informações complementares e atualizadas sobre os 

estrangeiros que visitaram Belo Horizonte entre 2006 e 2012: 
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Tabela 70 - Perfil dos turistas estrangeiros em viagem ao Brasil e Belo Horizonte - 
2006-2012 / Características e organização da viagem 
 

CARACTERÍSTICA DA VIAGEM 

PAÍS DE RESIDÊNCIA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 (%) 

Estados Unidos 29,8 29,1 29,4 33,9 27,7 25,7 21,9 

Itália 9,2 8,4 11,8 6,3 9,3 8,1 9,0 

Argentina 11,0 4,2 5,8 6,0 7,6 9,5 6,1 

França 4,7 7,8 4,0 5,9 5,4 5,3 5,9 

Portugal 7,8 9,0 4,4 3,7 2,1 5,6 5,8 

Alemanha 5,6 5,7 3,7 5,4 4,3 7,5 5,2 

Peru 2,0 2,0 2,2 0,8 1,6 2,2 4,8 

Espanha 5,3 3,6 5,0 3,2 3,5 4,9 4,3 

Chile 0,8 4,8 4,8 2,3 3,2 2,5 3,9 

Canadá 1,6 1,2 2,2 2,4 2,8 1,9 3,4 

Motivo da viagem (%) 

Lazer 9,0 9,1 12,0 9,4 9,9 13,1 10,7 

Negócios, eventos e 
convenções 

32,3 31,8 34,8 25,1 32,8 31,7 28,9 

Outros motivos 58,7 59,1 53,2 65,5 57,3 55,2 60,4 

Motivo da viagem a lazer (%) 

Sol e praia 39,2 26,8 15,2 32,6 32,0 20,3 14,1 

Natureza, ecoturismo ou 
aventura 

16,8 39,8 46,6 19,3 32,7 38,1 38,5 

Cultura 40,2 29,2 26,9 39,4 18,0 30,9 39,9 

Esportes - - 6,5 4,4 14,3 2,9 1,0 

Diversão noturna - - 1,6 - 0,7 3,0 4,9 

Viagem de incentivo - 3,5 - - - - - 

Outros 3,8 0,7 3,2 4,3 2,3 4,8 1,6 

Tipo de alojamento utilizado (%) 

Hotel, flat ou pousada 32,4 30,4 36,8 27,2 32,6 37,9 35,2 

Casa de amigos e parentes 55,3 59,0 54,0 61,3 58,2 53,8 55,5 

Casa alugada 1,9 1,6 1,1 1,8 1,6 2,3 1,4 

Camping ou albergue 0,9 1,2 0,4 0,6 0,2 0,1 2,5 

Casa própria 7,7 6,5 5,9 6,3 6,2 4,4 4,3 

Resort - - 0,1 0,2 0,3 0,2 - 

Outros 1,8 1,3 1,7 2,6 0,9 1,3 1,1 
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Composição do grupo 
turístico 

(%) 

Sozinho 62,7 58,2 58,9 54,5 60,4 66,5 60,7 

Família 12,2 16,3 11,1 15,4 13,2 10,1 11,9 

Casal sem filhos 12,9 11,1 11,8 11,7 10,4 8,1 12,7 

Amigos 5,8 7,6 7,4 9,2 5,8 4,7 7,0 

Outros 6,4 6,8 10,8 9,2 10,2 10,6 7,7 

Fonte de informação (%) 

Internet 12,2 19,3 22,4 27,3 27,6 30,0 25,5 

Amigos e parentes 52,3 53,6 39,2 39,0 37,2 31,1 42,8 

Viagem corporativa 22,4 16,3 24,1 19,4 22,2 25,9 20,4 

Agência de viagens 5,1 3,9 7,5 7,6 5,7 7,0 4,2 

Guias turísticos impressos 3,8 1,5 2,4 3,4 1,9 1,0 0,8 

Feiras, eventos e congressos - 2,3 1,6 0,7 3,0 1,7 3,8 

Folders e brochuras - - - - - - 0,6 

Outros 4,2 3,1 2,8 2,6 2,4 3,3 1,9 

Grau de Satisfação sobre a viagem 

Nível de satisfação com a 
viagem 

(%) 

Superou 20,9 24,0 19,3 25,0 23,0 22,4 20,7 

Atendeu plenamente 61,3 56,1 63,6 62,4 56,2 54,7 52,0 

Atendeu em parte 14,9 15,8 15,1 11,3 18,6 20,6 23,3 

Decepcionou 2,9 4,1 2,0 1,3 2,2 2,3 4,0 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2006- 2012 - Ministério do Turismo. 

 

A tabela mostra a predominância de visitantes dos Estados Unidos, 

Europa e alguns países sul-americanos a Belo Horizonte, notando-se na série 

histórica uma queda dos europeus e um pequeno aumento dos sul-americanos. 

A motivação principal das viagens é bastante diferente da média 

brasileira, quando “negócios e eventos” e, sobretudo, “outros motivos” predominam 

como motivações principais dessas viagens. Este último com significativa 

participação de 60%. Tendo em vista que a pesquisa não foi realizada com turistas 

que vieram exclusivamente a Belo Horizonte e que pode agrupar motivações 

diversas de viagem, o tema merece investigação mais apurada. Entretanto, pode 

indicar que muitos chegam a Belo Horizonte para visitar amigos e parentes, por 

exemplo, dos Estados Unidos, país que historicamente recebeu número significativo 
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de imigração de Minas Gerais. Os dados sobre o meio de hospedagem utilizado, 

que é predominantemente “casa de amigos e parentes”, e o principal emissor, que é 

este país (Estados Unidos), corroboram com esta hipótese.  

Ao mesmo tempo, observa-se a importância do turismo de negócios e 

eventos, motivo de viagem de quase 30% dos entrevistados, e a oportunidade do 

turismo de lazer dedicado aos aspectos culturais e de natureza que pode ser mais 

bem explorado por meio da disponibilização de informação e oferta de lazer 

complementar para os visitantes que vieram por negócios ou eventos.  

Os dados específicos sobre gastos e permanência são prejudicados na 

análise pela insuficiência de amostra por motivo de lazer e negócios e eventos, o 

que também demonstra o pouco volume identificado e, provavelmente a perda de 

mercado da cidade em relação a outros concorrentes no Brasil. Sugere-se que estes 

indicadores sejam apurados mais especificamente. 

As fontes de informações dos visitantes que estiveram em Belo Horizonte 

demonstram o importante papel da internet e da opinião dos amigos e parentes para 

a decisão de viagem.  

Cabe ainda destacar que o atendimento das expectativas dos 

estrangeiros em viagem a Belo Horizonte apontam as mesmas tendências 

verificadas para o Brasil. Conforme tratado no capítulo 1.2.1., mesmo tendo suas 

expectativas plenamente atendidas ou superadas, o nível de exigência dos turistas 

internacionais é maior, o que pode influenciar a diminuição do índice de satisfação 

com a experiência no destino, assim como a preocupação com os preços e serviços 

públicos ligados à infraestrutura.  

A evolução da chegada de estrangeiros em Belo Horizonte entre os anos 

de 2006 e 2012 mostra o grande crescimento do potencial internacional da cidade, 

seja para negócios, seja para o turismo de lazer ou visita a amigos e parentes. O 

gráfico abaixo mostra que os desembarques internacionais saíram de 10 mil em 

2006 para 446 mil em 2012. 
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Gráfico 95 - Evolução dos desembarques internacionais em Belo Horizonte - 2006-2012 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing com fonte nos dados da INFRAERO. 

 

 

1.3.2 A POSIÇÃO COMPETITIVA DE MINAS GERAIS E BELO HORIZONTE NO 

TURISMO DOMÉSTICO DO BRASIL 

 

 

A análise da fatia mais importante do mercado turístico de Belo Horizonte 

está no mercado doméstico, influenciado, sobretudo, pelo volume da população local 

e ao mesmo tempo das viagens a negócios. A densidade populacional de Minas 

Gerais leva muitas pessoas a visitar amigos e parentes; e sua economia 

diversificada atrai visitantes por motivo de negócios, eventos e outras atividades 

comerciais e de serviços.  

O estudo de “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico 

no Brasil 2010-2011”, já comentado neste estudo, permite realizar alguns recortes 

que contribuem com a análise da demanda doméstica e permitem entender a 

posição de Belo Horizonte em relação aos demais destinos concorrentes no Brasil.  

 

 

 

 

 



 

 421 

 

Tabela 71 - Destinos mais visitados pelos Brasileiros 2011 
 

DESTINO VISITADO 
PARTICIPAÇÃO NO FLUXO 
DOMÉSTICO TOTAL (EM %) 

São Paulo 5,5% 

Rio de Janeiro 3,6% 

Salvador 2,2% 

Fortaleza 2,1% 

Brasília 1,9% 

Recife 1,8% 

Natal 1,8% 

Curitiba 1,7% 

Florianópolis 1,7% 

Belo Horizonte 1,5% 

Goiânia 1,5% 

Porto Alegre 1,3% 

 
Fonte: Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil 2010-2011. Ministério do 
Turismo/FIPE. 

 

Os destinos turísticos mais visitados pelos brasileiros em suas viagens 

domésticas são: São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, colocando Belo Horizonte em 

décimo lugar nesse ranking com 1,5% do fluxo global de viagens domésticas em 2011. 

Além das cidades visitadas, a pesquisa buscou identificar os lugares que 

os brasileiros sonham em visitar em seu país, os destinos citados são Fernando de 

Noronha, Fortaleza, outras cidades do nordeste e do sudeste; sem que Belo 

Horizonte fosse citada. 

Fica também confirmada a informação de que as viagens intra regionais são 

maioria entre os brasileiros. Por exemplo, a região sudeste é responsável por 40,8% do 

emissivo e 36,5% do receptivo turístico brasileiro; 79,6% dos turistas que ela recebe são 

moradores do próprio sudeste e, o mesmo ocorre com a origem dos gastos.  

Especificamente, o Estado de Minas Gerais é responsável por 8% do 

mercado emissivo do Brasil e recebe 6,9% dos brasileiros que fazem viagens dentro 

do país, uma relação de 1,2 entre o número de viajantes que saem e aqueles que 

entram no Estado.  

Essa relação é a mesma quando analisados gastos e receitas com as 

atividades turísticas do Estado de Minas Gerais: os mineiros são responsáveis por 
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6,7% dos gastos feitos em viagens domésticas no Brasil e recebem 5,4% das 

receitas de gastos dos brasileiros em viagens no seu território. Esses dados 

colocaram o Estado em terceiro lugar na posição total de visitantes, gastos e 

receitas com a movimentação do turismo doméstico nacional em 2011. 

O gasto médio dos brasileiros em viagens no período analisado foi de 

R$1.128,30 para todo o Brasil, sendo que os principais itens adquiridos foram 

Transportes (28,8%, dos quais 25,9% são nos trajetos “origem-destino-origem” e 

2,9% são em transporte local), Alimentação (20,2%), Hospedagem (13%), Pacote de 

viagem (11,3%), Compras (12,7%) e Passeios Turísticos (5,9%). Com participações 

menos representativas estão os gastos com Diversão noturna (4,4%) e outros não 

especificados (3,7%).   

Essa composição também aponta oportunidades de ampliação da oferta 

de serviços e de atrativos turísticos para um melhor aproveitamento da experiência 

nos destinos e, sobretudo, das opções de conhecer os valores culturais e naturais 

de cada localidade. 

Uma análise ainda mais refinada permite identificar de onde vêm os 

brasileiros que mais deixam receitas no turismo de Minas Gerais. Os paulistas, 

mineiros e cariocas são os que mais gastam em viagens ao Estado de Minas Gerais 

conforme dados da tabela abaixo: 

 

Tabela 72 - Principais Geradores de Receitas em Minas Gerais (%) 
 

MERCADOS PARTICIPAÇÃO % DA RECEITA EM MG 

São Paulo 27,2 

Minas Gerais 25,4 

Rio de Janeiro 15,4 

Goiás 4,9 

Distrito Federal 4,9 

Paraná 3,8 

Espírito Santo 3,3 

Bahia 2,6 

Santa Catarina 2,0 

Mato Grosso 1,6 

Outros 8,9 

 
Fonte: Pesquisa de Demanda - 2011 - Belo Horizonte, Secretaria de Estado do Turismo/ MG. 
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Dados disponibilizados pela INFRAERO nos permitem analisar o avanço 

dos desembarques nacionais de passageiros nos dois principais aeroportos de Belo 

Horizonte: Pampulha e Confins. Nos últimos seis anos, a evolução desses 

desembarques é destaque quando se trata de passageiros domésticos, saltando de 

4,5 milhões em 2006 para 10,7 milhões em 2012, conforme demonstrado na tabela 

abaixo: 

 

Gráfico 96 - Desembarques Domésticos em Belo Horizonte 2006-2012 

 

Fonte: Elaboração própria Chias Marketing com dados da INFRAERO. 

 

 

1.3.3 ESTIMATIVA DE VOLUME DE VISITANTES EM BELO HORIZONTE 

 

Belo Horizonte não dispõe de uma base estatística sobre o volume 

de turistas que permita dimensionar a demanda atual, estudar sua evolução ao 

longo do tempo, analisar tendências, e que seja a base para o estabelecimento 

das metas de crescimento, item fundamental para o planejamento de 

marketing. 

O último dado disponível foi estabelecido no âmbito do PDITS e, de 

acordo com este estudo, em 2010 2,26 milhões de turistas teriam visitado Belo 

Horizonte em 2010.  

Esta deficiência já havia sido apontada pelo Plano Horizonte e, em 

decorrência disso, foram elaboradas duas estimativas de cálculo baseadas nos 

indicadores disponíveis à época.  
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Para atualizar o Plano Horizonte e traçar comparações entre os 

dados existentes em 2006 e os atuais, buscou-se as mesmas fontes, 

disponíveis no Ministério do Turismo e os mais recentes estudos da Belotur 

do recém-criado “Observatório do Turismo” (Primeiro semestre de 2013). 

Estes dados permitem observar algumas dimensões da atividade turística no 

município, indícios de seu crescimento, mas, principalmente, olhar as 

limitações dos indicadores atuais, o que deverá ser considerado nas fases 

propositivas do planejamento. 

Em 2005, no que diz respeito às chegadas de pessoas pelos terminais 

rodoviários de Belo Horizonte, estimou-se que passavam entre 30 e 34% do fluxo 

turístico da cidade, conforme dados das pesquisas de demanda de 2002 e 2004, 

respectivamente.  No mesmo período o número de desembarques foi superior a 7 

milhões de passageiros, abrangendo visitante e turistas.  

Os dados mais recentes, computados de forma diferente e que, portanto, 

não servem como base de comparação direta, demonstram que os desembarques 

de passageiros (visitantes e turistas) nos terminais rodoviários, em 2012, foi de 5 

milhões. Em 2013, entre os meses de janeiro e julho, os mesmos terminais 

registraram uma queda de -7% no número de passageiros desembarcados. 

Certamente, o aumento da renda das famílias e a popularização do transporte aéreo 

influenciou a chegada de passageiros visitantes à cidade, o que abordamos na 

análise dos desembarques aéreos. A pesquisa realizada pela SETUR/MG informa 

que cerca de 66% dos turistas que chegaram a Belo Horizonte em 2012 vieram de 

ônibus e 20% de avião. 

O volume de passageiros nos aeroportos de Pampulha e Confins também 

representa uma forma de análise da evolução do desempenho do turismo, embora 

nos dados da INFRAERO constem passageiros em trânsito, incluindo visitantes e 

moradores da cidade. Também podemos considerar que pessoas que 

desembarquem em Belo Horizonte se desloquem para outras cidades de Minas 

Gerais ou até para outros estados. 

A movimentação de passageiros nos aeroportos de Belo Horizonte 

registrou um crescimento de quase 10% em 2005 depois de um período de 

estagnação nos anos de 2002 e 2004. Após este período, entre os anos de 2006 e 

2012, conforme demonstrado na tabela abaixo, o número de passageiros em trânsito 

saiu de 4,5 milhões em 2006 para quase 11 milhões em 2012. 
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Tabela 73 - Movimento de passageiros nos aeroportos de Confins e Pampulha 2006-2012 

ANO 
PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS DE 

BELO HORIZONTE 

2006 4.518.658 

2007 5.065.286 

2008 5.589.021 

2009 5.968.212 

2010 7.714.423 

2011 9.903.913 

2012 10.726.491 

 
Fonte: INFRAERO 

 

Para a elaboração do Plano Horizonte, as pesquisas de demanda turística 

realizadas pela Belotur informavam os meios de hospedagem utilizados pelo turista 

que visita Belo Horizonte. No comparativo dos levantamentos realizado em de 1999 

e 2002, os dados se mantiveram equilibrados, considerando que aproximadamente 

30% dos turistas em visita à cidade utilizaram a rede hoteleira e entre 40 e 50% se 

hospedaram na casa de amigos e parentes. Os dados mais recentes são da 

Secretaria de Turismo de Minas Gerais e indicam que, em 2012, a utilização da rede 

hoteleira parece ter aumentado junto com a oferta hoteleira em relação ao período 

analisado no Plano Horizonte em 2006. Como são de fontes diferentes, os dados 

não devem ser comparados. Em 2012, entretanto, a pesquisa de demanda da 

SETUR apontou que cerca de 34% dos turistas se hospedaram em hotéis e 61% 

utilizaram a casa de amigos e parentes. 

De acordo com os dados da ABIH publicados no “Perfil Turístico – Belo 

Horizonte 2005”, em 2002 Belo Horizonte dispunha de 7.363 UHs e a taxa média de 

ocupação era de 42%. A pesquisa de demanda turística da SETUR deste mesmo ano 

informa que 29,7% dos turistas se hospedaram em hotéis e apart-hotéis, dos quais 

mais de 66% viajaram sozinhos, 19% viajaram em 02 pessoas e 7,4% em 03 pessoas.  

Para o Plano Horizonte, considerando-se a taxa média de ocupação de 

42% informada pela ABIH e uma estadia média de 5 dias, foi estimado em 1 milhão 

o número de turistas brasileiros que visitavam Belo Horizonte naquele ano. 

Utilizando como base as informações disponibilizadas pelo setor hoteleiro à época, 
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sobre a estadia média de 2 dias, esse número foi estimado para 2 milhões de 

turistas brasileiros anuais. 

Dados da Prefeitura de Belo Horizonte e da ABIH Minas Gerais indicam 

que em 2013 a cidade já dispõe de 9.150 UHs com uma taxa média de ocupação de 

63%. A pesquisa de demanda de 2012 realizada pela SETUR/MG indica que: 

 34% dos visitantes se hospedou em hotéis; 

 70% viajou sozinho; 

 22% viajou com outra pessoa (2 pessoas); 

 A média restante de 8% realizou a viagem com 4 pessoas (estimativa); 

 A permanência média foi de 5,3 dias na cidade. 

 

De acordo com os dados do PDITS, em 2010, BH recebeu 2.257.489 

turistas. Esse dado inclui a cidade e sua região metropolitana, pois considera: 

 8.144 UHs em BH e RMBH; 

 Permanência média de 7,4 dias; 

 Permanência média de 2,9 dias em hotéis; 

 Número de leitos: 9.900 solteiro e 4.688 casal. 

 

A definição dos parâmetros que serão utilizados como referência para o 

estabelecimento das metas será fechada na próxima etapa do trabalho, após a 

disponibilização das memórias de cálculo do PDITS. 

 

 

1.4 O perfil do turista de Belo Horizonte 

 

Para traçar o perfil e conhecer o comportamento e a opinião do visitante 

que viajava a Belo Horizonte, foram utilizadas, durante a elaboração do Plano 

Horizonte, duas fontes principais: os dados preliminares da Pesquisa de Demanda 

do Turismo Doméstico do Ministério do Turismo/ FGV - 2006 e uma pesquisa 

realizada pelo Instituto Gauss do chamado "turista atual" em parceria com a Belotur, 

também em 2006. 

Na atualização do Plano, em 2013, definiu-se como referência, utilizar os 

dados da pesquisa Gauss/ Belotur 2006 por se aproximar mais dos objetivos do 
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estudo e ter sido realizado especificamente para a elaboração do Plano Horizonte. 

Nesse sentido, serão resumidos os principais resultados da Pesquisa Gauss/ Belotur 

2006 e na apresentação dos dados de 2012 e 2013 serão feitos comentários sobre 

dados relevantes que sofreram alterações significativas e que possam ser 

comparados; para estas análises serão utilizados os dados do Observatório de 

Turismo da Belotur e os dados da pesquisa da demanda da SETUR/MG. Ressalta-

se que a atual base de dados e análise existente na Belotur, que mensalmente 

coleta dados do perfil e comportamento do turista tem grande importância para este 

trabalho porque se configura em uma série histórica, passível de comparação, fato 

que não ocorre com as pesquisas realizadas no Plano Horizonte que tiveram 

metodologias diferentes. 

 

 

1.4.1 PRINCIPAIS RESULTADOS DO PERFIL E COMPORTAMENTO DO TURISTA 

QUE VISITOU BELO HORIZONTE EM 2006 - PESQUISA GAUSS/BELOTUR 2006 

 

 

A maioria dos turistas entrevistados na pesquisa era do sexo masculino 

(53%), pertencentes à faixa etária que vai de 18 anos a 34 anos 53%, com nível de 

escolaridade predominante de ensino médio 35%. Dentre as principais profissões 

dos turistas que afirmaram estar trabalhando à ocasião, destaca-se: funcionário de 

empresas privadas 38%, funcionário público 16%, autônomo 14% e empresário 

comerciante 10%. 

O maior fluxo de turistas era proveniente do próprio estado de Minas 

Gerais 53%, os demais 47% eram pulverizados por todo território nacional e exterior 

(4%).  Dentro do território nacional destaca-se o fluxo de pessoas oriundas de São 

Paulo 9%, Espírito Santo 8%, Rio de Janeiro 6%. Entre os 4% de turistas 

estrangeiros a maioria era dos Estados Unidos. 

Sete a cada dez entrevistados (75%) já haviam visitado a capital mineira 

em ocasiões anteriores. Durante o período da pesquisa 51% estava viajando 

sozinho; 15%, com amigos, e 12% viajava em grupo.  

O turismo de lazer foi apontado como o principal motivo da viagem à Belo 

Horizonte por 59% dos entrevistados, seguido de 40% que informaram ter vindo a 
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capital de mineira para visitar amigos/parentes, 15% para realizar negócios, 14% 

para participar de eventos realizados.  

Como principal motivo da escolha de Belo Horizonte como destino 

(pergunta aberta), foi citado: a existência de amigos e parentes na cidade (27%), as 

opções de lazer (20%) e realizar compras (11%), considerando múltiplas respostas.  

Na preparação da viagem a consulta a parentes e amigos foi a primeira 

fonte de informações apontada por 65% dos turistas, seguido pela internet que foi 

apontada por 26% como a segunda fonte.  

“Compras” foi a atividade realizada por 56% dos turistas, seguida de 

“visita a museus e monumentos” (26%).  

O tempo de permanência dos visitantes à época foi de 4 a 10 dias para 

30% deles e, 22% permaneceram por mais de 10 dias, se somado os dois 

percentuais temos 52% da amostra que permaneceu na cidade por mais de 4 dias. 

Esse dado pode ser mais bem compreendido quando se avalia o tipo de 

hospedagem utilizada na viagem 54% permaneceram em casa de amigos/parentes.  

A cidade de Belo Horizonte foi associada pelos entrevistados a aspectos 

relacionados com as belezas da cidade (11%), mencionando as palavras 

boa/bonita/maravilhosa/beleza; e, 8% a amigos/parentes/família. As circunstâncias 

da convivência na cidade são lembradas na segunda associação feita ao município: 

8% associam a cidade às palavras agitada/movimentada/muitas 

pessoas/barulho/confusão.  

As cores verde e azul foram as mais associadas à cidade, com os 

respectivos percentuais 36% e 21%. 

Foi solicitado aos entrevistados que analisassem alguns aspectos da 

viagem. Verificou-se uma avaliação positiva para os 20 itens citados. Elencou-se 

aspectos relacionados à infraestrutura da cidade (limpeza urbana, segurança 

pública), estrutura para recebimento do turista (aeroportos, rodoviária, serviço de táxi 

e transporte coletivo, hospedagem), opções de lazer na cidade (compras, vida 

noturna, restaurantes, gastronomia). Alguns índices se destacam como por exemplo 

65,4% não conhecem ou não utilizam postos de informações turísticas, 61,5% não 

utilizam ou conhecem material turístico da cidade.  

De uma forma geral os turistas entrevistados pela Pesquisa Gauss/ 

Belotur 2006 gostaram da experiência de visitar Belo Horizonte, visto que, somando 
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os percentuais de excelente e bom temos o índice de 87% para a avaliação da 

cidade em termos gerais.  

Perguntados sobre o que mais gostou na cidade 16% apontaram a 

variedade de locais para a realização de compras. Entre os aspectos que causaram 

insatisfação com a cidade foram apontados por 12% a sensação de insegurança da 

cidade e a dificuldade de deslocamento proporcionada pela desorganização do 

trânsito local.  

Contudo de três a cada dez entrevistados gostaram de tudo na cidade. 

Tal fato leva 78% a afirmar que a viagem correspondeu totalmente a sua 

expectativa. Tal dado deve ser analisado com cuidado, já que, a pesquisa aponta 

que grande parte dos turistas foi motivada a vir à cidade não em função de atrativos 

que ela oferece, mas sim por ela abrigar familiares ou até mesmo eventos. Podemos 

dizer que a maioria dos turistas entrevistados veio a Belo Horizonte por atividades 

específicas que não estão relacionadas diretamente com atrativos turísticos da 

cidade. A consultoria avaliou que tais turistas poderiam ser motivados a se 

deslocar para outras localidades caso esse fator motivador sofresse alteração, 

como por exemplo, a mudança de um familiar ou amigo, preços mais atrativos 

em outras cidades ou a realização de eventos em outros destinos. 

 

 

1.4.2 CARACTERIZAÇÃO DO TURISTA ATUAL E SEU COMPORTAMENTO DE 

VIAGEM A BELO HORIZONTE 

 

 

Estudo mais recente da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais 

traz informações relativas ao perfil do visitante que visitou Belo Horizonte em 2012. 

As informações resultantes desse trabalho não diferem muito de pesquisas 

anteriores ou similares, e são as fontes mais atuais e recentes encontradas para 

analisar o perfil da demanda turística da cidade. Os dados coletados sugerem a 

presença de brasileiros e estrangeiros, mas não foi encontrada amostragem 

significativa de estrangeiros para fazer uma diferenciação de nacionalidade, 

estaremos, portanto considerando as informações para o público estrangeiro que 

foram apresentadas anteriormente neste estudo (demanda internacional em Belo 

Horizonte), e os dados abaixo para a demanda nacional, que é mais significativa. 
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Passamos a analisar as principais informações. A origem dos visitantes é, 

em sua maioria, do Estado de Minas Gerais, seguidos de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Espírito Santo e Bahia, o que não difere muito dos dados coletados em 2006, 

apenas apresentam novas origens de visitantes do sul do país. 

 

 

Gráfico 97 - Origem dos turistas que visitaram Belo Horizonte em 2012 
 

 

Fonte: Elaboração própria Chias Marketing com dados da SETUR/ MG. 

 

 

Os principais atrativos destacados pelos turistas que vieram a lazer foram: 

a cultura e a diversão noturna, seguidos de ecoturismo, eventos e gastronomia. 
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Tabela 74 - Principais atrativos visitados pelos turistas que vieram a Belo Horizonte 
a lazer em 2012 

 

PRINCIPAL ATRATIVO VISITADO % 

Turismo cultural (visitar patrimônio histórico, conhecer cultura) 22,0 

Diversão noturna 22,0 

Ecoturismo (buscar contato com a natureza) 15,0 

Eventos/ Festivais (shows, eventos, festivais) 15,0 

Gastronomia 14,0 

Turismo de aventura (prática de esportes de aventura) 3,0 

Assistir jogo 3,0 

Atividades em fazenda/ Turismo rural 2,0 

Turismo religioso 2,0 

Não sabe/ não respondeu 2,0 

Fonte: Elaboração Chias Marketing, com dados da SETUR/ MG 2012. 

 

 

Esses viajantes, 70% estavam sozinhos, sendo que, do total, 61% se 

hospedou em casas de amigos e parentes e 34% em hotéis e pousadas. Os dados 

da pesquisa Gauss/Belotur 2006 não apontavam muitas diferenças em relação a 

2012, mas os viajantes exclusivamente a negócios foram excluídos da amostra, não 

sendo recomendada a comparação direta em função das diferenças metodológicas 

entre os dois estudos.   Em 2005, 51% viajavam sozinhos, 54% se hospedavam na 

casa de amigos e parentes e 27% se hospedavam em hotéis. 

O índice de satisfação das viagens é alto, para 89% dos turistas a viagem 

atendeu plenamente ou superou as expectativas dos visitantes.  

As principais motivações da viagem dos turistas que vieram a Belo 

Horizonte em 2012 foram negócios e visitas a amigos e parentes. Destaca-se que a 

motivação para Tratamento de Saúde aparece como importante fator de visita à 

cidade. 

 

 



 

432  

 

Tabela 75 - Principal motivo da viagem a Belo Horizonte em 2012 
 

PRINCIPAL MOTIVO DA VIAGEM % 

Negócios 33,0 

Visita a Amigos e Parentes 32,0 

Saúde (Tratamento/ consulta médica) 11,0 

Lazer/ Passeio 8,0 

Compras 7,0 

Estudo ou cursos 4,0 

Congressos e convenções 2,0 

Resolver assuntos particulares 1,0 

 
Fonte: Elaboração própria Chias Marketing com dados da SETUR/ MG 

 

Fizemos uma comparação de algumas variáveis de acordo com o 

principal motivo da viagem abaixo, o que permite analisar de forma separada 

aqueles turistas que vieram a negócios e aqueles que estiveram em visita a amigos 

e parentes em 2012. Destaca-se o fato de que os viajantes a negócios utilizam 

hotéis, são preponderantemente do sexo masculino e gastam mais. 

 

Tabela 76 - Comparação de variáveis por motivo de viagem a Belo Horizonte – 2012 
 

VARIÁVEL 
MOTIVAÇÃO PRINCIPAL 

Visita amigos/parentes Negócios 

Hospedagem Casa de amigos Hotel 

Sexo Masculino e feminino Masculino 

Idade média 
21 a 30 anos (34%) 
31 a 40 anos (20,7%) 

21 a 30 anos (36,5%) 
21  a 40 anos (25,8%) 

Permanência 5,9 dias 6,4 dias 

Gasto médio diário R$   51,00 117,00 

 
Fonte: Elaboração própria Chias Marketing com dados da SETUR/ MG. 

 

Quanto à forma de organização da viagem em 2012, a pesquisa mostra 

que 78% dos turistas viajou sem pacotes e 21% teve sua viagem organizada pela 

empresa em que trabalha; em 2006 83% dos turistas ntrevistados haviam preparado 

sua viagem sozinhos. Os turistas que visitaram a cidade em 2012 chegaram, em sua 
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maioria, de ônibus (66%) e outros 20% de avião; sendo que a grande maioria deles 

não havia visitado a cidade antes (84%). 

As principais atividades realizadas na cidade foram compras (21%), 

contatos profissionais (20%), city tour (12%), diversão noturna (10%) e visita a 

amigos e parentes (10%), dentre outras. 

A grande maioria dos turistas (93%) disse que voltaria a Belo Horizonte nos 

próximos dois anos para visitar amigos e parentes (35%) e fazer negócios (33%), sendo 

que 18% disse que voltaria a lazer. Esses turistas (46%) também informaram que em 

suas próximas viagens a lazer iriam viajar para lugares de sol e praia. 

Destacam-se ainda, na pesquisa SETUR/MG 2012 alguns aspectos da cidade 

que foram analisados pelos turistas. Vale ressaltar que alguns destes aspectos também 

foram mencionados na pesquisa Gauss/Belotur 2006 como insatisfatórios. 

 Os principais motivos de insatisfação dos turistas em 2012 foram o 

comércio, a segurança, a falta de opções de lazer, a falta de 

hospitalidade, o transporte público e a limpeza e sinalização da cidade; 

 Os principais atrativos que representam a cidade na opinião dos 

entrevistados foram: a Lagoa da Pampulha (12%), os Parques (8%), o 

Comércio (5%), os Bares (4%), Praças (4%), o Mineirão (4%) e a 

comida local (4%). Destaca-se que 10% dos entrevistados disseram 

que não sabiam quais eram os atrativos da cidade. 

 

 

 

1.5 O setor turístico de Belo Horizonte 

 

 

Nesta seção são compilados dados dos principais setores de serviços 

turísticos que foram estudados na Pesquisa de Produtos da Etapa 1. São 

consideradas as atividades que existem fundamentalmente para o atendimento da 

demanda turística e que deixariam de existir em quantidade significativa quando da 

ausência ou pela redução expressiva do volume de visitantes42, sendo:  

                                            
42

 A Organização Mundial do Turismo (OMT), nas recomendações do marco conceitual para a 
formulação das contas satélites, lista 170 atividades específicas do turismo relacionadas ao consumo 
dos visitantes nos destinos. No Brasil, foram feitos estudos nesse sentido, no entanto, a base de 
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 Meios de hospedagem; 

 Alimentos e bebidas; 

 Agências de receptivo; 

 Espaços e serviços para eventos; 

 Postos de Informação Turística. 

 

No planejamento de marketing este estudo é determinante para entender 

as capacidades de atendimento do turismo de Belo Horizonte, quantitativa e 

qualitativamente. 

Além do PDITS e do Plano Horizonte, para Pesquisa de Produto foram 

consultadas outras fontes como o CADASTUR, o índice de competitividade do 

turismo, os dados oficiais veiculados no site promocional da Belotur e no Guia 

Quatro Rodas. Para cada área específica de serviço ainda foram acessadas e 

consultadas fontes setoriais. Este capítulo retoma, portanto, os principais 

indicadores que já haviam sido abordados na Etapa 1 do trabalho.  

 

 

1.5.1 MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

 

Para a análise da oferta de meios de hospedagem em Belo Horizonte 

foram utilizadas fontes secundárias abaixo indicadas pela ABIH/MG, na qual se 

procurou identificar as principais questões que norteiam o setor de hospedagem na 

capital mineira. O levantamento realizado em 2005 indicava que o parque hoteleiro 

da cidade, incluindo Contagem e Betim, contava com 89 estabelecimentos somando 

7.893 unidades hoteleiras (UHs).  

Existem algumas pesquisas e bases de dados quantitativos sobre a oferta 

hoteleira de Belo Horizonte e algumas apresentam também variáveis qualitativas. 

Destacamos a seguir as mais relevantes e consultadas para esta avaliação:  

 O Inventário da Oferta Atual de Unidades Habitacionais dos Meios de 

Hospedagem em Belo Horizonte e em seu Entorno de 2010, realizado 

                                                                                                                                        
dados estatísticos do setor para os serviços ainda é incipiente.  As 170 atividades podem ser 
consultadas no documento: Economia do Turismo - Uma perspectiva Macroeconômica 2003-2006 
(IBGE) apud Cuenta satélite de turismo: recomendaciones sobre el marco conceptual. Nueva York: 
Naciones Unidas; Madrid: Organización Mundial del Turismo, 2001. 149 p 
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pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e 

Contábeis de Minas Gerais da Universidade Federal de Minas Gerais 

(IPEAD/UFMG) mapeou os meios de hospedagem da capital mineira, 

região metropolitana e os municípios localizados em um raio de até 

100 quilômetros de Belo Horizonte;  

 Pesquisa de Serviços de Hospedagem 2011 (PSH) – municípios das 

capitais, regiões metropolitanas e regiões integradas de 

desenvolvimento –, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e disponível no sítio eletrônico da instituição 

(http://www.ibge.gov.br acesso em 03 set. 2012), é uma pesquisa de 

abrangência nacional, que considera os diferentes tipos de meios de 

hospedagem e as categorias correspondentes; 

 Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais 

(ABIH/MG), em seu sítio na internet (www.abihmg.com.br), 

disponibiliza dados oficiais, referentes ao ano de 2009, da hotelaria de 

Belo Horizonte e região de entorno, até 100 km de distância;  

 Belotur, na seção “hospedagem” do sítio promocional, publica dados 

sobre o número de estabelecimentos por região administrativa e tipo 

(albergue, apart-hotel, pousada, hotel, hotel de lazer, motel, pensão, 

alojamento, camping e outros); na seção “negócios e eventos”, item 

“cidade para os negócios”, apresenta dados sistematizados pela 

ABIH/MG e a Secretaria Extraordinária da Copa de Minas Gerais 

(SECOPA/MG), relacionados à quantidade de estabelecimentos, 

categoria e previsão de novos empreendimentos hoteleiros;  

 Placar da Hotelaria 2015, projeto do Fórum de Operadores Hoteleiros do 

Brasil (FOHB) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), 

faz o monitoramento da oferta hoteleira das 12 cidades sedes da Copa 

de 2014, considerando a expansão por meio da implantação de novos 

empreendimentos e a evolução da taxa média de ocupação (disponível 

no endereço eletrônico www1.sp.senac.br/hotsites/gd3/placar_hotelaria; 

 O Guia Quatros Rodas edição 2013, publicado pela Editora Abril, que 

classifica os meios hospedagem em 6 diferentes categorias: luxo, muito 

confortável, confortável, médio conforto, simples e muito simples; além 
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de destacar aspectos como o ambiente ou localização, o charme das 

instalações e serviços, vista panorâmica e sustentabilidade.  

 

Das fontes consultadas, apenas a ABIH/MG disponibiliza informações 

referentes ao total de estabelecimentos, UHs e leitos, as demais informam um ou 

outro e a comparação dos dados, quando possível, revela algumas diferenças:  

 

Tabela 77 - Oferta hoteleira de Belo Horizonte – estabelecimentos, UHs e leitos 
 

FONTES DE DADOS DE MEIOS DE 
HOSPEDAGEM 

N
o
 de 

estabele-
cimentos 

N
o
 de UHs N

o
 de leitos 

ABIH/MG 103
43

 8.365 18.068 

Inventário IPEAD/UFMG 2010 118 4.532  

Belotur – seção “hospedagem” 166   

Belotur – seção “negócios e eventos” 107
44

  17.921 

PSH IBGE 291  13.353 

Placar da Hotelaria 2015
45

 
  6.281 

CADASTUR 
64   

Guia Quatro Rodas  
80   

 
Fontes: ABIH/MG, inventário IPEAD/UFMG 2010, Belotur, PHS IBGE, Placar da Hotelaria 2015, Guia 
Quatro Rodas. 

 

Nas fontes consultadas, observa-se ainda que: 

 O inventário IPEAD/UFMG identificou 428 meios de hospedagem no 

município de Belo Horizonte, mas destacou 118 em função do porte e 

padrão dos empreendimentos; 

 No entorno da capital mineira, em um raio de até 100 quilômetros de 

distância, a oferta hoteleira varia entre 207 estabelecimentos, com 

12.273 leitos, segundo a Belotur, ou 279 empreendimentos, com 

aproximadamente 16 mil leitos, conforme os dados da ABIH/MG para 

o ano de 2009; 

                                            
43

 Mais 4 hotéis teriam sido inaugurados após 2009, segundo informou a Presidente da ABIH/MG na 
entrevista realizada para esta pesquisa, totalizando 107 estabelecimentos hoteleiros em Belo 
Horizonte  
44

  Na seção “eventos e negócios”, item “cidade para negócios”, considera como meios de 
hospedagem oficiais os hotéis, hotéis de lazer, pousadas e albergues.  
45

 www1.sp.senac.br/hotsites/gd3/placar_hotelaria acessado em 14/11/2012 
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 De acordo com os dados da PSH, Belo Horizonte representa 5,8% da 

oferta hoteleira entre as capitais de estado e o Distrito Federal.  

 

O inventário IPEAD/UFMG 2010, a Belotur e a PSH disponibilizam 

informações quanto à composição do tipo hospedagem, mas os dados são 

discrepantes, conforme evidencia o gráfico do quadro abaixo.  

 

 

Gráfico 98 - Oferta hoteleira de Belo Horizonte – por tipo de hospedagem 

 

Fonte: Inventário da Oferta Atual de Unidades Habitacionais dos Meios de Hospedagem em Belo 
Horizonte e em seu Entorno. IPEAD/UFMG, 2010. Pesquisa de Serviços de Hospedagem – PSH 
2011. IBGE. 

 

 

A Belotur disponibiliza dados sobre a distribuição geográfica dos 

estabelecimentos hoteleiros de Belo Horizonte, utilizando como referência as regiões 

administrativas municipais. A região Centro-Sul concentra mais de 60% da oferta 

hoteleira atual da cidade, seguida pela Pampulha, onde estão localizados 15% dos 

hotéis. 
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Gráfico 99 - Oferta hoteleira de Belo Horizonte – distribuição por região administrativa 

 

Fonte: Belotur, elaboração Chias Marketing. 

 

O monitoramento da taxa média de ocupação hoteleira é feito pela 

ABIH/MG, que desde 2007 adota um sistema online para o acompanhamento diário 

do desempenho dos meios de hospedagem quanto à ocupação, valor da tarifa e 

número de apartamentos em operação. Essa ferramenta é chamada de Cesta 

Competitiva e os empreendimentos monitorados participam por adesão. Os 

resultados mostram um crescimento progressivo no período de 2005 a 2008, o 

decréscimo em 2009 e a retomada do índice de 68% a partir de 2010, conforme 

mostra o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 100 - Evolução da taxa média de ocupação hoteleira Belo Horizonte 2005-2011 

 

Fonte: ABIH/MG. 
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A taxa média de ocupação hoteleira em Belo Horizonte gira em torno de 

64%, o crescimento no período entre 2005 e 2011 apresentou resultados positivos, a 

exceção do ano de 2009, quando registrou uma retração de aproximadamente 7% 

(ou 5 pontos percentuais) sobre o ano anterior.  

A diminuição da taxa de ocupação em 2009 não encontra explicações nos 

dados disponibilizados pela ferramenta da Cesta Competitiva, mas provavelmente 

ela é consequência da crise econômica mundial que se instalou no final de 2008 e 

que afetou seriamente alguns setores da economia brasileira, especialmente a 

mineração, com prejuízos para a demanda hoteleira; a melhora dos índices de 

ocupação hoteleira em 2010 pode ter sido influenciada pelo crescimento de outras 

atividades econômicas. De qualquer forma, os indicadores apontam oscilações 

importantes na ocupação hoteleira entre os meses e o período da semana.  

 

Gráfico 101 - Taxa média mensal de ocupação hoteleira em Belo Horizonte 2010-
2011 – sazonalidade 

 

Fonte: ABIH/MG. 

 

Dezembro e Janeiro são os meses que registram a menor taxa de 

ocupação hoteleira em Belo Horizonte. Nos dois anos analisados o índice ficou em 

torno de 50 a 55%.  O período de maior alta são os meses entre julho e outubro, em 

2011 o pico foi em setembro, quando foram registrados 79% de ocupação. 

Comparativamente, o período de maior oscilação ocorreu no primeiro quadrimestre 

de 2011, quando se observa uma diferença no pico da taxa de ocupação de quase 

20% em relação ao mês de fevereiro de 2010 e 2011, seguido por uma queda de 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2011 2010 



 

440  

 

aproximadamente 10% em março. Em abril, a ocupação volta a crescer e, deste 

ponto em diante, a curva segue uma evolução semelhante à de 2010.  

 

Gráfico 102 - Taxa média mensal de ocupação hoteleira em Belo Horizonte 2012 – 
conforme período da semana 

 

Fonte: ABIH/MG. 

 

No entanto, verifica-se uma forte oscilação ao longo da semana, nos dias 

úteis registra-se a maior ocupação e nos finais de semana a taxa cai 

aproximadamente 20%, como mostra o gráfico do quadro acima. Esse resultado é 

um indicativo de que em Belo Horizonte existe uma predominância da demanda do 

turista de negócios e eventos, sobre o público de lazer; isto porque normalmente o 

primeiro realiza suas viagens em dias úteis, enquanto o último viaja principalmente 

nos fins de semana e feriados prolongados em períodos de baixa estação.   

De acordo com a PSH/IBGE, na hotelaria belo-horizontina predominam 

empreendimentos das categorias econômica e simples com 66% do total da oferta 

disponível, mas pelos dados publicados pela Belotur essas duas categorias 

correspondem a 45% do total e as categorias turístico e superior juntas representam 

54% da oferta turística atual.   

Além da PHS/IBGE e Belotur, duas outras fontes consultadas apresentam 

dados sobre as categorias dos hotéis de Belo Horizonte: o Placar da Hotelaria 2015 

e o Guia Quatro Rodas.   De acordo com os dados do Placar da Hotelaria 2015, 58% 

da oferta hoteleira da capital mineira são a categoria econômica.  No Guia Quatro 

Rodas, 7% dos hotéis belo-horizontinos estão classificados como muito confortáveis, 

médio confortáveis (24%), econômicos (29%), simples (19%), muito simples (5%); 
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observa-se que nenhum hotel da cidade foi classificado como sendo da categoria 

luxo e os 13% que constam do final da lista não se enquadraram em nenhuma das 

categorias de classificação adotadas pelo Guia. 

A pesquisa do IBGE traz ainda informações sobre a adaptação para 

deficientes físicos. Os dados indicam que apenas 120 UHs estão adaptadas, o que 

corresponde a menos de 1% do total da oferta hoteleira de Belo Horizonte, sendo 

um percentual inferior previsto na legislação de acessibilidade pertinente46.  

De acordo com o inventário IPEAD/UFMG 2010, 36,91% dos 

empreendimentos hoteleiros foram construídos há mais de 20 anos (25,93% têm 

mais de 30 anos de funcionamento), e 30,37% têm mais de 10 anos que foram 

inaugurados.  

O levantamento do IPEAD/UFMG 2010 identificou que 71,19% dos 

estabelecimentos na capital possuem atuação independente, 21,19% têm vínculo 

com redes nacionais e 7,63% com redes internacionais. Ao que tudo indica a rede 

hoteleira de Belo Horizonte ainda se mantêm sob o controle de administrações 

familiares, porque são empreendimentos ligados às famílias por duas ou mais 

gerações, havendo reciprocidade entre a visão desses negócios e os interesses do 

grupo familiar.    

A presença de bandeiras é um requisito de competitividade do setor, 

porque confere confiabilidade para profissionais do trade e para o consumidor final, 

principalmente nos mercados internacionais. Assim, a situação atual da oferta 

hoteleira da capital mineira apresenta uma lacuna significativa, que se agrava pela 

predominância dos empreendimentos nas categorias econômica ou simples, sem 

propostas conceituais diferenciadas como são os hotéis design ou hotéis boutique, 

que é uma das tendências da hotelaria no mundo, inclusive para públicos 

executivos. 

Para atender aos requisitos da cidade-sede da Copa FIFA de 2014, Belo 

Horizonte teve que estimular a expansão da sua oferta hoteleira e, com isso, foi 

                                            
46 No Brasil, a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida é 

tratada pelas Leis 10.098/2000 e 10.048/2000, que foram regulamentas pelo Decreto 5.296 de 02 
de dezembro de 2004.   A Deliberação Normativa 429 de 2002 da EMBRATUR dispõe no seu 
Artigo 8º - Parágrafo 5º: “Os responsáveis pelos Meios de Hospedagem deverão garantir prioridade 
de ocupação às Pessoas Portadoras de Deficiência, nas UHs, adaptadas para seu  uso”.  E a 
norma técnica NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece critérios 
e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação 
de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.  
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autorizada a construção de novos empreendimentos, no entanto, há controvérsias 

quanto o número exato de novos hotéis. 

A ABIH/MG informou que estava em andamento no momento deste 

trabalho a construção de 23 novos empreendimentos hoteleiros, 40% dos novos 

hotéis serão na categoria equivalente a 4/5 estrelas, o equivalente a luxo/superior.  

Isso significa que o perfil da hotelaria belo-horizontina, apesar dos lançamentos, se 

manteria nos próximos anos, pois os novos empreendimentos não permitirão uma 

mudança do quadro atual.  Mas a ABIH/MG também previa algumas mudanças 

significativas no modelo de gestão, pois os projetos em execução são vinculados a 

redes hoteleiras nacionais e internacionais; essa mudança deverá trazer resultados 

na administração dos negócios do setor, que passaria a ter uma estrutura mais 

profissional e menos familiar, tanto nos níveis gerenciais quanto das funções 

operacionais.  

O PDITS BH apresenta dados divulgados pela Prefeitura de Belo 

Horizonte (PBH) em 2011, os números indicam uma projeção de crescimento ainda 

maior, naquele ano seriam 41 projetos hoteleiros previstos, 8 já estavam em fase de 

construção, 22 em processo de licenciamento e 11 em negociação. Considerando 

apenas os 30 projetos que estavam em fase de construção ou de licenciamento, 

significaria um acréscimo de 6.819 UHs até a Copa de 2014.  

A Belotur, no site promocional, com base nos dados do inventário 

IPEAD/UFMG, ABIH/MG, SECOPA/MG e indicadores próprios, informava que 

estavam previstos a construção de 51 novos hotéis em Belo Horizonte, para serem 

inaugurados até março de 2014, totalizando mais 16.551 leitos47; esses números 

significaria quase dobrar a oferta de leitos da cidade, conforme as informações 

publicadas pelo próprio órgão oficial de turismo da cidade.  

No Placar da Hotelaria 2015, os dados publicados da 4ª edição da 

pesquisa mapearam os projetos de empreendimentos hoteleiros previstos para a 

capital mineira e identificou que mais 5.778 UHs seriam inauguradas até 2014, o que 

significaria quase dobrar a oferta hoteleira atual da cidade que, de acordo com o 

Placar é de 6.281 UHs, um crescimento de 92%. Além do crescimento, de acordo 

com os dados analisados, os novos empreendimentos permitiriam uma mudança do 

perfil da hotelaria de Belo Horizonte, que passa a ter aproximadamente 51% de suas 

                                            
47

 www.belohorizonte.mg.gov.br seção “negócios e eventos”, item “cidade para negócios” acessado 
em 25 de mar 2013. 
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UHs na categoria econômica, contra os atuais 58%, e a criação de 6% de UHs na 

categoria uspcale, que hoje não conta com nenhuma oferta, como mostra o gráfico. 

 

Gráfico 103 - Projeção de crescimento da hoteleira de BH - Uhs  por categoria 

 

Fonte: Placar da Hotelaria 2015 – FOBH/SENAC. 

 

No entanto, as projeções do Placar da Hotelaria 2015 colocam Belo 

Horizonte como a cidade sede da Copa de 2014 com o maior risco de “super oferta” 

hoteleira.  A avaliação feita pelo estudo é de que a taxa média de ocupação atual 

(de aproximadamente 64%) deverá cair para 49%, porque a demanda não deverá 

crescer o suficiente, segundo as projeções feitas para 201548. 

                                            
48

 Foram reproduzidos os dados da 4ª edição do Placar da Hotelaria 2015, publicado em maio de 
2012, que consideram a estimativa e a projeção da oferta e da demanda hoteleiras atual e para 2015 
respectivamente, calculadas no âmbito do estudo para a cidade de Belo Horizonte. Para cada cidade 
e para cada segmento, dividiu-se a demanda acomodada prevista para 2015 pela oferta projetada em 
2015, obtendo-se assim a taxa de ocupação prevista para aquele ano. O estudo é atualizado a cada 
6 meses, tendo em vista que a situação pode mudar bastante ao longo do tempo. O 
dimensionamento e a projeção da oferta hoteleira foram feitas com base: a) Guia Quatro Rodas Brasil 
2012 e na base de dados interna da HotelInvest, tendo sido excluídos motéis, pensões, albergues, 
residenciais com serviço onde predominam contratos mensais e outros meios de hospedagem de 
porte muito reduzido ou  padrão baixo; b) soma da oferta atual com as unidades habitacionais a 
serem inauguradas até 2015, tendo sido coletados dados junto às operadoras hoteleiras associadas 
ao FOHB, além de informações internas da HotelInvest e notícias sobre projetos de redes não 
associadas ao FOHB. Já o dimensionamento e a projeção da demanda hoteleira consideraram: c) 
oferta (em pernoites) multiplicada pela taxa de ocupação obtida nos bancos de dados do FOHB e da 
HotelInvest, ambos do ano anterior ao da publicação do estudo (portanto, 2011); d) taxas de 
crescimento esperada até 2015 calculadas multiplicando a elasticidade da demanda hoteleira em 
relação ao PIB nacional pelo crescimento esperado para o PIB nacional em cada ano, até 2015. 
Essas taxas foram aplicadas sobre a demanda no ano base (2011), e sucessivamente nos anos 
seguintes, permitindo calcular a demanda potencial esperada para o ano de 2015. A elasticidade foi 
definida inicialmente para as cidades para os quais a HotelInvest possui maior disponibilidade de 
informações. Posteriormente, esta foi ajustada para cada cidade levando em consideração os 
seguintes critérios: existência de grandes projetos estruturantes; composição, tamanho e evolução 
histórica do PIB local; importância da economia no contexto nacional e regional; tamanho e evolução 
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Os dados mais recentes da Prefeitura de BH sobre o quadro de oferta de 

hotéis mostra que em dezembro de 2013 a cidade contava com 110 meios de 

hospedagem, 9.150 quartos e 18.321 leitos. Já a região metropolitana até 100 km de 

Belo Horizonte (sem contar a própria BH) contava com 310 meios de hospedagem, 

6.930 quartos e 14.277 leitos. Isso totaliza 420 meios de hospedagem em BH e 

RMBH, com 16.080 quartos e 32.598 leitos. Previa-se mais 52 novos hotéis 

totalizando 8.209 quartos e 16.038 leitos, até março de 2014. Destes 52 

equipamentos, 40 já estavam em construção no momento da pesquisa. 

 

 

1.5.2 ALIMENTOS E BEBIDAS (A&B) 

 

 

Para a análise dos serviços de alimentos e bebidas em Belo Horizonte, 

além do PDTIS, foram consultadas as seguintes fontes: 

 Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais 

(ABRASEL/MG); 

 Belotur, dados publicados no sítio promocional, seção “gastronomia”, 

onde as informações veiculadas indicam a quantidade existente, a 

distribuição por região administrativa e, no caso dos restaurantes, o 

tipo de cardápio oferecido; 

 Guia Quatro Rodas Brasil 2013; 

 CADASTUR – Ministério do Turismo; 

 Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, entidade nacional 

criada há quase 20 anos e que congrega restaurantes da alta 

gastronomia no país. 

 

Belo Horizonte é uma cidade identificada com a gastronomia mineira e o 

lugar que melhor sintetiza a culinária regional das Minas Gerais, mas não se limita a 

esse tipo de oferta; a cidade oferece experiências contemporâneas, pela fusão com 

outras cozinhas e releituras de pratos tradicionais, além de uma ampla oferta de 

restaurantes com cardápios internacionais.  Outro aspecto, não menos importante, é 

                                                                                                                                        
histórica do mercado hoteleiro; existência de geradores de demanda, hubs de transporte aéreo e 
centros de eventos; atratividade e posicionamento mercadológico do destino turístico, dentre outros.  
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o fato de Belo Horizonte ser conhecida como a capital brasileira dos botecos, ou 

melhor, de ser declarada oficialmente como capital mundial dos botecos pela Lei 

9714, publicada no Diário Oficial do Município em 25/06/2009, que institui ainda o 

Dia Municipal dos Botecos, a ser comemorado anualmente no terceiro sábado do 

mês de maio49.  Essa categoria de bares mais informais é um elemento 

característico da identidade cultural belo-horizontina, está presente na imagem 

turística atual da cidade e na sua oferta gastronômica, como evidenciam os 

principais guias turísticos50, e se constituí como fator determinante de seu 

posicionamento no mercado. 

Portanto, a oferta gastronômica belo-horizontina não é apenas um serviço 

para o atendimento das necessidades dos visitantes, ela se constitui em um 

importante atrativo turístico da cidade, com capacidade para mobilizar fluxos 

turísticos e para agregar valor a outros produtos e ofertas do destino. 

  Os empresários do setor manifestam preocupação em relação ao futuro 

dos botecos na cidade, segundo eles, ao mesmo tempo em que esses 

estabelecimentos são valorizados como patrimônio cultural belo-horizontino, a 

legislação e a fiscalização municipal atuam para restringir seu funcionamento, 

limitando o horário de suas atividades, coibindo o uso das calçadas e sendo 

excessivamente rigorosa no controle sonoro.  

Segundo a ABRASEL, o segmento de alimentos e bebidas (A&B) é 

classificado como “alimentação fora do lar” e compreendem os bares, restaurantes, 

cafeterias, bufês, casas noturnas, empresas de catering, sorveterias, lanchonetes, 

quiosques, lojas de conveniência, trailers de lanhes, empresas de alimentação 

                                            
49

 Disponível no Diário Oficial do Município no link 
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=999126  (acessado em 25 
mar 2013). Belo Horizonte ostenta o recorde da cidade com o maior número de bares e restaurantes 
por habitante, conforme veiculado no sítio do Rank Brasil (http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/ 
Materias/0Ijl/Cidade_Com_Maior_Numero_De_Bares_E_Restaurantes acessado em 25 de mar de 
2013) 
50

 A imagem de Belo Horizonte como a cidade dos botecos é recorrente nos guias de viagem e na 

impressa especializada, como pode ser verificado nas indicações:  http://www.feriasbrasil.com.br  

(acessado em 25 de mar 2013); http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/br-mg-belo-horizonte (acessado 

em 25 mar de 2013); http://viagem.uol.com.br/guia/cidade/belo-horizonte.jhtm  (acessado em 25 de 

mar de 2013);  http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2011/12/bares-sao-referencias-entre-pontos-

turisticos-de-belo-horizonte.html (acessado em 25 de mar de 2013);  KUGEL, S. The Other Brazil: 

Minas Gerais. New York Times, New York. 22 Out. 2009. Disponível em 

http://travel.nytimes.com/2009/10/25/travel/25brazil.html?pagewanted=4&_r=0 (acessado em 25 mar 

2013) ; Guia Quatro Rodas 2011. São Paulo: Editora Abril, 2010, p 153; Guia Unicard Unibanco. São 

Paulo: Bei Comunicação, 2005, p 209.  
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industrial e demais empresas afins. Dentro deste espectro, de acordo com os dados 

da ABRASEL de Minas Gerais (ABRASEL/MG), Belo Horizonte possui cerca de 

12.000 estabelecimentos, gerando mais de 72.000 empregos diretos e 

movimentação financeira em torno de 216 milhões por mês. Destes 

estabelecimentos, 189 restaurantes são afiliados à ABRASEL/MG. 

Dados da RAIS 2009 para Belo Horizonte indicam a existência de 4.115 

estabelecimentos formais de serviços de alimentação, que naquele ano 

empregavam 37.793 trabalhadores na cidade: 

 3.807 restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de 

alimentação e bebidas, que empregavam 31.720 pessoas;  

 34 estabelecimentos de serviços ambulantes de alimentação, que 

empregavam 214 pessoas;  

 274 empresas de serviços de catering, bufê e outros serviços de 

comida preparada, que empregavam 5.859 pessoas.  

 

A Belotur, no sítio promocional, em sua seção “gastronomia”, disponibiliza 

lista com a oferta do setor, por tipo de estabelecimento:  

 604 restaurantes e 26 tipos de cozinha;  

 391 bares; 

 119 cafeterias.  

 

A análise dos dados disponibilizados no sítio eletrônico da Belotur indica 

que a região administrativa Centro-Sul de Belo Horizonte concentra 

aproximadamente 65% dos estabelecimentos de A&B, tendência observada também 

para as ofertas de meios de hospedagem.   
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Gráfico 104 - Oferta de serviços de gastronomia em BH, distribuição por região 
administrativa       

 

Fonte: Belotur, elaboração Chias Marketing. 

 

O Guia Quatro Rodas, edição 2013, elenca 117 empreendimentos de 

A&B em Belo Horizonte, classificados pelo tipo, destaca a fama dos botecos na 

cidade que, segundo a publicação, estão presentes praticamente em cada esquina:  

 

Gráfico 105 - Oferta de A&B em Belo Horizonte – seção onde comer 2013 – por tipo 
de serviço 

 

Fonte: Guia Quatro Rodas 2013. 

 

Na base de dados do CADASTUR constam o registro de apenas 55 

estabelecimentos comerciais de A&B, sendo 42 restaurantes, 10 bares e 2 

cafeterias.  

De acordo com os dados do Guia Quatro Rodas 2013, que é considerado 

o mais importante guia turístico brasileiro, e da Associação dos Restaurantes da Boa 
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Lembrança, reconhecida por integrar a melhor oferta de restaurantes de chefs do 

Brasil, a capital mineira encontra-se em posição de destaque no país em termos da 

oferta de serviços gastronômicos, considerando a existência de restaurantes de 

destaque e a expansão do setor.  

O Guia Quatro Rodas adota um sistema de classificação dos restaurantes 

padronizado para todo o Brasil, utilizando como critérios a qualidade da cozinha, as 

instalações e serviços e preço; que são avaliados de forma independente, em que a 

classificação de um critério não interfere ou reflete sobre outro. Aponta que a capital 

mineira vive um momento de efervescência no setor, com novos empreendimentos 

sendo inaugurados, e que BH é a quinta cidade brasileira com maior número de 

restaurantes “estrelados”, ficando atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e 

Brasília. Entretanto, quando analisado no conjunto de sua oferta, 60% dos 

empreendimentos são avaliados como regular, já que a quantidade de 

equipamentos de destaque é proporcionalmente menor. 

 

Gráfico 106 - Oferta de A&B em Belo Horizonte 2013 – seção onde comer – 
classificação categoria “cozinha” 

 

Fonte: Guia Quatro Rodas Brasil 2013. 

 

No conjunto de estabelecimentos de A&B avaliados em Belo Horizonte, 

10 se distinguiram positivamente e figuram no Guia como restaurantes estrelados 

pela “qualidade da cozinha”; foram registradas mudanças favoráveis nas edições 

recentes, com mais restaurantes integrando esse grupo de destaque, no entanto, 

1% 

9% 
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aproximadamente 60% dos empreendimentos avaliados tiveram a cozinha 

classificada como “regular”. Mas, cabe ressaltar que, a avaliação da cozinha pelo 

Guia, cobriu até o momento pouco mais de 2/3 do universo de estabelecimentos 

listados, o que pode alterar significativamente esse quadro.   

No Guia Quatro Rodas, na seção “onde comer”, a categoria “preço” 

considera o gasto médio por pessoa, com faixas pré-definidas. Na avaliação da 

categoria “preço” dos serviços de A&B em Belo Horizonte, predominam as faixas de 

gastos inferiores a R$ 74,00 por pessoa. 

A Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança tem atualmente 97 

restaurantes filiados em todo o Brasil, dos quais 13 empreendimentos estão 

localizados em Belo Horizonte e, numericamente, a cidade encontra-se atrás apenas 

do Rio de Janeiro. O interessante nos restaurantes afiliados é o esforço no sentido 

de oferecer uma gastronomia diferenciada, autoral e serviços de alto padrão.  

 

 

1.5.3 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS 

 

 

Não existiam até o momento da pesquisa realizada na Etapa 1, dados 

sistematizados sobre a oferta de serviços e equipamentos para eventos na cidade 

de Belo Horizonte. A Universidade Federal de Minas Gerais está realizando um 

estudo de demanda e de oferta do segmento previsto para entrega em Fevereiro de 

2014. O mapeamento mais abrangente foi feito no âmbito do PDITS em 2010 e, 

desde então, não existem registros quanto à inauguração de novos equipamentos 

na cidade. Com a ampliação da oferta hoteleira e a inauguração de novos hotéis, a 

previsão é de que esses novos empreendimentos hoteleiros ampliem também a 

oferta de espaços para eventos de pequeno porte.  Foi identificado ainda naquele 

momento a previsão de construção de novos equipamentos para eventos em BH 

chamados Parque de Exposições da Gameleira e Centro de Convenções de Minas 

Gerais, ainda sem previsão. 

Algumas fontes disponibilizam informações relevantes para a análise do 

segmento de turismo de eventos, se encontram abaixo identificadas, e foram 

realizadas duas reuniões com instituições relacionadas, uma com o BHC&VB e outra 

a ABEOC/MG. 
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 Na base de dados do CADASTUR, estão registradas 108 empresas de 

organização de eventos com endereço em Belo Horizonte e outras 23 

de apoio à realização de eventos, que fazem principalmente a locação 

de equipamentos e mobiliários. Não foram identificados registro no 

CADASTUR de nenhum dos grandes centros de eventos da cidade; 

 No sítio eletrônico ABEOC/MG (www.abeoc.org.br acessado em 10 de 

dez 2013), constam 37 empresas afiliadas;  

 No sítio eletrônico BHCVB (www.soubh.com.br acessado em 10 de 

dez 2013) constam 157 empresas e instituições associadas, das quais 

7 são centros de convenções e espaços para eventos, 18 promotores 

e organizadores de eventos e 7 empresas prestadoras de serviços 

para eventos;  

 No sítio promocional da Belotur (acesso em 15 de mar 2013), seção 

“eventos e negócios” estão listados os 6 principais espaços para a 

realização de eventos com maior capacidade de público em Belo 

Horizonte.  

 

Para o mapeamento da oferta de espaços de grande porte existentes em 

Belo Horizonte, foram utilizados os dados levantados pela Fundação João Pinheiro 

na pesquisa de campo para a elaboração do PDITS, as informações disponibilizadas 

pela Belotur no sítio promocional, seção “negócios e eventos” e os sítios eletrônicos 

dos próprios espaços, conforme identificação abaixo. 

Belo Horizonte conta atualmente com 5 grandes equipamentos para 

eventos:  

 Expominas, é o mais novo equipamento multifuncional para grandes 

eventos de Belo Horizonte, foi inaugurado em 2006, são 72 mil m2 de 

área construída, com três pavilhões integrados, de 5,5 mil m² cada um, 

arena multiuso com 2.630 m², um centro administrativo, auditório, 

praça de alimentação, 24 salas de conferência, apoio e reunião, foyer, 

passarelas de acesso ao metrô, jardins externos, estacionamento para 

2,2 mil veículos e capacidade para receber público de até 45 mil 

pessoas. O espaço é administrado pela Companhia Mineira de 

Promoção (Prominas), empresa de capital misto controlada pela 
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Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

(CODEMIG) e que opera vinculada à Secretaria de Turismo de Minas 

Gerais (SETUR MG).  A Prominas administra também o Minascentro; 

informações disponíveis no endereço http://www.expominas.com.br/, 

acesso em 10/Nov/2013;  

 O Minascentro foi inaugurado em 1984 depois da obra de adaptação 

do edifício neoclássico projetado em 1926.  Com área total de 33 mil 

m2, o espaço pode receber até 3 eventos simultâneos, conta com 

vários auditórios e salas para reuniões e apoio logístico e tem como 

diferencial sua localização no coração do centro da cidade, de frente 

ao Mercado Central e próximo ao Terminal JK, com excelente rede de 

serviços no entorno. Informações disponíveis no endereço 

http://www.expominas.com.br/, acesso em 10/Nov/2013;  

 A Serraria Souza Pinto é um equipamento para eventos com área 

construída de 5 mil m², classificado no Guia Turístico de Belo 

Horizonte e na página eletrônica www.belohorizonte.mg.gov.br como 

um centro de cultura. Trata-se de uma edificação de 1913 onde 

funcionou uma serraria e que na década de 1990 foi restaurada e 

adaptada para ser um espaço de eventos. O fato de ser um prédio 

histórico que integra o conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça 

da Estação, além de ser administrado pela Fundação Clóvis Salgado 

(FCS), instituição pública que tem como finalidade apoiar a criação e a 

produção cultural, favorece a identificação deste espaço como um 

local vocacionado para os eventos na área da cultura. Informações 

disponíveis no endereço http://www.fcs.mg.gov.br, acesso em 

11/Nov/2012;  

 Parque de Exposições Bolívar de Andrade – Gameleira é o mais 

antigo espaço de feiras da cidade, fica em região próxima ao 

Expominas e é destinado principalmente à realização de feiras 

agropecuárias; trata-se também de um equipamento do Governo do 

Estado de Minas vinculado ao Instituto Mineiro de Agricultura, mas que 

funciona com um conselho administrativo específico, formado por 

representantes de diferentes áreas.  Informações disponíveis no 

endereço http://www.ima.mg.gov.br/, acesso em 11/Nov/2012;  
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 Chevrolet Hall foi inaugurado em 2003 e é o único de propriedade 

privada, trata-se de uma arena com palco, pista, arquibancada, 

camarote e camarins, com área total de 1.750 m²; é um equipamento 

vocacionado principalmente à realização de grandes shows e 

espetáculos. Informações disponíveis no endereço 

http://www.chevrolethallbh.com.br/; acesso em 11/Nov/2012.   

 

A Belotur destaca ainda: 

 O Grande Teatro do Palácio das Artes, projetado originalmente por 

Oscar Niemeyer e que tem capacidade para aproximadamente 1.700 

lugares; segundo os dados disponibilizados pela FCS 

(www.fcs.mg.gov.br, acesso em 14 de mar de 2013), que administra o 

espaço, o teatro dispõe de recursos cênicos e acústicos de elevado 

padrão técnico e é reconhecido como o mais versátil e mais bem 

equipado local para apresentações culturais do estado de Minas 

Gerais; 

 O projeto do Centro de Convenções de Belo Horizonte, com início das 

obras previstas para 2014, tem previsão de conclusão em 2017. O 

Centro de Convenções se localizará no bairro União, terá uma área de 

17 mil metros quadrados e capacidade para até 10 mil pessoas. Sua 

construção e montagem serão viabilizadas por concessão, por meio 

de permuta de direito de uso do equipamento durante 35 anos. Na 

área estão previstas ainda a construção de equipamentos 

complementares como hotel de alto padrão, torres empresariais, 

centro comercial e gastronômico e estacionamento para 270 veículos. 

Informações disponíveis no endereço 

http://www.belohorizonte.mg.gov.br/negocios/turismo-de-

negocios/quatro-mil-eventos-de-negocios; acessado em 14/mar/2014. 

 

As taxas médias de ocupação dos dois maiores espaços de eventos de 

Belo Horizonte no ano de 2011, o Expominas e o Minascentro ficaram em 62,39% e 

59,95% respectivamente. Como mostra o gráfico do quadro abaixo, ainda existe 

grande sazonalidade na ocupação dos referidos espaços. 
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Gráfico 107 - Taxas médias de ocupação mensal Expominas e Minascentro em 2011 

 

Fonte: PDITS 2010. 

 

A curva de sazonalidade é bem mais acentuada para os equipamentos de 

eventos do que se observa nos meios de hospedagem (conforme visto 

anteriormente), enquanto nesses últimos os piores meses são dezembro e janeiro, 

com taxas próximas aos 50%; os maiores equipamentos de eventos têm dois 

períodos de menor baixa, que coincidem com as férias escolares e dois picos de 

alta, os meses de maio, outubro e novembro.  

O PDITS BH realizou um mapeamento da oferta de equipamentos com 

espaços para eventos no município de Belo Horizonte. A pesquisa constatou a 

predominância de equipamentos de pequeno porte. Foram identificados 184 locais 

com esse perfil, conforme mostra o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 108 - Oferta de espaços para eventos de pequeno porte em Belo Horizonte 
2010 – quantidade por capacidade de atendimento 

 

Fonte: PDITS BH 2010. 
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A pesquisa de campo realizada pela Fundação João Pinheiro para o 

PDITS identificou oferta de espaços para eventos em 52 equipamentos de 

hospedagem da cidade, são eles que concentram boa parte dos espaços para 

eventos de pequeno porte, como mostra o gráfico do quadro abaixo.  

 

Gráfico 109 - Oferta de espaços para eventos nos meios de hospedagem de BH 2010 

 

Fonte: PDITS BH 2010. 

 

Os dados do Inventário realizado em 2010 pelo IPEAD/UFMG indicam 

que 50,85% dos meios de hospedagem em Belo Horizonte possuem salas de 

reuniões e 15,25% auditórios. Segundo este levantamento, em 2010, as salas de 

reuniões estavam presentes em 66,67% dos estabelecimentos vinculados às redes 

internacionais e 88,89% dos vinculados às redes nacionais.  

Na reunião realizada entre a consultoria e a ABIH no dia 18 de outubro de 

2012 procurou-se levantar dados sobre a projeção de espaços para eventos nos 

novos hotéis que estão sendo implantados ou com licença de construção. 

Constatou-se a inexistência de dados ou informações detalhadas consolidadas 

quanto aos espaços de eventos, mas sabe-se que quase todos os hotéis previstos 

para serem inaugurados até 2014, contarão com salas para a realização de eventos. 

Assim, a expectativa é que a expansão da oferta hoteleira provoque também a 

ampliação da oferta de espaços para eventos de pequeno e médio porte em Belo 

Horizonte.  

12 

10 

6 

14 

3 

3 

1 

3 

Não oferece espaço para eventos 

1 espaço para eventos 

2 espaços para eventos 

Entre 3 e 5 espaços para eventos 

Entre 6 e 10espaços para eventos 

Entre 11 e 20 espaços para eventos 

26 espaços para eventos 

Não respondeu 
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As entrevistas realizadas com os dirigentes da ABEOC/MG, ABIH/MG, 

BHCVB e ACMinas apontaram, como opinião unânime deste grupo, que a oferta 

atual dos equipamentos de eventos não é suficiente para garantir a competitividade 

de Belo Horizonte no turismo de eventos e negócios, tanto no mercado nacional 

quanto no internacional; e que nem mesmo a perspectiva de ampliação da oferta de 

espaços associados aos novos empreendimentos hoteleiros vai alterar essa 

realidade.  Na visão das lideranças empresariais do setor, a cidade carece de 

espaços de eventos de médio porte, com capacidade para atender entre 3.500 e 

4.000 pessoas.   

Existem projetos para a construção de um novo centro de eventos, um 

por iniciativa do próprio Estado, na área do Parque de Exposições da Gameleira, 

como um anexo ao Expominas, mas tem implicações quanto ao local de destino 

para as tradicionais feiras agropecuárias que o local recebe. A outra iniciativa da 

Prefeitura Municipal é em uma área na Avenida Cristiano Machado, próximo ao 

Hotel Ouro Minas e ao Minas Shopping, mas o processo de desapropriação do 

terreno esta sendo questionado na justiça e pode inviabilizar o projeto. Trata-se do 

projeto do novo centro de convenções (CCBH) pontuado anteriormente. 

De qualquer forma, verifica-se que em anos recentes Belo Horizonte 

perdeu posições no ranking da ICCA, em 2011 ficou em 13ª posição, atrás de Ouro 

Preto que ficou na 10ª colocação.  A despeito da falta de espaços para eventos de 

médio porte, conforme apontado pelas lideranças do setor, os dados da oferta e da 

demanda deste segmento parecem indicar a perda da capacidade competitiva da 

cidade.  

A existência do Programa de Turismo de Negócios e Eventos (que será 

melhor detalhado no capítulo 5.3.) resultou na criação de um Sistema Integrado de 

informações para a captação de eventos e a construção de um trabalho em rede 

para consolidar a relação entre os diversos prestadores de serviços para o setor. 

Não obstante os avanços desse programa e a existência de uma política de 

captação de eventos, existe a necessidade de maior fortalecimento do BHC&VB 

para que a cidade possa ser mais agressiva em suas políticas de captação. 
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1.5.4 AGÊNCIAS E OPERADORAS DE RECEPTIVO 

 

 

Para o mapeamento da oferta de serviços de operadoras e agências de 

receptivo em Belo Horizonte foram consideradas as informações de diferentes fontes 

e os dados apresentam números bem distintos: 

 A RAIS referente ao ano de 2009 aponta um total de 408 

estabelecimentos formais de agenciamento de viagem na capital 

mineira; 

 Na base de dados do CADASTUR constam registradas 602 empresas 

cadastradas como agências de turismo, das quais 101 como 

empresas dedicadas ao receptivo; 

 A Associação Brasileira de Agências de Viagem de Minas Gerais 

(ABAV MG) classifica seus afiliados pela área ou segmento de 

atuação. Como uma empresa normalmente atua em diversas áreas, 

os dados publicados no sítio eletrônico da instituição 

(www.abavmg.com.br acessado em 15/11/2012) não são conclusivos 

quanto à totalidade de agências e operadoras de turismo em Belo 

Horizonte; de qualquer maneira, os dados disponíveis nesse ambiente 

informam que a capital mineira tem 189 operadoras de turismo e 19 

empresas de receptivo (agências e operadoras) filiadas a ABAV.  Em 

2006, no Plano Horizonte, haviam 57 empresas filiadas a ABAV 

classificadas como “receptivo” na capital mineira, mas a pesquisa de 

campo mostrou que apenas 7 efetivamente atuavam como tal, 

ofertavam produtos e serviços turísticos da cidade e, mesmo assim, 

Belo Horizonte não era o destino exclusivo, como é habitual nas 

operadoras e agências de receptivos; 

 A Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura 

(ABETA) tem duas empresas associadas em Belo Horizonte, uma 

escola de escalada e um atrativo de mergulho; 

 O PDTIS BH 2010, após uma seleção que considerava uma série de 

critérios, identificou apenas 11 agências com o perfil de receptivo em 

Belo Horizonte, mesmo assim, na pesquisa de campo constatou que 
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60% não trabalhavam exclusivamente com ofertas da capital mineira, 

pois operam outros destinos na Região Metropolitana, no interior de 

Minas Gerais e em outras regiões do país. 

 

O que se observa em Belo Horizonte em termos da oferta de serviços de 

receptivo é que a cidade configura-se como um dos mais importantes mercados 

emissivos do turismo brasileiro, esse fator é determinante nas atividades das 

operadoras e agências de viagem, e é grande o número de empresas nesse ramo 

de atividade, enquanto o número de receptivos é proporcionalmente menor e mesmo 

assim uma parte significativa atua também como empresas emissivas.    

  

 

1.5.5 POSTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

 

 

Na análise realizada para o Plano Horizonte, a cidade contava com 8 

(oito) Postos de Informação Turística da Belotur, localizados em diferentes locais da 

cidade. Ficou evidenciado que somente o Posto da Igreja da Pampulha realizava 

atendimento expressivo de pessoas que não eram moradores da cidade. Da mesma 

forma, foram realizadas análises sobre a ausência de unidade visual e padrão de 

atendimento realizado pelos estagiários que trabalhavam nos diversos pontos à 

época.  

Os Postos de Informação Turística têm valor como fonte de consulta para 

os visitantes em viagem a Belo Horizonte, as informações prestadas pelo 

atendimento são fundamentais para que o visitante aproveite da melhor forma sua 

experiência na cidade e descubra o que fazer.  

Os Postos de Atendimento em 2004 realizaram um total de 144.557 

atendimentos e estavam localizados nos seguintes locais: 

 Igreja Pampulha; 

 Rodoviária; 

 Mercado Central; 

 5 a. Avenida; 

 Mercado das Flores; 

 Alô Turismo; 
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 Aeroporto de Confins; 

 Museu Mineralogia. 

 

Conforme mencionado acima, retirados das estatísticas os dados dos 

moradores de Belo Horizonte, somente o Posto da Igreja da Pampulha evidenciava 

utilização pelos turistas. Este cenário mudou quando comparamos com a realidade 

de 2012. A cidade conta com 10 (dez) Postos de Informação Turística, mas com 

alterações de localização. Os locais são: 

 Aeroporto de Confins; 

 Aeroporto da Pampulha; 

 Álvaro Hardy-Veveco; 

 BH Shopping; 

 Igreja São Francisco; 

 Mercado Central; 

 Mercado das Flores; 

 Museus de Mineralogia; 

 Rodoviária; 

 Sede. 

 

A verificação dos atendimentos nos postos da Belotur por origem 

demonstra que em 2012 foram atendidas 33.683 pessoas registradas, sendo que 

52% são moradores da própria cidade, conforme pode ser observado na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 78 - Volume de atendimento nos Postos de Informação Turística Belo 
Horizonte por Origem –2012 
 

VOLUME DE 
ATENDIMENTOS 

ORIGEM DO TURISTA 

Belo Horizonte Minas Gerais Outros Estados Outros Países 

Nº de atendimentos 17.479 4.375 8.852 2.977 

(%) de atendimentos 51,9% 13% 26,3% 8,8% 

 
Fonte: Belotur, 2013. 
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Os dados de cada Posto de Informação, se observados somente as 

pessoas atendidas que não são moradores da cidade, mostram que: 

 Para os turistas de Minas Gerais os postos mais procurados são os da 

Rodoviária, do Mercado Central e de Confins; 

 Para os turistas de outros estados do Brasil, em sua maioria com 

origem de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Curitiba e 

Recife, os postos mais procurados são os do Aeroporto de Confins, da 

Rodoviária e do Mercado das Flores; 

 Para os turistas estrangeiros, em sua maioria com origem da França, 

Argentina, Estados Unidos, Alemanha e Itália, os postos mais 

procurados são os de Confins, do Mercado Central e do Mercado das 

Flores. 

 

O tipo de informação solicitada está relacionado a: 

 Folheteria: 40,8%; 

 Transportes: 12,4%; 

 Orientação Urbana: 12%; 

 Atrativos Turísticos: 8,8%; 

 Entretenimento e Lazer: 8,1%. 

 

Observa-se ainda, uma alteração importante na forma como os visitantes 

estão procurando informações na cidade. Entre 2009 e 2012, o volume de 

informações prestadas nos Postos de Informação caiu de 130.813 para 46.197. Os 

canais telefônicos tem sido mais utilizados do que os canais presenciais.  

Em 2012, a central 156 de atendimento por telefone, em operação desde 

2010, registrou 61.827 atendimentos, contra 33.683 feitos pelos postos de 

informação físicos, com atendimento misto (presencial e telefônico).  

Para efeito de ilustração e também de elaboração das futuras estratégias 

de comunicação do Plano de Marketing de Belo Horizonte, demonstramos a 

seguinte evolução das buscas na internet por informações sobre o nome Belo 

Horizonte. Mesmo não sendo números passíveis de comparação, pois os números 

de atendimentos in loco são de pessoas que já estão na cidade e as buscas na 
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internet possuem diversas origens de interesse, eles são um alerta para a 

necessidade de existência de ferramentas de informação online. 

A ferramenta do Google Insight nos permitiu visualizar que a palavra "Belo 

Horizonte" entre os anos de 2005 e 2013, na categoria de busca “Viagens” tem os 

maiores índices de buscas de informações relacionadas aos seguintes temas: 

 Ônibus Belo Horizonte; 

 Hotel Belo Horizonte; 

 Rodoviária Belo Horizonte; 

 Rodoviária; 

 Belo Horizonte hotéis; 

 Aeroporto Belo Horizonte. 
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2 A SITUAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA DE BELO HORIZONTE 
 

 

No Plano Horizonte, a análise da situação da oferta turística partiu de um 

estudo inicial sobre o território da cidade, considerando, sobretudo, fatores histórico-

culturais e as condicionantes naturais de Belo Horizonte e de seu entorno, que 

possibilitaram um primeiro entendimento de seus atrativos e potencialidades, sob o 

ponto de vista do passado e do presente. Posteriormente, com base no inventário 

turístico e nos materiais promocionais disponíveis na época, foram levantados e 

avaliados os produtos turísticos detectados na cidade e em um entorno de 100 Km. 

De forma complementar, foram ainda estudadas questões de acessibilidade, da 

comercialização e da promoção. 

A atualização e o aprimoramento deste capítulo consideraram: 

 Neste momento entende-se que não é mais necessário um estudo 

profundo sobre o território de Belo Horizonte, uma vez que tanto o Plano 

Horizonte como o PDITS já deixaram claros os aspectos históricos, 

geográficos, naturais e culturais que marcam suas potencialidades 

genuínas. Portanto, optou-se aqui por um levantamento mais objetivo 

sobre as características e tendências que distinguem o destino no 

contexto dos demais destinos turísticos brasileiros; 

 Para o estudo de acessibilidade buscou-se uma análise comparativa e 

mais objetiva das mudanças das condições de acessibilidade em relação 

aos principais mercados emissores (internacionais, nacionais, regionais);  

 A seleção e a avaliação de produtos turísticos já foram elaboradas e 

aprovadas na Etapa 1, na Pesquisa de Produtos Turísticos. Todos os 

procedimentos metodológicos utilizados foram devidamente 

detalhados naquele documento e tiveram como referência o Plano 

Horizonte e o PDITS. Neste capítulo, os resultados gerados na 

Pesquisa foram reproduzidos, dando-se ênfase ao aprofundamento 

dos argumentos técnicos que devem embasar a leitura adequada 

deste estudo no contexto do planejamento de marketing; 

 As dinâmicas comerciais do mercado turístico mudaram 

consideravelmente nos últimos anos e os materiais gráficos perderam 

forças para as ferramentas e os conteúdos digitais que hoje funcionam 
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como os elementos centrais da comunicação com o consumidor. A oferta 

de BH à qual o mercado tem acesso também mudou. Belo Horizonte tem 

hoje uma marca, um website e concorrentes definidos, estabelecidos 

também na Etapa 1. Assim, a avaliação da oferta sob o ponto de vista 

promocional e comercial, que no primeiro Plano era pautada nas ações e 

ferramentas promocionais como o material gráfico, foi remodelada e 

adequada ao novo contexto mercadológico e ao elementos disponíveis 

para análise. Como resultado tem-se uma leitura mais estratégica sobre 

o posicionamento competitivo da oferta atual. 

 

Observa-se que todos estes elementos que compõem a análise da oferta 

influenciam diretamente no “custo x benefício” da implantação do marketing e, portanto, 

mais do que estabelecer verdades absolutas sobre a atratividade e/ou as condições 

gerais dos produtos da localidade, devem permitir a discussão técnica e escolha 

estratégica sobre “o que vamos promover?”, “aonde?”, “para quem?” durante a 

definição do planejamento estratégico, para alcançar os objetivos e metas traçados. 

 

 

2.1 O perfil de Belo Horizonte 

 

 

Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, é uma cidade jovem, 

com pouco mais de cem anos, construída no final do século XIX para ser um símbolo 

da República Brasileira recém proclamada e um marco dessa nova era, como uma 

representação do desenvolvimento e do progresso que o governo republicano seria 

capaz de promover. Uma cidade moderna, planejada em todos os seus detalhes, desde 

a escolha da localização, até a sua estrutura física e funcionalidade.  

Emoldurada pela Serra do Curral, a paisagem belo-horizontina se 

caracteriza pela geografia sinuosa em contraste com a regularidade do traçado de 

suas ruas nas áreas mais centrais, pela harmonia de suas áreas verdes que 

desenham jardins e descortinam mirantes e pela arquitetura que soube incorporar os 

estilos determinantes ao longo de sua história, criando conjuntos representativos do 

neoclássico, do eclético, do art decó e do modernismo.    
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Belo Horizonte possui uma localização territorial privilegiada, a cidade 

está no centro de Minas Gerais e da região Sudeste, aspecto favorável não apenas 

no que concerne à proximidade geográfica com os principais mercados emissores 

do turismo brasileiro, mas também pela conectividade aérea e sua integração com 

os maiores aeroportos do País, o que facilita o deslocamento de turistas 

internacionais em viagens integrando outros destinos.  

Turisticamente Belo Horizonte se destaca pelo conjunto de atrativos 

resultantes de seu contexto ambiental, de sua formação sociocultural e de sua 

economia dinâmica, e que se somam ao rico patrimônio natural e cultural de seu 

entorno; onde se encontram os patrimônios mundiais, uma reserva da biosfera, um 

Parque Nacional, diversos parques estaduais e RPPNs, além de inúmeros 

monumentos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN). Esses aspectos demonstram a diversidade turística do destino e indicam 

que a cidade tem capacidade para motivar a captação de turistas, pessoas que se 

deslocam atraídos por sua programação e equipamentos culturais, pelas ofertas 

relacionadas à produção associada, negócios, eventos, aventura e ecoturismo51, 

compras, dentre outros. 

Em um raio de até 100 Km da cidade, concentra-se o mais extraordinário 

conjunto do barroco mineiro, do qual dois núcleos são inscritos na lista da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

como Patrimônio Mundial. Soma-se à cultura, a natureza exuberante do Parque 

Nacional da Serra do Cipó, que se encontra na área de abrangência da Reserva da 

Biosfera da Serra do Espinhaço, região, e ao qual o paisagista Burle Marx 

denominou de jardins do Brasil, devido à diversidade de espécies florais. No Inhotim 

a integração entre a oferta de natureza e cultura conseguiu a combinação perfeita, 

as galerias de arte estão em constante expansão, enquanto os jardins foram 

reconhecidos com título de Jardim Botânico pela Comissão Nacional de Jardins 

Botânicos (CNJB) e a estrutura de serviços para o atendimento aos visitantes está 

sendo ampliada e diversificada desde sua abertura ao público.  

                                            
51

 As ofertas qualificadas de ecoturismo em grandes cidades e entornos próximos, constituem-se em 
diferenciais competitivos para esses destinos, pois ampliam as possibilidades para a motivação de 
fluxos turísticos, sobretudo pela combinação com outros interesses e motivos de viagem; e se 
destacam exatamente porque não são atrações típicas ou previsíveis. No caso de Belo Horizonte 
estão sendo consideradas as ofertas disponíveis em um raio de até 100 kms de distância ou 
equivalente a duas horas de viagem.  
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O cenário atual é de excelentes oportunidades para o turismo belo-

horizontino.  A capital mineira vive um momento de grandes transformações, 

motivadas pelo fato de ter sido escolhida pela Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA) para ser uma das 12 cidades-sedes da Copa de 2014, o que vem 

permitindo a requalificação de equipamentos esportivos, a melhoria das condições 

de mobilidade urbana e a rápida ampliação da oferta hoteleira; outro ponto 

importante é a transferência da sede administrativa do governo estadual da Praça da 

Liberdade para a Cidade Administrativa Tancredo Neves (Rodovia Prefeito Américo 

Renê Gianetti no Bairro Serra Verde). Nas antigas edificações funcionais está sendo 

implantado um complexo de grandes atrações culturais. Essas mudanças se somam 

à visibilidade internacional que a realização da Copa FIFA 2014 proporcionou às 

cidades-sedes, que são benefícios positivos de imagem, e deverão contribuir para o 

posicionamento do destino e para a captação de mais visitantes estrangeiros.  

Essa perspectiva otimista para o turismo em Belo Horizonte é 

compartilhada por lideranças do trade turístico local. Em entrevista com diretores da 

Associação Comercial de Minas Gerais (ACMinas), foi destacado o momento e que, 

na opinião do grupo, extrapola a realização da Copa. Além da ampliação da oferta 

hoteleira, eles salientaram o projeto de ampliação do Terminal 2 do Aeroporto 

Tancredo Neves, com previsão finalização para 2016, e dois projetos de implantação 

de trem turístico: uma linha ligando o Museu de Artes e Ofícios (que está sediado na 

estação ferroviária de Belo Horizonte) ao Instituto Inhotim (em Brumadinho na 

Região Metropolitana) e outra em direção à Sabará, cidade histórica na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte.  

Outro evento que deve propiciar novos benefícios para a oferta turística 

de Belo Horizonte são os Jogos Olímpicos Rio 2016. Ao lado de São Paulo, 

Salvador e Brasília, BH está na lista de cidades co anfitriãs do evento e deverá 

receber jogos femininos e masculinos de futebol. Mais do que a visibilidade e os 

fluxos diretos que devem ser gerados, é importante destacar que os investimentos 

em infraestruturas básicas e nos centros de treinamento para atender as demandas 

do COI – Comitê Olímpico Internacional, devem favorecer a estrutura e a imagem de 

Belo Horizonte como destino para captação de eventos esportivos. 

Na Pesquisa de Produtos realizada na Etapa 1 foram retomados alguns 

dos eixos temáticos ou áreas de interesse identificadas no Plano Horizonte. 
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 Arquitetura e os espaços urbanos  

 

A proclamação da República no final do século XIX inspirou os contornos 

da futura capital de Minas, anunciando o novo tempo que o projeto da cidade 

simbolizava, combinando a solidez natural das montanhas e a rigidez humana dos 

edifícios, à fluidez das paisagens mineiras e a leveza de parques e alamedas. 

Por ser uma cidade planejada, Belo Horizonte é um marco para o 

urbanismo e para a arquitetura no País. Concebida em torno de um projeto 

modernizador, arrojado, seus idealizadores se inspiraram no racionalismo de 

Washington, capital americana, e nos elementos da belle époque francesa, 

resultando numa cidade onde prevaleceu primeiramente o eclético, o neoclássico, 

depois o art decó e acolheu pioneiramente o modernismo da arquitetura de Oscar 

Niemeyer, o mais conhecido arquiteto brasileiro. 

O conjunto da Praça da Liberdade e o Complexo Arquitetônico da 

Pampulha são as principais referências desde potencial. O primeiro vem ganhando 

impulso com a implantação do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, que trouxe 

maior dinamismo ao patrimônio arquitetônico e cultural da cidade. Já a Pampulha, é 

candidata ao título de Patrimônio Mundial pela UNESCO. Caso isso venha se 

efetivar, o conjunto deve ganhar grande notoriedade internacional. 

  

 Cultura e Eventos Culturais 

 

A produção cultural e intelectual sempre esteve presente no cotidiano 

belo-horizontino, cidade que desde seus primeiros tempos cumpriu sua função de 

capital cultural, acolhendo artistas e intelectuais mineiros de diferentes regiões do 

Estado.  

Na década de 1920 foram os modernistas Carlos Drummond de Andrade, 

Pedro Nava, Milton Campos, Gustavo Capanema e Emílio Moura que colocaram 

Belo Horizonte em sincronia com o movimento em São Paulo e Rio de Janeiro. 

Depois vieram outras gerações, outras tendências, como Fernando Sabino, Otto 

Lara Resende, Paulo Mendes Campos, Hélio Pellegrino, Roberto Drummond, dentre 

tantos outros.  

Na música Milton Nascimento e seu Clube da Esquina, Sepultura, Coral 

Ars Nova, Skank, Pato Fu, Grupo Uakit, Tianastácia; na dança Grupo Corpo; no 
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teatro Grupo Galpão, a Companhia Giramundo de Bonecos; nas artes plásticas a 

Escola Guignard. 

Uma cidade criativa e inovadora, que ocupa papel de destaque no cenário 

nacional da moda, do design, da produção artesanal, como centro de pesquisa e 

ensino, como polo de saúde. E, a despeito da capacidade extraordinária para 

abraçar o novo, para produzir inovações, Belo Horizonte valoriza e mantêm vivas 

algumas tradições do passado colonial mineiro, especialmente a religiosidade e a 

gastronômica típica.   

A forte vocação para o comércio e prestação de serviços se reflete 

também na cultura. Belo Horizonte realiza todos os domingos a maior feira de 

artesanato em espaço aberto da América Latina, são mais de três mil expositores e 

aproximadamente 80 mil visitantes por semana.   

A cidade tem uma vida cultural agitada. A oferta neste segmento está 

ganhando inúmeras novas atrações no circuito que está sendo implantado na Praça 

da Liberdade, onde antes funcionava a sede administrativa do Governo do Estado. 

Em termos do lazer noturno, BH se orgulha de ser a capital nacional dos bares, 

apresentando maior relação desse tipo de estabelecimento por habitante no Brasil52. 

As alternativas de entretenimento incluem ainda restaurantes em diferentes padrões 

e especialidades, programação de shows, festas e boates. A geografia belo-

horizontina concentra inúmeros polos de lazer.  

Também se destaca a vocação de Belo Horizonte para eventos culturais. 

Existem na cidade inúmeras iniciativas diretamente relacionadas à sua intensa 

produção artístico-cultural e eventos comerciais que aproveitam as características 

culturais, ligados às tradições mineiras e belo-horizontinas.  Esse é o caso do 

Festival Internacional de Teatro e Dança, do Festival Comida di Boteco, da Feira 

Nacional de Artesanato, entre outros. Em sua maioria, são acontecimentos 

diferenciados, que têm uma trajetória de várias edições, com excelente prestígio 

junto a segmentos especializados de público e aos públicos regionais. 

Além da agenda de eventos culturais, dois eventos tradicionais de Belo 

Horizonte vêm passando por reestruturação e devem se consolidar como 

propulsores para o turismo: o Carnaval e o Arraial de Belô. 

                                            
52

 Conforme veiculado no sítio do Rank Brasil, disponível no enderço  
www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/0Ijl/Cidade_Com_Maior_Numero_De_Bares_E_Restaurant
es acesso em 25 de mar de 2013.  
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 O Carnaval de Belo Horizonte deve ganhar cada vez maior porte e 

extensão. Para 2014 estavam previstos 200 blocos de rua em toda a cidade, além 

dos desfiles das escolas de samba.  

Já o Arraial de Belô, representação típica das antigas festas juninas de 

tradições mineiras, foi remodelado e deverá ter melhorias qualitativas significativas 

que vão desde sua concepção até os espaços físicos, atrações típicas, de 

artesanato e gastronomia. 

 

 Meio Ambiente 

 

Localizada na região central do Estado de Minas Gerais, no maciço da 

cordilheira do Espinhaço, cercada pelas serras do Curral e de Contagem, Belo 

Horizonte descortina paisagens deslumbrantes. A cidade conta ainda com uma 

estrutura de 40 parques e diversas áreas verdes; no seu entorno encontra-se ainda 

inúmeras unidades de conservação, parques estaduais e um parque nacional.  

 

 Eventos e negócios  

 

A dinâmica econômica da capital mineira cria o ambiente adequado para 

a atração de visitantes de negócios e para a realização de eventos empresariais e 

corporativos. A Mineração é uma das principais atividades econômicas do Estado 

desde o período colonial, atualmente o setor de mineração responde, segundo 

dados analíticos da Fundação João Pinheiro, por aproximadamente 10% do PIB 

industrial de MG.  O Estado ocupa um papel de liderança no setor de mineração e, 

por isso mesmo, Belo Horizonte apresenta excelentes condições para se posicionar 

na captação e realização de eventos especializados nesta área da economia.  

Outra área de destaque é a científica, a cidade concentra algumas das 

melhores instituições de ensino e pesquisa do Brasil, com destaque para a 

Fundação Dom Cabral que é considerada a melhor escola de negócios da América 

Latina e a 5ª do mundo e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que, de 

acordo com o Ranking Universitário da Folha (http://ruf.folha.uol.com.br/ acesso em 

30/out/2012), é avaliada como a 2ª melhor universidade brasileira, atrás apenas da 

Universidade de São Paulo (USP).  
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Mais do que representação da criatividade, a moda belo-horizontina é 

também um segmento que se tornou um grande negócio para a capital, atraindo 

públicos especializados nacionais e internacionais. Além dos bairros tradicionais, e 

do evento Minas Trend Preview, atacadistas de todo país contarão em breve com 

um empreendimento inédito que será construído em Pedro Leopoldo, na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, o Fashion City Brasil. Em sua concepção o 

empreendimento deve converter-se em um verdadeiro destino de negócios voltado 

para a moda, impulsionando importantes fluxos turísticos especializados.  

Recentemente, também a área de tecnologia de informação vem 

despontando em BH e deve ganhar maior destaque nos próximos anos. O Governo 

do Estado de Minas Gerais tem previsto um investimento de cerca de R$200 

milhões, na expectativa de crescer e profissionalizar o segmento por meio do 

programa MGTI 2022, impulsionando as empresas atuais e também startups de 

software e serviços de TI. O projeto prevê ainda a criação do Condomínio Empresarial 

de TI, ambiente físico e virtual compartilhado para os empreendimentos do setor que 

deve ser a referência física deste setor. 

 

 

2.2 Acessibilidade 

 

 

As condições de chegada e partida do destino, assim como uma 

locomoção interna eficiente, são fundamentais para a atração e manutenção da 

atividade turística, sobretudo em locais com vocação para o turismo de negócio e de 

eventos ou que são indutores do turismo regional (caso de Belo Horizonte), onde as 

condições de acesso e distribuição do fluxo turístico são determinantes. 

Belo Horizonte, do ponto de vista turístico, encontra-se em uma situação 

geográfica privilegiada, pelo conjunto de atrativos existentes em um raio de 

aproximadamente 100 Km, conforme foi apontado pelo Plano Horizonte e retomado 

no subcapítulo anterior.  

Aqui são descritas e ponderadas questões referentes ao acesso à cidade 

e aos seus produtos e serviços turísticos, abordando as dificuldades e facilidades 

que o turista encontra para chegar e para circular no perímetro urbano de BH e aos 

municípios do entorno.  
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A localização de Belo Horizonte na região central de Minas Gerais, mais 

ou menos no meio da região Sudeste, é considerada um elemento importante da 

acessibilidade geral. A cidade está relativamente próxima aos principais centros 

emissores de turistas do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Brasília, 

Goiânia e Salvador, entre outros. O posicionamento geográfico facilita também o 

acesso dos públicos das maiores cidades mineiras como Juiz de Fora, Uberlândia, 

Montes Claros e Ipatinga, por exemplo. 

Se, por um lado, a localização geográfica no país, a existência de boas 

estradas de acesso à capital e a razoável quantidade de voos regionais, nacionais e 

internacionais permite uma boa acessibilidade ao destino, por outro, a mobilidade na 

cidade e, entre esta e os principais atrativos de entorno, ainda é limitada. O transporte 

público é de baixa qualidade e lento dificultando a locomoção do turista que tem que 

optar por alternativas de custo maior e que nem sempre estão disponíveis. 

Chegar a Inhotim, por exemplo, em um feriado ou dia de muita chuva 

pode requerer de 2 a 3 horas. As estradas para Ouro Preto não tem boa qualidade e 

o trânsito no Anel Viário para acessar o aeroporto internacional nos horários de 

maior tráfego exige que o passageiro deixe a cidade com uma antecedência muito 

maior do que o que seria necessário em melhores condições de tráfego, diminuindo 

a qualidade da sua visita. 

 

Figura 15 - Posição relativa de Belo Horizonte 

 

Fonte: Mapa Rodoviário de Minas Gerais, DER/MG, 2004. In Plano Horizonte, 2006. 
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Mas, por outro lado, podemos afirmar que, no geral, a acessibilidade vem 

melhorando desde 2006. O Índice de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do 

Desenvolvimento Turístico Regional53 em sua primeira edição, em 2008, 

classificou a cidade em posição abaixo da média de outras capitais brasileiras em 

relação a acesso.  

O estudo, que analisa periodicamente 13 dimensões, considerou para a 

acessibilidade as seguintes variáveis: (i) acesso aéreo; (ii) acesso rodoviário; (iii) 

acesso aquaviário; (iv) acesso ferroviário; (v) sistema de transporte no destino; e (vi) 

proximidade de grandes centros emissivos de turistas. 

Na escala definida por esse trabalho, em 2008, Belo Horizonte obteve 

69,2 pontos, enquanto a média das capitais brasileiras foi de 69,9 pontos, 

pressionada, sobretudo, por deficiências rodoviárias e de viabilidade urbana. No 

mesmo trabalho, a pontuação média nacional para acesso foi de 50,8. (MINISTÉRIO 

DO TURISMO, 2008).  

Mas já nos anos seguintes, o mesmo estudo demonstrou que a cidade 

melhorou.  Em 201354, o índice médio do Brasil, em acesso, foi de 62,6 e Belo 

Horizonte obteve 80,7.  As razões apontadas pelo estudo consideraram que o 

melhor resultado deveu-se aos seguintes fatores:  

 Aeroporto em município limítrofe - Aeroporto Internacional Tancredo 

Neves, Confins, com Centro de Atendimento ao Turista (CAT), lojas, 

restaurantes; serviço de câmbio, serviço de táxi, locadoras de veículos, 

facilidades para pessoas com deficiência, limpeza e conservação dos 

banheiros e sinalização em idioma estrangeiro, entre outros; 

 Opções de transporte público ou concessões para atender aos 

passageiros que desembarcam no terminal aéreo do destino, ônibus 

comercial, ônibus executivo, táxi convencional e especial; 

 Existência de um terminal rodoviário no destino com Centro de 

Atendimento ao Turista (CAT), lojas, restaurantes, serviço bancário, 

serviço de táxi, serviço de ouvidoria da ANTT; 

 Disponibilidade de transporte metroviário; 

                                            
53 Em 2010, o Estudo de Competitividade passou a ser denominado Índice de Competitividade do Turismo 

Nacional – 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional. A metodologia que gera índices em 13 
dimensões ligadas à atividade turística permite monitorar a eficiência de um destino turístico sob a ótica da 
competitividade.  
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 A pesquisa em Belo Horizonte foi realizada entre os dias 20 e 24 de maio de 2013. 
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 Linhas e transporte urbano que atendem às principais atrações 

turísticas; 

 Serviços de táxi regularizados e padronizados. 

 

Entre os fatores que ainda são limitantes à evolução do indicador, 

constam os seguintes:  

 Inexistência de serviços no terminal ferroviário que atendam ao 

destino; 

 Facilidade para pessoas com deficiência e limpeza e conservação dos 

Sanitários; 

 Inexistência de linha regular de transporte turístico (ônibus ou similar) 

que interligue os principais atrativos do destino; 

 Existência de congestionamentos no destino; 

 Carência de vagas para estacionamento nas áreas turísticas; 

 Oferta escassa de ligações aéreas diretas entre o aeroporto Carlos 

Drummond de Andrade - Aeroporto da Pampulha - e seus principais 

centros emissivos de turistas nacionais. 

 

 O PDITS também analisou a Rede de Acesso Viária, utilizando as 

seguintes variáveis: (i) aeroviária (aeroportos e heliportos), (ii) rodoviária (transporte 

e mobilidade urbana) e (iii) outros tipos de acesso (por exemplo, aquaviário e 

ferroviário). Esse trabalho, mais detalhado que o elaborado pela Fundação Getúlio 

Vargas para o Índice de Competitividade, envolveu a análise das estruturas físicas 

existentes e previstas (aeroportos, avenidas, obras de arte, etc.), bem como os 

planos de integração e gerenciamento dessa rede e foi a principal fonte utilizada 

neste documento para atualização do Plano Horizonte. 
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2.2.1. ACESSOS RODOVIÁRIOS 

 

 

Minas Gerais tem a maior55 malha rodoviária do Brasil, equivalente a 16% 

de toda a malha viária existente no país. No estado, são 269.546 km de rodovias. 

Deste total, 3% (7.689 km) são de rodovias federais, 9% (23.663 km) de rodovias 

estaduais, e 88% (238.191 km), de rodovias municipais. 

Essa distribuição é a mesma que havia em 2006, quando foi elaborado o 

Plano Horizonte, com um pequeno aumento no percentual de rodovias estaduais.  

Quanto às características das estradas, a malha federal é toda 

pavimentada. A estadual se divide em 13.995 km pavimentados e 9.724 km não 

pavimentados.  A maioria das rodovias municipais não é pavimentada. 

Belo Horizonte situa-se no entroncamento de grandes rodovias, o que 

permite a integração de Minas Gerais com os maiores centros urbanos do País e com 

os principais mercados. As distâncias entre Belo Horizonte e algumas capitais são as 

seguintes: Brasília (716 km) São Paulo (586 km), Rio de Janeiro (434 km), Vitória (524 

km), Salvador (1.372 km), Fortaleza (2.528 km) e Porto Alegre (1.712 km). 

Pela sua situação geográfica central, Belo Horizonte, abriga importantes 

eixos rodoviários federais, que combinados com as rodovias estaduais e municipais, 

representam uma rede viária densa e diversificada, que garante o acesso a todas as 

capitais da região Sudeste e Distrito Federal, principais emissores de turistas, conforme 

destacado na pesquisa de demanda (Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo).  

Quatro estradas ligam São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e o Distrito 

Federal a Belo Horizonte e todas são cortadas pelo anel viário da cidade. Para quem 

chega de ônibus, a rodoviária tem localização na área central da cidade. 

Em Minas Gerais, de acordo com a pesquisa de rodovias 201356 da CNT – 

Confederação Nacional do Transporte, 68,2% das estradas encontra-se em estado 

regular, ruim ou péssimo. Quase 4.400 quilômetros apresentam estado ruim ou 

péssimo, devido às condições precárias de pavimentação, desgaste, ondulações e 

sinalização, que requerem investimentos contínuos para sua melhoria.  

                                            
55 

Disponível em  http://www.mg.gov.br/governomg/portal/m/governomg/conheca-minas/5662-
rodovias/5146/5044 acesso em 16 de dezembro de 2013. 
56

 Disponível em 
http://pesquisarodovias.cnt.org.br/Downloads/Galeria%20de%20Fotos/2013/Relatorio%20por%20Est
ado/MG.pdf acesso em 16 de dezembro de 2013. 
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Apesar dos investimentos dos governos estadual e federal nos últimos anos, 

a melhoria deu-se em apenas 3% dos trechos analisados pela pesquisa da CNT. 

Apesar das más condições, no Carnaval de 2012, por exemplo, Minas 

Gerais registrou um número de acidentes em rodovias estaduais no País, em torno 

de 500, que foi 50% menor do que em 2011. 

Além de sua relevância enquanto eixo rodoviário, estas rodovias servem 

de acesso a áreas turísticas em Minas Gerais, como Ouro Preto e outras cidades 

históricas e Inhotim. 

 

Tabela 79 - Principais acessos rodoviários à Belo Horizonte 
 

PRINCIPAIS ACESSOS RODOVIÁRIOS A BELO HORIZONTE 

BR 381 
 

Denominada Rodovia Fernão Dias, é a principal ligação entre as regiões 
metropolitanas de Belo Horizonte e São Paulo. Forma um dos mais 
importantes eixos de transporte de carga e de passageiros de todo o Brasil, 
passando por municípios de médio porte como Lavras, Varginha, Três 
Corações, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre e Extrema, na região Sul de 
Minas. A Fernão Dias dá acesso também à BR 116, que liga o Rio de 
Janeiro à Bahia, além de Vitória. 

BR 040 

Partindo de Belo Horizonte, com pista dupla até Sete Lagoas, a BR 040 
atravessa o Noroeste de Minas ligando Belo Horizonte à capital federal, 
numa extensão total de 716 km. No outro sentido, passando pela Zona da 
Mata e Campo das Vertentes, dá acesso ao Rio de Janeiro, com extensão 
de 434 km. Na Zona da Mata, a BR 040 liga Belo Horizonte à principal 
cidade polo da região, Juiz de Fora, que abriga empresas automobilísticas, 
agroindustriais, moveleiras, metalúrgicas, cimenteiras, têxteis e produtoras 
de papel e papelão. Na região do Campo das Vertentes, leva aos acessos 
para cidades como São João Del Rei, Tiradentes e Congonhas, municípios 
de atração turística no circuito histórico. 

BR 262 

Liga Vitória, capital do Espírito Santo e importante porto de exportação, ao 
Triângulo Mineiro, passando pela Região Metropolitana de Belo Horizonte. A 
rodovia está estrategicamente localizada como um dos principais acessos à 
região Centro-Oeste do País. Também dá acesso a Uberaba, entrada do 
Triângulo Mineiro, uma das regiões mais ricas do Brasil, com grande 
projeção no setor de agronegócios e tecnologia de ponta. 

BR 116 

Forma um corredor viário que corta o leste e o noroeste de Minas Gerais, 
permitindo acesso ao Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Relevante para 
a economia brasileira, esta estrada serve também de elo entre as regiões Sul 
e Sudeste do Brasil com o Nordeste. 

 

Fonte: DER MG. 

 

O transporte interurbano de passageiros é feito através do Terminal 

Rodoviário, localizado no centro da cidade, estruturado para realizar até 48 partidas 
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simultâneas com intervalos a cada 15 minutos. A rede de linhas atende à maioria 

das cidades mineiras e às principais capitais brasileiras.   

 A reforma e a duplicação de trechos na MG-424 e na LMG-800 (obras 

que estavam com o status de previstas até o momentos) deveriam criar novo acesso 

ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, e melhorar a ligação da capital mineira 

às cidades do Vetor Norte, como Pedro Leopoldo, Confins e São José da Lapa. 

 

Figura 16 - Contexto metropolitano de Belo Horizonte 

 

Fonte: PDITS BH. 
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2.2.2 CIRCULAÇÃO URBANA 

 

 

Belo Horizonte foi uma das primeiras cidades planejadas do país. Na 

visualização do mapa da cidade, a circulação parece simples em função do traçado 

reto de suas ruas na área central. 

 

Figura 17 - Panorama de acesso e circulação em Belo Horizonte 

 

Fonte: PDITS BH. 
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Segundo informações disponíveis no PDITS, o anel rodoviário é a via 

mais movimentada das 34 cidades que compõem a Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, com fluxo diário de 154.087 veículos. Foi projetado para ser um contorno 

formado pelas BRs 040, 262 e 381, para que os veículos de carga e os viajantes não 

precisassem passar pela capital mineira, mas se tornou uma das vias mais 

perigosas e com alto índice de acidentes. 

O anel rodoviário de Belo Horizonte, já há alguns anos, tornou-se uma via 

urbana para boa parte da população da capital e do seu entorno, e é utilizado em 

trajetos cotidianos pela cidade. De outro lado, há também intenso tráfego de 

veículos de carga, em sua maioria, de diversas partes do país que utilizam o anel 

apenas como ligação entre rodovias. Essa combinação entre fluxo urbano e fluxo 

rodoviário, associada a problemas estruturais e de conservação da via, tem levado a 

frequentes acidentes, muitos fatais, com retenções recorrentes, afetando a 

mobilidade urbana, comprometendo o transporte rodoviário e a segurança no uso do 

anel rodoviário. O pico do tráfego ocorre entre às 8h e às 17h, quando passam por lá 

quase 11 mil veículos. A maior parte do tráfego na via correspondente a automóveis, 

com 69% da frequência. Seguem-se 19% de caminhões e carretas, 6,5% de 

motocicletas e 5,5% de ônibus, nesse horário e nos dois sentidos. 

Sendo o principal gargalo de tráfego na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, a via teria seus trechos problemáticos licitados em 2014, para melhorias 

nas interseções com as avenidas Amazonas, Ivai e Pedro II. A priorização de obras 

nestes três segmentos foi resultado de um acordo com o Governo Federal e 

corresponde apenas à primeira etapa de execução das obras de melhoramento que 

estão previstas. Ao longo de 2014 novas etapas do projeto seriam concluídas 

possibilitando novas licitações e contratações de obras, que deveriam ser iniciadas 

ainda no primeiro semestre do ano, de acordo com o cronograma do DER/MG. 

O aumento de 100% da frota de veículos em Belo Horizonte nos últimos 

12 anos criou engarrafamentos que se arrastam pelos principais corredores da 

cidade. A frota cresce quase 8%, em média, a cada ano, sendo que a capital mineira 

já está a caminho do padrão do trânsito europeu, em que há duas pessoas para 

cada carro. 

Paralelamente ao crescimento da frota, a BHTRANS tem buscado 

soluções de transporte coletivo e alternativo. Existia até o momento uma previsão da 

conclusão de 150 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus, da implantação de 
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mais 140 quilômetros de ciclovias  e de fechamento de quarteirões com extinção de 

vagas de estacionamento.  

Como consequência do alargamento de passeios, será reduzido ainda o 

espaço para circulação de veículos na maioria das vias da área Central, da área 

hospitalar e do Barro Preto. Especialmente neste último, um projeto de 

requalificação urbana, com arborização, instalação de mobiliário urbano, iluminação 

e criação de ruas de pedestres deverá ser iniciado em 2014, o que vai favorecer a 

circulação dos consumidores do Polo de Moda.  

O serviço de táxi de Belo Horizonte caracteriza-se pelo transporte 

individual de passageiros. A frota conta atualmente com 6.015 veículos. São 12 mil 

taxistas credenciados, entre permissionários e condutores auxiliares, que atendem 

cerca de 70 mil passageiros por dia (PBH. BHTRANS, 2010).  

O programa Pedala BH tem por objetivo incentivar o cidadão a usar a 

bicicleta como meio de transporte alternativo. Previa a implantação de cerca de 20 

Km por ano de rotas cicloviárias, para que na Copa do Mundo de 2014 Belo 

Horizonte tivesse, no mínimo, 100 Km de ciclovias para interligar os principais 

pontos da cidade ao Mineirão. O objetivo era tornar a bicicleta uma opção real de 

locomoção (PBH, 2010). 

No âmbito dos transportes públicos a circulação urbana na cidade ocorre, 

sobretudo, por meio de ônibus. Belo Horizonte possui uma única linha de metrô, com 

pequena abrangência territorial, que liga o município vizinho de Contagem à região 

de Venda Nova (regional Norte da Capital), passando pelo centro da cidade. O 

sistema é composto por 19 estações e com extensão total de 29 Km. As principais 

áreas para o turismo em Belo Horizonte encontram-se na regional Centro-Sul e na 

Pampulha, não são atendidas por este sistema. 

Belo Horizonte conta também com linha férrea para o deslocamento de 

trens de carga e de passageiros. A ligação Belo Horizonte - Vitória constitui-se na 

única linha regular de trem de passageiros a interligar duas capitais no Brasil.  

O estudo sobre os destinos indutores destaca como prioridade máxima o 

fortalecimento dos meios de transporte específicos para o turismo e aqueles próprios 

da cidade – ônibus, táxi, metrô e outros – que fazem a ligação entre 

estabelecimentos de hospedagem, pontos turísticos e estações de transporte. 
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2.2.3 ACESSOS AÉREOS  

 

 

A malha aeroviária de Belo Horizonte é restrita, mas atende 

razoavelmente aos visitantes que partem dos principais centros urbanos do país, 

principalmente São Paulo e Brasília, cidades que funcionam como os maiores 

pontos de distribuição dos voos comerciais no Brasil.  

A cidade é servida por dois aeroportos com voos comerciais regulares, 

sendo um localizado no próprio município, o Aeroporto Carlos Drummond de 

Andrade (na Pampulha), e o outro na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o 

Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado em Confins (MG), que é o 

principal e concentra a maioria dos voos interestaduais e internacionais. 

Construído na década de 1980, o Aeroporto Internacional Tancredo 

Neves, mais conhecido como Aeroporto de Confins é a principal porta de entrada de 

Belo Horizonte. Atualmente passa por reformas de ampliação e adequação. 

Apesar de estar localizado a 35 quilômetros do centro da capital mineira, 

o acesso tornou-se bastante facilitado e rápido, a partir da construção da Linha 

Verde, uma adequação das vias que o ligam ao centro de Belo Horizonte, as quais 

foram transformadas em uma via rápida, possibilitando que o trajeto seja percorrido 

em 35 minutos quando em condições normais de tráfego. Anteriormente, este 

percurso era realizado em aproximadamente 60 minutos ou mais.  

Existem serviços de ônibus de linha executiva e uma convencional saindo 

do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte e de um terminal localizado no centro da 

cidade, chamada de Conexão Aeroporto. 

As companhias aéreas que operam no Aeroporto Internacional Tancredo 

Neves são: 

 Aerolíneas Argentinas; 

 Aeroméxico; 

 Air Canadá; 

 Air France; 

 American Airlines; 

 Avianca/Ocean Air; 

 Azul; 



 

 479 

 

 Copa; 

 Delta Airlines; 

 Gol; 

 Ibéria; 

 KLM; 

 Lan; 

 Lufthansa; 

 Qatar; 

 South African Airways; 

 Tap; 

 United Airlines. 

 

Do Aeroporto de Confins partem voos diretos para a maioria das capitais 

do Brasil e para grandes e médias cidades. Para destinos internacionais, apesar da 

grande quantidade de companhias aéreas, os voos diretos são para Buenos Aires, 

Lisboa (via Porto), Miami, Panamá e Porto. 

Conforme informação atual da INFRAERO, as obras de reforma e 

ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Confins será 

entregue em duas etapas57:  

A primeira etapa seria concluída em abril de 2014 e compreende obras 

civis e sistemas, do terraço, saguão de embarque e desembarque, check-in, praça 

de alimentação e administração e substituição das nove pontes de embarque. 

Atualmente o Aeroporto de Confins tem capacidade para 10,2 milhões de 

passageiros ao ano e com a conclusão das obras referentes ao “escopo da Copa” o 

terminal ampliará sua capacidade em 1,5 milhão/ano. Além disso, com a conclusão 

da construção do terminal 3, Confins aumentará sua capacidade para 17,1 milhões 

de passageiros/ano.  

Como a demanda que era prevista para 2014 era de 14 milhões de 

passageiros, a INFRAERO considerava que o Aeroporto de Confins estaria pronto 

para atender à demanda prevista para a Copa.  

                                            
57

 http://obras.infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-internacional-de-confins-tancredo-
neves/obras/modernizacao-e-ampliacao-do-terminal-de-passageiros-e-melhoria-das-vias-de-acesso-
ao-aeroporto.aspx acesso em 6 de janeiro de 2014. 
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A segunda etapa de melhorias do Aeroporto de Confins seria concluída 

em agosto de 2014 e incluiria a reforma e modernização das áreas dos restaurantes 

(terraço), prédio comercial e galerias técnicas, modernização e substituição dos 

sistemas eletroeletrônicos, de informativo de voo, sistemas de som, etc., das áreas 

do mezanino, salas de embarque, salas de embarque remoto, salas de 

desembarque. 

Construído na década de 1930, o Aeroporto de Belo Horizonte, 

denominado Carlos Drummond de Andrade, mas conhecido como Aeroporto da 

Pampulha tem capacidade de atender até 1,5 milhões de passageiros ao ano. Está 

instalado em uma área de dois milhões de metros quadrados, na região da 

Pampulha, distante apenas oito quilômetros do centro da cidade.  

O Aeroporto da Pampulha tem como objetivo hoje de atender ao 

segmento da aviação regional, com voos ligando a capital ao interior de Minas 

Gerais e estados vizinhos, e continua se consolidando como um importante elo 

regional, com mais de 40 voos intraestaduais, os quais são operados pelas 

companhias Air Minas, Passaredo e Azul. Também conta com frequências regulares 

para as cidades paulistas de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto e por meio de 

conexão para Curitiba, Vitória e Rio de Janeiro. 

Além da aviação regional, atualmente, o Aeroporto da Pampulha é 

referência como centro de manutenção de aeronaves executivas e comerciais de 

pequeno e médio porte, de asas fixas e rotativas.  

De acordo com a Infraero58, em abril de 2008 o Aeroporto ficou em 11º 

lugar no ranking de operações de aeronaves e em 26º na quantidade de 

passageiros, e, atualmente, o Aeroporto processa em média cerca de 5.000 pousos 

e decolagens/mês. 

Belo Horizonte ainda dispõe do Aeroporto de Belo Horizonte - Carlos 

Prates – que está instalado em uma área de 580.000 m259 e localiza-se à 

aproximadamente 7 km do centro da cidade. É um aeroporto especialmente 

dedicado à formação de pilotos, aviação desportiva, instrução, construção de 

aeronaves, aviação geral de pequeno porte, aviação de asa rotativa – helicópteros -, 

além de ser um polo formador de profissionais da aviação. 

                                            
58 

http://www.infraero.gov.br/index.php/aeroportos/minas-gerais/aeroporto-de-belo-horizonte.html 
acesso em 20 de dezembro de 2013. 
59

 http://www.infraero.gov.br/index.php/aeroportos/minas-gerais/aeroporto-carlos-prates.html acesso 
em 16 de dezembro de 2013. 
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O Aeroporto Carlos Prates atende voos não regulares das empresas de 

táxi aéreo, da aviação geral e de helicópteros. É referência em escolas de aviação 

de asa fixa e rotativa. Dispõe de empresas de manutenção, hangares e construção 

de aeronaves de pequeno porte e atende a média de 40 mil passageiros por ano. 

 

 

2.3 Os produtos turísticos de Belo Horizonte 

 

 

A seleção e avaliação de produtos turísticos de Belo Horizonte foi 

realizada na Etapa 1, durante a Pesquisa de Produtos, e considerou como critério a 

definição detalhada no enfoque técnico deste documento, ou seja, a existência de 

recursos naturais e culturais, tangíveis ou intangíveis, regularmente acessíveis e que 

propiciam a realização de uma ou mais atividades estruturadas.  

Este levantamento teve como base um amplo estudo comparativo entre o 

Plano Horizonte, o PDITS e o website da Belotur, e um trabalho in loco que envolveu 

visitas técnicas e reuniões com entidades do setor e com a equipe da Belotur.  

Os produtos turísticos selecionados para o estudo foram ordenados 

conforme os eixos temáticos, tendo sido agrupados em oito tipologias ou categorias, 

conforme demonstra o quadro abaixo:  

 

Tabela 80 - As tipologias de produtos turísticos de Belo Horizonte 
 

 
Fonte: Chias Marketing. 

 

TIPOLOGIA DE PRODUTOS TURÍSTICOS DE BELO HORIZONTE Nº 

Museus e equipamentos culturais 26 

Parques naturais e áreas verdes 5 

Praças, mirantes e áreas urbanas 8 

Mercados, feiras e compras 13 

Identidade cultural urbana e serviços 11 

Eventos culturais, esportivos e de negócios 18 

Espaços para eventos, estádios e centros esportivos 9 

Entorno de BH 5 
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Neste capítulo estão recopilados os principais aspectos inerentes ao 

levantamento realizado que demonstram as principais mudanças em relação ao que 

havia sido considerado em 2006. 

 

Gráfico 110 - Os produtos turísticos avaliados em BH e entorno 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Para o aprimoramento do Plano Horizonte foram selecionados 95 

produtos turísticos em Belo Horizonte, considerados como os mais relevantes em 

termos do potencial de mercado, incluindo os que se encontram em fase de 

implantação e, neste caso, foram analisados os projetos ou a experiência das 

instituições envolvidas nos mesmos. E, no entorno de Belo Horizonte, foram 

selecionados 5 roteiros turísticos consolidados, que são comercializados com 

algumas variações por agências e operadoras de turismo, escolhidos pela 

proximidade, mas também porque se integram e se complementam aos produtos 

belo-horizontinos.  

Em comparação a 2006, quando foi elaborado o Plano Horizonte, verifica-

se um crescimento do número total de produtos turísticos avaliados, como mostra o 

gráfico acima; no passado foram avaliadas 57 atrações em Belo Horizonte e entorno 

e em 2012 esse número subiu para 95. Considerando apenas os produtos avaliados 

na própria cidade, o crescimento foi de aproximadamente 137%: em 2012 foram 

selecionados 90 para análise contra 38 em 2006. Esse resultado ocorre pela 

inserção de novas ofertas turísticas em Belo Horizonte, em consequência da 
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implantação de novos equipamentos e atrações, mas também pela melhoria da 

percepção de serviços urbanos e dos eventos que a cidade realiza.   

Em cada categoria de produto observaram-se mudanças relevantes que 

devem ser acompanhadas: 

 A implantação do Circuito Cultural da Praça da Liberdade representou 

um aumento de aproximadamente 30% da oferta de “museus e 

equipamentos culturais em Belo Horizonte” e, como tal, constitui-

se num fator importante para o posicionamento do destino no mercado 

turístico. Por ser um projeto ainda em fase de implantação, verifica-se 

alguns problemas de integração entre os equipamentos, como a falta 

de um horário padrão de funcionamento, a sobreposição dos 

conteúdos expositivos, a desinformação das equipes de monitores e 

atendimento sobre o complexo e seus espaços, dentre outros 

aspectos. Mas são ajustes que podem ser corrigidos com o tempo e a 

experiência da gestão do Circuito; 

 Na tipologia de “parques naturais e áreas verdes”, Belo Horizonte 

apresenta um amplo leque de parques, mas apenas um seleto número 

de espaços apresenta atratividade e estrutura física compatível com a 

atividade turística.  Cabe ressaltar que dentre as atrações 

enumeradas, o complexo da Serra do Curral foi implantado 

recentemente, oferece trilhas sinalizadas e guias capacitados, no 

entanto, a infraestrutura de serviços é praticamente inexistente, apesar 

do relativo isolamento da área urbana, não existem lanchonetes ou 

restaurantes para o atendimento do visitante; 

 No que diz respeito à categoria de “praças, mirantes e espaços 

urbanos”, Belo Horizonte possui algumas áreas urbanas privilegiadas 

que tradicionalmente são polos de grande atração para sua própria 

população e, por consequência, também para os visitantes. Em 

qualquer destino que apresenta beleza cênica da paisagem, os 

mirantes são pontos de destaque, na capital mineira as alternativas 

estão localizadas no alto Mangabeiras e no Belvedere. Outras áreas 

são interessantes porque são reveladoras do estilo de vida da cidade, 

é assim com Santa Teresa e a Savassi; outras são espaços nobres, 

porque concentram conjuntos arquitetônicos relevantes, nesta 
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categoria poderiam ser enquadradas a Praça da Liberdade, a 

Pampulha e a Praça da Estação. No entanto, os problemas de 

conservação urbana podem comprometer a atratividade desses locais, 

é o que se verifica na Praça da Estação, que foi revitalizada para 

receber o Museu de Artes e Ofícios (MAO) em 2006 e já apresenta 

sinais de degradação, uma aparência de sujeira que afeta a percepção 

de seu conjunto paisagístico e de seu principal atrativo, que é o MAO; 

 Na tipologia “mercados, feiras e compras” foram reunidas as mais 

importantes ofertas de compras de Belo Horizonte, aspecto que é um 

dos diferenciais da cidade, seja por espaços característicos como o 

Mercado Central ou a Feira de Artesanato da Afonso Pena, mas 

também pelo conteúdo singular dos produtos, como as pedras 

preciosas, as joias, a moda, os artigos da gastronomia regional, o 

artesanato, entre outros. A seleção dos estabelecimentos comerciais 

considerou aqueles que apresentam diferenciais em termos de 

atratividade turística, seja pela localização privilegiada no contexto 

urbano, pela especialização dos produtos e serviços que oferecem, 

mas principalmente pela imagem e posicionamento que esses 

empreendimentos têm frente aos próprios moradores e aos visitantes.  

 A categoria “identidade cultural urbana e serviços” é marcada pelo 

estilo de vida belo-horizontino e de sua identidade urbana se 

caracteriza por uma cultura criativa e inovadora, que se manifesta em 

diferentes formas de expressão e de linguagens artísticas, mas sem 

comprometer os elementos essenciais e sua autenticidade. E é uma 

cidade onde o conhecimento, a pesquisa e a produção do 

conhecimento têm destaque como aliados na prestação de serviços, 

como é o caso de algumas instituições de ensino superior e de alguns 

hospitais privados; 

 A cidade possui alguns eventos permanentes que se destacam pela 

maneira como se integram ao contexto urbano e ao estilo de vida de 

sua população e que foram tratados na categoria de “eventos 

culturais, esportivos e de negócios”. No entanto, alguns dos mais 

atrativos eventos avaliados em 2006, como o Comida di Boteco e o 

Brasil Sabor, tornaram-se franquias, com edições em diferentes 
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cidades brasileiras, o que reduz significativamente o caráter de 

singularidade dos mesmos; 

 Os equipamentos para eventos foram analisados de uma maneira 

global nos no capítulo 1.5.3., mas aqui são avaliados mais 

especificamente como atrativos para o segmento de turismo de 

eventos e essa atratividade é determinante na captação.  E devido às 

oportunidades que se abrem com os megaeventos esportivos que 

serão realizados no Brasil nos próximos anos, foram incluídos novos 

espaços além do Mineirão e do Mineirinho, ambos foram valorados 

pelo Plano Horizonte em 2006.  

 

No entorno, com a opção pela avaliação dos destinos/roteiros e não de 

ofertas isoladas, o número foi reduzido de 19 para 5 atrações. Ressalta-se que não 

se trata, porém de uma redução do potencial ou da gama de produtos disponíveis no 

entorno, mas sim de adequações da metodologia de análise. Assim, pretende-se dar 

maior ênfase à oferta da própria cidade, sem deixar de considerar, porém, a 

relevância do entorno de Belo Horizonte no composto da sua oferta turística. 

 

 

2.3.1 A METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DOS PRODUTOS 

TURÍSTICOS 

 

 

Conforme já trazido pela pesquisa de produtos realizada na Etapa 1, a 

metodologia de avaliação de produtos adotada neste planejamento foi a mesma 

utilizada no Plano Horizonte.  

Esta metodologia está baseada em dois critérios, o valor potencial e o 

grau de aproveitamento, centrados na avaliação objetiva dos produtos disponíveis 

visando a otimização do marketing. Portanto, são fundamentais para orientar uma 

tomada de decisão tecnicamente coerente sobre o que vamos promover, em que: 

 O valor potencial está relacionado ao poder de atração do produto 

nos diferentes mercados, sendo que mercados de maior distância 

tendem a gerar maiores gastos no destino e, portanto, são 

comercialmente mais “atrativos”;  
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 O grau de aproveitamento está relacionado à “rentabilidade” do 

produto, ponderando seu valor potencial (capacidade de atração) e 

seu valor real enquanto oferta (produto ao alcance do consumidor). 

Esse índice indica o esforço que será necessário para converter e 

consolidar o produto em oferta no mercado (objetivo do marketing). 

Nesse sentido, observa-se que se por um lado os produtos próximos 

de atingir o grau de aproveitamento máximo (com índices próximos a 

80% ou mais) são produtos consolidados e que garantem a 

visibilidade do destino, por outro já possuem certo grau de saturação 

no mercado. Já os produtos com menores índices podem ser boas 

opções para diversificação, ampliação e renovação da oferta atual do 

destino em mercados de curta distância e/ou mais maduros, nos quais 

já está relativamente consolidado. 

 

Esta avaliação contempla cinco variáveis de análise, conforme demonstra 

o esquema a seguir: 

 

Figura 18 - Esquema para a avaliação de produtos turísticos 
 

 

© Chias Marketing 

Fonte: Chias Marketing. 
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O valor potencial corresponde aos valores inerentes ao recurso em si 

mesmo e ponderam, com diferentes pesos, três critérios:  

 Unicidade: valor que tem um recurso pelo fato de ser único no 

destino, na região, no país, no continente ou no mundo; quanto mais 

raro ou singular, maior será o âmbito de atração geográfico do mesmo; 

 Valor intrínseco: valor que comparativamente destaca o recurso 

dentro de sua categoria. Evidentemente os aspectos observados 

variam conforme a categoria do recurso que está sendo avaliado e se 

centram no nível de informação que é assimilado pelo turista e nos 

aspectos determinante para este público na escolha daquele tipo 

produto;  

 Identidade Local: valor que um recurso tem por ser típico ou 

característico do lugar; o mercado reconhece o diferencial naquilo que 

expressa a identidade de um lugar ou de uma cultura específica. 

Mensura a tão aclamada autenticidade ao produto. 

 

O grau de aproveitamento atual do produto compreende a relação entre 

o valor potencial e o valor real que considera as principais variáveis de 

transformação do produto turístico em oferta: o reconhecimento pelo mercado e sua 

capacidade para garantir a permanência do turista: 

 Notoriedade: grau de conhecimento e visibilidade do produto em 

âmbito internacional, nacional, regional ou localmente; 

 Concentração da oferta: valor derivado da quantidade e da 

diversidade de atividades e serviços existentes no produto e seu 

entorno.  

 

No processo de avaliação, cada uma das variáveis recebe uma nota 

numérica, que varia de 1 a 5 pontos, para o cálculo final são utilizados fatores de 

ponderação com pesos diferenciados, a soma total individualizada por produto indica 

seu valor na categoria, os resultados de conjunto permitem determinar o ranking dos 

produtos turísticos de Belo Horizonte, com o estabelecimento de hierarquia entre 

eles, com ênfase no valor potencial, pois são as variáveis que contribuem mais 
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diretamente para o reposicionamento de mercado e, como critério de “desempate” o 

grau de aproveitamento atual. 

Os pesos de cada um destes critérios na avaliação do potencial e do valor 

real (base para o cálculo do grau de aproveitamento) são acordados com a equipe 

de trabalho no início da pesquisa de produtos. Neste caso, utilizaram-se os mesmos 

pesos do Plano Horizonte em que, em uma escala de importância na determinação 

da motivação dos turistas estão em ordem decrescente: a unicidade, o valor 

intrínseco e a identidade local. No caso do valor real (base para o cálculo do grau de 

aproveitamento), atribuiu-se à concentração de oferta maior peso que à notoriedade.  

A avaliação dos produtos elencados e a aplicação das ponderações 

permitem estabelecer um ranking e fixar uma hierarquia de produtos com foco 

mercadológico, ou seja, considerando sua atratividade e capacidade 

competitiva no âmbito mundial, de forma a se ter clara também suas 

limitações. Do ponto de vista metodológico os produtos que alcançam o topo da 

hierarquia são considerados, pela sua excepcional potencialidade, como 

imprescindíveis para conhecer um determinado destino turístico, por isso mesmo 

são considerados como motivadores de fluxos turísticos, inclusive de mercados de 

longa distância, nacionais e internacionais. Os que ficam nas faixas intermediários e 

abaixo são identificados como complementares da oferta turística de um destino e 

importantes para ampliar o tempo de permanência dos visitantes ou para diversificar 

a oferta.  

 

Figura 19 - Hierarquias de produtos 

 

©Chias Marketing, não pode ser reproduzido sem autorização 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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O entendimento da metodologia e desta categorização permite relacionar as 

categorias de produto e seu potencial de atratividade para os diferentes mercados-alvo. 

Observa-se que os interesses das pessoas são diversos e incontroláveis, assim como 

os graus de afinidade com o destino. Portanto, a tabela abaixo especula as 

probabilidades para Belo Horizonte e não impõem uma regra fixa. 

 

Tabela 81 - Relação entre as hierarquias de produtos e os mercados potenciais 
 

CATEGORIAS 
DE PRODUTOS 

MERCADO-ALVO POTENCIAL 

INTERNACIONAL NACIONAL ESTADUAL ESPECIALIZADOS 

ESTRELA  Motivador  Motivador  Motivador  Motivador  

PRODUTO A  Complementar  Motivador  Motivador  Motivador  

PRODUTO B  Complementar  Complementar  Motivador  Motivador  

PRODUTO C  Complementar  Complementar  Motivador
60

 Motivador 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

A metodologia de avaliação considera que qualquer análise mercadológica, 

seja de produtos ou de mercados e públicos-alvo, exige profissionais devidamente 

capacitados e com um nível de experiência que lhe permita apreender, a partir dos fatos 

e informações objetivas, as principais qualidades dos produtos atuais, bem como as 

melhores oportunidades e desafios visando seu melhor aproveitamento.  

Portanto, é um pressuposto da sua aplicação que a avaliação de produtos 

seja executada por uma equipe diversa em sua formação e que conte com 

profissionais cultos, tecnicamente habilitados, capacitados na metodologia e, 

sobretudo, experientes e criativos. As avaliações dos itens em cada critério são 

feitas por um profissional experiente, posteriormente são discutidas em equipe, 

ponderadas isoladamente e em relação à coerência do conjunto do portfólio.   

 
                                            
60 Mesmo os produtos da categoria C podem ser motivadores de fluxos turísticos intraestaduais 

considerando-se que os turistas do mesmo Estado costumam visitar a capital com mais frequência (o 
que aponta a necessidade mais latente de diversificação ressaltada anteriormente) e que são 
atraídos por seus centros comerciais (shoppings, por exemplo) e/ou por eventos que podem não tem 
grande potencial para atração de fluxos de maiores distância, mas correspondem a ofertas de lazer 
de interesse para o público de outras cidades do Estado sem acesso a estas programações em seus 
locais de residência.   
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2.3.2 O NOVO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DE BH 

 

 

Definida a listagem de 95 produtos turísticos de Belo Horizonte e entorno 

prioritários com relevância para o marketing, ainda na Pesquisa de Produtos 

realizada na Etapa 1 procedeu-se a avaliação técnica dos mesmos, cuja aplicação 

dos critérios detalhados no capítulo anterior permitiu verificar e compreender a 

situação atual dos produtos turísticos priorizados. Para tanto foram adotados as 

seguintes referências técnicas:  

 Análise e conteúdo do banco de dados gerado em 2006 pelo Plano 

Horizonte; 

 Os resultados da priorização dos atrativos turísticos apresentados no 

PDTIS; 

 Pesquisa em guias impressos e eletrônicos; 

 Análise dos sites dos atrativos; 

 Presença no site promocional e do guia turístico de Belo Horizonte, 

ambos publicados pela Belotur; 

 Visitas aos produtos permanentes, em conjunto para as atrações 

existentes à época da elaboração do Plano Horizonte, e individualmente 

aos novos produtos, implantados após a avaliação técnica de 2006. À 

época da visita, realizada em outubro de 2012, algumas atrações 

estavam fechadas para reforma, como é o caso do estádio do Mineirão e 

do Museu Giramundo, portanto, avaliação considerou as mudanças 

planejadas, mas recomenda-se que, no futuro, sejam reavaliados para 

correção de possíveis distorções. O mesmo ocorre com os equipamentos 

e produtos em fase de implantação, que foram avaliados com base nos 

seus projetos e experiência das instituições envolvidas.  Os eventos 

permanentes foram analisados exclusivamente a partir de dados de 

fontes secundárias.  

 

Quando comparados os resultados da avaliação técnica realizada em 

2012 com o ranking de produtos do Plano Horizonte (de 2006), observam-se 
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algumas mudanças importantes, decorrentes da incorporação das novas atrações e 

das mudanças registradas no mercado turístico.  

Um exemplo de mudança positiva foi o Museu das Minas e do Metal, que 

a partir do acervo do antigo Museu Professor Djalma Guimarães, transformou-se em 

um atrativo de destaque. A transferência da sede no edifício Rainha da Sucata para 

o antigo prédio da Secretaria de Educação permitiu a ampliação do espaço físico, no 

entanto, o mais relevante é a forma de apresentação do conteúdo do projeto 

museográfico assinado por Marcelo Dantas e projeto arquitetônico de Paulo Mendes 

da Rocha.  A abordagem é estimulante, o acervo bem apresentado, com ótima 

adaptação do espaço e das instalações.  

Em direção oposta estão os espaços para eventos da cidade, que se 

mostram sem renovações significativas desde 2006, o que resultou em perda 

de competitividade. Neste mesmo período, o País cresceu em termos do número 

de eventos internacionais pontuados no ranking da ICCA, outros destinos 

implantaram novos equipamentos, como é o caso de Fortaleza, ou se consolidaram 

na captação de eventos, como é o caso de Ouro Preto, cidade que em 2011 ficou 

em 10ª posição no ranking da ICCA, à frente de Belo Horizonte.  

Os resultados da valoração técnica, conforme já havia sido apresentado na 

Pesquisa de Produtos da Etapa 1, foram sistematizados por tipologia de produtos. De 

acordo com a metodologia de avaliação, o resultado alcançado por cada produto é o 

seu valor potencial no mercado, o que permite determinar a hierarquização dos 

principais Produtos Turísticos de Belo Horizonte e entorno, bem como fixar um ranking 

para produtos Estrela, A, B e C, conforme apresentado nos quadros abaixo: 

 

Tabela 82 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - Produtos Estrela 
 

PRODUTOS ESTRELA 

Entorno de BH 

1 Instituto Inhotim Arte Contemporânea e Jardim Botânico 

2 

Patrimônios Mundiais                                                            
Ouro Preto - conjunto arquitetônico, museus, Parque Estadual do Itacolomi, distritos de 
Cachoeira do Campo, Amarantina, Santo Antônio do Leite e Lavras Novas. Mariana - 
conjunto arquitetônico, distritos de Cachoeira do Brumado e Monsenhor Horta. Sabará - 
conjunto arquitetônico e distrito de Pompeu. Congonhas do Campo - Santuário de Bom 
Jesus do Matozinhos 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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No entorno, o grande destaque é o Inhotim que se consolidou como um 

dos mais importantes espaços de arte contemporânea do mundo e que vem 

demonstrando grande capacidade de ampliação e renovação do seu acervo. Mas 

também Ouro Preto, com seu extraordinário conjunto arquitetônico e paisagístico, 

apresentou novidades nesses últimos seis anos, com destaque para a entrada em 

operação do passeio de trem turístico até Mariana e para a recuperação do antigo 

jardim botânico, que corta transversalmente o centro histórico.  

 

Tabela 83 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos A 
 

PRODUTOS A 

Museus e equipamentos culturais 

1 Museu de Artes e Ofícios 

2 Igreja S. Francisco de Assis 

3 Memorial Minas Gerais - Vale  

4 Museu das Minas e do Metal  

Praças, mirantes e áreas urbanas  

5 Praça da Liberdade 

6 Pampulha 

Mercados, feiras e compras   

7 Mercado Central  

Identidade cultural urbana e serviços 

8 Gastronomia  

9 Música (produção, artistas, identidade musical, espaços) 

10 Dança (produção, grupo de referência, espaço) 

11 Teatro (produção, grupos de referência e espaços) 

12 Moda (estilistas e grifes mineiras) 

Entorno de BH 

13 Parque Nacional da Serra do Cipó 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Na classificação dos Produtos A, a cidade de Belo Horizonte apresentou 

um avanço expressivo na comparação com a avaliação realizada em 2006, novas 

atrações foram implantadas e melhorou significativamente a percepção dos 

aspectos relacionados à identidade cultural urbana.  

 

 



 

 493 

 

Tabela 84 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos B 
 

PRODUTOS B 

Museus e equipamentos culturais 

1 Museu Abílio Barreto 

2 Museu de Arte da Pampulha 

3 Museu de Ciências Naturais da PUC 

4 Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG 

5 Museu Giramundo 

6 Espaço do Conhecimento UFMG 

7 Centro de Arte Popular Cemig  

8 Palácio da Liberdade (e museu do automóvel) 

9 Palácio das Artes 

10 Casa do Baile  

Parques naturais e áreas verdes 

11 Parque da Serra do Curral  

12 Parque das Mangabeiras  

13 Fundação Zoo Botânica de Belo Horizonte (Jardim Zoológico) 

Praças, mirantes e espaços urbanos 

14 Savassi 

15 Bairro de Santa Teresa 

16 Praça da Estação - Rui Barbosa  

17 Praça Israel Pinheiro – (praça do Papa) 

Mercados, feiras e compras 

18 Feira de Arte e Artesanato da Afonso Pena 

19 Centro de Artesanato Mineiro (Palácio das Artes) 

20 Centro de Artesanato do SESC Mineiro (CENARTE) 

21 Mãos de Minas  

22 Polos de Moda (Lourdes, Prado e Barro Preto + Savassi e Funcionários) 

Identidade cultural urbana e serviços 

23 Roteiro da Cachaça 

24 Design (joias e lapidação de pedras preciosas)  

25 Roteiro da Cerveja Artesanal 

26 Educação 

Espaços para eventos, estádios e centros esportivos 

27 Mineirão - Estádio Governador Magalhães Pinto  

28 Expominas  

29 Minas Tênis Clube  

Entorno de BH 

30 Grutas, Fazendas e Cachaça 

31 Serras e Vales 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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A hierarquização dos Produtos B demonstra a importância da oferta 

cultural e de lazer em Belo Horizonte. Atualmente a cidade apresenta inúmeras 

possibilidades para atividades de visitas, passeios, compras, entretenimento; e que, 

mesmo sendo produtos avaliados na hierarquização como “complementares”, eles 

contribuem para elevar a competitividade do destino, porque no conjunto aumentam 

a atratividade e possibilitam a ampliação do tempo de permanência do visitante.   

 

Tabela 85 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos C 
 

PRODUTOS C 

Museus e equipamentos culturais 

1 Museu Mineiro 

2 Museu das Telecomunicações Oi Futuro  

3 Museu dos Brinquedos  

4 Centro Cultural da UFMG 

5 Museu do Bordado 

6 Centro de Cultura de Belo Horizonte - Centro de Referência da Moda 

7 Museu Iminá de Paula 

8 Centro de Arte Contemporânea e de Fotografia 

9 Conservatório de Música da UFMG 

10 CCBB Praça da Liberdade (em implantação) 

11 Escola Inhotim (em implantação) 

12 Casa Fiat de Cultura (transferência para a Praça da Liberdade) 

Parques naturais e áreas verdes 

13 Parque Ecológico da Pampulha - Promotor Francisco Lins do Rego  

14 Parque Municipal Américo René Gianetti 

Mercados, feiras e compras 

15 Feira Tom Jobim (culinária, artes e antiguidades)  

16 Feira do Mineirinho  

17 Irffi Internacional (e museu)  

18 Diamond Mall 

19 Pátio Savassi  

20 BH Shopping  

21 Pedras preciosas e joias  

Atrativos da identidade cultural urbana 

22 Religiosidade  

23  BH Health Tour 
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PRODUTOS C 

Eventos culturais e esportivos de BH 

24 Campanha de Popularização do Teatro e da Dança  

25 Festival Internacional de Teatro  

26 Feira Internacional de Artesanato 

27 Fórum Internacional de Dança  

28 Festival de Arte Negra 

29 Festival Internacional de Quadrinhos 

30 Mostra de Cinema de BH 

31 Arraial de Belô 

32 Carnaval  

33 Festival Comida di Boteco 

34 Festival Brasil Sabor 

35 Festival Cachaça Gourmet 

36 Festival BH Arte e Sabor 

37 Volta Internacional da Pampulha  

38 Minas Trend Preview 

39 EXPOCACHAÇA 

40 Casa Cor Minas  

Espaços para eventos, estádios e centros esportivos 

41 MINASCENTRO - Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro  

42 Serraria Souza Pinto 

43 Parque de Exposições da Gameleira 

44 Estádio do Independência - Raimundo Sampaio 

45 Mineirinho - Estádio Jornalista Felipe Drummond 

46 Chevrolet Hall 

Praças, mirantes e espaços urbanos 

47 Mirante Mangabeiras 

48 Torre Alta Vila 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

A categoria Produtos C inclui os atrativos que ainda estavam em 

implantação quando a pesquisa de produtos foi elaborada. Estes não foram 

pontuados em todas as suas possibilidades porque efetivamente não foram 

inaugurados, mas que foram considerados porque obras já estão avançadas e 

todos os indicativos apontam favoravelmente para que venham a se configurar 

como excelentes equipamentos culturais da cidade, com destaque para o Centro 

Cultural Banco do Brasil (CCBB), a Casa Fiat de Cultura e a Escola Inhotim.   
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Gráfico 111 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte, comparativo 
2006-2012 

 

Fonte: elaborado por Chias Marketing. 

 

O gráfico acima apresenta os resultados comparativos da hierarquização dos 

produtos turísticos de Belo Horizonte em 2006 e 2012, evidenciando o crescimento 

global da oferta, com ampliação de produtos em todas as categorias consideradas, o 

maior destaque é o conjunto classificado com Produto C, que mais que triplicou no 

período analisado.  

 

 

2.4 A oferta turística atual  

 

 

A análise da oferta turística atual considerou: 

 A Pesquisa da Concorrência realizada na Etapa 1 que avaliou a oferta 

turística de Belo Horizonte em relação à seus competidores diretos; 

 A presença do destino no trade, resultante da pesquisa on line 

realizada também na Etapa 1, junto à uma seleção de agentes e 

operadores de viagem dos mercados; 

 O reconhecimento e a avaliação da marca turística, segundo a opinião 

do mercado e do trade belo-horizontino; 
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 O estudo de competitividade dos destinos indutores realizado pela 

FGV e Ministério do Turismo, especificamente os indicadores do 

estudo na dimensão de marketing e promoção do destino. 

 

 

2.4.1 AVALIAÇÃO DA OFERTA DE BELO HORIZONTE EM RELAÇÃO AOS 

CONCORRENTES  

 

 

A Pesquisa da Concorrência realizada e aprovada na Etapa 1 

estabeleceu os seguintes destinos como competidores de Belo Horizonte por 

segmento: 

 

Tabela 86 - Destinos competidores de BH por segmento 
 

Destinos selecionados como competidores no segmento de: 

Turismo cultural Turismo de negócios e eventos 

Belém Brasília 

Brasília Curitiba 

Goiânia Porto Alegre 

Recife Recife 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

Para determinar as vantagens competitivas de Belo Horizonte perante 

estes destinos, procedeu-se um levantamento de dados orientado pelos seguintes 

indicadores: 

 Caracterização dos destinos selecionados, no que diz respeito à 

aspectos como superfície, população e PIB, posição no ranking ICCA. 

 Indicadores de oferta, como a dimensão e caracterização da oferta de 

hospedagem, a situação atual das infraestruturas e equipamento para 

eventos, o perfil turístico dos destinos selecionados. 

 Indicadores de demanda, em que se considerou a caracterização da 

demanda doméstica e internacional nestes destinos, segundo fontes 

oficiais; 
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 Indicadores de promoção, que esteve pautada na análise de 

conteúdos da comunicação publicada na internet (nos sites oficiais dos 

destinos analisados). 

 

A partir das análises realizadas dos indicadores selecionados, a pesquisa 

concluiu que Belo Horizonte apresenta as seguintes vantagens competitivas para 

captação de turistas, em relação aos destinos selecionados como competidores, em 

cada um dos dois segmentos. 

 

Vantagens competitivas no segmento de turismo de negócios e 

eventos: 

 Belo Horizonte é a terceira economia do Brasil e terceiro PIB do grupo, 

42,1 bilhões de reais anuais, depois de Brasília e Curitiba. 

 Belo Horizonte historicamente ocupou posição de destaque no ranking 

de chegadas internacionais ao Brasil, quando o motivo da viagem e 

negócios e eventos, embora atrás de Curitiba, Porto Alegre e Brasília; 

 Belo Horizonte terá novas infraestruturas de transporte e novas 

infraestruturas turísticas, que ficarão como consequência da condição 

de ser cidade sede da Copa 2014, e que produzirão uma melhoria da 

atual oferta hoteleira. 

 Belo Horizonte possui uma posição privilegiada, central, no país. 

 

Vantagens competitivas no segmento de turismo cultural: 

 Belo Horizonte é portão de entrada para os destinos declarados 

Patrimônio Cultural Mundial pela UNESCO, localizados no Estado de 

Minas Gerais. 

 Belo Horizonte tem oferta cultural singular, constituída especialmente 

pelas obras arquitetônicas de valor. 

 Belo Horizonte é a capital do Estado com melhor posição nas 

chegadas de turistas domésticos dentro do grupo de destinos 

selecionados, o que denota maior fluxo intraestadual. 
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A análise de conteúdos da comunicação incluiu levantamentos feitos nas 

páginas oficiais dos destinos na internet, e considerou: a marca turística de cada 

destino, as mensagens permanentes que acompanham as marcas (slogans), e os 

segmentos de produtos comunicados. 

A quantidade de estrelas, em cada caso, indica a intensidade de 

comunicação que cada segmento de produto apresenta no site de cada destino, 

observada em seu portal de turismo, sendo: 

 - Alta intensidade, ou seja, grande destaque do segmento e/ou de 

produtos do segmento nos conteúdos de mensagem, texto e imagens; 

 - Média intensidade, ou seja, o segmento e/ou os produtos do 

segmento apresentam-se como secundários ou com médio destaque nos conteúdos 

de mensagem, texto e imagens; 

 - Baixa intensidade, ou seja, o segmento e/ou os produtos do segmento 

apresentam-se como complementares ou com baixo destaque nos conteúdos de 

mensagem, texto e imagens; 

Sem estrela – Inexistência de referencias de conteúdo ao segmento e/ou 

produtos do segmento nas mensagens, textos e imagens. 
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Tabela 87 - Comparativo da oferta do website oficial, por destino e por segmento de produto 
 

Pesquisa realizada em outubro de 2012. 

 
* Desde o início de 2012 Recife trabalha uma marca gráfica “Recife te quer” Entretanto não utiliza esta identidade gráfica no website, sendo que nas 
pesquisas realizadas o desenho é sempre citado como marca de campanha, com uma proposta de trabalho de curto prazo. O destino lançou outra marca 
para a Copa 2014, o que torna evidente a falta de posicionamento e visão de longo prazo. 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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Quando analisamos os conteúdos da comunicação publicada na internet 

dos destinos selecionados na tabela acima observamos que nenhum do grupo 

destaca-se na implantação de uma promoção turística notória. 

Três destinos, dentre os competidores selecionados, apresentam marca 

gráfica, Brasília, Curitiba e Porto Alegre. Três destinos, Belém, Goiânia e Recife não 

apresentam marca turística publicada na internet, e utilizam como marca para a 

promoção turística a marca do órgão de governo.  

Belo Horizonte, destino objeto do estudo, tem marca gráfica, mas não 

apresenta uma mensagem geral acompanhando a marca. Dos demais do grupo, só 

dois destinos do grupo, Belém e Brasília, apresentam mensagem geral de produto. 

A mensagem geral de produto constitui uma ferramenta para acompanhar 

a marca, descrevendo ou reforçando os valores do destino, é uma oportunidade de 

comunicação para explicar os pontos fortes do destino, tal como o caso de Brasília, 

cuja mensagem comunica o importante fato de ser Patrimônio Mundial, ou Belém 

que associa a sua marca a marca Amazônia, mundialmente reconhecida. Neste 

sentido, os demais destinos estão perdendo oportunidades de comunicação perante 

o seu público alvo. 

Em termos de produto, embora todos os destinos selecionados tenham 

um perfil cultural, há três cidades do grupo, Belém, Porto Alegre e Recife, que 

comunicam a sua oferta de natureza, associada à localização geográfica em áreas 

de forte presença de recursos naturais, como rios, ilhas e mar.  

Brasília e Goiânia se apresentam como destinos com forte perfil cultural, 

associado principalmente a grande presença de patrimônio arquitetônico e histórico. 

Curitiba e Porto Alegre se apresentam como destinos fortes em eventos e 

negócios, com complemento de produtos culturais, e oferta de natureza no caso de 

Porto Alegre.  

Belo Horizonte comunica os seus recursos culturais, principalmente no 

que se refere a seu patrimônio arquitetônico e museus, mas também as belezas 

naturais dos arredores, associadas à localização na serra mineira. Apresenta-se 

como uma cidade gay friendly, para captar o segmento de Lésbicas, gays, 

bissexuais e transexuais - LGBT, e também comunica a sua oferta de equipamentos 

para congressos e eventos. 
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2.4.2 A PRESENÇA NO TRADE  

 

 

Para coletar dados junto ao trade dos mercados foi realizada, na Etapa 1, 

uma pesquisa on line junto à uma seleção de 120 empresas entre operadores e 

agentes de viagens dos mercado, considerando empresas que integram o mailing de 

contatos da Belotur e outras indicadas pela consultoria, considerando dois fatores: 

quota de mercado e/ou influência na comercialização de produtos turísticos para 

mercado nacional, e perfil relevante para a comercialização de Belo Horizonte. 

Das empresas participantes, 81% foram agências de viagem e 19%, 

operadores. 

Além das questões acerca da opinião e da marca de Belo Horizonte, que 

serão expostas ao longo deste documento em seus capítulos pertinentes, a 

pesquisa levantou também questões referentes à comercialização de BH. 

Das empresas pesquisadas, apenas 27,5% disse comercializar o destino 

Belo Horizonte, conforme demonstrado no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 112 - Pesquisa Trade - empresas que comercializam Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa de opinião com o trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

Dentre esta pequena proporção de empresas que comercializam BH, a 

grande maioria 87% comercializa o destino apenas quando é solicitada pelo cliente. 

Apenas 13% diz manter saídas regulares para o destino. 
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Gráfico 113 - Pesquisa Trade - empresas que operam regularmente Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa de opinião com o trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

A baixa presença de Belo Horizonte nos canais de distribuição do 

mercado que já havia sido detectada no Plano Horizonte em 2006 se confirma. 

Devido à baixa amostra de empresas que comercializam regularmente o destino, na 

foi possível aprofundar a pesquisa em aspectos relativos aos conteúdos/produtos 

belo-horizontinos que estão ofertados. 

 

 

2.4.3 AVALIAÇÃO DA MARCA  

 

 

Embora a marca seja um sinal gráfico que identifica um conjunto de 

signos, é muito mais do que isso. O principal ativo de qualquer produto, empresa ou 

destino no mercado está diretamente relacionado com o conhecimento que as 

pessoas têm dele, do conteúdo de sua imagem e do posicionamento competitivo. 

Todos esses elementos estão agregados na marca que passa então a representar 

um conjunto fundamental de ativos intangíveis, preponderantes na diferenciação da 

oferta. 

Desenvolver uma marca forte requer planejamento cuidadoso e profundo 

compromisso de longo prazo, além de um marketing planejado e executado com 
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criatividade. Marcas fortes geram intensa fidelidade do consumidor, e sua essência é 

um produto satisfatório. 

O Plano Horizonte, em 2006, orientou a criação da primeira marca 

turística de Belo Horizonte. Desenvolvida pelo artista plástico mineiro Carlos 

Bracher, a marca com o slogan “Belo Horizonte, onde a cultura ganha vida!” passou 

a ser comunicada para diversos mercados brasileiros e estrangeiros nas ações de 

promoção e apoio à comercialização do turismo executadas pela Belotur.  

 

Figura 20 - Primeira marca turística de Belo Horizonte 

 

Fonte: Arquivo de imagem do Plano Horizonte 2006. 

 

Passados alguns anos, a marca turística então utilizada exclusivamente 

para este fim tem sido substituída por um novo desenho gráfico (sem slogan), 

representativo da cidade e não apenas do turismo de Belo Horizonte e que passou a 

posicionar o destino como “Belo Horizonte, Minas Gerais”. Esta é a marca 

comunicada nas ações da Belotur e, portanto, foi o desenho gráfico considerado nas 

pesquisas de posicionamento da cidade. 

 

Figura 21 - Marca institucional de Belo Horizonte 

 

Fonte: Arquivo vetorial cedido pela Belotur. 
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Este capítulo traz a avaliação da marca considerando: 

 O recall nos públicos finais da comunicação turística (turista e trade 

emissivo), verificado por meio das pesquisas quantitativas realizadas 

na Etapa 1; 

 A opinião dos profissionais do trade belo-horizontino (a opinião 

interna) sobre a marca, resultado da pesquisa qualitativa de grupos 

focados realizada na Etapa 2. 

  

As pesquisas quantitativas realizadas junto ao turista atual em Belo 

Horizonte e ao trade dos mercados emissores entre os meses de outubro e 

novembro de 2012 avaliaram: 

 Lembrança/reconhecimento da marca dentre estes dois públicos; 

 Lembrança/reconhecimento dos canais de veiculação da marca. 

 

A marca turística de Belo Horizonte é bem lembrada pelos turistas, que 

não só a reconhecem, como lembram o local onde a mesma foi vista (82% de 

lembrança da marca e 94% de lembrança do local), dentre os turistas que viram a 

marca, 75% consideram que a marca representa Belo Horizonte, conforme 

demonstra o gráfico abaixo.   

 

Gráfico 114 - Turista atual - Lembrança e avaliação da marca de Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa de opinião com o turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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O principal local onde a marca foi vista pelos turistas é o taxi (55%), 

demonstrando que o ponto de interação do público com a marca ocorreu quando 

este já estava no destino. Também foram citados anúncios publicitários (18%), a 

internet e o material promocional (6% cada), e as feiras e eventos no setor (5%). 

 

Gráfico 115 - Turista atual - Principais locais onde a marca foi vista, múltiplas 
respostas 

 

Fonte: Pesquisa de opinião com o turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

Diferente do turista atual, dentre o público profissional (os profissionais 

das agências e operadoras dos mercados), apenas 36% dos entrevistados disseram 

lembrar-se de ter visto a marca da cidade anteriormente. Após verem a marca, 86% 

consideram o desenho gráfico representativo de Belo Horizonte.  

 

Gráfico 116 - Pesquisa Trade - Lembrança e avaliação da marca de Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa de opinião com o trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 
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Apesar da baixa lembrança da marca por parte dos profissionais, é 

importante ressaltar que a totalidade dos entrevistados (100%) lembrou o local onde 

a viram. A melhor visualização da marca aconteceu nos eventos específicos do setor 

turístico (32%), seguido de anúncios (20%) e material promocional (14%). 

 

Gráfico 117 - Pesquisa Trade - Principais locais onde a marca de Belo Horizonte foi 
vista 

 

Fonte: Pesquisa de opinião com o trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

Os dados demonstram que, o fato do desenho utilizado hoje não ser 

exclusivo do turismo e ser bastante veiculado internamente no destino 

(especialmente nos taxis) gera um altíssimo grau de reconhecimento/familiarização 

junto ao turista atual, apesar do pouco tempo de uso.  

Externamente, fora do destino, o recall ainda é baixo, mas, apesar disso, 

há no mercado uma significativa relação cognitiva entre seu desenho gráfico e o 

destino Belo Horizonte. Os eventos do setor (feiras, workshops, seminários) são de 

fato os momentos mais oportunos para fortalecimento da marca perante a cadeia de 

distribuição.  

Junto à opinião interna, foram abordados temas sobre a 

representatividade da marca atual para o destino Belo Horizonte; seus aspectos 

positivos e negativos. 
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No geral observou-se que as opiniões dos profissionais belo-horizontinos 

são bastante particulares e não consensuais, mesmo dentro de um mesmo grupo. 

A tabela abaixo sistematiza as principais opiniões manifestadas sobre o 

tema de forma que os resultados dessa pesquisa sejam mais facilmente 

visualizados, sem fazer avaliação quantitativa (sobre o que foi mais ou menos 

citado) e tampouco afirmar opiniões representativas dos setores produtivos que 

participaram da discussão, apenas sinalizar quando um mesmo aspecto citado foi 

recorrente em mais de um grupo. 

 

Tabela 88 - Opinião Interna - sobre a marca de Belo Horizonte 
 

SOBRE A MARCA TURÍSTICA: 
CITADO NOS 

GRUPOS: 

Representa ou não o turismo de Belo Horizonte: 

Representa internamente para o morador / os ícones e símbolos 

representam a cidade 

Receptivo, 

A&B/Hotelaria, 

Academia, Belotur 

Não representa para “quem vem de fora” / Seu desenho não 

identifica a cidade 

Receptivo, N&E, 

Academia, Belotur 

Aspectos positivos citados: 

Sintetiza bem os atributos de BH (arte/cultura/natureza/arquitetura) 

e seus ícones 
Cultura, N&E, Belotur 

“Tem conceito” / autenticidade Cultura, Academia 

Moderna / ousada / representa o futuro Receptivo, Cultura 

Desenho bonito Receptivo 

Aspectos negativos citados: 

Parcial (ressalta apenas um aspecto/atrativo da cidade) / imagem 

negativa em função da situação atual do atrativo que representa  

N&E, Cultura, Belotur, 

A&B/Hotelaria 

Desenho carregado: Figurativa demais / Colorida demais/ Infantil Cultura, N&E, Academia 

Muito moderna para a cidade N&E, Academia 

Complexa / difícil leitura / muitos elementos / Abstrata  Receptivo 

Incompleta: falta slogan / mensagem permanente Academia 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 
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Avalia-se que o fato de a marca não ser exclusiva do turismo foi o ponto 

que gerou a discordância nas opiniões sobre sua representatividade. Na maioria dos 

grupos essa discussão esteve vinculada ao contraponto “representa para o turista” x 

“representa para o morador”.  

Os profissionais que se posicionaram de maneira afirmativa justificaram 

pela relação dos elementos do desenho com os ícones da cidade e/ou pela 

familiarização do morador, avaliando muito mais sob o viés da sua capacidade de 

representar a cidade do que o turismo de Belo Horizonte especificamente. Já os 

profissionais que se posicionaram de maneira negativa justificam que a marca ainda 

é pouco representativa para o mercado (consumidor final). 

No grupo representativo da “cultura” especificamente, a discussão ficou 

mais dirigida sobre os aspectos positivos e negativos do desenho gráfico. Pouco se 

abordou a respeito de sua representatividade. 

De uma maneira geral as avaliações positivas estiveram claramente 

relacionadas ao seu desenho gráfico e valores inerentes à marca. Destacou-se a 

relevância cognitiva do desenho que destaca bens tangíveis e intangíveis da oferta 

turística belo-horizontina (arquitetura, natureza, cultura, arte), e de valores 

associados como modernidade, ousadia, autenticidade. 

De forma negativa são citados principalmente aspectos de desenho e de 

leitura, sendo: a parcialidade cognitiva gerada pela utilização da Igreja de São 

Francisco; o desenho “sobrecarregado”, demasiadamente figurativo e de difícil 

leitura; a falta da mensagem permanente que gera associação com o destino, mas 

ainda não o posiciona. Contrapondo a visão positiva a respeito do atributo 

“modernidade” como elemento de valor associado à marca, a única menção 

negativa com foco nos valores que representa se deu em função de uma visão 

conservadora sobre o que seria uma “modernidade excessiva”. 

 

 

2.4.4 O ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE DO MARKETING E PROMOÇÃO 

TURÍSTICA DE BELO HORIZONTE 

 

 

Dentre as dimensões analisadas pelo Índice De Competitividade Do 

Turismo Nacional está o marketing e a promoção turística.  
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Desde que o estudo começou a ser implantado a nível nacional, Belo 

Horizonte sempre se destacou nesta dimensão, apresentando médias sempre 

superiores às médias do Brasil e das capitais, superiores à 80%. 

Entretanto, enquanto o comportamento de todo o país e das capitais 

cresce continuamente a cada ano do estudo, Belo Horizonte não tem conseguindo 

manter o mesmo ritmo crescente do indicador. Em 2013 o desempenho de Belo 

Horizonte no quesito marketing e promoção foi 81%, o que representou uma queda 

de 3 pontos percentuais sobre o desempenho de 2008, ano do primeiro estudo.  

 

Figura 22 - Gráfico de desempenho de Belo Horizonte na dimensão marketing e 
promoção do estudo de competitividade 

 

Fonte: Índice de Competitividade do Turismo Nacional, Mtur/FGV/Sebrae, 2013. 

 

Para a avaliação desta dimensão, os indicadores ponderados no estudo 

são: 

 A existência de plano de marketing; 

 A participação em feiras e eventos; 

 A promoção do destino; 

 A página oficial do destino na internet. 

 

Dentre as características que influenciaram positivamente o índice estão: 

 Existência de um plano de marketing formal (apesar do mesmo estar 

desatualizado); 
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 Participação em feiras e eventos do setor de turismo nos últimos dois 

anos; 

 Participação contínua em feiras e eventos de outros setores; 

 Avaliação dos resultados dos eventos dos quais o destino participa; 

 Existência de material promocional institucional disponível em idioma 

estrangeiro; 

 Existência de material promocional que apresenta a oferta de espaços 

de eventos; 

 O material promocional do destino passa por revisão ortográfica 

profissional; 

 Agenda de eventos disponível para consulta gratuitamente impressa e 

on line; 

 Existência de página promocional de turismo do destino, acessível 

também em idioma estrangeiro, e que traz informações turísticas 

sobre o destino e cidades do entorno. 

 

Entre os fatores limitantes à evolução do indicador estão: 

 O destino não promoveu evento próprio para divulgar seus atrativos e 

equipamentos fora de seu território nos últimos cinco anos; 

 O material promocional do destino não alerta o visitante sobre a 

importância de preservar o meio ambiente;  

 A página na internet não traz informações sobre a prevenção da 

exploração sexual de crianças e adolescentes e sobre a conservação 

do meio ambiente. 

 

Observa-se que em função da metodologia adotada pelo estudo, em que 

os critérios são pré-definidos e não há flexibilidade de avaliação técnica, a atuação 

sobre os fatores limitantes que foram pontuados no Estudo devem propiciar o 

evolução de BH no mesmo, o que não necessariamente significa que, uma vez 

ajustados estes fatores, Belo Horizonte terá automaticamente uma promoção 

turística mais eficiente e/ou notória e que gerará proporcionalmente mais resultados. 
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3 OPINIÃO INTERNA  
 

 

É um pressuposto da metodologia utilizada no Plano Horizonte ouvir os 

diferentes setores que constituem a cadeia do turismo de Belo Horizonte, 

estabelecendo não só um processo participativo de planejamento como também 

mecanismos de relacionamento entre os entes públicos e privados e as entidades 

envolvidas com o fomento e promoção do turismo da cidade, de forma a garantir sua 

ativa participação e selar sua coresponsabilidade, ou seja, o compromisso para 

futura implementação do Plano. 

As opiniões destes atores, suas percepções, ideias, atitudes e 

perspectivas diante do turismo, estão compiladas nesse capítulo de Opinião Interna, 

e conferem insights sobre o que será essencial atualizar, propor e abordar nas 

estratégias, programas e ações de marketing para o turismo de Belo Horizonte na 

opinião de que quem lida cotidianamente com a atividade. Estes insights serão 

avaliados nas conclusões do diagnóstico, quando serão confrontados com demais 

pesquisas realizadas e informações levantadas. 

A metodologia de opinião interna aplicada envolveu a realização de 

pesquisa qualitativa, por meio de grupos de discussão (focus groups), na Etapa 2 do 

trabalho. Entre os dias 26 de agosto e 12 de setembro foram realizadas 6 reuniões 

setoriais com o trade turístico de Belo Horizonte, incluindo a equipe da Belotur, e 1 

reunião com representantes do mercado, realizada em São Paulo, que não foi 

considerada nesta análise. Ao todo foram mobilizados 80 profissionais para as 

discussões, sendo que 30 deles participaram efetivamente e se dispuseram a 

contribuir com sua opinião e experiência.  

O roteiro de entrevista das discussões resgatou questões levantadas em 

2006 sobre a imagem, o posicionamento e o marketing turístico de Belo Horizonte, 

mas também abordou temas pertinentes ao contexto turístico atual em que o 

planejamento está inserido, como a Copa do Mundo FIFA de 2014, que ainda não 

havia acontecido.  

Observa-se que, apesar de ter sido adotada a mesma dinâmica e a 

mesma base de roteiro para todos os grupos de discussão, a relevância e o 

aprofundamento dos temas abordados naturalmente variou em cada reunião.  
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Em uma pesquisa qualitativa, nenhuma opinião deve ser desconsiderada, 

mesmo que tenha sido citada por um único participante. Neste sentido, são 

observadas as reações dos demais participantes, mas, quando não há concordância 

ou discordância revelada, não é possível identificar claramente se trata-se de uma 

opinião essencialmente particular. A experiência da consultoria com esse tipo de 

pesquisa ainda aponta que em muitos casos há uma complementaridade de 

opiniões que tornam mais fundamentados os fatores que afetam o setor e que são 

trazidos à tona pela opinião interna. São estas posições complementares que 

enriquecem o planejamento.  

Assim, quando foi definida a metodologia de análise de dados da 

pesquisa qualitativa de grupos focais, apresentada para Comissão de 

Acompanhamento deste trabalho no dia 13 de setembro em Belo Horizonte, 

priorizou-se a análise consolidada, que ressalta as principais opiniões surgidas do 

conjunto de participantes sobre os assuntos discutidos e sua recorrência em mais de 

um grupo, independente de ser uma opinião individual ou coletiva.  

Todo o material produzido na pesquisa, tanto os relatórios parciais por 

grupo focal como a análise consolidada, foi recopilado nesta etapa e aplicado para o 

aprimoramento do Plano Horizonte. 

 Mais do que avaliar consensos e divergências entre os participantes da 

pesquisa, a proposta deste capítulo é, portanto, verificar as opiniões do setor 

produtivo belo-horizontino, representado pelos profissionais que foram convidados 

para participar da pesquisa, sobre os distintos temas que devem ser abordados no 

Plano de Marketing de Belo Horizonte, identificando possíveis mudanças de cenário 

em relação ao que foi detectado no primeiro Plano Horizonte. Não se busca, contudo 

traçar conclusões objetivas sobre o tema e sim pontuar aspectos relevantes que 

deverão ser devidamente ponderados na definição das estratégias e ações de 

marketing nas próximas fases.  

A fim de graduar os aspectos citados, utilizou-se como parâmetro a 

ocorrência do mesmo nos grupos, enquanto um tema manifestado exclusivamente 

em um grupo focal ou no geral, em mais de um. O objetivo é enfatizar as 

oportunidades e potencialidades mais evidentes, as principais ameaças e problemas 

latentes existentes que afetam o marketing, bem como as necessidades mais 

urgentes de intervenção que foram apontadas por estes profissionais. A relevância 

dada aos diferentes aspectos observados, entretanto, bem como seus 



 

514  

 

desdobramentos em possíveis intervenções, deverá considerar os demais 

elementos do diagnóstico e consistiu-se em uma decisão estratégica a ser tomada 

nas próximas fases do trabalho.  

O processamento de dados para este capítulo e geração do conteúdo 

apresentado foi, portanto, obtido a partir dos seguintes procedimentos:  

 Resgate do material apresentado na Etapa 2 – das sínteses 

elaboradas nos relatórios parciais e da análise consolidada, retorno às 

transcrições quando necessário;  

 Apresentação e sistematização das informações coletadas na 

pesquisa, por tema pertinente ao plano de marketing; e, 

 Formulação das análises. 

 

A seleção dos temas estruturantes do capítulo pautou-se no Plano 

Horizonte, que está sendo atualizado, acrescido de outros temas pertinentes 

abordados na pesquisa qualitativa. Para a apresentação das informações coletadas 

utilizou-se como recurso a organização dos aspectos essenciais apontados, de 

forma a permitir uma leitura mais sistemática e conclusiva deste trabalho. As 

análises foram elaboradas em função das comparações com a realidade em 2006 

bem como o entendimento dos diversos apontamentos da pesquisa aprofundados 

na reunião com a Comissão de Acompanhamento do Plano de Marketing no dia 12 

de setembro de 2013, na Belotur. 

Apesar das diferenças metodológicas entre as pesquisas de opinião 

interna de 2006 e de 2013, sempre que pertinente, as análises resgatarão os 

resultados anteriores para avaliar a persistência de percepções que haviam sido 

levantados na primeira edição do Plano Horizonte visando obter maior clareza sobre 

as necessidades de atualização das Fases II e III. 

 

 

3.1 Opinião sobre a oferta, a imagem e o posicionamento de Belo Horizonte  

 

 

As tabelas abaixo sistematizam as principais opiniões manifestadas sobre 

os temas abordados para atualização do Plano Horizonte, de forma a que os 
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resultados da pesquisa qualitativa realizada na Etapa 2 sejam mais facilmente 

visualizados.  

Ressalta-se novamente que não há pretensão de fazer qualquer 

avaliação quantitativa sobre o que foi mais ou menos citado e tampouco afirmar 

opiniões representativas dos setores produtivos que participaram da discussão, 

apenas sinalizar quando um mesmo aspecto citado foi recorrente em mais de um 

grupo. 

Não é possível estabelecer comparações diretas e sistemáticas com os 

dados da pesquisa realizada em 2006 para o Plano Horizonte (que foi quantitativa). 

Entretanto, afim de que se possa ter um panorama dos aspectos que foram 

manifestados pelo trade belo-horizontino nestes dois momentos, as análises trazem 

algumas referências comparativas sobre as percepções manifestadas sobre os 

mesmos temas. 

Na pesquisa qualitativa realizada, as discussões a respeito do turismo de 

Belo Horizonte, permitiram extrair opiniões a respeito da avaliação da oferta atual 

(produtos, preço, pontos fortes e fracos e “o que falta”); da imagem do destino; e do 

posicionamento (em relação aos destinos comparados e as vantagens competitivas 

de BH). 

Em 2006 a avaliação geral da oferta pelo trade sinalizou a falta de 

produtos estruturados, o que não justificaria investimentos em promoção e 

comercialização. Uma pequena parcela ainda ressaltava a falta de atrativos do 

destino.  

 

Tabela 89 - Opinião Interna – Avaliação da oferta turística de BH 
 

AVALIAÇÃO DA OFERTA 
CITADO NOS 

GRUPOS: 

Sobre quantidade 

Boa / Em expansão / Ampliação 
Receptivo, Cultura, 
Belotur 

Há potencial para maior aproveitamento / Potencial pouco 
aproveitado / mediana / pequena 

N&E, Academia, 
A&B/Hotelaria 

Mais relevante para negócios e eventos / Baixa para o lazer Belotur, A&B/Hotelaria 

Ainda insuficiente em termos de equipamentos turísticos Belotur, A&B/Hotelaria 
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AVALIAÇÃO DA OFERTA 
CITADO NOS 

GRUPOS: 

Sobre qualidade 

Suficiente 
Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Inadequada / Ruim 

Cultura, Belotur, 
Academia, 
A&B/Hotelaria, 
Receptivo 
 

Está melhorando Belotur 

Sobre preço 

Elevado (caro) 
Receptivo, 
A&B/Hotelaria, 
Academia, N&E, Belotur 

Baixo custo x benefício 
A&B/Hotelaria, 
Academia, N&E, Belotur 

Alto custo x benefício Receptivo 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

A avaliação global da oferta em 2012 foi discutida em relação aos 

aspectos específicos de quantidade, qualidade e preço. Uma suposta falta de 

potencial não foi mais um entrave manifestado pelo trade que, no geral, se 

posicionou de forma mais madura. Embora, sim, ainda haja entendimento sobre as 

limitações produtivas do destino, suas lacunas estão mais bem definidas e observa-

se nas discussões o pressuposto de que o destino está “apto” para ser promovido e 

comercializado no âmbito do turismo. 

As discussões estiveram bastante orientadas pela existência de boa 

quantidade de equipamentos turísticos e/ou de produtos estruturados e sua 

comunicação. Constataram-se percepções positivas de evolução e melhoria 

ocorridas nos últimos anos, mas que, em contraponto, ainda não atingiram o nível do 

potencial existente, sobretudo quando observado sob o ponto de vista da 

estruturação de produtos e sua divulgação e distribuição no mercado. Há ainda a 

percepção de que a oferta atual é maior no segmento de negócios e eventos e que 

há falta de equipamentos turísticos, especialmente para eventos.  

No que diz respeito à qualidade, as opiniões se divergem. Há percepções 

otimistas, de que a qualidade atual é suficiente para satisfazer a demanda atual e 
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que, de uma maneira geral, vem melhorando nos últimos anos. São observados de 

maneira otimista, principalmente: o incremento da rede hoteleira e dos eventos e 

programações culturais. 

Mas também há percepções negativas de que a oferta atual ainda é 

inadequada e ruim, sobretudo quando comparada com a de outros destinos. As 

comparações são feitas principalmente com São Paulo. As principais críticas recaem 

sobre questões de infraestrutura e serviços urbanos e, no que diz respeito ao 

turismo diretamente, à qualidade dos espaços de eventos e à falta de 

empreendedorismo no setor, à capacitação dos serviços prestados ao turista, de 

receptivo em especial (falta de profissionalismo, organização e regularidade), 

embora em contraponto este setor defenda justamente a qualidade e diferencial dos 

serviços que presta. 

A avaliação sobre o preço é praticamente unânime. Há o entendimento 

coletivo da baixa relação custo x benefício da oferta atual (apesar de algumas 

manifestações positivas sobre a qualidade), exceto pelo receptivo que entende que 

Belo Horizonte “vale o que cobra”. Justifica-se que os serviços prestados de 

receptivo são diferenciados e exclusivos/individualizados, próprios dos produtos com 

apelo cultural e que, portanto, são naturalmente mais caros. 

Os itens citados como influenciadores do “encarecimento” do produto são: 

deslocamentos, serviços receptivos e restaurantes. 

A gama de produtos de BH destacada pelo trade foi bastante ampla e 

diversificada, ressaltando atrativos físicos, mas também atividades (culturais e urbanas) 

que marcam a experiência turística na cidade. Destaque para o Circuito Cultural da 

Praça da Liberdade, para os eventos culturais (incluindo citações a respeito do carnaval 

e do Arraial de Belô), para os museus e centros culturais, os polos de compras, o 

conjunto mercado central – gastronomia – bares e a vida noturna. 
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Tabela 90 - Opinião Interna – Produtos de Belo Horizonte 
 

PRODUTOS DE BELO HORIZONTE CITADO NOS GRUPOS 

Circuito Cultural da Praça da Liberdade 

Receptivo, 
A&B/Hotelaria, 
Academia, N&E, Belotur, 
Cultura 

Os eventos culturais especificamente / Programação cultural/ 
Agenda cultura / Eventos culturais específicos como Carnaval, 
Arraial de Belô, Virada Cultural 

Receptivo, Cultura, N&E, 
Belotur, Academia 

Museus e Centros Culturais: Museu Artes e Ofícios / Museu Abílio 
Barreto / Museus em geral / Museu Casa de JK / Centro Cultural 
Banco do Brasil / Cine Brasil 

Receptivo, Cultura, 
A&B/Hotelaria, Belotur 

Pampulha 
Receptivo, N&E, 
A&B/Hotelaria 

Centro de Compras / Moda / Polos (de moda, design, etc.) 
Receptivo, Belotur, 
A&B/Hotelaria 

Mercado Municipal / Mercado Central 
Receptivo, A&B/ 
Hotelaria 

Feiras gastronômicas / bons restaurantes / Gastronomia 
Academia, Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Bares / vida noturna / “boteco” 
Academia, Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Parques / Botânica  A&B/Hotelaria, N&E 

Negócio e Eventos em BH Receptivo, Cultura 

Praça do Papa Academia 

Alto Afonso Pena Receptivo 

Oferta de Circuitos (moda, cerveja, barzinhos, Niemeyer, parques, 
cachaça, etc.) 

N&E 

Arquitetura N&E 

Feira Hippie / arte A&B/Hotelaria 

Mineirão A&B/Hotelaria 

INHOTIM A&B/Hotelaria 

Parque Vale Verde A&B/Hotelaria 

História de Minas Gerais e do Brasil Academia 

Turismo educacional Academia 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 
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Durante as discussões foi dada também bastante ênfase aos segmentos 

de negócios e eventos, sempre observados como uma “vocação natural da cidade”, 

mas geralmente sem distinções claras entre o produto de negócios, o produto de 

eventos técnico-científicos como congressos e feiras, de eventos corporativos e de 

outros tipos de eventos. 

Foi pontuado diversas vezes também que Belo Horizonte não possui um 

produto “de grande destaque”, que seria o “carro chefe” da oferta e do 

posicionamento da cidade, evidenciando a necessidade (ou a oportunidade) de se 

trabalhar em diferentes segmentos, para diferentes públicos, explorando o conjunto 

que a cidade proporciona enquanto um centro urbano com localização privilegiada 

no Brasil. 

No âmbito do turismo de lazer, os eventos culturais são apontados como 

itens fundamentais no incremento do portfólio de produtos da cidade e, por 

consequência, da demanda.  

O turismo educacional, para o grupo da academia é uma oportunidade, 

mas ainda pouco explorado. Os profissionais consultados citam que, apesar da 

notoriedade dos centros de educação, falta estrutura que atenda ao estudante como 

alojamentos/albergues, meio de transportes eficientes, etc., elementos fundamentais 

para o segmento. Mas citam que o maior entrave é a falta de integração entre o 

turismo e as entidades de educação, o que torna esse produto bastante incipiente 

enquanto oferta turística a ser fomentada. 

A avaliação do pior de Belo Horizonte, ou de seus pontos fracos, pautou-

se em 2006 sobre os problemas urbanos da cidade (trânsito, circulação, sinalização, 

estacionamento, segurança e limpeza). Também foram citados como fatores críticos: 

o próprio trade, o “provincianismo” do belo-horizontino, bem como sua baixa 

autoestima e desconhecimento dos atrativos da cidade. 

Em 2013 todos esses temas foram trazidos novamente à tona durante as 

discussões. Os pontos fracos do trade da cidade se revelaram em temas como falta 

de capacitação, subutilização dos atrativos turísticos, atuação ainda inexpressiva do 

BHC&VB. Foram citadas também, em quase todos os grupos, aspectos de gestão 

do turismo (desarticulação da cadeia, descontinuidade das políticas, falta de 

liderança), além da falta de uma “atratividade genuína”, ideia sempre vinculada à 

falta de um produto ou caráter marcante, de alta singularidade ou valor; insuficiência 
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quantitativa e qualitativa de espaços para eventos; dificuldade de se atingir de 

maneira eficiente os mercados (por meio da promoção e comercialização). 

Nesse ponto especificamente houveram percepções de que as ações 

para comercialização de Belo Horizonte são “tímidas”, de baixo impacto e sem 

continuidade.  A falta de informação organizada e acessível foi considerada também 

um impeditivo para o melhor aproveitamento do potencial da cidade, apesar do guia 

da Belotur ser um ponto destacado como positivo e elogiado por alguns 

participantes. 

 

Tabela 91 - Opinião Interna – O pior / pontos fracos do turismo de BH 
 

O PIOR / PONTOS FRACOS CITADO NOS GRUPOS 

Problemas urbanos e de Mobilidade: infraestrutura de transporte / 
Sinalização / Acessos / Segurança pública 

A&B/Hotelaria, 
Academia, Receptivo, 
Cultura 

Gestão: Desarticulação / descontinuidade nas políticas / Falta de 
liderança / Atuação ainda inexpressiva do BHCVB 

Belotur, Cultura, 
Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Perfil do mineiro / Baixa autoestima da população / falta 
sensibilização / O belo-horizontino não tem acesso e não conhece 
o potencial da cidade 

N&E, Cultura, Academia, 
Belotur 

Não têm atrativos / Não tem atratividade genuína 
A&B/Hotelaria, Belotur, 
Cultura 

Atrativos subtilizados / receptivo / “BH é mal trabalhada” / Tem 
atrativos, mas não tem produtos formatados 

Academia, N&E, Cultura 

Capacitação 
A&B/Hotelaria, 
Academia 

Espaços para eventos / estrutura inadequada de espaços de 
eventos 

Academia, Cultura 

Marketing / promoção e comercialização nos mercados Cultura, A&B/Hotelaria 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

Os pontos fracos observados refletem diretamente nas percepções do 

que falta para o destino. Em 2006 haviam sido elencados principalmente que: faltam 

planejamento e integração do setor, falta estruturação de produtos e falta promoção 

aos mercados; deixando evidente a necessidade de um trabalho de integração e 

fortalecimento da cadeia e de desenvolvimento de produtos turísticos, paralelamente 

à promoção da cidade.  
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Na pesquisa qualitativa realizada essas evidências se repetem. Os 

escopos destes três eixos foram, porém, ampliados nesta análise, conforme arranjos 

destacados pelos quadros vermelhos apresentados abaixo. Além dos três temas, 

também se revelou a falta de sensibilização da população para a hospitalidade, 

sendo que a origem de diversos problemas da cidade foi atribuída à própria cultura 

do cidadão, como é o caso do lixo. 

 

Tabela 92 - Opinião Interna – O que falta ao turismo de BH 
 

O QUE FALTA CITADO NOS GRUPOS 

Falta articulação no setor / Integração / Cooperação entre os 
atores 

Cultura, Belotur, 
Academia, Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Falta liderança / Falta de uma gestão mais efetiva Cultura, Academia 

Falta visão/ planejamento de longo prazo / execução alinhada ao 
planejamento 

Cultura, Academia, 
Belotur, Receptivo 

Fortalecimento de entidades chaves como BHCVB, COMTUR e a 
própria Belotur 

Academia, 
A&B/Hotelaria 

Falta entendimento sobre a importância do setor (na comunidade 
e no governo) 

Academia, Belotur 

Faltam indicadores sobre a atividade turística Academia, Belotur 

“Falta transformar o potencial em produtos” (sinalização, 
integração entre os atrativos, integração com a infraestrutura, 
acessibilidade / horário de funcionamento, definição de preços) / 
melhorar o aproveitamento de atrativos (ex. Parque Ecológico da 
Pampulha) 

Cultura, A&B/Hotelaria, 
N&E, Academia, Belotur 

Faltam produtos com identidade / fortalecer a produção associada 
(cachaça, queijo, etc.) 

Cultura 

Falta mão de obra qualificada/ capacitação profissional / 
qualificação dos serviços 

N&E, Receptivo 

Faltam espaços qualificados para realização de eventos e 
investimentos nesse sentido / aumentar a capacidade de 
equipamentos para eventos 

Cultura, A&B/Hotelaria, 
Academia 

Realização de mais eventos culturais (shows, teatros, etc.) para 
reforçar a oferta de BH 

A&B/Hotelaria 

Trabalho de captação de eventos para dar suporte à expansão da 
hotelaria / Agenda unificada de eventos 

Academia, 
A&B/Hotelaria 
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O QUE FALTA CITADO NOS GRUPOS 

Falta informação qualificada e acessível (sobretudo sobre os 
eventos culturais)  

Cultura, N&E, Academia, 
Belotur 

Falta visibilidade Nacional e Internacional do destino / divulgação Receptivo, Academia 

Falta posicionamento que reforce a atratividade e o potencial 
Cultura, A&B/Hotelaria, 
Academia 

Falta educação no cidadão (ex. lixo) / falta sensibilização para a 
hospitalidade 

Cultura, Academia, N&E 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

A ideia sobre a falta de planejamento e de integração do setor são 

acompanhadas de percepções sobre a falta de uma liderança forte, que promova e 

fomente esta articulação; a falta de uma visão e atuação de longo prazo, focada em 

resultados; o fortalecimento institucional das entidades com maior poder de 

articulação e execução como o BHC&VB, o COMTUR e a própria Belotur. De forma 

adicional, cita-se ainda a necessidade de fortalecimento da imagem da atividade 

turística perante a sociedade e à própria Prefeitura. Os indicadores de desempenho 

do turismo são fundamentais nesse caso. Entretanto houve também críticas sobre a 

falta de dados estatísticos sobre o setor, déficit generalizado nos destinos do Brasil. 

Sobre a questão da estruturação de produtos, citou-se principalmente a 

necessidade de intervenções que permitiriam conectar os atrativos e organizar e 

facilitar o acesso do turista aos mesmos, como: melhoria da sinalização, adaptação 

dos horários de funcionamento dos atrativos compatível ao período de estadia do 

turista, precificação. Também: a estruturação de produtos autênticos, sendo que o 

fortalecimento da produção associada e as parcerias com marcas mineiras foram 

citadas como ações que poderiam gerar bons resultados no sentido de suprir esta 

lacuna; a falta de capacitação e qualificação dos serviços que influenciam 

diretamente na concentração e baixa diferenciação do produto turístico da cidade.  

No que diz respeito à estruturação de produtos para o segmento de 

eventos foram citados como problemas os déficits de capacidade e qualidade dos 

espaços para eventos, mas, por outro lado, também se reconheceu a necessidade 

de fomentar mais eventos geradores de fluxo turístico na cidade. Salientaram-se nas 

discussões que, apesar da aparente saturação da capacidade dos espaços de 

eventos da cidade (que estão com suas “agendas lotadas”), a maioria dos eventos 



 

 523 

 

realizados são demandas locais e não são frutos de um trabalho de captação 

orientado para o incremento do turismo.  

Neste sentido, houve citações a respeito da necessidade de se definir 

uma política de captação de eventos e mesmo o desenvolvimento de uma agenda 

unificada da cidade como instrumento de gerenciamento da oferta, tanto dos 

espaços como da própria hotelaria que acaba sendo diretamente impactada. Apesar 

de reconhecer-se a importância do fortalecimento do BHC&VB como executor dessa 

política, há expectativas de que a Belotur dê o imput para esse processo, exercendo 

um papel de liderança e fomentando a articulação necessária.  

A percepção sobre a falta de promoção foi revelada em três níveis: 

primeiro no que podemos chamar de “sedução”, entende-se que falta ao destino 

uma identidade e um posicionamento nos mercados, adequados ao seu potencial e 

que o torne atrativo aos olhos do público potencial; depois no que podemos entender 

como visibilidade, ou seja, estabelecer uma comunicação mais intensa, contínua e 

agressiva que dê visibilidade aos produtos turísticos belo-horizontinos e concretize o 

posicionamento estabelecido; por último, no nível da informação imprescindível para 

gerar o consumo, percebe-se a falta de informação qualificada e, principalmente, 

acessível aos turistas, sobretudo aos que já estão no destino e poderiam ampliar o 

uso turístico e até sua estadia. 

O Plano Horizonte, já em 2006, apontou grande dificuldade dos 

profissionais em opinar a respeito da imagem de Belo Horizonte. Muitos apontavam 

que a cidade não possuía uma imagem definida e/ou que era vista apenas como 

uma cidade de passagem para os outros destinos de Minas Gerais, especialmente 

as cidades históricas. Para o restante, as associações eram pulverizadas, 

destacando-se em elementos como: bares, cultura, Pampulha, tranquilidade e 

provincianismo.  

Essa dificuldade em definir elementos de imagem de Belo Horizonte, 

ressaltar o que o destino tem de melhor ou mesmo compará-lo com outros, ainda foi 

verificada nos grupos de discussão realizados em 2013.  

Quando observados os elementos associados à imagem, em comparação 

a 2006, nota-se que a ideia de “cidade dos bares”, embora tenha sido citada, foi 

perdendo espaço para outros elementos como cultura e vida urbana, identidade 

mineira (incluindo a hospitalidade/calor humano e a postura mais conservadora/ 

“fechada”), “cidade de negócios e eventos”. Apesar de, ainda, alguns associarem a 
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imagem de BH apenas como uma cidade de passagem, observa-se também outra 

forma de pensar a relação da capital com o restante do Estado: como sendo a 

referência e/ou a síntese da oferta mineira.   

 

Tabela 93 - Opinião Interna – Imagem de Belo Horizonte 
 

IMAGEM DE BH CITADO NOS GRUPOS 

BH é a “síntese de Minas” 
Receptivo, Cultura, 
Belotur, Academia 

Negócios e Eventos 
Cultura, Receptivo, 
A&B/Hotelaria, Belotur 

Não existe uma identidade / Não há uma identidade formada 
A&B/Hotelaria, Belotur, 
Academia 

Destino produtor de cultura / Cidade Cultural / Culturalmente Rica 
/ Vocação cultural / Destino de eventos culturais 

Academia, Cultura 

Cidade boa para se viver / Tranquilidade / Bonita N&E, Academia 

Cidade de passagem para outros destinos de MG; Destino de 
bate-volta. 

A&B/Hotelaria, 
Receptivo 

Oferta voltada ao público regional: Noite, gastronomia, compras/        
moda 

Academia 

Calor Humano do mineiro Academia 

Cidade dos bares Academia 

Provincianismo / “BH é muito fechada” Academia 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

Estabelecer destinos “similares” / comparáveis à Belo Horizonte foi um 

exercício bastante difícil em todos os grupos de discussão. 

Porto Alegre e Curitiba e, em menor escala, Brasília e Goiânia, foram os 

destinos com os quais o trade belo-horizontino mais comparou a cidade em 2006. 

Em 2013, além destes quatro destinos, surgiu com bastante peso a cidade de 

Recife, especialmente pela questão de turismo de eventos.   

Belo Horizonte foi também comparada à destinos internacionais norte 

americanos (Huston, Atlanta, Seattle), à capitais sul americanas (Santiago do Chile e 

Buenos Aires), e à cidades europeias (Barcelona e Lisboa). 

É importante observar que a comparação, sobretudo quando feita com 

destinos internacionais, baseia-se em aspectos de imagem, característica e/ou 
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ofertas, portanto, destinos comparáveis não significam necessariamente 

competidores diretos. 

 

Tabela 94 - Opinião Interna – Destinos com os quais se compara Belo Horizonte 
 

DESTINOS COM OS QUAIS SE COMPARA BH CITADO NOS GRUPOS 

Curitiba 
Receptivo, cultura, 
A&B/Hotelaria, N&E, 
Academia, Belotur 

Recife 
Receptivo, N&E, 
Academia, Belotur, 
A&B/Hotelaria 

Porto Alegre 
Cultura, A&B/Hotelaria, 
Belotur 

Brasília A&B/Hotelaria, Belotur 

Goiânia 
Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

São Paulo (cidade de negócios) A&B/Hotelaria 

Ribeirão Preto (Tur. Educacional) Academia 

Huston A&B/Hotelaria 

Atlanta Receptivo 

Seattle Cultura, Receptivo 

Santiago do Chile Cultura 

Barcelona (cultura + eventos) Cultura 

Lisboa N&E 

Buenos Aires Academia 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

Dentre as vantagens ou diferenciais comparativos de Belo Horizonte em 

relação aos destinos citados, os participantes mencionaram: produtos do entorno; a 

localização privilegiada no país; a hospitalidade e o jeito do povo; as condições 

naturais; produtos específicos da cidade; e também a combinação de mais de um 

elemento característico de Belo Horizonte, o que abordamos aqui como “conjunto”.  

Dentre os produtos específicos destacados como diferenciais da cidade 

foram lembrados: a arquitetura e com bastante destaque o Circuito da Praça da 

Liberdade; os bares e a vida noturna; os negócios e eventos bem como as 
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características urbanas que favorecem estes segmentos; a produção cultural; a 

gastronomia; a moda.  

 

Tabela 95 - Opinião Interna – Diferenciais comparativos de Belo Horizonte 
 

DIFERENCIAIS COMPARATIVOS DE BH CITADO NOS GRUPOS 

Entorno / Patrimônios Mundiais do entorno / INHOTIM / Serra do 
Cipó  

Receptivo, Cultura, N&E, 
Academia 

Localização privilegiada no Brasil 
Cultura, N&E, Receptivo, 
Academia 

Seu conjunto  
Belotur, N&E, 
A&B/Hotelaria 

Hospitalidade / Povo / Pessoas N&E, Academia, Belotur 

Circuito Cultural da Praça da Liberdade / Arquitetura N&E, Cultura, Receptivo 

Condições naturais: meio ambiente, clima, topografia, paisagem 
(sobre Curitiba) 

N&E, Academia, 
Receptivo 

“Botecos” / Bares / Noite 
Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Urbanidade/ Negócios e Eventos Receptivo, Cultura 

Produção Cultural: Música (artistas e produtores) / teatro / 
artesanato e cultura representativa de Minas  

Cultura, N&E 

Gastronomia / Centro gastronômico  N&E, Receptivo 

Moda N&E 
 

História / História da cidade e de Minas Gerais Receptivo 

Segurança N&E 

Cena cultural Academia 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

 

3.2 Opinião sobre marketing de Belo Horizonte 

 

 

Nos grupos focados realizados na Etapa 2 também foram abordadas 

questões mais gerais que influenciam o marketing de BH. Durantes as discussões a 

respeito das percepções sobre o cenário turístico do Brasil e de Minas Gerais e 

sobre a Copa do Mundo FIFA, foram detectadas as percepções do trade sobre as 
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oportunidades e ameaças do ambiente externo, bem como sobre os desafios e 

legado deste mega evento à cidade. 

Também foram abordados aspectos diretos inerentes à promoção e 

comercialização do turismo de Belo Horizonte. Nesse sentido, buscou-se levantar as 

facilidades e dificuldades para comercialização, a situação dos setores de hotelaria e 

eventos, assim como as sugestões de programas e ações que deveria ser 

realizadas pela Belotur e especificamente, sobre como poderia ou deveria o destino 

relacionar-se com seu entorno.  

As oportunidades conjunturais do turismo pautadas na notoriedade 

internacional do Brasil e as perspectivas do turismo doméstico continuam sendo 

percebidas com otimismo pelo trade belo-horizontino em 2013. Atualmente, porém, o 

momento econômico vivido pelo Brasil e a ascensão da classe C são os fatores que 

mais contribuem com essa visão. Questões conjunturais específicas do setor como o 

aquecimento do segmento de eventos e do mercado emissivo regional mineiro 

também foram observadas pelos participantes. 

Corroboram ainda: os incrementos dos investimentos do setor privado em 

Belo Horizonte (especialmente da hotelaria) que gerou e tende a continuar gerando 

novos negócios para o setor; os aspectos positivos e notórios da oferta mineira 

(como a gastronomia) e especialmente no entorno de BH, com alto grau de 

estruturação e histórico de comercialização, que, por estes motivos tem papel 

preponderante na atratividade da cidade. Este último item havia sido o mais citado 

em 2006. Hoje nota-se uma percepção mais ampla de que BH se aproprie não só do 

seu entorno como também do próprio Estado como um todo, aproveitando sua 

condição de capital. 

 

Tabela 96 - Opinião Interna – Oportunidades para o turismo em BH 
 

OPORTUNIDADES PARA O TURISMO EM BH CITADO NOS GRUPOS 

Crescimento/ aquecimento do mercado brasileiro / Mercado 
fortalecido / Momento econômico do Brasil / Classe C 

Receptivo, Academia, 
A&B/ Hotelaria, N&E, 
Cultura 

Aquecimento do mercado de eventos / Grandes Eventos 
esportivos e culturais que acontecem no Brasil 

N&E, Belotur 
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OPORTUNIDADES PARA O TURISMO EM BH CITADO NOS GRUPOS 

Atratividade de Minas Gerais e do entorno de BH / / Oferta de 
produtos diferenciados e bem estruturados ex. Tiradentes 

Receptivo, Cultura 

Evolução do mercado mineiro / demanda do Estado / 
Aquecimento do mercado regional (MG) 

Receptivo, N&E 

Incrementos dos investimentos do setor privado A&B/ Hotelaria 

Gastronomia mineira (cachaça, queijo, etc.) A&B/ Hotelaria 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

As ameaças ressaltadas durante as discussões correspondem a 

problemas conjunturais do turismo brasileiro que se refletem no turismo do Estado e, 

por consequência, podem também impactar o turismo em Belo Horizonte.  

A descontinuidade das políticas públicas e a diminuição dos investimentos 

públicos no turismo em soluções mais efetivas para alavancar a atividade em 

resposta ao aquecimento do mercado vivenciado no país, por exemplo, é ressaltada 

nos dois âmbitos (nacional e estadual).  

Atribuíram-se as seguintes ameaças relacionadas especificamente sobre 

o turismo nacional: o preço elevado do destino Brasil, o que faz com que o país 

perca competitividade em relação a destinos internacionais, tanto para o mercado de 

viagens domésticas como internacionais; as dificuldades enfrentadas pelos turistas 

estrangeiros na obtenção de vistos para entrar no país; a informalidade generalizada 

do setor e os baixos salários praticados para os profissionais da área; a dificuldade 

de articulação da cadeia, em todos os níveis. 

No que diz respeito ao turismo mineiro em particular, foram mencionados: 

a baixa profissionalização dos serviços turísticos praticados no Estado bem como as 

deficiências estruturantes, tendo sido especialmente lembrado as questões que 

afetam a acessibilidade e circulação entre os destinos mineiros (oferta aérea 

insuficiente, rodovias em condições ruins, sinalização escassa, etc.); a falta de 

capacitação e profissionalização dos serviços; as deficiências estruturantes e perda 

de qualidade de diversos destinos mineiros; a consequente relação de baixo custo 

benefício percebido para se viajar ao Estado; o baixo impacto das ações 

promocionais e comerciais empreendidas para alavancar o turismo em Minas 
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Gerais. A percepção é de que nestas condições seu potencial turístico está 

subaproveitado. 

 

Tabela 97 - Opinião Interna – Ameaças para o turismo em BH 
 

AMEAÇAS PARA O TURISMO EM BH CITADO NOS GRUPOS 

Descontinuidade das políticas públicas nacionais e estaduais / 
Diminuição dos investimentos do setor público / atuações 
provisórias 

Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Desarticulação em todo o país e em todos os estágios / 
desarticulação entre o público e o privado 

N&E 

Preço do destino Brasil / Perde competitividade sobre destinos 
internacionais  

Receptivo, Academia 

Dificuldade de obtenção de vistos afeta a demanda internacional 
para o Brasil 

A&B/Hotelaria 

Informalidade do setor no Brasil / baixos salários Academia 

Baixo impacto da promoção turística de Minas Gerais / Oferta 
atual disponível está abaixo do potencial do Estado 

N&E, Cultura, 
A&B/Hotelaria 

Baixa profissionalização do turismo mineiro / gaps de 
infraestrutura no Estado 

Receptivo, 
A&B/Hotelaria, Cultura 

Acessibilidade: Oferta aérea insuficiente, estradas ruins em MG A&B/Hotelaria 

Preço / Percepção custo x benefício do turismo mineiro Receptivo 

Autossuficiência do entorno em relação à Belo Horizonte Receptivo, Belotur 

Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

Em 2006, as dificuldades para comercialização e promoção do turismo de 

Belo Horizonte que tiveram mais ênfase dentre o trade belo-horizontino se 

relacionavam à legislação de bares e restaurantes e para realização de eventos; à 

falta de um posicionamento assumido pela Prefeitura em relação ao turismo; à falta 

de produtos estruturados; de ações promocionais; e, em menor escala, à baixa 

capacidade competitiva para concorrer com os destinos de sol e praia, que motivam 

a maior parte das viagens no mundo.  
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Em 2013, apesar de estes problemas terem sido retomados pelos 

profissionais do setor, destacou-se a percepção de desarticulação tanto entre os 

diferentes setores da cadeia produtiva belo-horizontina como das diferentes 

iniciativas empreendidas por cada um e ao longo do tempo, tema que foi levantado 

em todos os grupos de discussão. Observa-se que a visão imediatista, “de curto 

prazo”, é atribuída não só aos gestores públicos como também ao setor privado. 

Também com destaque citou-se as limitações de capacidade e qualidade 

tanto da oferta hoteleira atual como de espaços para eventos, impactando, sobretudo, a 

promoção e ampliação da comercialização de Belo Horizonte neste segmento.  

Para melhor compreensão das dificuldades apontadas, os demais fatores 

foram agrupados, separando questões de desenvolvimento e questões de 

marketing, conforme disposto nos dois quadrantes vermelhos da tabela abaixo.   

Sobre os aspectos de desenvolvimento, além das questões de legislação 

ainda não resolvidas, foram citadas as deficiências de infraestrutura e serviços 

públicos que afetam a experiência do turista no destino bem como a própria 

operação do destino (mobilidade, estacionamento, etc.). Outra questão, retomada 

pelo trade, é a falta de produtos estruturados e devidamente organizados para 

serem ofertados ao mercado turístico.  No dia 12 de setembro esse tema foi 

aprofundado com a equipe da Belotur no sentido de que a estruturação dos produtos 

turísticos perpassa pela apropriação adequada de recursos culturais e urbanos que 

não surgiram para atender a este propósito especificamente. Esta apropriação, 

portanto, perpassa por questões fundamentais de articulação com os demais setores 

como a cultura, os investimentos privados e a capacitação de serviços, a 

disponibilização de ferramentas de comunicação que colocam os eventos e os 

atrativos da cidade à disposição do visitante (desdobramento do marketing). 

Ainda nesse sentido, outro aspecto, ressaltado especialmente pela equipe 

da Belotur, foi a falta de valor agregado ao produto turístico de Belo Horizonte. Na 

visão do grupo, uma vez que o destino não dispõe de nenhum atrativo com grande 

singularidade, necessitaria dispor de “um algo mais” por meio de serviços de 

qualidade e a oferta de eventos por exemplo. 

Especificamente sobre as questões de marketing ressaltou-se mais uma 

vez a falta de um posicionamento da cidade, tarefa que não é fácil na visão dos 

grupos em função justamente da falta de elementos genuínos de grande 

singularidade. Entretanto, também é citada a baixa eficácia das ações promocionais 
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de divulgação e de comercialização do destino, bem como o déficit de informação ao 

consumidor, já ressaltada acima. 

No grupo de receptivo ressaltou-se ainda a dificuldade de comercialização 

dos serviços prestados por estas empresas especializadas em função do aumento 

da demanda por viagens auto organizadas e roteiros autoguiados. 

 

Tabela 98 - Opinião Interna – Dificuldades para comercialização e promoção do 
turismo de BH 
 

DIFICULDADES PARA COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CITADO NOS GRUPOS 

Falta de integração da cadeia produtiva / Desarticulação / 
iniciativas isoladas / Descontinuidade das ações / visão de curto 
prazo 

Receptivo, N&E, 
A&B/Hotelaria, Cultura, 
Belotur, Academia 

Capacidade limitada em qualidade e quantidade (ex. Hotelaria, 
espaços para eventos, etc.). 

Receptivo, Cultura. 
A&B/Hotelaria, 
Academia 

Problemas de infraestrutura e serviços públicos: sinalização, 
mobilidade, estacionamento, acessibilidade aos atrativos, 
transporte, segurança, etc. 

Cultura, Academia, 
Belotur, A&B/Hotelaria 

As oportunidades não estão se concretizando em negócios / 
Faltam produtos organizados e disponíveis para comercialização 
(receptivo, preços) / Falta o turismo apropriar-se da “cultura” e 
“espaços e agendas culturais”  

A&B/Hotelaria, 
Academia, Belotur 

Legislação de bares e restaurantes / A cidade não está “pensada” 
/ “organizada” para o turismo 

Academia, 
A&B/Hotelaria 

Burocracia para realização de eventos em locais públicos Cultura, Academia 

Falta valor agregado Belotur 

Dificuldades de se diferenciar no mercado / Falta de 
posicionamento  

N&E, Belotur, Cultura, 
Academia 

Divulgação / Promoção / Comunicação assertiva 
Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Não existe informação disponível para o visitante / O visitante não 
sabe o que está acontecendo na cidade 

Cultura, Belotur, 
Academia 

Aumento da demanda para BH ocorre por viagens auto-
organizadas / roteiros autoguiados 

Receptivo 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 
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Em 2006 a visão do trade sobre as facilidades de comercialização e 

promoção de Belo Horizonte esteve equilibrada em três temas principais: a 

acessibilidade à cidade; seu posicionamento geográfico no Brasil; e a oferta 

hoteleira. 

Em 2013, as facilidades destacadas pelo trade foram vistas sob o viés 

das mudanças positivas que vêm ocorrendo no destino, o que não contrapõe os 

aspectos citados em 2006. A posição geográfica de Belo Horizonte, por exemplo, foi 

destacada como um dos diferenciais competitivos do destino.  

Ressaltou-se de maneira favorável à comercialização e promoção do 

destino a ampliação da oferta e da capacidade competitiva da cidade, dado pelos 

projetos atuais em andamento (novos produtos e roteiros, novo centro de 

convenções); pelos investimentos privados na cidade, em especial das redes 

hoteleiras e de agências; pelo histórico de ações promocionais, em que se ressalta 

principalmente a participação em feiras e eventos do setor. Também se observa de 

forma positiva o aquecimento dos fluxos de turismo de negócios, o que se reflete na 

alta taxa de ocupação da hotelaria; e o potencial evidente da cidade, pautado nos 

atrativos específicos, na cultura, na boa gastronomia, nos bares e na típica 

hospitalidade mineira. 

 

Tabela 99 - Tabela 55: Opinião Interna – Facilidades para comercialização e 
promoção do turismo de BH 
 

FACILIDADES PARA COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CITADO NOS GRUPOS 

Ampliação da oferta / Projetos de organização da oferta em 
andamento 

N&E, Belotur 

Investimentos do setor privado / Capacidade das empresas 
receptivas 

A&B/Hotelaria, 
Receptivo 

Histórico de ações promocionais nos mercados Receptivo 

Potencial da cidade: muitos atrativos, cidade culturalmente rica, 
boa gastronomia, bares, o mineiro / a hospitalidade 

Academia, Cultura 

Mercado aquecido na cidade (“a hotelaria vive seu melhor 
momento”) 

Academia 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 



 

 533 

 

Tanto em 2006 como em 2013 foram discutidas questões específicas dos 

setores de hotelaria e eventos, temas cruciais para o turismo de Belo Horizonte. 

No que diz respeito à hotelaria, em 2006 as opiniões se divergiam. Parte 

dos profissionais viam a rede hoteleira da cidade de forma positiva, com 

equipamentos e serviços adequados e tarifas competitivas. Outra parte destacava 

que os serviços eram pouco qualificados, havia problemas de conservação dos 

equipamentos e apontavam ainda problemas de baixa ocupação. 

Fato é que a hotelaria de BH vem sofrendo significativas mudanças desde 

então com a incorporação de equipamentos e redes em detrimento a hotelaria 

familiar que se apresentava dominante em 2006. 

As expansões quantitativa e qualitativa foram evidenciadas em diversos 

grupos. De maneira positiva, o aumento do número de hotéis reflete na alta taxa de 

ocupação atual, favorável ao setor no curto prazo, e até na percepção de relativa 

insuficiência para atender a demanda. Por outro lado, projeta-se que haverá uma 

sobreoferta nos próximos anos.  

A percepção de qualidade, apesar do incremento ocorrido, é ruim, sobretudo 

quando se contrapõe os empreendimentos familiares (mais antigos) e os novos que 

estão se instalando na cidade e que aportam o padrão das grandes redes.  

Desta relação quantitativa e qualitativa resulta a percepção de que os 

serviços de hotelaria em Belo Horizonte são caros, desfavorável ao turismo de lazer, 

segmento mais impactado pelo preço.  

 

Tabela 100 - Opinião Interna – Situação da oferta e setor hoteleiro em BH 
 

SITUAÇÃO DA OFERTA E SETOR HOTELEIRO EM BH CITADO NOS GRUPOS 

Em expansão quantitativa e qualitativa/ alta taxa de ocupação / 
perspectiva de sobreoferta 

A&B/Hotelaria, Belotur 

Serviços pouco qualificados (hotelaria familiar em comparação à 
hotelaria profissional) 

A&B/Hotelaria, Cultura 
Belotur 

Ainda é insuficiente em quantidade para atender a demanda Receptivo 

Cara / baixo custo x benefício Belotur, Cultura 

Setor desarticulado / pouco envolvimento com demais atores da 
cadeia 

Belotur 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 
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Em 2006, a oferta e o setor de eventos foram discutidos em três níveis: a 

situação atual do setor, as facilidades e as dificuldades de captação. 

Na avaliação dos profissionais e empresários diretamente ligados ao 

setor, havia o entendimento que a oferta especializada de BH estava em expansão e 

que o potencial da cidade era para a realização de eventos de pequeno porte. 

Alguns demonstraram preocupação em relação aos déficits de capacidade e, 

sobretudo, de qualidade dos equipamentos então disponíveis. Sobre as dificuldades 

de captação ressaltava-se: a falta de promoção, a desqualificação do receptivo; as 

limitações legais e a falta de espaço para realização de megaeventos. Já sobre as 

facilidades, destacavam-se os diferenciais da cidade, a maioria deles já foi citada em 

outras questões discutidas: a localização estratégica da cidade em relação aos 

principais centros emissores do país; a imagem de excelência médica; em menor 

escala, a oferta cultural, a hospitalidade mineira, o profissionalismo e a malha aérea.  

Na pesquisa qualitativa realizada na Etapa 2, esta questão foi discutida de 

maneira mais abrangente. É unanime o entendimento sobre a relevância dos 

eventos no composto da oferta turística belo-horizontina, muitas vezes sendo 

considerado o principal segmento ou vocação do destino. Cita-se ainda a 

importância destes produtos no fortalecimento interno da imagem do turismo perante 

a comunidade, uma vez que são evidentes geradores de fluxos turísticos e que 

influenciam diretamente a autoestima da população (sobretudo a oferta de eventos 

culturais). 

Entretanto, as discussões revelam a capacidade saturada dos grandes 

espaços de eventos da cidade, além das dificuldades legais para realização dos 

mesmos fora dos espaços especializados. Também são ressaltadas deficiências de 

qualidade, tanto dos espaços atuais como dos serviços especializados e dos 

fornecedores. No âmbito da captação, o setor segue sem uma política definida e um 

trabalho organizado entre os diversos atores que compõe esta cadeia. 

Consequentemente sua penetração no mercado especializado vem caindo e os 

eventos que “lotam” os espaços atuais não são qualificados para gerar resultados 

para o turismo na escala do potencial da cidade. 
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Tabela 101 - Opinião Interna – Situação da oferta e setor de eventos em BH 
 

SITUAÇÃO DA OFERTA E SETOR DE EVENTOS EM BH CITADO NOS GRUPOS 

Capacidade saturada / Falta espaços para eventos e convenções 
A&B/Hotelaria, 
Receptivo, N&E, Belotur,  

Serviços de baixa qualidade / inadequados para os eventos 
culturais / sem diferencial e valor agregado  

N&E, Belotur, Cultura 

Baixa penetração no mercado especializado N&E 

Papel importante para fortalecer internamente a imagem 
institucional do turismo de BH 

Belotur 

Falta políticas duradouras e visão de longo prazo N&E 

Setor não está devidamente organizado N&E 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

Os profissionais do turismo de BH deram ainda a sua opinião a respeito 

da realização do evento da Copa das Confederações e as perspectivas para o 

mundial de futebol 2014, evento que ainda não havia acontecido no momento deste 

trabalho e estava gerando altas expectativas no setor, em todo o Brasil. 

A Copa das Confederações parece ter sido um “choque de realidade” no 

setor. De uma maneira geral avaliou-se que a demanda efetiva esteve abaixo do 

esperado sendo que a circulação de pessoas motivadas para o evento pouco refletiu 

em maiores resultados para o turismo na cidade. Em relação à imagem projetada, 

avalia-se negativamente o reflexo das manifestações populares ocorridas durante o 

evento e do superfaturamento de preços em função do evento, resguardadas as 

proporções não são questões exclusivas de Belo Horizonte. Por outro lado, as 

questões de mobilidade e infraestruturas exclusivas para o evento, em especial 

esportivas, repercutiram de maneira positiva. 
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Tabela 102 - Opinião Interna – Avaliação da Copa das Confederações em BH 
 

AVALIAÇÃO DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES EM BH CITADO NOS GRUPOS 

Demanda abaixo do esperado / não teve demanda “para turismo”, 
apenas para o evento 

Receptivo, 
A&B/Hotelaria, N&E, 
Belotur 

Imagem negativa devido às manifestações 
Belotur, Cultura, 
Academia 

Imagem negativa devido ao superfaturamento hoteleiro; Prática 
de preços abusivos 

N&E 

Imagem positiva sobre as infraestruturas (específicas para o 
evento e de mobilidade) que se mostraram satisfatória 

Belotur 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

Sobre o evento do mundial de futebol, que se realizaria nos próximos 

anos, foram levantados os desafios de BH para garantir o melhor aproveitamento 

desta oportunidade e as expectativas sobre o seu legado para o turismo, conforme 

itens demonstrados na tabela abaixo. 

Dentre os desafios, a maior preocupação recaiu sobre a operação do 

evento e da imagem do destino diante da possibilidade de haverem novos protestos 

e manifestações populares, como ocorreu durante a Copa das Confederações. 

Na opinião do trade, gerar os resultados de visibilidade e comercialização 

tem como desafios: as restrições de comercialização impostas pela FIFA (no caso, 

atinge os pacotes regulares vendidos diretamente pela operadora oficial da 

instituição); a influência das chaves e consequentemente dos países times que irão 

jogar na cidade, informação importante para o direcionamento dos esforços 

promocionais (que ficaram disponíveis apenas em dezembro de 2013). 

  Outras preocupações dizem respeito: à qualidade do produto BH, às 

informações turísticas suficientes e disponíveis, à mobilidade, ao possível 

superfaturamento da hotelaria (o que geraria imagem negativa do destino). 

Especificamente sobre a qualidade dos serviços, citam como entrave que os 

próprios profissionais não demonstraram interesse em participar dos programas de 

capacitação e qualificação. 

A respeito do legado esperado citam: a qualificação do setor (como 

resultado dos programas que estão sendo promovidos), sobretudo no que diz 
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respeito aos idiomas; a expansão da oferta hoteleira; a integração do setor e demais 

áreas que influenciam indiretamente na cadeia de turismo, em âmbito estadual e 

municipal. Também deixaram claro que o legado que se obtém não depende apenas 

do que será realizado para atender ao evento, mas também da continuidade a partir 

destas iniciativas.  

 

Tabela 103 - Opinião Interna – Desafios e Legado da Copa 2014 para o turismo de BH 
 

DESAFIOS E POSSÍVEIS LEGADOS DA COPA 2014 
PARA O TURISMO DE BH 

CITADO NOS 
GRUPOS 

Desafios: 

Protestos / Manifestações 
A&B/Hotelaria, N&E, 
Belotur, Cultura, 
Academia 

Restrições de comercialização em função das regras FIFA 
Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Garantir a visibilidade do destino: influência das chaves; 
campanhas promocionais 

Belotur, N&E 

Qualidade do produto BH: melhorar os atrativos; despreparo do 
setor profissional / programas de capacitação ineficazes / serviços 
ruins 

A&B/Hotelaria, N&E 

Informação turística: sinalização adequada, voluntários A&B/Hotelaria, Belotur 

Superfaturamento da hotelaria N&E 

Mobilidade / trânsito A&B/Hotelaria 

Legado: 

Qualificação do setor profissional / idiomas Receptivo, Academia 

Expansão da oferta hoteleira Academia 

Integração do setor: “importante como exercício para reunir vários 
atores, traçar objetivos, projetos e ações concretas”. 

Belotur 

Depende da continuidade das ações no pós Copa Cultura 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 
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Também se discutiu com o trade a relação entre Belo Horizonte e o 

entorno. Promover produtos e destinos do entorno foi uma proposta estratégica 

trazida pelo Plano Horizonte em 2006. Na visão de alguns profissionais, a promoção 

do entorno é imprescindível para turismo de Belo Horizonte, embora outros 

profissionais tenham pontuado que na prática Belo Horizonte é sempre o portão de 

entrada e saída, e muitas vezes o turista não desfruta da cidade, o que deve ser 

cuidado na execução desta estratégia. Outra questão pontuada nesse sentido é que 

não há uma relação de dependência do entorno para com os serviços e 

equipamentos Belo Horizonte (o que é visto sob o enfoque de lazer principalmente). 

Como exemplo é muito citado o caso do Inhotim que tem projetos de construção de 

hotéis e aeroporto próprios. 

Há também consenso de que a relação de BH com o entorno precisa ir além 

da promoção (que foi proposto pelo Plano Horizonte em 2006, conforme resgatou o 

parágrafo anterior), sendo necessário estabelecer maior cooperação entre os destinos, 

integração efetiva entre o potencial de BH e das cidades do entorno, e a realização de 

trabalhos compartilhados entre todos estes destinos. A estruturação de roteiros nos 

moldes do que já tem sido pensado (como por exemplo, As três Capitais de Minas) 

pode ser um interessante viés para o fortalecimento destas relações. 

 

Tabela 104 - Opinião Interna – Como BH deveria se relacionar com o entorno 
 

COMO BH DEVERIA SE RELACIONAR COM O ENTORNO CITADO NOS GRUPOS 

Promoção do entorno (BH como portão de entrada / a associação 
com BH é imprescindível) / A atratividade do entorno é 
fundamental para destacar BH 

Receptivo, 
A&B/Hotelaria, Belotur, 
Academia 

Cooperar / Interagir / Compartilhar / sem concorrência predatória Receptivo, Cultura 

Pode ser prejudicial à medida que BH é apenas o portão de 
entrada e de saída (apenas acesso) e não atrai o visitante 

Belotur 

O entorno não depende de BH Receptivo 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

O grupo da Belotur trouxe algumas frentes de ações que têm sido 

trabalhadas para estimular o turismo, dentre as quais foram destacadas: a 

estruturação dos roteiros (as três capitais, roteiro gastronômico, cervejas artesanais, 

etc.); o edital de eventos; turismo de saúde; o polo de moda; a rede de eventos e 
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turismo de negócio (mas citam que falta apoio do trade); a captação de recursos 

federais para qualificação e promoção ligada à Copa. 

Para os profissionais da instituição, as maiores dificuldades enfrentadas 

para a promoção e a comercialização, excluindo a falta de verba seriam as 

ausências de: foco, objetivo e identidade. 

Existe uma expectativa dos demais setores ouvidos de que a Belotur 

assuma um papel de liderança e articulador do setor, destacando-se também a 

importância de instituições como o Convention & Virsitors Bureau e do COMTUR 

para que o turismo se desenvolva no destino.  

Foram colhidas sugestões para as atuações da Belotur. As mesmas 

foram agrupadas por tema em duas tabelas, sendo: ações de marketing, em que 

foram mapeadas ações de promoção e comunicação mais agressivas nos 

mercados, informação turística, sensibilização da comunidade, gestão e 

monitoramento; e ações de desenvolvimento, que englobaram a estruturação de 

produtos, legislação, capacitação, fortalecimento institucional e parcerias. 

 

Tabela 105 - Opinião Interna – Como BH deveria se relacionar com o entorno 
 

PROGRAMAS E AÇÕES DE MARKETING CITADO NOS GRUPOS 

Promoção “mais agressiva” (publicidade, TV, etc.) / Ampliar a 
divulgação nos mercados 

Receptivo, N&E, 
Academia, A&B/Hotelaria 

Marketing digital / Aplicativo mobile / Modernizar a comunicação com 
os mercados / Fomentar o relacionamento nas redes sociais 

Academia, A&B/Hotelaria 

Qualificar a informação turística que chega aos mercados (canais e 
conteúdos) 

A&B/Hotelaria 

Campanha para estender a visita do turista (“BH mais um dia”) A&B/Hotelaria 

Valorização dos produtos típicos de Minas / ações de patrocínio / 
maior apropriação da cultura mineira 

A&B/Hotelaria, Academia 

Comunicação Trade / Mercados (“as agências de turismo precisam 
ter pacotes para BH”) /Famtours 

N&E, Receptivo 

Sensibilização da comunidade / orgulho cidadão e hospitalidade / 
conhecer mais a cidade 

Cultura, N&E, Academia, 
Receptivo 

Gestão: Planejamento / Plano de Marketing / Continuidade / 
sequência dos investimentos / revisão da distribuição orçamentária 

Receptivo, N&E, Belotur 

Monitoramento da demanda (de eventos) Cultura 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 
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Tabela 106 - Opinião Interna – Programas e ações de desenvolvimento sugeridas 
para a Belotur. 
 

PROGRAMAS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CITADO NOS GRUPOS 

Legislação / Regulamentação (bares e restaurantes, lei do 
silencio, ocupação das calçadas, transporte / vans, transfer 
aeroporto)  

Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Ampliação e melhoria dos espaços para eventos A&B/Hotelaria 

Fomentar atividades para o turista / melhorar a visitação / 
melhoria do carnaval 

Academia, Cultura 

Fomentar a melhoria da infraestrutura /da mobilidade e 
outras questões estruturais (limpeza urbana, segurança 
pública, aeroporto, rodoviária, sinalização, etc.) 

Cultura, A&B/Hotelaria, 
Receptivo 

Treinamento dos atendentes dos Postos de Informação 
Turística / melhoria dos serviços de informação turística na 
cidade 

Receptivo, 
A&B/Hotelaria 

Capacitação do trade (serviços que atendem ao turista) / 
fomentar o empreendedorismo 

N&E, Belotur 

Fortalecimento institucional da Belotur / fomentar a 
credibilidade do turismo 

Cultura, A&B/Hotelaria, 
Belotur 
 

Articulação com o trade (parcerias objetivas) e 
fortalecimento institucional do setor (especialmente 
COMTUR, BHCVB, ...) 

A&B/Hotelaria, Belotur, 
Cultura 

Fortalecer o elo cultura e turismo Cultura 

Reestruturação da Belotur / melhor definição dos papéis 
institucionais no turismo / maior profissionalização da 
gestão (“olhar mais técnico”) 

Cultura, Academia 

 
Fonte: Pesquisa de opinião interna, 2012. Chias Marketing. 

 

Exclusivamente com o grupo da Belotur, foram discutidos os 

aprimoramentos necessários à reestruturação do Plano de Marketing, indicando 

questões como: 

 A importância de o Plano conter ações objetivas, ser factível e ser 

implantado; 
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 Os grandes desafios, na opinião dos profissionais consultados, são: 

que todos os envolvidos “acreditem” no turismo e enfrentar a falta de 

dados concretos e científico que permitam o monitoramento da 

atividade; 

 Sobre a interação com outros planos acreditam que o Plano de 

marketing é o orientador, deve abranger os demais planos. 

 

Por fim, foi questionado no grupo da Belotur ”Qual o seu sonho para o 

turismo de Belo Horizonte em 2020”, cujas respostas sintetizam anseios que o novo 

planejamento estratégico deverá considerar: 

 Destino com identidade, com mobilidade e comunicação assertiva; 

 O turista recomendar e voltar. Sair com saudade de Belo Horizonte. 

 Todos acreditarem no turismo; 

 Belo Horizonte aparecer bem posicionada no ranking ICCA de eventos 

internacionais; 

 Uma cidade cosmopolita pela diversidade de públicos que atrai.  
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4 A OPINIÃO DO MERCADO 
 

 

Este capítulo aborda a opinião do turista atual e do trade emissivo sobre a 

cidade de Belo Horizonte, avaliações sobre seus aspectos negativos e positivos, 

sobre os principais atributos associados, dos seus serviços e atrativos, a motivação 

para a escolha do destino, a recomendação e intenção de retorno e a satisfação do 

visitante.  

Os dados aqui utilizados foram levantados nas pesquisas primárias 

realizadas na Etapa 1 do trabalho, tendo sido recopilados das pesquisas de 

demanda e de posicionamento da marca turística. Além disso, para atualizar dados 

do Plano Horizonte, utilizaram-se outras fontes secundárias, especificamente a 

pesquisa de demanda nacional e internacional realizada pelo Ministério do Turismo 

e FIPE. 

Observa-se que no Plano Horizonte não foi abordada a opinião do trade 

emissivo, sendo este um novo tema introduzido neste estudo. 

Em relação à opinião do turista, que também foi abordado pelo Plano 

Horizonte em 2006, resgataram-se os principais aspectos observados a fim de que 

os dados possam ser confrontados e atualizados (quando possível). Feitas as 

seguintes ponderações a respeito das diferenças metodológicas das pesquisas, 

todas as informações irão nos possibilitar avaliar o que mudou na percepção do 

turista brasileiro e estrangeiro sobre a cidade, e também incorporar novos dados não 

existentes na pesquisa anterior. 

 

 

4.1 A opinião do turista 

 

 

Esta análise será realizada a partir dos estudos realizados em 2006 na 

elaboração do Plano Horizonte (Pesquisa Gauss/ Belotur 2006); das pesquisas 

realizadas pelo Ministério do Turismo/ FIPE em 2006 e 2012 para os turistas 

estrangeiros; a pesquisa junto ao turista atual realizada na Etapa 1, a pesquisa de 

demanda da SETUR/ MG com os turistas atuais. 

 



 

 543 

 

É importante destacar que na elaboração do Plano Horizonte a pesquisa 

realizada pela Gauss/Belotur não computou as opiniões dos turistas que vinham à 

cidade exclusivamente a negócios; trabalhou com dados daqueles que vieram a 

eventos, a lazer, a visita amigos e parentes, assim como os que vieram a negócios, 

mas também desfrutaram de atividades de lazer ou eventos durante sua estadia. 

Nesse sentido, os dados levantados pela pesquisa junto ao turista atual 

realizada no âmbito deste projeto foram sempre distinguidos conforme o motivo da 

viagem.   

 

 

4.1.1 A OPINIÃO DO TURISTA QUE VISITOU BELO HORIZONTE, DE 2006 

(PLANO HORIZONTE) 

 

 

A expectativa e satisfação do turista estrangeiro que visitou BH em 2006 

foram avaliadas pela Pesquisa da Demanda do Ministério do Turismo/FIPE, 

mostrando que para 86% destes visitantes a viagem atendeu plenamente ou 

superou as expectativas. Cerca de 10% dos estrangeiros informaram que suas 

expectativas foram atendidas em parte; 3% ficaram decepcionados e para 1% a 

viagem não satisfez suas expectativas. 

A avaliação da viagem dos brasileiros a BH foi abordada durante a 

Pesquisa Gauss/Belotur 2006, quando 78% dos pesquisados afirmaram que suas 

expectativas foram atendidas plenamente; 20% atendeu em parte e 2% 

decepcionou. 96% dos turistas informaram que tinham a intenção de voltar à cidade 

pelos seguintes motivos: "visitar amigos e parentes" (22%), porque a "cidade é 

bonita e o povo hospitaleiro" (16%), para "conhecer mais história" (12%), "fazer 

compras" (11%) ou "estudar" (5%). Ao serem perguntados se indicariam a cidade a 

amigos e parentes, 95% afirmaram que sim. 

Na opinião dos turistas consultados para a primeira edição do Plano 

Horizonte, os melhores aspectos da cidade como destino turístico eram: 

 Atrativos turísticos; 

 Compras; 

 O entorno da cidade; 

 A oferta urbana; 
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 A cidade; 

 Hospitalidade; 

 Estrutura e serviços. 

 

Os atrativos turísticos mais importantes da cidade na opinião destes 

entrevistados eram: 

 Praças; 

 Pampulha; 

 Jardim Zoológico; 

 Parques; 

 Museus; 

 Mercado Central; 

 Igrejas; 

 Mineirão; 

 Palácio das Artes. 

 

Ao serem perguntados sobre o que eles mais gostaram na cidade, os 

turistas indicam que as opções de compras, a oferta de lazer e entretenimento, a 

possibilidade de rever amigos e parentes e a hospitalidade são os maiores 

destaques.  

Já ao serem perguntados sobre o que é o pior da cidade, os visitantes 

indicavam: a insegurança, a acessibilidade para chegar à cidade e nela se 

movimentar e, a limpeza e conservação dos espaços e prédios, dentre outros. 

Tanto na opinião dos brasileiros como dos estrangeiros, o turismo cultural 

foi considerado o principal atrativo da cidade, seguidos da diversão noturna e dos 

eventos. 

 

 

4.1.2 A OPINIÃO DO TURISTA ATUAL  

 

 

Com base nos dados das pesquisas do Ministério do Turismo/ FIPE para 

avaliar a opinião dos turistas estrangeiros que vieram a Belo Horizonte em 2012; e 
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nas pesquisas da SETUR/MG sobre a demanda do Circuito BH em 2012, 

analisamos a opinião que os atuais visitantes da cidade têm sobre seus atrativos, 

pontos positivos e negativos, a satisfação de sua viagem e outros aspectos ligados 

ao reconhecimento da "marca BH" e da imagem do destino. 

 

A opinião do turista estrangeiro que visitou Belo Horizonte em sua 

viagem ao Brasil: 

 

Conforme demonstrado no Capítulo 1, o principal motivo da viagem dos 

estrangeiros a BH continua o mesmo desde 2006; esses turistas, em 2012, vieram 

por "outros motivos" (60,4%), onde visitar amigos e parentes é provavelmente a 

motivação predominante e, negócios e eventos (28,9). Somente 10,7% visitaram a 

cidade por motivos de lazer, dos quais, a cultura e a natureza são os principais 

atrativos para 39,9% e 38,5%, respectivamente. 

Para organizar sua viagem os estrangeiros buscaram informações com 

amigos e parentes (42,8%), o que é consequencia do principal motivo de sua 

viagem; na internet (25,5%) e também como reflexo da segunda motivação a 

negócios e eventos; a empresa buscou informações para 20,4% dos estrangeiros. 

Como a maioria dos visitantes esteve na cidade para visitar amigos e 

parentes ou à negócios, a intenção de retorno é bastante alta (98,8%), já que essas 

motivações refletem futuros comportamentos repetitivos de motivação. Levando em 

consideração esses motivos principais das viagens, a pesquisa do Ministério do 

Turismo/ FIPE mostrou que para 72,7% dos visitantes a viagem superou (20,7%) ou 

atendeu plenamente (52,0%) suas expectativas. Cabe salientar, que para 23,3% dos 

pesquisados a viagem atendeu em parte as expectativas, índice que era de 14,9% 

em 2006; o mesmo acontece com aqueles que tiveram suas expectativas atendidas 

plenamente em 2012 (52%) e em 2006 (61,3%).  

O maior nível de conhecimento do destino por repetidas viagens ou ainda 

por tratar-se de viajantes experientes, pode ter feito com que o nível de satisfação 

de expectativas dos turistas estrangeiros a BH  caíssem no decorrer do período 

analisado. 
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Tabela 107 - Evolução do nível de atendimento das expectativas dos estrangeiros 
que vieram a Belo Horizonte 2006-2012 
 

SATISFAÇÃO DAS 
EXPECTATIVAS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 

Superou 20,9 24,0 19,3 25,0 23,0 22,4 20,7 

Atendeu plenamente 61,3 56,1 63,6 62,4 56,2 54,7 52,0 

Atendeu em parte 14,9 15,8 15,1 11,3 18,6 20,6 23,3 

Decepcionou 2,9 4,1 2,0 1,3 2,2 2,3 4,0 

 
Fonte: Pesquisa da Demanda Internacional Ministério do Turismo/ FIPE 2006-2012. 

 

Passaremos a analisar agora a opinião dos estrangeiros que visitaram BH 

sobre a infraestrutura da cidade, a infraestrutura turística e os serviços turísticos 

utilizados durante sua visita. 

Quanto à infraestrutura, os estrangeiros avaliaram como aspectos mais 

positivos em 2012 os serviços de taxi, a segurança pública e a limpeza pública, e 

como aspectos mais negativos a sinalização turística, o transporte público e as 

telecomunicações.  

Conforme demonstrado abaixo, os itens melhor avaliados merecem 

atenção por parte das políticas públicas pelos seguintes motivos: 

 A limpeza pública ainda é destacada como um problema na cidade e 

tem impacto no aspecto visual e estético da visita; 

 A percepção de segurança melhorou no período analisado, mas segue 

sendo um item de grande preocupação para turistas estrangeiros em 

todo o mundo; 

 Os serviços de taxi caíram muito na avaliação em relação a 2011. 

 

O mesmo nível de atenção deve ser dado aos itens avaliados como mais 

negativos, pois: 

 A opinião sobre o transporte público e as telecomunicações caiu muito 

no período de 2006 a 2012; 

 A sinalização turística é um tema ainda não solucionado para os 

estrangeiros na visita à cidade desde 2006. 
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Tabela 108 - Avaliação da infraestrutura pelos estrangeiros que vieram a Belo 
Horizonte 2006-2012 
 

AVALIAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 

Limpeza pública 68,8 73,0 78,7 72,4 73,5 73,0 70,4 

Segurança pública 68,6 69,6 78,7 73,1 79,6 79,4 76,3 

Serviço de táxi 94,7 95,9 94,7 95,8 95,8 93,6 87,4 

Transporte público 83,7 73,0 73,7 75,7 68,2 66,0 60,6 

Telecomunicações 85,7 73,8 76,8 72,2 79,8 69,5 65,5 

Sinalização turística 59,7 66,7 66,7 67,4 67,0 62,3 56,0 

 
Fonte: Pesquisa da Demanda Internacional Ministério do Turismo/ FIPE 2006-2012. 

 

A análise acerca dos aspectos da infraestrutura turística, demonstrada na 

tabela abaixo, nos permite avaliar que, na opinião dos estrangeiros que visitaram BH 

os aspectos melhor avaliados são os restaurantes, a diversão noturna e os meios de 

hospedagem; já os aspectos pior avaliados são as rodovias e o aeroporto. No caso 

deste último, as obras em andamento já demonstram atitudes para melhorar o 

conforto e os serviços para os turistas; já a avaliação positiva das rodovias também 

caiu nos últimos três anos. 

Já a avaliação dos serviços turísticos, disponível na mesma tabela, tem 

opinião bastante positiva dos estrangeiros na maioria dos quesitos: hospitalidade, 

gastronomia e os guias turísticos; salientando que estes últimos caíram na avaliação dos 

visitantes no período de 2006 a 2012. Já os itens com avaliação negativa são as 

informações turísticas e os preços. Os preços são tema comum na opinião dos 

estrangeiros para todas as cidades brasileiras, reflexo da variação cambial e da baixa 

competitividade do Brasil em relação aos serviços em outros destinos mundiais. O Brasil 

e seus destinos são hoje considerados caros pelos estrangeiros, um tema já destacado 

neste estudo e que merece muita atenção para o cenário futuro do país. 
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Tabela 109 - Avaliação da infraestrutura e dos serviços turísticos pelos estrangeiros 
que vieram a Belo Horizonte 2006-2012 
 

AVALIAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA 

TURÍSTICA (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 

Aeroporto 89,5 90,6 95,0 93,7 84,8 83,1 76,6 

Rodovias 42,4 55,8 50,9 43,4 53,7 48,0 42,1 

Restaurante 95,6 97,0 97,7 97,6 95,9 94,0 95,0 

Alojamento 95,4 91,7 94,7 94,4 91,9 86,6 88,2 

Diversão noturna 94,8 93,8 95,1 93,9 91,4 94,9 93,8 

AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

TURÍSTICOS 
(%) 

Guias de turismo 88,2 81,0 87,6 89,4 87,5 79,5 83,2 

Informação turística 78,9 79,8 77,6 82,4 79,1 79,3 77,2 

Hospitalidade 98,7 97,5 98,8 99,0 97,2 97,4 98,5 

Gastronomia 98,8 98,8 99,3 97,9 96,7 95,9 97,2 

Preços 72,6 71,2 72,2 75,4 71,8 52,0 47,7 

 
Fonte: Pesquisa da Demanda Internacional Ministério do Turismo/ FIPE 2006-2012. 

 

A opinião dos turistas em Belo Horizonte: 

 

As pesquisas da SETUR/MG e da Chias Marketing (realizada em 2012, 

na Etapa1) são a referência para a análise da opinião do turista atual sobre a cidade. 

Ambas consideram a opinião de brasileiros e estrangeiros, estes últimos tem 

participação percentual bem menor na amostra, inferior a 5%. 

Para entender a opinião dos turistas sobre o destino Belo Horizonte, os 

entrevistados na Etapa 1 foram questionados sobre quais seriam os pontos positivos 

e os pontos negativos da capital mineira, ou seja, o melhor e o pior sobre o destino. 

As respostas espontâneas foram agrupadas por similaridade no tema, como 

demonstrado nas tabelas a seguir, e tabulados conforme a frequência em que eram 

citados por pessoas diferentes.  

Na tabela abaixo se destacam os pontos positivos citados: a 

hospitalidade, alegria das pessoas, educação, receptividade, povo acolhedor (29%), 

bares, restaurantes, diversão noturna (13%) e a gastronomia, comidas típicas, 

queijo, boa comida (10%). 
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Tabela 110 - Turista atual - Principais aspectos positivos de Belo Horizonte 
(pergunta aberta) 
 

PRINCIPAIS ASPECTOS POSITIVOS DE BELO HORIZONTE % 

Hospitalidade / alegria das pessoas / educação / receptividade / povo acolhedor 29% 

Bares / restaurantes / diversão noturna 13% 

Gastronomia / comidas típicas / queijo / boa comida 10% 

Mobilidade / trânsito / organização / transporte público / limpeza da cidade e pontos 
turísticos / infraestrutura 

8% 

Cidade bonita / agradável / arborizada / clima / paisagens 7% 

Arte / cultura / artesanato / diversidade cultural / arquitetura 6% 

Cidades do entorno / cidades históricas / igrejas / Inhotim 6% 

Pontos turísticos / museus / Praça da Liberdade / Mercado Central / Feira de 
Artesanato / Mineirão / Igrejas 

6% 

Outras respostas 5% 

Nada / não sabe / não respondeu 3% 

Opções de lazer / turismo cultural / ecoturismo 3% 

Pampulha 2% 

Compras / shopping 2% 

Mulheres / pessoas bonitas 1% 

Segurança 1% 

Moda / pessoas bem vestida 0,5% 

Museus / teatros 0,5% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

Os principais pontos negativos de Belo Horizonte, indicados na próxima 

tabela, estão ligados aos aspectos funcionais de uma cidade grande, muito 

caracterizada pela questão da mobilidade urbana; onde se destacam: o trânsito 

ruim, o desrespeito a pedestres, sinalização, transporte público, falta metrô, falta 

estacionamento (45%), limpeza urbana, lixo, sujeira, pichação, poluição, barulho 

(8%) e violência/segurança (5%). 
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Tabela 111 - Turista atual - Principais aspectos negativos de Belo Horizonte 
(pergunta aberta) 
 

PRINCIPAIS ASPECTOS NEGATIVOS DE BELO HORIZONTE % 

Trânsito ruim/desrespeito a pedestres/sinalização/transp. público/ falta metro/falta 
estacionamento 

45% 

Nenhum ponto negativo/nada/não sabe/não respondeu 19% 

Limpeza urbana/lixo/sujeira/pichação/poluição/barulho 8% 

Violência/segurança 5% 

Falta de apoio/informações/dificuldade de comunicação/ poucas pessoas falam 
inglês 

4% 

Muitos mendigos/moradores de rua 3% 

Distância do aeroporto/custo alto de deslocamento/trânsito 3% 

Falta hotéis/caros/ruins/antigos/atendimento ruim 2% 

Preço/custo/caro 2% 

Clima/calor/falta ar condicionado 1% 

Taxistas desonestos/ sem ar condicionado/ mal informados 1% 

Pobreza 1% 

Arquitetura/ cidade feia/ envelhecida 1% 

Pessoas mal educadas/pouco receptivas/povo estressado 1% 

Não tem praia/longe do mar 1% 

Atendimento/estrutura dos bares e restaurantes/horário de funcionamento 1% 

Comida/alimentação 0,5% 

Outros com frequencia única 4% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

A Pesquisa de Demanda Turística - Temporadas Consolidadas 2012, que 

engloba as três coletas anuais (ondas) realizadas pela SETUR/MG, apontou que os 

principais motivos de insatisfação com a cidade apontados espontaneamente pelos 

entrevistados foram: cidade mal cuidada, problemas de transporte público, falta de 

hospitalidade, falta de opções de lazer, sensação de insegurança e a falta de 

qualidade do comércio.   

Na pesquisa realizada no início deste projeto, com apenas uma coleta 

realizada no mês de outubro, os turistas entrevistados também avaliaram o destino BH 
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em diversos aspectos relacionados a sua estrutura turística e a atratividade, em uma 

escala de ótimo à ruim. A esta escala foram atribuídas notas equivalentes de 1 a 5, onde 

1 significa ruim e 5 ótimo. Desta forma foi possível identificar como os entrevistados 

avaliaram cada um dos itens em notas médias demonstradas no próximo gráfico.  

Dentre os itens com as avaliações mais baixas destacam-se nessa 

pesquisa: os guias, o transporte público, a limpeza urbana, os preços ou custos da 

cidade/viagem, as informações turísticas e a sinalização turística, com notas 

inferiores a 3,5.  O item mais bem avaliado, com a nota de 4,39, foi a hospitalidade 

da população (tema de insatisfação apontada na pesquisa da SETUR). A avaliação 

geral do destino ficou em 3,18 pontos.  

 

Gráfico 118 - Turista atual - Avaliação de Belo Horizonte por item 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 3,23  

 3,31  

 3,33  

 3,34  

 3,35  

 3,38  

 3,54  

 3,54  

 3,65  

 3,82  

 3,85  

 3,88  

 3,92  

 3,95  

 4,01  

 4,05  

 4,12  

 4,14  

 4,19  

 4,39  

 4,49  

 3,78  

 1,00   2,00   3,00   4,00   5,00  

Guias 

Transportes públicos 

Limpeza urbana 

Preços/custos 

Informações turísticas 

Sinalização turística 

Sustentabilidade 

Segurança pública 

Modernidade 

Compras 

Estilo de vida 

Oferta cultural 

Atrações turísticas 

Identidade própria 

Paisagens 

Clima 

Arquitetura e patrimônio histórico 

Alojamento/hospedagem 

Diversões noturnas e entretenimento 

Restaurantes/gastronomia 

Hospitalidade da população 

Avaliação geral 



 

552  

 

A pesquisa da SETUR/MG também avaliou a cidade junto aos turistas em 

2012. Aqueles que estavam visitando a cidade pela primeira vez, em uma escala de 

1 a 10, deram a nota 7,9 antes da visita e 8,0 depois da visita. Os visitantes que já 

conheciam a cidade deram nota 7,8 antes da visita e 8,1 depois. 

De modo geral os turistas se sentiram satisfeitos com a viagem a Belo 

Horizonte, principalmente os turistas de origem nacional (85% afirmaram que a 

viagem correspondeu totalmente às expectativas). Observa-se também que 61% 

dos turistas de origem internacional tiveram suas expectativas correspondidas 

totalmente e 35% parcialmente. Apenas 1% dos turistas de origem nacional e 2% 

dos turistas internacionais não tiveram suas expectativas correspondidas pela 

viagem.  

 

Gráfico 119 - Turista atual - Nível de satisfação com a viagem a Belo Horizonte, por origem 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

Os turistas a negócios tiveram suas expectativas mais correspondidas em 

comparação aos turistas a lazer (83% contra 61% respectivamente tiveram suas 

expectativas totalmente correspondidas). 
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Gráfico 120 - Turista atual - Nível de satisfação com a viagem a Belo Horizonte, por 
motivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

A pesquisa SETUR/MG também mostra que o nível de satisfação dos 

turistas que visitaram BH em 2012 foi alto. Para 80% deles suas expectativas foram 

atendidas plenamente, para 9% elas foram superadas, para 7% as expectativas 

foram atendidas em parte e somente para 1% foram decepcionadas. 

Os índices de recomendação de Belo Horizonte por parte dos turistas é 

elevado, o que reforça o grau de satisfação em relação à cidade.   

 

Gráfico 121 - Turista atual - Intenção de retorno a Belo Horizonte, por origem 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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A Pesquisa SETUR/MG avaliou que 94% dos turistas entrevistados 

em 2012 visitaram a cidade nos últimos três anos e 93% pretendem retornar 

nos próximos dois anos. A motivação para este retorno, ainda segundo a 

pesquisa, é a mesma da viagem atual, ou seja, 35% pretendem retornar para 

visitar amigos e parentes, 33% para motivos de negócios, 18% a lazer e 8% 

para tratamento de saúde. 

Na pesquisa realizada no contexto deste trabalho, os índices de intenção 

de retorno, assim como os índices de recomendação, foram altos, variando de 83% 

a 94%, dependendo do perfil do público e do motivo da viagem, conforme os dois 

gráficos seguintes. 

 

Gráfico 122 - Turista atual - Intenção de retorno a Belo Horizonte, por motivo de 
viagem 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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“vai viajar para outros lugares” (35,3%) e "não gostou/cansativo/poucas atrações” 

(29,4%). Já para os motivos a retornar, destacam-se: “Conhecer melhor a 

cidade/centros históricos/arredores/Inhotim e turismo” (22,5%), “visitar amigos ou 

parentes” (20,9%), “trabalho e negócios” (19%), “gostou da cidade/pessoas/cidade 

bonita” (15,2%) e “a lazer/passeio" (12,3%). 
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Gráfico 123 - Turista atual - Principais motivos para retornar ou não a Belo Horizonte 
(pergunta aberta) 

  

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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O município tem elevados índices de recomendação do destino, por 

brasileiros (94%), estrangeiros (86%), viajantes a negócios (87%) e a lazer (94%), 

como mostram os gráficos abaixo. 

 

Gráfico 124 - Turista atual - Recomendação de Belo Horizonte como destino 
turístico, por origem 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

 

Gráfico 125 - Turista atual - Recomendação de Belo Horizonte como destino 
turístico, por motivo de viagem 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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das citações, seguidas de amigos, amizade, família ou namorado (a) (7%), 

gastronomia, comida típica, restaurantes e boa comida (6%), bares e botecos (6%) e 

cidade grande, capital, Brasil, Minas Gerais, crescimento e desenvolvimento (6%). 

 

Tabela 112 - Turista atual - Palavras relacionadas a Belo Horizonte (pergunta aberta) 
 

PALAVRAS RELACIONADAS A BELO HORIZONTE % 

Beleza da cidade/ paisagem/ natureza/ montanha/ arborização 10% 

Outros com apenas uma frequência. 9% 

Amigos/ amizade/ família/ namorado (a) 7% 

Gastronomia/ comida típica/ restaurantes/ boa comida 6% 

Cidade grande/ capital/ Brasil/ Minas Gerais / crescimento/ desenvolvimento 6% 

Bares/ botecos 6% 

Desorganização/ tumulto/ insegurança/ caro/ sujo /trânsito 5% 

Pampulha 5% 

Pão de queijo 5% 

Boa cidade/ tranquila/ organizada/ limpa/ qualidade de vida 4% 

Trabalho/ negócios/ oportunidades 4% 

Atrativos específicos: Praça da Liberdade/ Palácio das Artes/ Feira de 
Artesanato/ Mercado Central/ Inhotim/ Savassi/ Trem Da Vale/ Mangabeiras 

4% 

Acolhedora/ hospitalidade/ alegria das pessoas 3% 

Cidades históricas/ história do Brasil/ Ouro Preto/ Patrimônio histórico 3% 

Cultura/ tradição 3% 

Futebol/ times de Minas/ Mineirão/ Copa do Mundo 3 % 

Queijo/ queijo minas 3% 

Nada/ não sabe 2% 

Balada/ boate/ diversão noturna 2% 

Lazer/ turismo 2% 

Estudo/ concurso/ vestibular 2% 

Gostou/ ótimo lugar/ adora/ amo BH/ felicidade/ alegria 2% 
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PALAVRAS RELACIONADAS A BELO HORIZONTE % 

Compras/serviços/shopping 2% 

Clima/calor/frio 1% 

Arquitetura da cidade/Niemeyer 1% 

Mulheres bonitas 1% 

Morros/ladeira 1% 

Cachaça 0,5% 

Uai 0,5% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

Além das associações e opiniões espontâneas, a pesquisa realizada junto 

ao turista atual testou atributos pré-selecionados de acordo com valores de 

posicionamento estabelecidos no Plano Horizonte em 2006, que nortearam a criação 

da primeira marca turística do destino, e outros hipotéticos sugeridos pelos 

especialistas da Chias Marketing tendo em vista os principais anseios do mercado 

na atualidade e a estrutura turística da cidade. A avaliação foi feita por meio da 

atribuição de notas de 1 a 5 à escala de ruim à ótimo em que os turistas avaliaram 

cada um dos temas destacados. 

O posicionamento de Belo Horizonte, enquanto destino para os turistas, 

delineia as virtudes e deficiências da cidade, dado pelos quesitos melhor e pior 

avaliados respectivamente. Dentre as virtudes, ou seja, os itens melhor avaliados, 

destaca-se a hospitalidade da população, os restaurantes e a gastronomia da 

cidade, as diversões noturnas e o entretenimento, os alojamentos e a hospedagem, 

a arquitetura e o patrimônio histórico, o clima e as paisagens, todas com nota média 

superior a 4. Dentre as deficiências, destacam-se questões estruturais e de serviços 

como: os guias, o transporte público, a limpeza urbana, as informações turísticas e a 

sinalização turística, além do preço ou custo da cidade/viagem, itens que tiveram 

notas inferiores a 3,5.  
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Gráfico 126 - Turista atual – Teste de atributos relacionados à Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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Considerando que o posicionamento é sempre comparativo, os mesmos 

atributos também foram testados em relação aos destinos com os quais os turistas 

comparam espontaneamente a cidade.  

Primeiramente foi solicitado que os entrevistados identificassem dois 

destinos com os quais comparariam Belo Horizonte. A maioria teve dificuldade em 

citar os destinos comparáveis à Belo Horizonte, sendo que apenas 7% da amostra 

conseguiu fazê-lo. Mesmo assim foram selecionadas as 5 cidades mais citadas 

pelos entrevistados que compararam Belo Horizonte à algum outro destino, ainda 

que nenhuma delas tenha tido um número estatisticamente significativo de 

frequência nas respostas obtidas.  

A avaliação e ponderação dos atributos pré-selecionados para os 

destinos que foram comparados a Belo Horizonte foi realizada a partir do mesmo 

processo de avaliação utilizado para esta cidade. Assim foi possível comparar a nota 

média de Belo Horizonte em cada um dos itens avaliados pelos entrevistados. 

Para melhor visualização desta relação, optou-se pela utilização do 

gráfico tipo Radar61, uma vez que existem múltiplos aspectos/dimensões de 

posicionamento a serem interpretados.  Mesmo assim, os atributos ainda foram 

organizados por tema, sendo “População e estilo de vida”, “Infraestrutura e atrativos” 

e “Aspectos funcionais da cidade”.  

Para facilitar a leitura, em cada temática, primeiro comparamos Belo 

Horizonte à São Paulo e Curitiba, que foram os destinos mais citados; e depois à 

Goiânia e Porto Alegre, que tiveram frequências menores de citação. 

Belo Horizonte, quando comparada pelos entrevistados a outros 

municípios (a critério do entrevistado), obteve suas deficiências e qualidades 

destacadas. Nos gráficos 127 a 132, pode-se perceber que a cidade, comparada 

principalmente a São Paulo, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre, se destaca em relação 

à hospitalidade da população, aos restaurantes e gastronomia, arquitetura e 

patrimônio histórico. As principais deficiências comparadas a estas cidades são: 

guias, transporte público, informações turísticas e segurança pública. 

 

 

                                            
61

 O gráfico tipo Radar permite visualizar a distância dos elementos do ponto central, ou ponto 
mínimo, bem como a consistência de agrupamento ou dispersão dos dados. Esse tipo de gráfico é 
muito utilizado em múltiplas comparações.  
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Gráfico 127 - Turista atual - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação 
aos aspectos ligados a população/vida a outras cidades – São Paulo e Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

A avaliação dos aspectos ligados a População/Vida na Cidade foi 

composta das seguintes dimensões: Hospitalidade da população, estilo de vida, 

Identidade própria, modernidade e sustentabilidade. 

Assim como nos principais pontos positivos de Belo Horizonte, a 

hospitalidade da população merece seu destaque aqui, sendo o elemento melhor 

pontuado pelos turistas (nota média 4,49, para uma escala de 5 pontos). A 

identidade própria obteve nota 3,95, seguido de estilo de vida (3,85), modernidade 

(3,65) e sustentabilidade (3,54). 
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Gráfico 128 - Turista atual - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação 
aos aspectos ligados a população/vida a outras cidades – Goiânia e Porto Alegre 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

Para avaliação da Infraestrutura e Atrativos, foram contemplados os 

seguintes itens: Alojamento/hospedagem, restaurantes/ gastronomia, atrações 

turísticas, arquitetura e patrimônio histórico, oferta cultural, paisagens, diversões 

noturnas e entretenimento e guias. Destacam-se positivamente os 

restaurantes/gastronomia (nota média 4,39) as diversões noturnas e entretenimento 

(4,19), alojamento/hospedagem (4,14), arquitetura e patrimônio histórico (4,12) e 

paisagens (4,01). 
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Gráfico 129 - Turista atual - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos ligados a Infraestrutura e Atrativos, sobre São Paulo e Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

 

Gráfico 130 - Turista atual - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em relação 
aos aspectos ligados a Infraestrutura e Atrativos, sobre Goiânia e Porto Alegre 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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A avaliação dos aspectos funcionais de Belo Horizonte, levou em conta os 

seguintes elementos: limpeza urbana, compras, preço/custos, clima, transportes 

públicos, segurança pública, sinalização turística e informações turísticas. 

Com exceção do clima e compras (notas médias 4,05 e 3,82 

respectivamente), todos os elementos que compõe a funcionalidade da cidade 

obtiveram notas medianas. 

Os elementos foram pontuados na seguinte ordem: Segurança pública 

(3,54), sinalização turística (3,38), informações turísticas (3,35), preços/custos 

(3,34), limpeza urbana (3,33) e transportes públicos (3,31). 

 

Gráfico 131 - Turista atual - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos funcionais de outras cidades – São Paulo e Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 
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Gráfico 132 - Turista atual - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos funcionais de outras cidades – Goiânia e Porto Alegre 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

Belo Horizonte se destaca em alguns elementos comparados a outros 

destinos, sendo os principais: a hospitalidade da população, a identidade própria, 

restaurantes e gastronomia, paisagens e arquitetura e patrimônio histórico. Já os 

elementos que a cidade obteve menor nota comparada foram: os guias, atrações 

turísticas, segurança pública, limpeza urbana e transporte público. 

 

 

4.2 A opinião do trade 
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Horizonte e para os destinos com os quais os entrevistados compararam a cidade, a 

fim de se obter o seu posicionamento comparativo no mercado. Conforme 

demonstrado no capítulo 2.4.2., das empresas entrevistadas, 72,5% disseram 

comercializar Belo Horizonte, mas destes apenas 13% o fazem regularmente. 

Para 23% dos entrevistados é forte a lembrança das cidades históricas, 

com destaque para a cidade de Ouro Preto, quando questionados sobre as 

principais imagens relacionadas à Belo Horizonte, seguido de palavras que remetem 

ao complexo turístico da Pampulha (15% dos respondentes).  Merece ainda 

destaque as várias referências a itens que remetem à alimentação (“Gastronomia” e 

“Bares/restaurantes/ diversão noturna”). 

 

Tabela 113 - Pesquisa Trade - Palavras relacionadas ao turismo de Belo Horizonte 
 

PALAVRAS RELACIONADAS AO TURISMO DE BELO HORIZONTE % 

Cidades Históricas/Outro Preto/História 23% 

Pampulha/Mineirão/Igrejinha/Lagoa 15% 

Outros com apenas uma frequência 13% 

Turismo de negócios/negócios 9% 

Pontos turísticos/Parque das Mangabeiras/Feira de Artesanato/Mercado 
Central 

9% 

Gastronomia 8% 

Bares/Restaurantes/Diversão noturna 7% 

Arquitetura/paisagismo 3% 

Compras/Shopping 3% 

Parques/Museus 3% 

Inhotim 2% 

Arte/Artesanato/Moda 2% 

Hospitalidade 2% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

As palavras que, segundo os entrevistados, melhor expressam Belo 

Horizonte são: Cultura/ História (15%) e Arquitetura / beleza da cidade/ natureza/ 
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montanhas/ clima/ diversidade. Também merece destaque Negócios/ Turismo de 

Negócios (10%) e a “Alimentação Mineira” que, na percepção do trade. 

As informações coletadas destacam o interesse dos entrevistados pela 

alimentação na capital mineira, com 8% tendo interesse pela 

Gastronomia/comida/culinária e 16% pelos Bares/ Restaurantes/ Vida noturna. As 

palavras que mais expressam Belo Horizonte (Cultura/História) também estão 

contidas em vários itens mencionados acima (Pontos 

Turísticos/museus/parques/igrejas; Proximidade com Cidades Históricas e História e 

cultura/pontos históricos). 

 

Tabela 114 - Pesquisa trade - Palavras que melhor expressam Belo Horizonte 
 

PALAVRAS QUE MELHOR EXPRESSAM BELO HORIZONTE % 

Cultura/História 15% 

Arquitetura/ beleza da cidade/ natureza/ montanhas/ clima/ diversidade 14% 

Negócios/ Turismo de negócios 10% 

Outros com apenas uma frequência 10% 

Pouco atrativo/ deficiente/ pouco investimento/ descaso/ desorganizado/ falta 
divulgação 

9% 

Gastronomia/ comida mineira/ culinária 8% 

Hospitalidade/ cordialidade/ receptividade 7% 

Acolhedora/ simplicidade/ agradável/ tranquilidade 7% 

Diversão noturna/ agito/ noite/ bares/ comida de boteco 7% 

Comercio/ compras/ artesanato/ moda 4% 

Lazer 3% 

Coisas de Minas: Pão de queijo/jeitinho mineiro/cachaça 3% 

Desconhecido/ pouco divulgado 3% 

Não sei/ Não conheço/ Não respondeu 2% 

Excelente/ bom 2% 

Hospedagem/ conforto 2% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 
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Os principais atrativos de Belo Horizonte na opinião do trade estão 

relacionados à vida na cidade e suas características. São destacados 

espontaneamente: os bares/restaurantes/ vida noturna (16%), pontos turísticos 

específicos (14%) e com destaque a Pampulha (8%), a gastronomia (8%), a história 

(8%), a arquitetura (3%), as compras (3%). Além disso, destacam-se elementos 

específicos: a hospitalidade da população (10%), a proximidade as cidades 

históricas (9%). 

 

Tabela 115 - Pesquisa Trade - Principais atrativos de Belo Horizonte 
 

PRINCIPAIS ATRATIVOS DE BELO HORIZONTE % 

Bares/Restaurantes/Vida noturna 16% 

Pontos turísticos/museus/parques/Igrejas 14% 

Hospitalidade e receptividade da população 10% 

Proximidade com Cidades Históricas 9% 

Gastronomia/comida/culinária 8% 

Pampulha 8% 

História e cultura/pontos históricos 8% 

Não sei/Não conheço 7% 

Clima/Ecologia/Paisagem 4% 

Bons hotéis/hotéis fazenda 4% 

Outros com apenas uma frequência 4% 

Arquitetura 3% 

Compras 3% 

Não respondeu 2% 

Empresas/negócios 2% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

Os principais pontos negativos de Belo Horizonte indicados pelos 

profissionais do setor turístico são o trânsito/transporte público/distância do 

aeroporto/sinalização (23%), a pouca variedade de pontos turísticos/falta 
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atratividade turística/estrutura ruim (13%), a má conservação/sujeira/lixo/cheiro da 

lagoa (6%), prestação de serviços ruins/guias mal preparados/atendimento 

ruim/obrigação de utilizar guias (6%), indicados na tabela abaixo. 

 

Tabela 116 - Pesquisa Trade - Aspectos negativos de Belo Horizonte 
 

ASPECTOS NEGATIVOS DE BELO HORIZONTE % 

Trânsito/Transporte público/Distância do aeroporto/sinalização 23% 

Não sei/Não conheço/Não respondeu 21% 

Pouca variedade de pontos turísticos/falta atratividade turística/estrutura ruim 13% 

Nada/Não tem 9% 

Má conservação/sujeira/lixo/cheiro da lagoa 6% 

Prestação de serviços ruim/guias mal preparados/atendimento ruim/Obrigação de 
utilizar os guias locais 

6% 

Segurança/violência 5% 

Poucos hotéis/caros/ruins 5% 

Outros com apenas uma frequência 4% 

Falta de divulgação 3% 

Estradas ruins 3% 

Rodoviária ruim/Perto do centro 2% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

As próximas três tabelas abaixo indicam que, para o trade, o quesito 

divulgação tem grande relevância entre as ações prioritárias para tornar a 

capital mineira mais atrativa turisticamente, para comercializá-la melhor, 

obtendo consequentes melhorias para a cidade. 

Além das ações de divulgação (29%), os entrevistados dizem que pode 

melhorar a competitividade de Belo Horizonte: oferecer mais atrativos e opções de 

lazer (22%) e ofertar hospedagem mais atrativa, melhorando a qualidade e 

reduzindo os preços (8%). 
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Tabela 117 - Pesquisa Trade – Sugestões para Belo Horizonte ser mais competitiva 
ao turismo 
 

SUGESTÕES PARA BELO HORIZONTE SER MAIS COMPETITIVA % 

Divulgação 29% 

Mais atrativos/atrações para os turistas/Parque temático/ter um grande 
marco/mais opções de lazer/Ter Identidade própria 

22% 

Não sabe/Não respondeu 18% 

Hospedagem mais atrativa/Aumentar a quantidade/redução do preço dos hotéis 8% 

Melhorar o trânsito/acesso ao aeroporto/sinalização 7% 

Organização/planejamento/parcerias com os players do turismo/vontade 
política/investimentos 

5% 

Outros com apenas uma frequência 5% 

Receptivo/atendimento; melhor capacitação 4% 

Preços mais baixos 2% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

Vale ressaltar que 53% dos profissionais não souberam dizer quais ações 

que seriam necessárias para aumentar a comercialização de Belo Horizonte. Dentre 

as principais ações citadas estão: a divulgação da cidade/roteiros/campanha 

promocional/material de divulgação/levar as operadoras e agências a conhecer a 

região (19%), além de melhorar a infraestrutura/limpeza/segurança/preço (7%), 

melhorar a rede hoteleira/melhores preços/promoções/convênios (6%) e mais 

atrativos turísticos (6%). 

 

 

 

 

 

 



 

 571 

 

Tabela 118 - Pesquisa Trade - Ações necessárias para aumentar a comercialização 
de Belo Horizonte 
 

AÇÕES NECESSÁRIAS PARA AUMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DE 
BELO HORIZONTE 

% 

Não sabe/não respondeu 53% 

Divulgação da cidade/roteiros/campanha promocional/material de 
divulgação/levar os operadores e agências a conhecer a região 

19% 

Melhorar infraestrutura/limpeza/segurança/preço 7% 

Melhorar rede hoteleira/melhores preços/promoções/convênios 6% 

Mais atrativos turísticos 6% 

Montar roteiros (Serra do Cipó, Inhotim, Parque dos Mangabeiras, Cidades 
Históricas, etc.) 

3% 

Melhorar receptivo/praticar preço justo 3% 

Promover grandes eventos/melhorar os centros para realizar eventos 3% 

 
Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

Assim como na pesquisa com o turista atual, na pesquisa trade também 

foi feito um teste de atributos de Belo Horizonte, por meio da atribuição de notas de 

1 a 5, com os mesmos itens conferidos na primeira pesquisa, com o consumidor 

atual. 

Para compor esta análise, primeiramente foram comparadas as opiniões 

do trade e do turista. Posteriormente foi sistematizada apenas a opinião do trade 

comparando a avaliação de Belo Horizonte em relação aos principais destinos com 

os quais os profissionais entrevistados compararam espontaneamente Belo 

Horizonte. Os gráficos abaixo comparam os dados obtidos nas pesquisas junto aos 

turistas e ao trade. O trade foi um pouco mais rigoroso que os turistas nas 

avaliações dos aspectos ligados à população/vida na cidade de Belo Horizonte.   

O item melhor avaliado foi a hospitalidade (4,3 pontos de média, para 

uma escala de 5 pontos), seguido do estilo de vida (3,8). Os demais elementos 

tiveram notas medianas, sendo a identidade própria com nota média 3,6, a 

modernidade (3,5) e sustentabilidade (3,3). 

 



 

572  

 

Gráfico 133 - Pesquisa Trade - Posicionamento de Belo Horizonte em relação aos 
aspectos ligados a população/vida na cidade – Comparativo trade e turistas62

. 

 

Fontes: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. Pesquisa de opinião do 
turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

Nos aspectos ligados a infraestrutura e atrativos a gastronomia é destacada 

com nota média 4,6, seguida pela arquitetura e patrimônio histórico com 4,1.  

As festas e eventos obtiveram nota 3,8 e a oferta cultural nota 3,7. A 

gastronomia foi o único item com nota superior a dos turistas. 

 

Gráfico 134 - Pesquisa Trade - Posicionamento de Belo Horizonte em relação aos 
aspectos ligados a infraestrutura e atrativos – Comparativo trade e turistas 

 

Fontes: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. Pesquisa de opinião do 
turista atual, 2012. Chias Marketing. 

                                            
62

 Para elaboração dos gráficos tipo Radar, foram utilizadas as notas medias de cada um dos 
elementos de atratividade avaliados, dada uma escala que variou de 1 a 5, onde 1 significa péssimo e 
5 ótimo. 
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Na análise dos aspectos funcionais a avaliação do trade é regular em 

todos os elementos. A pior nota foi para mobilidade urbana (2,9), seguida por 

segurança (3,0), preço (3,1), qualidade dos serviços e capacitação (3,4) e compras 

(3,6).  

Cabe ressaltar aqui que muitos entrevistados do trade não responderam a 

esta sequência por não conhecerem Belo Horizonte. 

 

Gráfico 135 - Pesquisa Trade - Posicionamento de Belo Horizonte em relação aos 
aspectos funcionais da cidade - Comparativo trade e turistas 

 

Fontes: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. Pesquisa de opinião do 
turista atual, 2012. Chias Marketing. 

 

Os principais destinos comparados a Belo Horizonte pelo trade na 

pesquisa foram São Paulo, Curitiba, Ouro Preto e Rio de Janeiro.  

O teste dos atributos em relação aos destinos comparados está detalhado 

nos Gráficos 136 a 141. Eles indicam, entre outros aspectos, que são poucos os 

itens em que Belo Horizonte se destaca desses “concorrentes”, sendo a 

hospitalidade e gastronomia, os pontos de destaque.  

Os piores resultados comparativos foram em relação à identidade própria, 

oferta cultural, sustentabilidade, segurança, preço, modernidade e festas e eventos 

(sendo que os três últimos elementos superam apenas Ouro Preto). 
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Gráfico 136 - Pesquisa Trade - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos ligados a população/vida a outras cidades – São Paulo e 
Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

Gráfico 137 - Pesquisa Trade - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos ligados a população/vida a outras cidades – Ouro Preto e Rio 
de Janeiro 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 
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Gráfico 138 - Pesquisa Trade - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos ligados a infraestrutura e atrativos de outras cidades – São 
Paulo e Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

Gráfico 139 - Pesquisa Trade - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos ligados a infraestrutura e atrativos de outras cidades – Ouro 
Preto e Rio de Janeiro 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 
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Gráfico 140 - Pesquisa Trade - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos funcionais de outras cidades – São Paulo e Curitiba 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 

 

 

Gráfico 141 - Pesquisa Trade - Posicionamento comparado de Belo Horizonte em 
relação aos aspectos ligados aos aspectos funcionais de outras cidades – Ouro 
Preto e Rio de Janeiro 
 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 
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No gráfico abaixo, podem ser observados os principais diferenciais de 

cada destino quando comparados a Belo Horizonte: 

 Ouro Preto – Oferta cultural (53%) e mais atrativos/opções de 

lazer/melhor estrutura (20%);  

 Curitiba – Mobilidade urbana (17%), acessibilidade (17%), praia (8%) e 

oferta cultural (8%); 

 Rio de Janeiro – Praia (70%) e acessibilidade (10%); 

 São Paulo - Mais atrativos/opções de lazer/melhor estrutura (35%), 

turismo empresarial (18%) acessibilidade (18%), oferta cultural (12%) 

e mobilidade urbana/transporte (6%). 

 

Gráfico 142 - Pesquisa Trade - Principais diferenciais das cidades comparadas em 
relação a Belo Horizonte 

 

Fonte: Pesquisa de opinião do trade do mercado, 2012. Chias Marketing. 
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4.3 Análise consolidada da opinião do mercado 

 

 

A maioria dos turistas que visitam Belo Horizonte atualmente chega à 

cidade, majoritariamente, para visitar amigos e parentes ou a negócios e eventos; 

isso torna a experiência destes visitantes bastante diferentes em diversos aspectos. 

A utilização de serviços é diferenciada, quando um terço deles utiliza os hotéis e o 

restante hospeda-se em casas de amigos e parentes. O aproveitamento da cidade 

pelos visitantes a negócios tem limitações, seja pelos compromissos de trabalho, 

seja pela falta de conhecimento das possibilidades que a cidade oferece ou ainda 

pelo perfil destes visitantes quanto à renda e necessidades pessoais de lazer nos 

períodos de trabalho. 

As avaliações sobre aspectos negativos da cidade estão ligadas aos 

problemas enfrentados em qualquer grande cidade brasileira, tais como o trânsito, o 

transporte público, a limpeza urbana, a poluição ou o trânsito e barulho. A segurança 

é sempre um ponto de grande importância para qualquer turista, seja qual for o 

principal motivo de sua viagem, e isso ocorre com brasileiros e estrangeiros em todo 

o mundo; todas as pesquisas realizadas em destinos turísticos e estudos de 

organismos internacionais apontam a segurança como grande fator de preocupação 

durante as viagens. 

Em geral os turistas que passaram por Belo Horizonte estiveram 

satisfeitos; 85% dos brasileiros afirmaram que a viagem correspondeu totalmente às 

suas expectativas e 90% deles pretendem retornar ao destino. A parcela de turistas 

internacionais satisfeitos é menor (61% afirmaram que a viagem correspondeu as 

suas expectativas), mas o percentual de turistas que tem intenção de retorno a Belo 

Horizonte é alta, pois 83% têm intenção de retornar. As grandes mudanças por que 

passa o turismo no Brasil e no mundo fazem com que brasileiros e estrangeiros 

sejam cada vez mais experientes e exigentes, mudando o nível de exigência que 

estes possuem à respeito dos lugares que visitam. Especialmente visitantes que 

viajam a negócios possuem alto nível de exigência, pois estão em ambiente de 

trabalho, com necessidades específicas relacionadas às telecomunicações, à 

mobilidade, aos serviços e à qualidade de todos os aspectos ligados às suas 

demandas específicas.  
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Vale a pena ressaltar que o índice de retorno à cidade é alto, justamente 

porque as motivações a negócios ou a visita a amigos e parentes fazem com que as 

pessoas repitam as viagens aos destinos por esta motivação. A intenção de retorno 

a BH é de 94% para turistas a negócios e de 86% para turistas a lazer. Os visitantes 

afirmam que desejam voltar à cidade para conhecê-la melhor, porque os centros 

históricos e o entorno da cidade são reconhecidos como um grande atrativo; e ainda 

porque irão visitar amigos e parentes (20,9%) ou trabalhar (19%). Cabe destacar 

que os visitantes reconhecem o potencial para explorar aspectos de lazer e cultura 

de BH e de seu entorno, já que mencionam que gostaram da cidade e desejariam 

retornar a lazer e passeio. Justamente por estes motivos, as pessoas afirmam que 

as principais justificativas para não retornar a Belo Horizonte são porque irão viajar 

para outros lugares em outras ocasiões (35,3%) ou porque não gostaram, acharam 

a experiência cansativa ou porque identificaram que a cidade possui poucas 

atrações (29,4%).  

O percentual de recomendação é alto em todos os diferentes públicos que 

visitaram a cidade, sendo nacionais com 94% de indicação, internacionais com 86%, 

turistas a negócios 87% e lazer 94%, o que reforça a satisfação dos visitantes. 

Os aspectos reconhecidos como os mais positivos ou negativos na 

avaliação dos turistas, assim como nos atributos da marca de BH estão sempre 

ligados a quatro aspectos que representam grandes temas: 

 Hospitalidade das pessoas; 

 Gastronomia e diversão noturna; 

 Cultura, arquitetura e patrimônio histórico; 

 Grande centro urbano. 

 

A hospitalidade está relacionada ao fato de que, seja para visitar amigos e 

parentes, ou seja, para trabalhar ou desfrutar dos serviços da cidade, as pessoas 

percebem um clima hospitaleiro e acolhedor de maneira geral. Quando a maioria 

das pessoas está hospedada na casa de amigos ou de parentes ou ainda quando é 

recebida por uma empresa para realizar negócios ou participa de um evento, as 

pessoas sentem-se recebidas, estão em ambiente aonde conhecem outras pessoas. 

Além disso, a repetição da viagem faz com que a familiaridade com o destino, com 

os lugares e com as pessoas facilite a permanência e a experiência em BH. 

 



 

580  

 

 A gastronomia e a diversão noturna estão relacionadas aos aspectos 

culturais da comida local, da tradição de bares e restaurantes e também aos hábitos 

que as pessoas que viajam a trabalho podem desenvolver nas horas de tempo livre 

durante sua permanência num destino. O dia está direcionado para o trabalho e os 

horários livres à noite para jantares de negócios, descontração e entretenimento. O 

mesmo ocorre com as pessoas que visitam amigos e parentes, desfrutam dos 

horários de lazer conjunto aproveitando a forma como os "moradores” usam seu 

tempo livre. 

A associação à cultura, em especial à arquitetura e ao patrimônio histórico 

está relacionada à vivência e à imagem da cidade. Também tem origem na imagem 

do Estado de Minas Gerais, das cidades históricas, Inhotim e as oportunidades que 

o entorno da capital oferecem aos visitantes. 

Finalmente, os aspectos ligados à imagem de muitas capitais brasileiras 

ou grandes metrópoles também fazem parte da percepção que os visitantes têm de 

BH, com as virtudes, os problemas e os desafios que inserem a vida urbana.  

Por isso, grande parte dos atributos negativos da cidade faz parte desta 

dimensão da imagem, conforme demonstrado em detalhes nas análises das 

pesquisas realizadas. 

As avaliações dos agentes de viagens e operadores de turismo quanto à 

opinião sobre o destino Belo Horizonte versa sobre as mesmas dimensões de temas 

abordados pelos turistas. Isso consolida a cidade na opinião dos visitantes e 

daqueles que a comercializam dentro dos aspectos ligados à hospitalidade das 

pessoas; à gastronomia e diversão noturna; da cultura, arquitetura e patrimônio 

histórico e dos temas relacionados ao fato de BH ser um grande centro urbano. 

Deste último aspecto surgem todas as opiniões negativas sobre a cidade, já 

mencionadas neste capítulo. 

Sobre o reconhecimento da marca de BH, é menor dentre os operadores 

de mercado do que dentre os turistas, pois estes últimos estiveram na cidade, onde 

a marca é bastante veiculada. Aqueles entrevistados do setor de turismo que 

reconhecem a marca indicam que a viram no material promocional ou em eventos 

comerciais, o que é positivo junto ao fato de visualizarem na marca os atributos da 

cidade de BH. 
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Como o olhar do trade está voltado também para o conhecimento da 

cidade enquanto produto turístico e como destino de negócios e eventos, estes 

aspectos fazem parte de uma análise diferente daquela do consumidor final.  

Neste sentido, nos chamam a atenção os seguintes indicadores e temas: 

 BH é vista como cidade para negócios e, secundariamente para 

eventos; 

 A maioria dos operadores não conhece o suficiente da cidade 

enquanto destino turístico, seus atrativos e outras opções de oferta 

para seus clientes; 

 Para os profissionais do setor ainda não estão claros diversos 

aspectos ligados à infraestrutura turística e aos atrativos do destino; 

 A oferta hoteleira seja em seus aspectos qualitativos de serviços seja 

no tema preço não está clara na mente dos operadores, que 

consideram o produto caro; 

 A comparação de BH com as cidades consideradas destinos 

competidores no Brasil traz uma necessidade grande de agregar valor 

à marca do destino, sobretudo em relação à sua identidade, oferta 

cultural, infraestrutura turística, modernidade e sustentabilidade; 

 Ainda em relação aos seus competidores BH precisa construir junto ao 

mercado uma melhor opinião sobre os aspectos relacionados aos 

temas intrínsecos a uma grande cidade: segurança e preço; 

 BH precisa se reposicionar como destino de eventos em relação a 

seus competidores junto ao mercado nacional. 
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5 A POLÍTICA TURÍSTICA 
 

 

Neste capítulo são abordadas e recopiladas as principais diretrizes 

políticas vigentes, tanto na perspectiva de planejamento turístico nacional como local 

(estadual e municipal), que deverão ser marcos referenciais nas etapas 

subsequentes para a elaboração das estratégias e programas de marketing para o 

turismo de Belo Horizonte.  

São observados principalmente: metas e objetivos estratégicos; diretrizes 

de segmentação; programas, projetos e ações de estruturação e melhoria de 

produtos (no âmbito do desenvolvimento turístico); programas, projetos e ações de 

marketing quando contempladas; iniciativas de apoio e fomento por meio de 

financiamentos. 

 

 

5.1 Políticas Nacionais de Turismo  

 

No âmbito das políticas nacionais, foram verificadas as seguintes 

referências: 

 O Plano Nacional de Turismo 2013-2016; 

 O Programa de Regionalização do Turismo; 

 Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR); 

 Plano Aquarela 2020 – Marketing Turístico Internacional do Brasil; 

 

 

5.1.1 O PLANO NACIONAL DE TURISMO 2013-2016 

 

O Plano Nacional de Turismo (PNT) 2013-2016 é o instrumento que 

sistematiza as diretrizes para a política nacional de turismo, coordenado pelo 

Ministério do Turismo. , cuja visão de futuro é “posicionar o Brasil como a 3ª 

maior economia turística do mundo até 2022”.  
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As diretrizes do PNT são: 

1. Geração de oportunidades de emprego e empreendedorismo: 

desenvolvimento setorial e legado dos megaeventos, o PNT 

estabelece ações para facilitar o acesso formal ao trabalho, a proteção 

à renda e o fomento ao empreendedorismo; 

2. Participação e diálogo com a sociedade: modelo de gestão 

descentralizada com transparência e controle social, divulgar as 

informações de forma clara e objetiva; 

3. Incentivo à inovação e ao conhecimento: uso de tecnologias e 

ferramentas inovadoras para a promoção dos destinos, na formatação 

de meios alternativos de interação e contato com os turistas ou em 

pesquisa, produção de conhecimento e compreensão dos 

comportamentos dos mercados; e 

4. Regionalização do turismo: retomada do Programa de Regionalização 

do Turismo, que é um instrumento de planejamento descentralizado e 

compartilhado, com apoio ao fortalecimento institucional, 

planejamento, qualificação e práticas de cooperação entre os 

diferentes atores, públicos e privados, na busca da competitividade 

dos produtos turísticos. 

 

Seus objetivos estratégicos são:  

1. Preparar o turismo brasileiro para os megaeventos: qualificação dos 

serviços e produtos que serão ofertados aos turistas internacionais e 

nacionais; fomentar a ampliação e a modernização dos serviços 

turísticos nas cidades-sede, melhorar a infraestrutura, incrementar a 

sinalização, qualificar os serviços e promover os destinos turísticos 

brasileiros; 

2. Incrementar a geração de divisas e a chegada de turistas estrangeiros; 

3. Incentivar o brasileiro a viajar pelo Brasil; e 

4. Melhorar a qualidade e aumentar a competitividade do turismo 

brasileiro. 

 

 



 

584  

 

O PNT estabelece 5 metas para o turismo brasileiro no horizonte temporal 

de 2016. São elas: 

1. Meta 1: Aumentar para 7,9 milhões a chegada de turistas estrangeiros 

ao país; 

2. Meta 2:Aumentar para US$ 10,8 bilhões a receita com o turismo 

internacional; 

3. Meta 3. Aumentar para 250 milhões o número de viagens domésticas 

realizadas até 2016; 

4. Meta 4: Elevar para 70 pontos o índice médio de competitividade 

turística nacional até 2016. 3,93% ao ano ; 

5. Meta 5: Aumentar para 3,6 milhões as ocupações formais no setor de 

turismo até 2016. 

 

Com base nas diretrizes estratégicas, o PNT 2013-2016 define um 

conjunto de ações a serem implementadas para garantir a consolidação da visão de 

futuro, dos objetivos e metas estabelecidas, que contempla está organizado 

conforme apresentado na tabela abaixo. 

 

Tabela 119 - Ações e objetivos específicos do PNT 2013-2016 
 

AÇÕES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer o turista, o mercado e o 
território 

Desenvolver estudos e pesquisas sobre a atividade 
turística 

Implantar plataforma interinstitucional de dados 

Implementar sistema de inteligência 

Estruturar os destinos turísticos 

Apoiar o desenvolvimento das regiões turísticas 

Apoiar a elaboração e a implementação dos planos 
de desenvolvimento turístico 

Melhorar a infraestrutura turística 

Mensurar a competitividade nos destinos turísticos 

Estruturar os segmentos turísticos priorizados 

Melhorar a sinalização, a acessibilidade e os 
Centros de Atendimento aos Turistas nas cidades-
sede da Copa do Mundo 
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AÇÕES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fomentar, regular e qualificar os 
serviços turísticos 

Cadastrar os prestadores de serviços turísticos 

Fiscalizar os serviços turísticos 

Classificar e certificar os serviços e equipamentos 
turísticos 

Capacitar e qualificar profissionais e gestores do 
setor de turismo 

Incrementar as linhas de financiamento à Iniciativa 
Privada 

Implementar o apoio ao fomento público à pesquisa, 
inovação e conhecimento 

Atração de investimentos e questões tributárias 

Qualificação profissional para melhoria da qualidade 
dos serviços com definição de metodologia de 
cursos de qualificação profissional 

Promover os produtos turísticos 

Realizar campanhas de promoção do turismo interno 

Apoiar eventos de comercialização 

Realizar ações de apoio à comercialização do 
produto turístico brasileiro no mercado interno 

Realizar mostra nacional dos produtos e roteiros 
turísticos 

Fortalecer a estratégia de promoção internacional do 
turismo brasileiro 

Apoiar a realização de eventos de fortalecimento ao 
desenvolvimento turístico 

Articular com as demais esferas de governo a 
necessidade de uma reavaliação dos encargos 
tributários 

Estimular o desenvolvimento 
sustentável da atividade turística 

Combater a exploração de crianças e adolescentes 
na cadeia produtiva do turismo 

Integrar a produção associada na cadeia produtiva 
do turismo 

Fomentar o turismo de base comunitária 

Fortalecer a gestão 
descentralizada, as parcerias e a 
participação social 

Fortalecer a gestão do turismo no Brasil 

Definir modelos referenciais de infraestruturas de 
gestão para as Organizações Públicas de Turismo 
(OPT) 

Ampliar a cooperação internacional em turismo 

Promover a melhoria de ambiente jurídico favorável 

 
Fonte: PNT 2013-2016, Ministério do Turismo. 
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Quanto aos produtos e segmentos turísticos priorizados, o PNT 2013-

2016 apresenta, em suas disposições finais, a adoção da abordagem temática, que 

indica os principais eixos de especialização para a oferta turística em território 

nacional, que são identificados como macroambientes de negócios, a saber: 

parques nacionais, turismo de litoral, turismo cultural, turismo de saúde, 

turismo esportivo, parques temáticos, entre outros. Mesmo não sendo citado de 

forma explícita, identifica-se em diferentes tópicos uma ênfase tácita do turismo de 

eventos, seja pela relevância que o documento estabelece na posição que o País 

ocupa no ranking da International Congress and Convention Association (ICCA), 

mas também pelos esforços empreendidos pelo Ministério do Turismo para qualificar 

o Brasil para os megaeventos esportivos.   Na perspectiva do PNT 2013-2016, os 

macroambientes dos segmentos favorece a integração da cadeia produtiva, porque 

permite a sinergia e a potencialização de objetivos comuns.  

E verifica-se ainda dentre as diretrizes e ações especificas do PNT 2013-

2016 em que o tema segmentação da oferta está presente: “Estruturar os 

segmentos priorizados” e “Estimular o desenvolvimento sustentável da atividade 

turística”. Na primeira, o PNT detalha que o papel da gestão pública é atuar na 

formulação, coordenação, acompanhamento e articulação das políticas públicas 

para o ordenamento dos segmentos turísticos; bem como na promoção e apoio a 

estudos acerca da oferta e da demanda turística segmentada, especialmente os 

idosos, os jovens, as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e outros 

públicos segmentados como lésbicas, gays, bissexuais e transexuais (LGBT); 

portanto, apenas define os segmentos da demanda, mas não da oferta. 

A ação “Estimular o desenvolvimento sustentável da atividade turística”, 

cuja finalidade é a diversificação e qualificação da oferta turística, prevê em seus 

objetivos específicos:  

 Apoiar a realização de eventos de fortalecimento ao desenvolvimento 

turístico, que dentre os critérios definidos prevê: valorizar, conservar e 

promover o patrimônio cultural, natural e social com base no princípio 

da sustentabilidade; estimular processos que resultem na criação e na 

qualificação de produtos turísticos que caracterizem a regionalidade, 

genuinidade e identidade cultural do povo brasileiro; estimular a 

inovação na concepção de novos produtos turísticos bem como no 
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processo de promoção e comercialização (estratégias de websites, 

redes e mídias sociais, eMobile, aplicativos, entre outros); 

 Integrar a produção associada na cadeia produtiva do turismo por 

meio de ações de promoção e comercialização, com o apoio a 

projetos para o desenvolvimento de atividades turísticas, criação de 

metodologias inovadoras e de incentivo à formação de redes que 

garantam a sustentabilidade das iniciativas locais; 

 Fomentar o turismo de base comunitária para o desenvolvimento local 

e sustentável do turismo, por meio da organização e qualificação da 

produção, melhoria da qualidade dos serviços, incentivo ao 

associativismo, cooperativismo, empreendedorismo, formação de 

redes, estabelecimento de padrões e normas de atendimento 

diferenciado e estratégias inovadoras, para inserção desses produtos 

na cadeia produtiva do turismo, particularmente com relação a 

produtos e serviços turísticos de base comunitária com 

representatividade da cultura local, valorização do modo de vida ou 

defesa do meio ambiente. 

 

Em síntese, o PNT 2013-2016 não apresenta diretrizes objetivas e 

concretas para a estruturação dos segmentos e produtos turísticos com base 

nas características da oferta, mas oferece algumas indicações para o 

aproveitamento ou potencialização do patrimônio natural e cultural dos 

destinos brasileiros com vistas à inclusão social e o desenvolvimento local.  

O mesmo ocorre quando se trata da promoção e apoio à comercialização 

do turismo, que também não apresenta novidades. No âmbito do fomento do turismo 

interno, as atuações diretas incluem a realização de campanhas publicitárias e 

promocionais em períodos de alta e baixa estação; ações de apoio à 

comercialização voltada à grupos de consumidores como jovens e idosos para 

diminuição da sazonalidade; realização de mostra dos produtos e roteiros brasileiros 

para integração e relacionamento da cadeia.  

As atuações indiretas consideram o apoio à realização e comercialização 

de eventos geradores de fluxos turísticos.  Para fomentar o turismo internacional, 

prevê-se o fortalecimento da promoção internacional por meio da formulação, 

implementação e execução de ações de promoção comercial em mercados 
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prioritários, apoiadas por ferramentas on line e off line. Como suporte a esta atuação 

define-se ainda o estudo do comportamento do consumidor atual e potencial bem 

como a análise dos competidores do Brasil. 

A implantação do PNT se dará por meio da elaboração de uma “Agenda 

Estratégica do Turismo Brasileiro 2013/2022”, que deverá orientar, em termos 

concretos e objetivos, as escolhas estratégicas a serem feitas, bem como a 

formulação de planos de ação para o setor, a partir dessas escolhas. A cada edição 

do Plano Nacional do Turismo, a agenda será revisada observando-se um horizonte 

de planejamento de 10 anos, a partir da data de elaboração de cada PNT. A agenda 

de 2014 não havia sido disponibilizada pelo Mtur. 

 

 

5.1.2 PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO 

 

 

Lançado em 2004 o Programa de Regionalização aportado pelo Ministério 

do Turismo organiza o país em regiões turísticas para fins de gestão e de 

estruturação destes territórios enquanto destinos, favorecendo a interiorização do 

desenvolvimento turístico e consolidando destinos e regiões estratégicos para o 

país.  

É pressuposto da política adotada que a estruturação da oferta turística 

pode ser potencializada, se considerada em sua dimensão regional, em que 

diversos municípios se integram e se complementam na prestação de serviços aos 

turistas, agregando valor aos territórios. Os municípios são incentivados a um 

trabalho conjunto de estruturação e promoção, em que cada peculiaridade local 

pode ser contemplada, valorizada e integrada num mercado mais abrangente. O 

objetivo do programa é, portanto, apoiar a gestão, a estruturação e a promoção do 

turismo no País, de forma regionalizada e descentralizada.  

Com a premissa de estruturar e diversificar a oferta turística brasileira, 

inicialmente o programa era baseado na estruturação de roteiros turísticos nas 27 

UFs. Evoluiu em metodologia e ferramentas que orientaram a constituição e gestão 

de Regiões Turísticas institucionalizadas (diretrizes dos 9 módulos operacionais).  
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Posteriormente a aplicação desta política passou a estar baseada no 

apoio à estruturação de 65 destinos para serem indutores do desenvolvimento 

turístico de suas regiões. 

A partir de 2011 o Programa passou pela revisão de processos e 

resultados e após discussões no âmbito do Sistema Nacional de Turismo, das 

equipes técnicas do Ministério do Turismo, das avaliações oriundas das instâncias 

de governança, da Rede Nacional de Regionalização e, por fim, de consulta pública 

(realizada em 2013), o Ministério do Turismo lançou a nova cartilha de diretrizes 

para o Programa.  

Conceitualmente o Programa de Regionalização do Turismo não sofreu 

alterações. Os ajustes se propuseram a qualificar a concepção estratégica, as 

ferramentas de gestão e a incorporar mecanismos de fomento. 

As premissas do Programa são: 

 Abordagem territorial; 

 Integração e participação social; 

 Inclusão; 

 Descentralização; 

 Sustentabilidade; 

 Inovação63; e 

 Competitividade64. 

 

O novo modelo busca promover maior convergência e a articulação das 

ações do Ministério do Turismo e do conjunto das políticas públicas setoriais, nas 

regiões com foco na estruturação dos destinos turísticos. O modelo de gestão é 

entendido de forma compartilhada, estruturando-se da seguinte forma: 

 

 
                                            
63

 Definida como a capacidade da cadeia produtiva do turismo, de compreender que a estruturação 
dos destinos turísticos depende de uma nova visão integradora do desenvolvimento produtivo e da 
competitividade, o que: exige a formalização dos serviços e qualificação de pessoas; provoca a 
ampliação dos micro e pequenos empreendimentos, organizações associativas e cooperativas; 
requer a articulação em redes; demanda investimentos em tecnologias; busca a oferta de produtos e 
serviços segmentados que agreguem valores do patrimônio sociocultural e ambiental e que gerem, 
como resultado, a ampliação da capacidade de produção, de postos de ocupação, de difusão e de 
distribuição de produtos e serviços, além da circulação da renda no território. 
64 Entendida como a capacidade crescente de gerar negócios nas atividades econômicas 

relacionadas ao setor de turismo, de forma sustentável, proporcionando ao turista uma experiência 
positiva. 
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Figura 23 - Gestão Compartilhada do Programa de Regionalização do Turismo 

 

Fonte: Programa de Regionalização – Diretrizes. Ministério do Turismo, 2013. 

 

O Programa é operacionalizado por meio de eixos, com diferentes áreas 

de resultados a serem alcançados, conforme compilado no quadro abaixo. 
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Tabela 120 - Eixos operacionais do Programa de Regionalização do Turismo 
 

EIXOS ÁREAS E RESULTADOS ESPERADOS 

Gestão 
descentralizada do 
turismo 

Elaborar estudos estratégicos para o fortalecimento da política de 
turismo; 
Apoiar a organização dos municípios em regiões turísticas; 
Apoiar a sensibilização e mobilização das comunidades e agentes 
turísticos; 
Fortalecer as instâncias de governança de suporte à gestão 
descentralizada do turismo estadual, municipal, regional e 
macrorregional; 
Articular e fortalecer os arranjos institucionais e setoriais; 
Apoiar ações de fortalecimento dos entes que integram o Sistema 
Nacional de Turismo por meio da realização de seminários e 
oficinas de trabalho; 
Apoiar a produção de material técnico, didático, institucional e a 
realização de estudos para subsidiar a implementação de ações 
de fortalecimento do turismo; 
Observar as boas práticas, experiências e disseminação de 
conhecimento. 

Planejamento e 
posicionamento de 
mercado 

Apoiar a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação 
de planos estratégicos de desenvolvimento do turismo; 
Realizar estudos para a identificação e fortalecimento de produtos 
ou roteiros turísticos a serem desenvolvidos; 
Formatar, posicionar ou reposicionar produtos turísticos; 
Realizar estudos e pesquisas acerca da oferta e demanda 
turística segmentada. 

Qualificação 
profissional, dos 
serviços e da produção 
associada 

Mobilizar os prestadores de serviços turísticos para a 
formalização e cadastro no Sistema de Cadastro dos Prestadores 
de Serviço Turístico; 
Informar o consumidor sobre a importância de se adquirir 
produtos de prestadores regularmente cadastrados no 
CADASTUR; 
Fomentar a classificação dos empreendimentos e equipamentos 
turísticos e adoção dos referenciais de qualidade definidos pelo 
Ministério do Turismo; 
Fiscalizar prestadores de serviços turísticos nos Estados e 
municípios; 
Identificar demanda de qualificação profissional e empresarial; 
Estabelecer padrões e normas de atendimento; 
Qualificar profissionais e empresas; 
Desenvolver sistema de monitoramento e avaliação da 
qualificação realizada; 
Promover certificação profissional; 
Levantar demanda de ações para o fomento e integração da 
produção associada ao turismo; 
Organizar e qualificar a produção associada ao turismo; 
Definir estratégias para inserção dos produtos e serviços 
turísticos de base local. 
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EIXOS ÁREAS E RESULTADOS ESPERADOS 

Empreendedorismo, 
captação e promoção 
de investimento 

Realizar estudos e pesquisas das oportunidades de investimentos 
no âmbito do ativo turístico brasileiro; 
Divulgar informações acerca das oportunidades de investimento e 
financiamento da atividade turística; 
Estabelecer parcerias público–privadas; 
Divulgar linhas de crédito e modalidades de financiamento; 
Promover incentivos fiscais e tributários; 
Incentivar o associativismo, cooperativismo e empreendedorismo. 

Infraestrutura turística 

Infraestrutura e equipamentos urbanos diretamente relacionados 
às atividades turísticas; 
Infraestrutura de acesso, tais como estradas turísticas, ferrovias, 
pontes, rodovias, túneis e viadutos, orlas fluviais, lacustres e 
marítimas; 
Terminais rodoviários, ferroviários, aeroviários, fluviais, lacustres 
e marítimos; 
Edificações de uso público destinadas a atividades indutoras de 
turismo como centros de cultura, museus, casas de memória, 
centros de convenções, centros de apoio ao turista, teatros, 
centros de comercialização de produtos artesanais e mirantes 
públicos; 
Restauração de edifícios, monumentos e conjuntos históricos; 
Elaboração de projetos de infraestrutura turística. 

Informação ao turista 

Guias e mapas turísticos; 
Banco de imagens e vídeos; 
Portais (site) de regiões e destinos turísticos; 
Redes sociais e novas mídias; 
Sinalização turística; 
Centro de atendimento ao turismo. 

Promoção e apoio à 
comercialização 

Campanhas promocionais e publicitárias, além da produção das 
respectivas peças; 
Produção de materiais promocionais, tais como banners, 
cartazes, catálogos, folhetos, guias, livros, manuais, revistas, 
sacolas, pôsteres, postais, conteúdos digitais, vídeos e filmes; 
Realização de famtour  e presstrip; 
Organização de rodadas de negócios; 
Participação em feiras e eventos. 

Monitoramento 

Medição dos resultados e impactos das atividades do turismo; 
Estudos e projeções das tendências da oferta e da demanda; 
Avaliação das tendências de novas tecnologias para o setor; 
Medição de satisfação dos turistas. 

 
Fonte: Programa de Regionalização – Diretrizes. Ministério do Turismo, 2013. 
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O Ministério do Turismo deverá implementar o Programa partir das 

seguintes frentes: 

 Mapeamento, diagnóstico e categorização dos municípios e 

regiões, tendo como instrumentos o Mapa de Regionalização do 

Turismo (ultima atualização de 2013) e o novo Sistema de 

Informações Gerenciais do programa de Regionalização, que 

permitirá categorizar os municípios e regiões em diferentes níveis, de 

acordo com o estágio de desenvolvimento. Os municípios serão 

verificados em relação ao nível de atratividade, gestão e de 

organização do setor. As regiões serão categorizadas ponderando-se 

o nível de desenvolvimento dos municípios que as compõem, somado 

ao fator de cooperação regional entre estes; 

 Formação de gestores, técnicos e prestadores de serviços turísticos. O 

processo de capacitação se fará pela ação articuladora da Rede 

Nacional de Regionalização, preferencialmente com as entidades do 

Sistema Nacional de Turismo e instituições de ensino superior e 

técnico. O conteúdo do material técnico-pedagógico orientar-se-á a 

partir dos Eixos de Atuação do Programa de Regionalização; 

 Fomento ao desenvolvimento dos municípios e regiões turísticas por 

meio de chamadas públicas de projeto, orientadas nos Eixos de 

Atuação do Programa de Regionalização do Turismo e em critérios 

específicos de cada área, que deverão considerar a categorização 

definida no Sistema de Informações Gerenciais do Programa de 

Regionalização do Turismo; 

 Comunicação para informar e motivar os vários segmentos da 

sociedade para a importância do Programa “como instrumento político, 

essencial à consolidação dos destinos, e como promotor de 

desenvolvimento econômico e social nas regiões turísticas”; 

 Monitoramento do Programa considerará o acompanhamento, 

documentação, análise e avaliação de resultados, apoiados nos Eixos 

de Atuação do programa e que deverão alimentar o Sistema de 

Informações Gerenciais. 
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5.1.3 PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

(PRODETUR)  

 

 

O PRODETUR tem como proposta a organização das intervenções 

públicas para o desenvolvimento do turismo, por meio de prévios processos de 

planejamento das áreas turísticas priorizadas e da viabilização de linhas de crédito 

para a execução das ações planejadas, em parceria com organismos multilaterais, 

principalmente o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Corporação 

Andina de Fomento (CAF) que atuam como financiadores internacionais, dentre 

outras.  

Podem participar do Programa Estados e Distrito Federal, suas capitais e 

municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Os investimentos são 

operacionalizados pelo Ministério do Turismo, que orienta tecnicamente as 

propostas estaduais e municipais. Para cada área priorizada é elaborado um 

Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), sendo 

que as ações a serem financiadas são as que estão definidas neste 

planejamento. 

Os PDITS são realizados sob uma metodologia padrão que prevê 

atuações em 5 componentes:  

 Produtos; 

 Infraestrutura e Serviços Básicos; 

 Comercialização; 

 Fortalecimento Institucional; 

 Gestão Socioambiental. 

 

A Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão disponibiliza um “Manual de Financiamentos Externos” para 

orientar os gestores públicos locais. 

Em setembro de 2012 foi lançado o PDITS de Belo Horizonte que define 

as políticas públicas de desenvolvimento turístico e permite o acesso do município 

aos recursos do PRODETUR Nacional, conforme será detalhado mais adiante, no 

capítulo 5.3.2.  
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5.1.4 PLANO AQUARELA 2020 – MARKETING TURÍSTICO INTERNACIONAL DO 

BRASIL 

 

 

O Plano Aquarela – Marketing Turístico Internacional do Brasil orienta a 

promoção e a comercialização do Brasil no mercado internacional, desde 2004, 

trabalho executado pela EMBRATUR. 

Em 2009, após 5 anos de sua implantação e a eleição do Brasil para 

sediar os dois grandes eventos esportivos Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos 

Olímpicos Rio 2016, este planejamento foi atualizado com a perspectiva temporal de 

posicionamento do Brasil até 2020, tendo como referência os principais resultados 

alcançados e novos objetivos estratégicos. 

Os principais objetivos e resultados alcançados foram: 

 O Brasil é o destino líder no turismo da América do Sul; 

 O Brasil faz parte do imaginário de latinidade, onde estão Argentina, 

México e Caribe; 

 O Brasil é um dos dez destinos mais importantes do mundo na 

realização de eventos internacionais, de perfis variados; 

 O Brasil está distanciando-se cada vez mais do imaginário exótico; 

 A Marca Brasil já tem um reconhecimento e valor de mercado  

 

Os novos objetivos estratégicos para o planejamento 2020 são 

 Aprimorar e ter resultados de longo prazo no trabalho de promoção 

turística internacional; 

 Envolver os setores público e privado numa estratégia unificada de 

promoção do país no exterior; 

 Promover o Brasil como um destino global de forma profissional, com 

base em estudos, pesquisas e metas de resultados além de 2014 e 

2016; 

 Aproveitar a realização dos grandes eventos esportivos para tornar o 

país mais conhecido pelo mundo, como destino turístico.  
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Sua implantação está sendo realizada sobre 5 eixos de atuação: 

 Aprender com as experiências anteriores e de outros destinos; 

 Inovar construindo uma experiência brasileira; 

 Planejar e monitorar ações, parcerias, resultados e novos desafios; 

 Atualizar a imagem que o mundo tem do Brasil otimizando 

informações, melhorando os canais de comunicação, utilizando a 

internet e seus infinitos recursos em sinergia com as campanhas 

publicitárias e ações de relações públicas; 

 Proporcionar uma experiência sensacional aos turistas. 

 

O Plano Aquarela foi estruturado em 3 fases, e utiliza  a mesma 

metodologia do Plano Horizonte. 

A partir de um trabalho de diagnóstico elaborado na primeira fase de 

planejamento e em decorrência das estratégias formuladas em uma fase posterior, 

foram definidos a visão 2020, os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, os 

mercados-alvos prioritários para promoção turística do Brasil, além de uma grade de 

produtos de qualidade internacional, o que compreende a oferta turística do Brasil 

neste âmbito.  

 

Tabela 121 - Estratégias do Plano Aquarela 2020 
 

EIXOS ESTRATÉGIAS 

Visão 2020 

O Brasil é um país ao qual sempre temos que regressar.  
Um país extenso e intenso, onde encontramos e sentimos.  
Um país excelente e competente.  
Um país com grande diversidade natural e cultural. 
Um país com identidade própria, onde o povo define e marca esta 
diferença. 
Um país moderno, modelo de sustentabilidade. 
O Brasil é um país sensacional! 

Posicionamento 
Global 

O país passa a se comparar e competir com outros destinos 
líderes no turismo mundial, buscando consolidar a sua liderança, 
nos principais países, nos grandes segmentos. 
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EIXOS ESTRATÉGIAS 

Objetivos 2020 

Mostrar o Brasil como um país continental, imenso, com uma 
grande diversidade de oferta turística em segmentos e produtos; 
Desenvolver uma arquitetura de marca baseada em 3 eixos: 
Destino Brasil; Segmentos do Brasil; Produtos do Brasil; 
Priorizar o fortalecimento do mercado latino-americano como 
emissor para o Brasil, mantendo a estratégia de diversificação de 
mercados europeus e norte americanos; 
Mudar o cenário competitivo do Brasil, implantando uma 
estratégia segundo a acessibilidade.  

Mercados e 
prioridades por país 

Mercados vizinhos, do continente americano, com uma cultura 
comum de latinidade; 
Mercados Intercontinentais da Europa Ocidental e Estados 
Unidos e Canadá; 
Mercados muito distantes, com conexões e com uma 
acessibilidade difícil e que podem formar roteiros sul-americanos. 
 
34 países, estabelecidos 4 níveis de prioridade (azul, verde, 
amarelo, branco), revistos anualmente. 

Metas 

Metas anuais e metas de longo prazo; 
 
Aumentar em 113% o turismo internacional de 2010 a 2020 
(atingir 11,1 milhões de turistas estrangeiros em 2020); 
Aumentar em 304%  a entrada de divisas com os gastos dos 
estrangeiros no Brasil de 2010 a 2020 (atingir U$ 17,6 bilhões em 
2020); 
Aumentar em 500 mil turistas no Brasil, no ano da Copa 2014; 
e em 380 mil no ano dos Jogos Olímpicos Rio 2016 sobre os 
anos anteriores;  
Manter um crescimento sustentado de, no mínimo, 1 ponto 
percentual acima do crescimento da América do Sul. 

Estrutura da Oferta 

5 grandes segmentos: 
Sol e Praia 
Ecoturismo e Aventura 
Cultura 
Esportes 
Negócios, eventos e incentivos 
Ranking de destinos e produtos (Estrela, A, B e Complementar) 

 
Fonte: Plano Aquarela 2020 – Marketing Turístico Internacional do Brasil, Mtur, 2009. 

 

A partir daí foram também estabelecidos os conteúdos e os programas e 

projetos que compreendem ao Plano Operacional de Produtos e ao Plano 

Operacional de Marketing respectivamente. Este último define as ferramentas e a 

agenda promocional do Brasil nos mercados internacionais definidos. 
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Dentre as principais ações previstas pelo Plano Aquarela estão:  

 Campanhas publicitárias; 

 Apoio e realização de eventos de comercialização (workshops, 

treinamentos); 

 Participação em feiras especializadas; 

 Apoio à captação de eventos internacionais; 

 Atenção ao mercado por meio dos EBTs – Escritórios Brasileiros de 

Turismo; 

 Relações públicas com a imprensa especializada; 

 Treinamentos para agentes de viagem; 

 Comunicação digital; 

 Apoio aos Estados por meio de verbas descentralizadas. 

 

 

5.2 A política de turismo de Minas Gerais 

 

 

A partir de 2014 a Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais foi 

fundida à Secretara de Esportes e a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, e 

passa por uma reestruturação. 

Historicamente a implantação das políticas de turismo do Estado tem se 

dado por meio da estruturação, desenvolvimento, promoção e apoio aos Circuitos 

Turísticos, sendo um dos estados pioneiros na regionalização. 

As políticas estaduais estavam definidas no Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado, que tem a perspectiva temporal de 2011 a 2030, sendo 

estabelecidas por redes de desenvolvimento. O turismo estava previsto na Rede de 

Identidade Mineira. 

 

 

 

 

 



 

 599 

 

5.2.1 PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 2011 – 2030 / 

REDE DE IDENTIDADE MINEIRA 

 

 

A Rede de Identidade Mineira abrange as áreas de turismo, cultura e 

esportes. Tinha entre suas metas os propósitos de diversidade, criatividade e 

singularidade nas três áreas. 

Os objetivos estratégicos da rede que podem se relacionar ao turismo 

são: 

 Fortalecer a identidade cultural mineira e seus valores;  

 Preservar e proteger o patrimônio cultural; 

 Aumentar a geração de negócios relacionados ao setor de cultura, 

esporte e turismo em Minas Gerais;  

 Tornar Belo Horizonte mais competitiva e atrativa aos grandes eventos 

nacionais e internacionais. 

 

As metas para o turismo são: 

 Ampliar o percentual de ocupados em atividades turísticas na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte em relação às outras regiões 

metropolitanas, registrado pela RAIS/MTE, atingindo: 9,1% em 2015; 

10,2% em 2022 e 11,4% em 2030; 

 Ampliar os desembarques rodoviários de passageiros provenientes das 

cidades mineiras nos destinos indutores. Foram identificados os 

seguintes índices de crescimento esperados: 9% de 2010 a 2015; 

13,5% de 2015 a 2022; 18%; de 2022 a 2030. 

 

Para que os objetivos estratégicos da Rede de Identidade Mineira sejam 

alcançados, dentre as estratégias prioritárias relacionadas estão: 

 Potencializar o legado da Copa do Mundo e a realização dos grandes 

eventos internacionais e nacionais para ampliar a visibilidade da 

identidade mineira. Trabalhar em rede para gerar empregos de 

qualidade; 

 Descentralizar, no território, as ações das políticas estaduais; 
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 Promover a excelência na prestação de serviços turísticos com ações 

integradas de melhoria da infraestrutura: construção e manutenção das 

estradas, melhoria na gestão de aeroportos, aumento do número de 

rodoviárias no interior do Estado, ampliação do número de hotéis, 

qualificação profissional e revitalização dos espaços públicos e 

turísticos.  

 

Em complemento às estratégias prioritárias foram definidas táticas 

especiais, dentre as quais:  

 Apoiar a divulgação e comercialização de novos destinos turísticos no 

estado; Implantar polos de turismo em unidades de conservação 

ambiental, sob a modalidade de parcerias com o setor privado; 

 Aperfeiçoar a gestão dos parques estaduais e nacionais; 

 Promover a proteção do patrimônio cultural de Minas Gerais;  

 Dotar Minas Gerais de uma moderna e inovadora rede de produção, 

exibição, circulação e formação cultural e artística nas cidades polo;  

 Estimular a iniciativa privada e grupos organizados da sociedade para 

atuação em parceria com o Estado em projetos de interesse público, 

nas áreas de cultura, turismo e esporte; 

 Transformar o ativo intangível da cultura mineira (a história, os saberes, 

os modos de fazer, as formas de expressão, as tradições e os 

costumes, dentre outros) em negócios geradores de trabalho.  

 Estimular o empreendedorismo e o intercâmbio cultural com foco na 

projeção nacional e internacional da cultura produzida em Minas 

Gerais;  

 Estimular a prática dos esportes de alto rendimento; 

 Fomentar festivais integrados de cultura, turismo e gastronomia no 

interior de Minas.  

 

No âmbito da rede, foram identificados os seguintes programas e ações 

de interesse para a cidade de Belo Horizonte: 
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Tabela 122 - Programas e projetos da Rede de Identidade Mineira 
 

PROGRAMA LINHAS DE AÇÕES DE INTERSSE TURÍSTICO 

Avança Minas 
Olímpica 

Projeto Minas 2016 que prevê a construção de um complexo 
esportivo de referência internacional e objetiva aumentar a 
representatividade do estado mineiro no cenário esportivo 
nacional e internacional. 

Circuitos Culturais de 
Minas Gerais 

Projeto Estação da Cultura Presidente Itamar Franco  
Projeto Circuito Cultural Praça da Liberdade  
Projeto Minas Patrimônio Vivo  

Destino Minas 
Estruturação dos atrativos e destinos turísticos; 
Festivais Culturais; 
Rota e Grutas de Lund. 

Estruturação, 
desenvolvimento e 
promoção do turismo 
mineiro 

Promoção do turismo mineiro e apoio à realização de eventos de 
comercialização em mercados estratégicos; 
Regionalização do turismo e fortalecimento das instâncias de 
governança; 
Pesquisas e estatísticas do turismo mineiro; 
Estruturação e promoção de destinos para eventos de visibilidade 
internacional; 
Estruturação do turismo religioso; 
Desenvolvimento do turismo por meio do PRODETUR Nacional – 
MG; 
Apoio ao turismo nos municípios. 

 
Fonte: www.turismo.mg.gov.br. 

 

 

5.3 A política municipal 

 

 

No âmbito das políticas locais, foram verificadas as seguintes referências: 

 Programa BH Metas e Resultados; 

 PDITS Belo Horizonte; 

 Programa de Turismo de Negócios e Eventos; 

 Roteiros e ofertas de Belo Horizonte (Belotur); 

 Programa de Trabalho da Belotur em 2014; 
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5.3.1 PROGRAMA BH METAS E RESULTADOS 

 

 

BH Metas e Resultados é um planejamento estratégico de Governo, 

orientado para resultado e que define as diretrizes para a atuação da gestão 

municipal. Criado pelo Decreto 13.568 em maio de 2009, o programa se estrutura 

em 12 áreas de resultados, com 40 projetos sustentadores, que são organizados em 

ações funcionais, temáticas e intersetoriais.  

As áreas de resultados ou áreas temáticas correspondem aos grandes 

eixos nos quais a gestão municipal deve concentrar os melhores esforços para 

alcançar as transformações sociais, econômicas, ambientais e instituições previstas 

nos objetivos do Plano de Governo. O Projeto Sustentador é a proposta que 

especifica ações dentro de uma área de resultados, que é o instrumento para 

mobilizar os recursos e competências humanas e técnicas para a potencialização 

dos resultados, a racionalização de tempo e a ampliação da qualidade de 

atendimento dos serviços públicos prestados.  

O Programa BH Metas e Resultados, em seus 40 Projetos Sustentadores, 

contempla aspectos que favorecem a qualificação de Belo Horizonte como destino 

turístico. São iniciativas que têm como foco principal uma cidade melhor para sua 

população e, desta forma, contribuem para criar condições mais adequadas também 

para o visitante; sendo que algumas áreas temáticas e projetos proporcionam 

benefícios diretos para o desenvolvimento da atividade, como é o caso das áreas de 

Mobilidade urbana, de Sustentabilidade, Cultura e Prosperidade, que concentra o 

Projeto Sustentador “Turismo em Belo Horizonte”.  

No que se refere diretamente ao produto turístico, o Programa BH Metas 

e Resultados também tem diretrizes que favorece o desenvolvimento ou qualificação 

da oferta turística em Belo Horizonte. Na tabela a seguir foram mapeados dentro de 

cada área temática, o projeto sustentador e ações com implicações nesse âmbito:  

A área temática da “Cidade Sustentável” apresenta um conjunto de 

projetos e ações voltados para a melhoria do ambiente urbano com ênfase nas 

áreas verdes e nos parques, dos quais alguns são importantes atrativos do destino; 

mas também contempla incentivos para a adoção de práticas sustentáveis em 

relação ao uso racional da água e fontes de energia limpa, que podem ser aplicadas 

aos serviços e equipamentos turísticos, dentre outros aspectos.  
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Tabela 123 - Programa BH Metas e Resultados – projetos e ações da área temática 
“Cidade Sustentável” que afetam diretamente a oferta turística 
 

ÁREA TEMÁTICA: CIDADE SUSTENTÁVEL 

PROJETO AÇÃO 

Conservação da 
Biodiversidade 
 

BH MAIS Verde 
Inventário das árvores de BH 
Criação de reservas ecológicas particulares 
Corredores Ecológicos  
Proteção Serra do Curral 
Revitalizar 25 parques municipais 

Valorização das Águas 
Urbanas 

Projeto Pampulha Viva 
Utilização das águas pluviais em estabelecimento públicos  

Planejamento e Estruturação 
Urbana  

Revitalização da Savassi 
Polo da Moda Barro Preto  

Regulação e Planejamento 
Urbano 

Desburocratizar e simplificar o licenciamento urbano 

Manutenção da Cidade  Movimento Respeito BH  

Mudanças Climáticas, 
Construções Sustentáveis e 
Mobilidade  

Selo BH Sustentável  
Criar o Programa de Conservação Energética 
Pedala BH: ciclovias e sistema de aluguel de bicicletas 

Educação Ambiental Elaborar Plano de Educação Ambiental  

 
Fonte: Programa BH Metas e Resultados. 

 
 

A área temática “Cultura” tem total sinergia com o setor de turismo, em 

especial no que tange aos produtos, seja pela concentração de equipamentos 

culturais e de eventos que são importantes atrativos turísticos do município, mas 

também pelas atividades produtivas da economia criativa que são determinantes 

para a identidade cultural de Belo Horizonte e, consequentemente, afetam o 

posicionamento como destino turístico. A afinidade entre cultura e turismo é tão 

intensa, que no BH Metas e Resultados constam vários projetos e ações 

compartilhadas.  
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Tabela 124 - Programa BH Metas e Resultados – projetos e ações da área temática 
“Cultura” que afetam diretamente a oferta turística 
 

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA 

PROJETO AÇÃO 

Ampliação dos Teatros e 
Centros Culturais 

Centro Multiuso do Parque Municipal 

Edital de Seleção de projeto para Concessão de Subvenção a Eventos de Potencial 
Turístico 

Eventos culturais apoiados ou 
realizados pela PMBH 

Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte 
Festival Internacional de Teatro (FIT) 
Festival Internacional de Arte Negra 
Festival Internacional de Quadrinhos 
Virada Cultural de Belo Horizonte  
Criar o “Festival Internacional de Literatura Cidade de 
Belo Horizonte” 

BH: Som e Movimento  

Apoiar e ampliar festivais em diversas modalidades  
Apoiar manifestações populares 
Promoção do carnaval de BH 
Implantar o MIS BH – Museu da Imagem e do Som 

BH: Harmoniza e Beleza 
Plástica  

Implantar o Polo Cultural da Pampulha 
Pampulha Patrimônio Mundial 
Implantar Circuitos Culturais para promover o turismo 
cultural 
Criar o Prêmio Bienal Escultura na Praça 
Criar o Museu da Moda e do Figurino 
Incentivar o artesanato na cidade e transformar BH em 
referência de qualidade 

BH: Letras e Memórias Vivas  

Criar o “Festival Internacional de Literatura Cidade de 
Belo Horizonte”  
Apoiar e divulgar a Campanha de Popularização do 
Teatro. 

Ações Culturais Transversais 
Implantar o roteiro “As três capitais de Minas” – 
Mariana, Ouro Preto e Belo Horizonte. 
Promover BH como capital da Cultura e da Juventude 

 
Fonte: Programa BH Metas e Resultados. 

 

A área temática “Prosperidade” tem como foco o desenvolvimento 

econômico e o fortalecimento do ambiente de negócios em Belo Horizonte. Os 

objetivos deste eixo no BH Metas e Resultados é criar as condições favoráveis à 

inovação e ao desenvolvimento de serviços de alto valor agregado, com ênfase nas 

atividades econômicas associadas à tecnologia, ao conhecimento, à cultura, ao 

turismo e ao meio ambiente.  
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O fato de ser uma cidade-sede da Copa de 2014 foi um estímulo 

importante ao desenvolvimento de Belo Horizonte, pois favoreceu a articulação de 

várias outras áreas e canalizou inúmeros investimentos para a cidade.  A Prefeitura 

teve papel determinante para potencializar e gerenciar os seus efeitos em prol do 

crescimento socioeconômico do município e, como parte desses esforços, a gestão 

municipal foi reestruturada para contemplar uma área estratégica de 

desenvolvimento, de modo a estabelecer políticas para favorecer a atração de mais 

investimentos. Nesse âmbito a Secretaria de Desenvolvimento foi criada, com várias 

secretarias adjuntas, conselhos e fundos específicos; algumas medidas implantadas 

nessa área se destacam, como as políticas de incentivos fiscais, a 

desburocratização para a instalação e o funcionamento de empreendimentos e a 

qualificação de mão de obra, dentre outros.  

Nesta Área Temática um dos Projetos Sustentadores é dedicado 

exclusivamente ao fomento do Turismo, que tem por objetivo ampliar a oferta de 

serviços e valorização do espaço urbano, que tem como diretrizes:  

 Fortalecimento do turismo de negócios e eventos; 

 Diversificação da oferta de turismo de lazer: áreas verdes, agenda 

cultural e roteiros históricos integrados com o entorno;  

 Melhoria das condições de mobilidade urbana para favorecer o acesso 

aos atrativos e a integração da região metropolitana.  

 

Tabela 125 - Programa BH Metas e Resultados – Detalhamento do projeto 
sustentador “Turismo em Belo Horizonte” na área temática “Prosperidade” 
 

ÁREA TEMÁTICA: PROSPERIDADE 

PROJETO AÇÃO 

Secretaria de 
Desenvolvimento  

Parcerias público-privadas 
Programa de microcrédito 
Programa BH Negócios (micro e pequenas empresas) 

Desburocratização e 
melhoria do ambiente de 
negócios  

Redução dos prazos para regularização de empresas 
Otimização e integração dos processos de licenciamento 
Desburocratização da legislação urbanística 
Sistema Integrado PBH e Estado de Consulta Prévia de atividades 
econômicas  
Novo Código de Edificações 

Qualificação, 
profissionalização e 
emprego 
 

SINE-BH 
Programa de Desenvolvimento de Estágio e Estudantes na 
Administração Direta e Indireta Improve Your English: ensino do 
inglês na rede municipal de educação 
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ÁREA TEMÁTICA: PROSPERIDADE 

PROJETO AÇÃO 

Turismo em Belo Horizonte 

Turismo de negócios e eventos 
Viabilizar a construção de novos Centros de Eventos para incentivar o 
turismo de negócios  
Construção do Centro de Convenções de Belo Horizonte (lei 
municipal 10.521/2012)  
Captar recursos para a implantação do Espaço Multiuso no Parque 
Municipal  
Implantar a Rede de Turismo de Negócios 
Redefinir modelo de atuação da Belotur em parceria com BHCVB 
Fomentar ações que estimulem Belo Horizonte como destino turístico 
competitivo de negócios: Moda, Comércio e Serviços. 
Promover “produtos turísticos” no entorno de Belo Horizonte em 
eventos de negócios, como Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Serra 
da Piedade, Serra da Canastra e Serra do Cipó 
Qualificação e promoção de eventos culturais: Arraial de Belô e 
Carnaval belo-horizontino 
Implantar o Calendário Integrado de Eventos de BH 
Turismo de Saúde – BH Health Tour, em parceria com a Associação 
de Hospitais de Minas (AHMG) 

Turismo em Belo Horizonte 

Turismo de lazer: cultura e natureza 
Expandir ações de turismo de lazer em Belo Horizonte. 
Implantar Circuitos Culturais para promover o turismo cultural e a 
divulgação do patrimônio neoclássico e modernista. 
Implantar o Polo Cultural da Pampulha 
“BH, cidade da arquitetura”: destacar e promover o patrimônio 
neoclássico e modernista  
Implantar o roteiro “As três capitais de Minas”, Mariana, Ouro Preto e 
BH, através da oferta integrada de atrativos, principalmente com a 
Estrada Real 
Construção do Mirante no Complexo Turística da Serra do Curral 

Turismo em Belo Horizonte 

Implantar o Programa BH do Futuro: organização e qualificação dos 
serviços de receptivo, ampliação da oferta de atrativos, inovações 
tecnológicas para os serviços turísticos, incentivos tributários e 
tarifários, ações de promoção e divulgação. 
Implantar o Observatório de Políticas de Turismo,  
Implantar a Central de Informação Turística Integrada  
Estimular o turista do interior do Estado a fazer turismo em Belo 
Horizonte. 
Reformar os Centros de Atendimento aos Turistas, preparando a 
capital mineira para receber a Copa das Confederações 2013 e a 
copa do Mundo 2014. 
Capacitação da Guarda Municipal para o atendimento de turistas  
Mobilidade, transporte e sinalização:  
Finalizar a nova Estação Rodoviária de Belo Horizonte 
Implantar terminal de ônibus urbano no centro da cidade  
Criar o Guia BH Ponto a Ponto para orientar o uso do transporte 
público nas visitas às atrações turísticas  
Implantar linhas com características executivas para atendimento dos 
roteiros turísticos e culturais das regionais Centro-Sul e Pampulha. 
Implantar Sinalização Turística em Belo Horizonte 

 
Fonte: Programa BH Metas e Resultados. 
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No que se refere ao desenvolvimento do turismo, o BH Metas e 

Resultados é coerente com o que está previsto no Plano Diretor Municipal de Belo 

Horizonte (PDMBH). O PDMBH foi instituído pela Lei 7165/96, posteriormente 

alterado pelas Leis 8137/2000 e 9959/2010, e é um instrumento que regula, que 

estabelece as diretrizes para o ordenamento urbano e a ocupação da cidade. A 

tabela abaixo, elaborada com dados disponibilizados pelo PDTIS em suas páginas 

de 494 a 497, sintetiza o direcionamento que o PDMBH estabelece para o turismo 

em Belo Horizonte.   

A ênfase que o Programa BH Metas e Resultados estabelece para o 

turismo, e que encontra suas principais diretrizes no PDMBH, indica que o setor é 

uma prioridade para a gestão municipal e que é considerado como uma alternativa 

para o desenvolvimento sustentável do cidade.  Em diferentes esferas de atuação do 

Programa, identifica-se o esforço para qualificar Belo Horizonte como destino 

turístico, com iniciativas que qualificam o município para seus moradores e que 

favorecem diretamente o turismo: melhoria da mobilidade e ordenamento urbano, 

favorecimento do ambiente de negócios, ampliação e diversificação da oferta cultural 

e de lazer.  

Quanto aos produtos turísticos propriamente ditos, o Projeto Sustentador 

“Turismo em Belo Horizonte” identifica-se como prioridades o turismo de lazer e o 

turismo de negócios e eventos. E no âmbito do turismo de lazer define ações para a 

estruturação e qualificação para os atrativos do patrimônio cultural e natural.  

 

 

5.3.2 PDITS DE BELO HORIZONTE 

 

 

O PDTIS é um instrumento técnico de gestão, coordenação e condução 

das decisões da política turística e de apoio ao setor privado, de modo a dirigir seus 

investimentos e melhorar a capacidade empresarial e o acesso ao mercado turístico, 

sendo um requisito para acessar os recursos do Programa de Desenvolvimento do 

Turismo (PRODETUR).  

Nesse sentido, o PDTIS de Belo Horizonte busca a integração e a 

sinergia com todas as iniciativas em curso no município destinadas à qualificação da 

cidade e ao seu desenvolvimento sustentável, procurando ordenar aquelas que 
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favorecem mais diretamente o turismo e define um conjunto de projetos específicos 

para estimular o setor, aumentar a capacidade competitiva do destino turístico e 

alcançar um padrão de qualidade internacional para equipamentos e serviços.   

Os objetivos do PDTIS é aumentar o volume de turista, o tempo médio de 

permanência do visitante, a rentabilidade do setor, para gerar mais receita e 

empregos. É um planejamento que estabelece o turismo cultural e o turismo de 

negócios e eventos como os segmentos prioritários para impulsionar o 

desenvolvimento turístico sustentável de Belo Horizonte. Define como foco de 

atuação a estruturação e qualificação do produto e a promoção turística. Define 

como diretriz para suas ações a criação e melhoria dos atrativos, de espaços para 

eventos e dos serviços e equipamentos que dão suporte ao setor, inclusive a 

capacitação de mão de obra.   

A proposição de diretrizes para o desenvolvimento sustentável do setor 

estabelecida no PDTIS se fundamenta em um profundo diagnóstico da oferta 

turística, das variáveis da demanda atual e potencial, da imagem e posicionamento 

de Belo Horizonte nos mercados.  

No que se refere à oferta turística, o PDTIS avalia os atrativos turísticos e 

os serviços e equipamentos turísticos, conforme estabelece a metodologia do 

Inventário da Oferta Turística proposta pelo Ministério do Turismo (INVTUR).  No 

âmbito dos serviços e equipamentos são consideradas 6 tipologias: meios de 

hospedagem, serviços de gastronomia, agenciamento, transporte, equipamentos e 

serviços para eventos e entretenimento e lazer. E os atrativos são agrupados em 4 

tipologias: atrativos culturais, atrativos naturais, realizações técnico-científicas e 

eventos permanentes. 

Os dados e análises estabelecidas no diagnóstico da oferta turística de 

Belo Horizonte do PDTIS foram uma das principais fontes de referência utilizadas no 

Relatório do Produto 1, para identificar os atrativos e determinar a hierarquia entre 

eles, com base na avaliação da atratividade. E de todos os documentos indicados 

para a revisão ou atualização do Plano Horizonte é o que apresenta mais elementos 

nesse sentido, porque também é um instrumento de planejamento para o setor na 

perspectiva do desenvolvimento, enquanto o primeiro tem o foco no marketing do 

destino.  

No entanto, cabe ressaltar que o PDTIS se restringe exclusivamente à 

oferta turística existente no município de Belo Horizonte, enquanto o Plano Horizonte 
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e o atual planejamento de marketing turístico, em fase de elaboração, consideram 

também os atrativos da região do entorno; essa perspectiva de integração regional 

segue a orientação estabelecida no Termo de referência para o referido Plano, 

cumprindo assim as diretrizes do PDMBH e do BH Metas e Resultados. Outra 

diferença de abordagem entre o PDTIS e os planejamentos de marketing é que 

esses ainda incluem como atrativos um conjunto de atividades relacionadas à 

identidade cultural urbana da capital mineira, que comumente não são consideradas 

como produtos turísticos, mas que têm elevada capacidade de atração de visitantes 

e oferecem serviços que podem ser consumidos durante a permanência do turista 

na cidade.  

O processo de valoração e hierarquização da oferta turística do PDTIS e 

do plano de marketing, ainda que utilizem metodologias com elementos 

semelhantes, mas chegam a resultados distintos em termos da classificação dos 

atrativos, conforme demonstrando no Relatório do Produto 1.  

No entanto, os dois estudos coincidem ao determinar a preponderância 

dos atrativos turísticos culturais permanentes e eventuais sobre as demais 

tipologias, no que se refere à quantidade e também à posição de destaque na 

hierarquização. O PDTIS na página 507 do Relatório Final afirma que a oferta de 

produtos mais consolidados e de maior potencial turístico em Belo Horizonte é do 

segmento de turismo histórico-cultural, que inclui os temas da arquitetura, museus, a 

produção artístico-cultural e a gastronomia; e aponta como sendo uma forte vocação 

do destino, o segmento de eventos e negócios, sobretudo aqueles relacionados às 

atividades desportivas e culturais; mais adiante, sintetiza a vocação turística da 

cidade. 

A delimitação das áreas ou corredores turísticos do destino, em função da 

concentração de atrativos, é outro aspecto estratégico para o desenvolvimento e 

também para o marketing. Para o desenvolvimento, porque define as regiões 

prioritárias para os investimentos, para o marketing por orientar o trabalho da 

promoção. O PDTIS identifica como Áreas de Influência Direta (AID) do turismo de 

Belo Horizonte a região central, dentro do anel da Avenida do Contorno, a 

Pampulha, as Mangabeiras, Santa Teresa e a Gameleira, onde estão localizados o 

Expominas e o Parque de Exposições da Gamaleira. Essas AID propostas no PDTIS 

foram em sua maioria derivadas do zoneamento proposto nos roteiros turísticos do 

Plano Horizonte.  
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O PDTIS faz uma avaliação ambiental das AID, onde procura mapear as 

condições existentes para o desenvolvimento do turismo.  É uma análise que 

considera “(...) os níveis de poluição do ar e da água, o tempo gasto no 

congestionamento, a limpeza das vias e equipamentos públicos, a manutenção dos 

edifícios e da paisagem, a existência de parques e áreas de lazer, a existência de 

transporte público de qualidade e que garanta o acesso seguro aos atrativos, a 

existência de banheiros públicos e iluminação noturna, a segurança e controle de 

doenças epidêmicas. Todos esses fatores, além da qualidade do atrativo em si, são 

essenciais para atrair ou repelir o turista e, por isso, devem ser considerados no 

planejamento turístico da região”.  (PDTIS, p. 459) 

 

Complexo da Pampulha: roteiro “Marcos da Modernidade” 

A avaliação aponta como principal problema a poluição da lagoa, procura 

identificar suas causas e mostra suas implicações sobre os atrativos da região, já 

que a maioria está localizada na orla. As ações de recuperação e despoluição da 

represa foram iniciadas em 2000 e, conforme as previsões da PBH, até o final de 

2012 96% do esgoto das residências no município que deságuam na Pampulha 

seriam tratados; mas talvez isso não seja suficiente, considerando que existem 

afluentes que passam por outros municípios e onde as administrações não 

compartilham dessas preocupações e iniciativas. Porém, a lagoa não é a única 

questão da região, ainda sofre com grandes discrepâncias culturais, urbanísticas e 

sociais.   

 

Região do Centro e da Savassi: roteiros “Passado e Presente”, “Sínteses 

de Minas”, “Ofícios de Minas” e “Vida ao Ar Livre” 

A região do Centro e da Savassi, localizada no perímetro da Avenida do 

Contorno, foi planejada como área de ocupação inicial de Belo Horizonte, um 

cenário privilegiado das transformações urbanas e arquitetônicas da cidade e 

também a que mais sofre com as pressões do crescimento e do trânsito.  

O roteiro Passado Presente foi o que apresentou mais mudanças 

positivas desde a elaboração do Plano Horizonte em 2006, o antigo centro 

administração do Governo de Minas deu lugar a um complexo de museus e centros 

culturais, além de uma intensa programação cultural com apresentações artísticas e 

musicais.   
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O roteiro Sínteses de Minas tem como foco principal o Mercado Central e 

sua área de entorno direta, incluindo o Polo de Moda do Barro Preto. Do ponto de 

vista histórico e arquitetônico é uma região de grande interesse, que tem no 

Mercado Central seu principal atrativo, mas também é uma área degradada, que 

suporta um trânsito intenso, poluição visual e sonora.  No programa de qualificação 

de produtos, nas recomendações de melhoria para este roteiro estão previstas 

intervenções para o espaço interno do Mercado, com ênfase na limpeza, higiene, 

ordenamento das atividades, sinalização interna e interpretativa, proposta para o 

estabelecimento de horários diferenciados para os botecos; e sugere ainda a 

revitalização urbana de todo o entorno.  

O roteiro Ofícios de Minas abrange o eixo da Avenida Afonso Pena e 

Praça da Estação, que se integra pelo conjunto do Palácio das Artes e Parque 

Municipal, uma região onde as transformações urbanas e arquitetônicas de Belo 

Horizonte podem ser percebidas em sua plenitude e, por isso mesmo, concentra 

vários atrativos do patrimônio cultural e de grande valor simbólico da cidade.   O 

trânsito pesado, o uso exclusivamente comercial e em especial do comércio popular 

comprometem a qualidade urbana e ambiental dessa região; mesmo a Praça da 

Estação que foi revitalizada à época da inauguração do Museu de Artes e Ofícios 

apresenta sinais evidentes de degradação, situação que se agrava com as obras em 

seu entorno.   

O roteiro Vida ao Ar Livre tem a Savassi como centro de referência, 

exatamente pela combinação do uso comercial e residencial, com destaque para a 

oferta de bares, restaurantes e exclusivas lojas de rua dos mais renomados nomes 

da moda mineira, sendo um dos espaços privilegiados para vivenciar o estilo de vida 

belo-horizontino contemporâneo.  A proposta previa a integração dessa região com 

a área de Santa Teresa e Santa Efigênia, que são os mais importantes redutos 

culturais da cidade, especialmente na área musical; talvez esses dois bairros sejam 

os que melhor mantêm o ar interiorano da Belo Horizonte de seus primórdios, o que 

permite um interessante contraste com a Savassi. No entanto, este circuito não 

chegou a ser detalhado pela Belotur e como tal não foi analisado pelo PDTIS.   

 

Região do Alto das Mangabeiras: roteiro “Horizontes da Cidade” 

Compreende o bairro Mangabeiras até a escarpa norte da serra do Curral 

e se destaca por seus parques naturais, mirantes e paisagens de grande beleza 
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cênica. Esta região, comparativamente a outras áreas da cidade, apresenta boas 

condições de ordenamento e conservação urbana.  Do ponto de vista turístico o Alto 

das Mangabeiras melhorou significativamente sua atratividade com a implantação do 

Complexo Ambiental da Serra do Curral, no entanto, ainda se encontra em situação 

de isolamento, sem um nenhuma oferta de transporte regular que integre os seus 

atrativos; o deslocar do Parque Municipal das Mangabeiras para o Complexo 

Ambiental da Serra do Curral é um problema concreto que o turista vivencia.  

Para as AIDs de Santa Teresa e Gameleira, o PDTIS destaca a 

importância cultural do primeiro e dos equipamentos para eventos do segundo, 

apontando os diferenciais em relação as condições de acesso deste, porque está 

integrado a um importante eixo viário e conectado a uma linha de metrô.  

E além da avaliação ambiental, o PDTIS, com base nas pesquisas junto 

ao trade, aponta para as principais deficiências estruturais do destino e de sua oferta 

turística, que comprometem diretamente a utilização e percepção dos atrativos pelo 

visitante, que podem ser agrupados nos pontos de destaque a seguir:  

 Mobilidade urbana e transporte: a cidade não tem linhas de metrô 

suficientes e nem linhas de ônibus com itinerários turísticos; faltam 

estacionamentos e locais adequados para o embarque e desembarque 

de turistas; excesso de congestionamentos nas áreas de interesse 

turístico; a sinalização indicativa e turística é insuficiente;  

 Falta integração entre os atrativos turísticos e desses com os demais 

atores da cadeia produtiva do turismo, especialmente as agências de 

receptivo; 

 Falta de espaços para eventos, em especial os de médio e grande 

porte. O diagnóstico avaliou o crescimento do segmento com base na 

taxa de ocupação dos principais espaços e equipamentos existentes e 

que estariam próximo da saturação; mas aponta que além das 

limitações de capacidade física existe também um problema sério de 

gerenciamento das agendas dos espaços, sendo este o foco de 

atuação do Programa Rede do Turismo de Negócios e eventos; 

 Agências de receptivo: a pesquisa do PDTIS mapeou, com base nos 

dados da RAIS, um total de 387 agências de viagem, depois de uma 

triagem inicial, identificou apenas 11 com um perfil de receptivo, das 

quais apenas 4 operam exclusivamente as atividades características de 
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receptivo; e concluiu que o movimento emissivo nas agências de 

receptivo é muito expressivo e que Belo Horizonte ainda é polo mais 

emissor que receptor de turistas. (PDTIS, p 94) 

 

Na prática, os fatores acima continuam dificultando o desenvolvimento do 

turismo em Belo Horizonte. A visitação aos atrativos fica comprometida, basta 

imaginar um passeio pela Pampulha, como o visitante faz para se deslocar entre os 

atrativos?65 O mesmo ocorre com a região das Mangabeiras. E mesmo na Praça da 

Liberdade onde todo o circuito pode ser feito a pé, a integração também não ocorre 

como deveria, existem horários diferentes de funcionamento, principalmente aos 

finais de semana e as equipes, em geral, não sabem dar informações sobre as 

atrações no entorno.   O receptivo, que poderia fazer a diferença nesse caso, ainda 

é muito frágil em sua atuação no destino, porque a demanda é maior para os 

roteiros no entorno de Belo Horizonte.  

 

 

                                            
65

 Algumas questões de deslocamento devem ser sanadas com a implantação das linhas turísticas. 
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Para todos as questões mais estruturais do destino apontadas na avaliação das AIDs/roteiros, o PDTIS mapeou projetos 

previstos ou em andamento que devem solucionar ou minimizar os problemas mais agudos. Para os produtos turísticos o PDTIS 

define como estratégia:  

 

Tabela 126 - Estratégia de produtos turísticos do PDTIS 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS TÁTICAS 

Aprimorar a estruturação 
do produto turístico, a 
partir da criação e da 
melhor qualificação dos 
atrativos, de espaços de 
eventos e de outros 
serviços e equipamentos 
turísticos; 
 

Priorizar a estruturação dos 
produtos turísticos de maior 
impacto efetivo ou potencial e 
criar produtos turísticos  

Priorizar atrativos (dez eventos permanentes, cinco atrativos culturais, dois 
atrativos naturais e duas realizações técnicas e científicas) identificados no 
diagnóstico como de maior impacto efetivo ou potencial na oferta turística e nos 
mercados-meta (sobretudo os vinculados aos segmentos de cultura e de lazer) 
nas estratégias de divulgação e alocação de recursos necessários, visando a 
sua consolidação enquanto produto turístico.  

Valorizar a gestão de atrativos e dos equipamentos turísticos e a criação de 
produtos turísticos, visando à consolidação dos segmentos de turismo de 
cultura, negócios e eventos:  
Desenvolver diagnóstico e projetos executivos específicos de reformas e 
adequações físicas necessárias em equipamentos e produtos turísticos, 
incluindo melhorias nas condições de acessibilidade (áreas internas de 
embarque e desembarque, estacionamento e acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais, de acordo com a legislação vigente);  
Fomentar técnicas e material interpretativo sobre os atrativos; e  
Fomentar a ampliação da oferta de produtos turísticos, incluindo novos atrativos, 
centros de convenção e espaços de eventos de diferentes portes.  

Adequar o espaço nos destinos como parte do produto turístico:  
Promover o tratamento paisagístico e a revalorização da imagem dos principais 
eixos comerciais e zonas centrais da cidade: região do Barro Preto (polo da 
moda), região da Savassi (visando estimular o turismo de negócios e eventos) e 
orla da lagoa da Pampulha.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGIAS TÁTICAS 

Integrar a oferta existente  

Criar e/ou estruturar pontos de informação e assistência ao turista, objetivando 
maior visibilidade, qualidade e divulgação da ―Informação Turística.  
Criar sinalização turística e urbana para os atrativos, os postos de informação e 
outros serviços e equipamentos turísticos, visando corrigir deficiências nestas 
áreas.  

Criar e apoiar políticas de 
investimento e de apoio ao 
setor privado  

Promover programas de investimento e fomento à criação de atrativos, serviços 
e equipamentos turísticos privados, incluindo espaços de eventos, 
estacionamentos privados em áreas turísticas, reformas e melhorias 
(conservação e ampliação de equipamentos, áreas internas de embarque e 
desembarque, áreas de estacionamento interno e adequação dos equipamentos 
e serviços privados à legislação que atende ao PNE), e investimentos em frota 
de equipamentos de transporte turístico.  
Fomentar a concessão de incentivos fiscais, particularmente na cobrança de 
ISSQN sobre venda de ingressos e estandes, para aumentar a competitividade 
de Belo Horizonte na captação de eventos perante seus promotores.  
Promover o fortalecimento da base empresarial do setor turístico, por meio de 
encontros, visitas técnicas, seminários e capacitação de associações e 
lideranças empresariais.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGIAS TÁTICAS 

Capacitar a mão de obra 
empregada e 
potencialmente 
empregável no setor, com 
a inclusão de 
desempregados e jovens.  

Capacitar e qualificar a mão 
de obra de serviços e 
equipamentos e atrativos 
turísticos.  

Elaborar diagnósticos e programas de capacitação apropriados para 
profissionais e gestores empregados e potencialmente empregáveis nos 
serviços e equipamentos turísticos. Tal capacitação deve abranger, dentre 
outros itens: uso de ferramentas de planejamento e gestão (ambiental e da 
qualidade, dentre outras); uso de material em outros idiomas nos serviços e 
materiais promocionais dos setores de alimentação e transporte, dentre outros; 
observância de aspectos de segurança nos serviços e equipamentos, incluindo 
prevenção e combate a incêndios; integração entre serviços e equipamentos 
turísticos e atrativos turísticos; fomento à comercialização de serviços e 
equipamentos turísticos, explorando mais o mercado para o turismo de lazer e 
histórico-cultural, por meio de promoções e outros meios; estímulo a uma maior 
divulgação de serviços e equipamentos turísticos, inclusive de forma associada 
com atrativos, com maior uso de agentes de divulgação externos nos mercados 
emissores e outros mecanismos; sensibilização para a necessidade de maior 
regularização e formalização das atividades no setor (especialmente no setor de 
transporte); incremento do uso de cartão de crédito; e sensibilização dos 
empresários quanto à necessidade de reconhecimento das competências 
adquiridas pela mão de obra, na forma de promoção profissional, melhores 
salários e mais benefícios.  
Promover a sensibilização e a capacitação específica para gestores de atrativos, 
visando, dentre outros objetivos: ao uso de ferramentas de planejamento e 
gestão (ambiental e da qualidade, dentre outros); ao uso de material em outros 
idiomas; ao amplo uso de cartões de crédito; à integração dos atrativos com o 
restante da oferta turística; à observância de aspectos de segurança em todos 
os atrativos; à promoção da comercialização dos atrativos, explorando mais o 
mercado para o turismo de lazer e histórico-cultural; a ampliação da divulgação 
de atrativos, por meio do maior uso de agentes externos, da participação em 
feiras e eventos do setor e outros meios, buscando aumentar inserção em 
pacotes turísticos.  

 
Fonte: PDTIS - Relatório Final, pp 
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O Plano de Ação do PDTIS mantém o destaque para os atrativos culturais 

e os eventos permanentes, definindo como prioridade aqueles que estão localizados 

na Pampulha e região central da cidade, porque são as que apresentam maiores 

possibilidades para o crescimento e capacidade para consolidar Belo Horizonte 

como destino cultural e do turismo de negócios e eventos.  

 

E define os seguintes projetos no Plano de Ação:  

 

a) Área de estruturação e qualificação de produtos: 

i. Elaboração do Projeto e Criação do Complexo Turístico da Serra do 

Curral Elaboração do Projeto e Implantação do Espaço Cultural 

Multiuso no Parque Municipal; 

ii. Elaboração do Projeto e Construção do Espaço Municipal de Eventos; 

iii. Elaboração do Projeto e Implantação do Centro de Convenções 

Cidade Nova; 

iv. Elaboração do Projeto e Reforma do Expominas;  

v. Elaboração do projeto de sinalização interpretativa;  

vi. Elaboração do projeto de requalificação e tratamento paisagístico da 

Savassi – região da Praça Diogo Vasconcelos;  

vii. Elaboração do projeto de requalificação e tratamento paisagístico da 

região do Barro Preto – Polo de Moda;  

viii. Elaboração do projeto de tratamento urbanístico e paisagístico da 

Lagoa da Pampulha e entorno.  

 

b) Área de integração da Oferta Turística: 

i. Elaboração do Projeto e Implantação da Sinalização turística e 

indicativa do município de Belo Horizonte;  

ii. Elaboração do projeto de reforma e requalificação do Centro de 

Atendimento ao Turista Mercado das Flores;  

iii. Elaboração do Projeto e Implantação de pontos de informação e 

assistência ao turista.  
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c) Área de capacitação e qualificação da mão de obra de serviços e 

equipamentos e atrativos turísticos 

i. Elaboração de diagnóstico e material para a Realização da 

Capacitação de gestores e profissionais dos serviços e equipamentos 

e atrativos turísticos.  

 

d) Área de políticas de apoio ao setor privado associado ao turismo:  

i. Elaboração de programas de incentivos para investimento e fomento 

à criação de produtos e projetos empresariais;  

ii. Criação de incentivos fiscais, relativo ao ISSQN sobre a venda de 

ingressos e estandes (sem custo específico); 

iii. Promoção do fortalecimento da base empresarial do turismo.  

 

O PDTIS define como prioridade para o desenvolvimento do setor em 

Belo Horizonte os segmentos de Turismo Cultural e Turismo de Negócios e Eventos. 

Esses segmentos estão contemplados na Grade de Produtos do Plano Horizonte, 

portanto, também estão priorizados para fins de promoção do destino.  

O PDITS também estabelece uma estratégia tática de comercialização 

que deve ser observada pelo plano de marketing. 

A formulação desta estratégia tem como objetivo “melhorar a divulgação e 

comercialização do produto turístico de Belo Horizonte, com foco simultâneo e 

segmentado no turismo cultural, de negócios e eventos” e constitui-se em 

“desenvolver um plano de marketing, priorizando os mercados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, canais de distribuição e uso de mídias mais efetivas”. 
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Com base nestes argumentos, tração PDITS traçou as seguintes propostas táticas: 

 

Tabela 127 - Estratégia de comercialização do PDTIS 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS TÁTICAS 

 
Melhorar a divulgação e 
comercialização do produto 
turístico de Belo Horizonte, 
com foco simultâneo e 
segmentado no turismo 
cultural, de negócios e 
eventos.  
 

Desenvolver um plano de 
marketing, priorizando os 
mercados de São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, canais de 
distribuição e uso de 
mídias mais efetivas  
  

Promover Belo Horizonte não apenas como turismo de negócios e eventos, mas 
também como destino para o turismo de lazer e o turismo cultural, a partir da 
demanda potencial existente, sobretudo no Rio de Janeiro e demais estados do 
Sudeste, além das regiões Nordeste e Sul do Brasil.  

Formular e implantar itinerários e roteiros turísticos com melhor logística e potencial 
de venda, a partir dos atrativos e equipamentos de maior atratividade, que estejam 
estruturados.  

Promover a condição de Belo Horizonte como base para explorar cidades históricas 
e entorno.  

Implantar tecnologias avançadas de informação e comunicação para a 
comercialização de destinos e negócios turísticos e estimular a criação de 
plataformas público-privadas de promoção e comercialização, visando: a) promover 
a cidade, seus atrativos e eventos, serviços e equipamentos, por meio de diversas 
mídias e campanhas eficientes; e b) estimular maior comercialização de pacotes 
turísticos para Belo Horizonte, sobretudo ligados ao turismo de lazer e ao turismo 
cultural. 

Sensibilizar fornecedores dos serviços turísticos a trabalhar conjuntamente Belo 
Horizonte não apenas como turismo de negócios, mas também como turismo de 
lazer e turismo cultural. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGIAS TÁTICAS 

Sensibilizar e estimular agentes a formatar pacotes de fins de semana e produtos 
que sejam comercializados, inclusive para a terceira idade, a preços acessíveis em 
Belo Horizonte, além da realização de famtours.  

Estimular parcerias e promoções com companhias aéreas, hotéis e outras cidades, 
sobretudo em fins de semana, quando a demanda turística é menor.  

Fomentar a comunicação e o relacionamento entre agentes dos centros emissivos 
para Belo Horizonte com meios de hospedagem, restaurantes e outros atrativos, 
serviços e equipamentos turísticos locais.  

Divulgar programação, produtos e serviços turísticos via site/portal eletrônico. 

Formular e produzir materiais e eventos promocionais.  

 
Fonte: PDTIS - Relatório Final. 
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Ao final, este composto estratégico se traduziu no PDITS em apenas um 

projeto de comercialização: Elaboração do Plano de Marketing e Implantação das 

ações estratégicas, com as seguintes fases: 

i. Pesquisa dos Produtos Turísticos de Belo Horizonte, elencando os 

produtos prioritários e incluindo a descrição da situação e da posição 

competitiva de cada produto elencado, além de definir os seus 

mercados alvo;  

ii. Análises das percepções e necessidades do Marketing de Belo 

Horizonte obtidas nas reuniões com os seguintes grupos de foco do 

setor turístico: representantes dos órgãos públicos e setor privado; 

entidades de classe e setor cultural; gastronomia e compras; negócios 

e eventos e as instituições de ensino superior;  

iii. Aprimoramento do Plano de Marketing Atual (Plano Horizonte);  

iv. Ações Estratégicas de Marketing para Belo Horizonte;  

v. Implementação das ações de briefing; redação de textos 

promocionais; atualização de marcas (branding), etc.; implantação de 

outras ações definidas no Plano de Marketing;  

vi. Criação de roteiros, a partir de diagnóstico de qualificação temática 

dos atrativos e equipamentos mais estruturados e de maior potencial.  

 

As ações de i a iv estão contempladas neste projeto de “Aprimoramento 

do Plano de Marketing Atual e elaboração do Plano de Ações Estratégicas de 

Marketing para Belo Horizonte”. 

Para a implementação das ações que serão abordadas pelo plano de 

marketing e para a implantação dos roteiros. o PDITS previu um orçamento de 

R$ 13.000.000,00 a serem financiados por meio do PRODETUR Nacional 

durante 5 anos, uma expectativa de R$2,6 milhões anuais. 

Alguns fundamentos do PDITS serão ainda resgatados na FASE II deste 

relatório contrapondo de maneira mais sistemática as estratégias de marketing do 

Plano Horizonte, compondo o material que foi discutido com a Belotur no seminário 

do dia 9 de dezembro de 2013. 
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5.3.3 PROGRAMA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

 

 

Desde a década de 1990, Belo Horizonte está se estruturando para a 

realização de eventos com a criação do Belo Horizonte Convention & Visitors 

Bureau, realizando atividades de promoção da cidade por meio da Belotur e 

buscando a melhoria contínua dos serviços ligados ao turismo. Nesse contexto, 

criou-se oficialmente em 2008, o Programa de Turismo de Negócios e Eventos, 

visando desenvolver e consolidar a imagem da cidade e região como um destino de 

turismo de negócios e eventos. 

O programa de Turismo de Negócios e Eventos de Belo Horizonte 

começou a ser implantado em 2008 por iniciativa da Secretaria de Turismo de Minas 

Gerais (SETUR MG) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e tem 

parceiros estratégicos a Belotur, o Sistema Fecomércio e o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).  

Tem como base a infraestrutura e serviços locais de apoio à realização de 

eventos, sempre valorizando o patrimônio histórico, cultural e gastronômico, também 

promovendo o desenvolvimento do trabalho em rede, assim, gerando mais 

oportunidades de negócios. A proposta é aumentar o número de turistas deste 

segmento, o tempo de permanência e o gasto médio, realizando eventos 

relacionados aos principais setores econômicos de MG, bem como, ofertar mais 

produtos turísticos ao participante e ao promotor do evento, desde o momento de 

planejamento, até a execução do evento.  

Para tanto utiliza uma metodologia de rede que atua na mobilização, 

articulação e qualificação da cadeia produtiva do segmento buscando a cooperação 

e integração para tornar mais eficazes os processos da captação, da realização e do 

pós-evento e, desta forma, tornar Belo Horizonte um destino de negócios e eventos 

mais competitivo.  

 

O programa tem por objetivos gerais:  

 Consolidar a imagem de Belo Horizonte e região como um destino 

internacional de eventos de médio e grande porte, baseado na 

infraestrutura, nos produtos e serviços de apoio a realização de 

eventos em um contexto de valorização do patrimônio cultural; e 
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 Valorizar e qualificar as empresas locais frente às de outros estados, 

na realização de eventos em BH e região, através do fortalecimento de 

suas competências na prestação de serviços e fornecimento de 

produtos adequados ao segmento.  

 

E por objetivos específicos:  

 Aumentar o número de turista de negócios por meio da realização de 

eventos relacionados aos principais setores econômicos do estado;  

 Aumentar o tempo de permanência e o consumo do turista de eventos 

na cidade, com base na oferta cultural, de lazer, gastronomia, compras 

e artesanato que o destino oferece.  

 

Assim, estrategicamente, foram convocadas instituições ligadas 

diretamente ao turismo que poderiam agregar forças para um trabalho coordenado 

em rede. As entidades envolvidas foram: Associação Brasileira de Empresas 

Organizadoras de Eventos no Estado de Minas Gerais (ABEOC), Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis-Seção MG (ABIH), Associação Brasileira de 

Agências de Viagem-Seção MG (ABAV), Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes Seção MG (ABRASEL), Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau 

(BHC&VB) e Sindicato de Empresas de Promoção, Organização e Montagem de 

Feiras, Congressos e Eventos de Minas Gerais (SINDIPROM). 

Para consolidar esta estratégia, definiu-se pelo envolvimento de todos os 

atores por meio da construção do trabalho em rede. Participam também algumas 

entidades de apoio empresarial como a Associação Comercial e Empresarial de 

Minas (ACMinas) e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). 

Por meio das instituições, a finalidade seria alcançar as empresas que 

são as beneficiárias diretas do programa, as PMEs da cadeia produtiva de eventos, 

fortalecendo competências na prestação de serviços e no fornecimento de produtos 

adequados aos segmentos de negócios e eventos, gerando negócios para a cadeia 

e a satisfação dos contratantes: promotores e realizadores de eventos. 

Ao longo dos últimos anos foram contratadas diversas consultorias para 

estudar temas específicos e, também, foram realizadas oficinas para a capacitação 

da cadeia produtiva local. Os temas de capacitação foram: como montar processos 
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de captação, como atrair mais clientes, como negociar a realização de eventos, 

dentre outros.  

Para facilitar a tomada de decisões e orientar as ações dos diversos 

atores, foi desenvolvido um fluxograma que indica as ações fundamentais para a 

qualidade e a eficiência no apoio à captação e à realização de eventos. O 

fluxograma descreve passo a passo os produtos que deverão ser desenvolvidos e 

as boas práticas que deverão ser adotadas nas fases de pré-captação, captação e 

pós-captação, sistematizando cada etapa, potencializado as ações das PMEs e 

otimizando os recursos disponíveis. 

Para dar sustentabilidade ao trabalho em rede, foi constituído o escritório 

de processos que dá suporte técnico às empresas e entidades da cadeia na 

execução do trabalho, gerindo e acompanhando o desenvolvimento, corrigindo 

falhas, produzindo ajustes e conduzindo a elaboração de novos processos. 

O escritório atua com as seguintes atribuições: 

 Gerenciamento da política de apoio à captação, promoção e 

realização de eventos; 

 Gerenciamento da execução dos processos de trabalho em rede para 

o aumento da competitividade; 

 Suporte para a sustentabilidade do trabalho em rede; 

 Articulação da cadeia produtiva para o trabalho em rede (parceiros 

estratégicos, governança local e empresas da rede); 

 Apoio ao desenvolvimento de produtos e serviços junto às empresas 

em rede para atender às especificidades do segmento; 

 Identificação de oportunidades e melhores práticas do mercado para 

desenvolver diferenciais competitivos; 

 Gerenciamento e evoluções necessárias do sistema integrado; 

 Desenvolvimento e disponibilização de instrumentos de apoio às fases 

de captação; 

 Fomento, gerenciamento e divulgação das oportunidades de negócios; 

 Pesquisa de dados e informações sobre o setor por meio do núcleo de 

pesquisa de trabalho em rede; 

 Promoção das empresas em rede; e 

 Prestação de contas física e financeira do trabalho em rede. 
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Em 2014 o Programa finalizou sua parceria com o BID/FUMIM, momento 

em que a atuação dos parceiros e entidades locais será de suma importância. Para 

isso, é imprescindível a percepção do papel de cada um no trabalho em rede e, se 

necessário, uma readaptação para que as práticas aprendidas até então, passem a 

fazer parte do cotidiano dos participantes desse grande trabalho comum. 

O Escritório de Processos passa a ser gerenciado pela Belotur com apoio 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento. A proposta é que a Belotur faça 

suporte e apoio financeiro e técnico-operacional ao Programa. 

A metodologia de trabalho em rede atua para favorecer ambiente de 

cooperação entre as empresas e melhorar a organização do segmento, define 

instrumentos para a qualificação dos serviços e equipamentos, visando posicionar 

Belo Horizonte como um destino de eventos e negócios.   

A integração efetiva da rede de serviços e equipamentos para eventos é 

requisito para a competitividade de um destino neste segmento, portanto, as ações 

da Rede de Turismo de Negócios (atual Programa de Turismo de Negócios e 

Eventos) são importantes e talvez necessárias, pois ao que tudo indica, esse parece 

ser uma das principais fragilidades do turismo de eventos em Belo Horizonte, de 

acordo com a avaliação dos próprios produtores e realizadores de eventos. Na 

pesquisa de opinião do trade belo-horizontino, o grupo focal do segmento apontou 

como os principais fatores que comprometem o crescimento dos negócios nessa 

área a falta de organização das agendas dos espaços de eventos, a pouca 

cooperação entre os empresários do setor e a saturação dos equipamentos 

disponíveis. Ou seja, as diretrizes e componentes do Programa, quando totalmente 

implementados, contribuirão para transformar Belo Horizonte em uma referência 

para a gestão do turismo de eventos.  

Por outro lado, para alcançar os objetivos específicos previstos, o 

Programa depende, necessariamente, da oferta turística de lazer existente em Belo 

Horizonte, são essas opções que vão conferir à qualidade dos equipamentos e 

serviços de eventos o valor agregado necessário para atrair os participantes, para 

aumentar o tempo de permanência e o gasto médio individual.  Ou seja, para ser um 

destino de eventos competitivo é fundamental ter excelência na estrutura, nos 

serviços e na articulação de todos os elos desta cadeia produtiva, mas é 

imprescindível que o destino seja reconhecido pelas ofertas de lazer diversificadas e 

qualificadas, é esse posicionamento que vai atrair o público dos eventos e são as 
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opções pré e pós-eventos que vão garantir o aumento do tempo de permanência e o 

dos gastos médios desse cliente.  

O Programa não estabelece a exclusividade das atividades e 

negócios relacionados ao turismo de eventos e negócios, mas a metodologia 

de trabalho em rede não contemplava a integração efetiva com os demais 

segmentos da oferta e isso pode ser um equívoco no longo prazo.  
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6 CONCLUSÕES 
 

 

Este capítulo sistematiza as principais conclusões do diagnóstico por meio 

de três ferramentas: a análise F.O.F.A. (ou SWOT), que identifica as ameaças e 

oportunidades, os pontos fortes e fracos do turismo de Belo Horizonte; o estudo do 

posicionamento atual da cidade como destino turístico; e o grau de aproveitamento 

dos produtos atuais, numa avaliação comparativa entre o valor potencial e o valor 

real dos produtos. 

 

 

6.1 Análise F.O.F.A. (SWOT) 

 

 

A análise F.O.F.A. utiliza a metodologia SWOT, que recebe diferentes 

nomes conforme o idioma. Em português a terminologia utilizada no Plano Horizonte 

é F.O.F.A. (Pontos Fortes, Oportunidades, Pontos Fracos, Ameaças). Consiste 

identificar, na perspectiva do Plano de Marketing, quais são as ameaças e as 

oportunidades de Belo Horizonte como destino turístico, os pontos fortes e os pontos 

fracos sobre os quais a Belotur pode atuar diretamente.  

As oportunidades e ameaças são as tendências e aspectos no entorno, 

que traduzem circunstâncias positivas ou negativas, convenientes ou 

inconvenientes, que favorecem ou dificultam o desenvolvimento do turismo em Belo 

Horizonte. Constituem-se, portanto, em aspectos, situações e cenários sob os quais 

os gestores do Plano de Marketing não têm domínio.  

São considerados como pontos fortes e pontos fracos, os aspectos e 

características positivas ou negativas ao contexto da gestão do turismo em Belo 

Horizonte, fatos e realidades que podem ser influenciados ou mudados pelos pela 

Belotur.  

A análise F.O.F.A. do Plano Horizonte foi atualizada a partir da 

observação das mudanças ocorridas nos ambientes interno e externo do turismo de 

Belo Horizonte, bem como na opinião dos diferentes públicos e foi fechada em 

conjunto com a equipe da Belotur na reunião de trabalho do dia 9 de dezembro de 

2013. 
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O que marcou esta atualização foi a ampliação e aprofundamento dos 

pontos de conclusão, muito mais do que alterações expressivas nos cenários 

externo e interno ao turismo de Belo Horizonte. O resultado do trabalho realizado 

com a equipe da Belotur foi então sistematizado em uma nova estrutura em que as 

oportunidades e ameaças e os pontos fortes e fracos, foram organizadas em torno 

de fatos, de forma que suas origens e as dicotomias dos contextos sejam mais bem 

compreendidas. 
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Tabela 128 - Análise SWOT – Oportunidades e ameaças para o turismo de BH 
 

OPORTUNIDADES FATOS AMEAÇAS 

O crescimento do turismo internacional e doméstico no Brasil; 
A participação de Minas Gerais na geração de receita para o 
turismo doméstico do Brasil; 
Cidade sede da Copa do Mundo FIFA 2014 e Cidade do 
Futebol nos Jogos Olímpicos 2016, eventos excepcionais que 
trazem oportunidades para construção de uma imagem 
internacional do Brasil e seus destinos; 
Nenhum dos competidores diretos de BH se destaca por uma 
promoção turística notória; 
Fluxo de visitantes a negócios em BH; 
Chegada de empresas turísticas de abrangência nacional 
(agências de viagens); 
A presença de BH e de MG no Plano de Marketing do Brasil: 
Plano Aquarela. 

O CENÁRIO DO 
TURISMO 

Minas Gerais e Belo Horizonte não estão entre os destinos 
mais desejados pelos turistas nacionais. A preferência ainda 
é por destinos de sol e praia; 
Os competidores de BH no geral estão mais bem 
posicionados no turismo nacional; 
Esvaziamento da cidade nos grandes feriados e finais de 
semana; 
Fornecedores de serviços para eventos com baixa 
capacidade de inovação; 
O incremento de UHS em BH ocorre acima do potencial de 
crescimento do destino, sobretudo, antes da inauguração do 
novo CCBH; 
Ausência de políticas integradas com a SETUR/MG; 
Descontinuidade da implantação das políticas públicas 
federais e ausência de um plano de marketing de turismo 
doméstico.  

A centralidade geográfica da cidade; 
Única linha de trem de passageiros operando no Brasil entre duas 
capitais; 
Ampliação da malha aérea nacional e internacional. 

POSIÇÃO GEOGRÁFICA 
E CONDIÇÕES DE 

ACESSO 

Distância do aeroporto às regiões centrais da cidade (ponto 
para ser trabalhado pela comunicação, já que trata-se de um 
fator em que não é possível modificar). 
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OPORTUNIDADES FATOS AMEAÇAS 

Clima ameno o ano todo (mais relevante para o internacional); 
Quantidade e variedade dos bares; 
A produção cultural e artística; 
Incremento da oferta cultural na cidade, acompanhado de 
políticas públicas dirigidas; 
O prestígio dos eventos culturais junto aos públicos 
especializados; 
Fomento dos polos econômicos e criativos: moda (chegada do 
Fashion City Brasil), design,TI; 
Pampulha – Candidata à Patrimônio Mundial. 

ASPECTOS DO 
AMBIENTE DE BELO 

HORIZONTE 

Recursos financeiros insuficientes/ e falta de apropriação da 
população local para preservação do patrimônio arquitetônico, 
das reservas naturais e parques, da região central e entradas 
da cidade; 
Moradores de rua principalmente à noite, vendendo ou 
pedindo alguma coisa; 
Deficiências da mobilidade urbana (principal aspecto negativo 
percebido pelo turista atual). 

A hospitalidade e o jeito de ser da população; 
Belo Horizonte é uma síntese cultural de Minas Gerais; 
A notoriedade internacional da cachaça; 
Gastronomia ampla e diversificada. 

BH – CAPITAL DE 
MINAS GERAIS 

Ser apenas o portão de entrada do turismo em Minas Gerais. 

Potencialidade turística do entorno;  
Projeção do INHOTIM nos cenários nacional e internacional. 

O ENTORNO Ser apenas o portão de entrada do turismo no entorno. 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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Tabela 129 - Análise SWOT – Pontos Fortes e Fracos do turismo de BH 
 

PONTOS FORTES FATOS PONTOS FRACOS 

Crescimento dos desembarques aéreos e rodoviários em 
relação à 2006 (indicadores de incremento fluxo); 
Ocupação hoteleira durante a semana; 
Melhoria da base de dados estatísticos; 
Existência de um plano para captação de recursos 
internacionais (PDITS/PRODETUR); 
Integração do turismo às políticas públicas municipais (Plano 
BH Metas e Resultados). 

O TURISMO EM BELO 
HORIZONTE 

Perda de posições nos rankings de eventos; 
O turista de negócios e eventos não aproveita os recursos 
turísticos de BH e entorno; 
Sistema estatístico ainda é insuficiente para monitorar os 
resultados do turismo e do Plano; 
Falta estratégia unificada ao turismo de Belo Horizonte 
(pública e privada); 
A população não conhece e não valoriza os produtos 
turísticos de Belo Horizonte. 

Crescimento global da oferta / estruturação de novos produtos 
turísticos em Belo Horizonte e no entorno; 
Exceto pelos eventos, a oferta turística de lazer de BH pode ser 
desfrutada o ano inteiro. 
Os produtos turísticos culturais tangíveis e intangíveis, com 
destaque ao Circuito da Praça da Liberdade; 
Esforços de roteirização, com destaque ao projeto Três Capitais 
de Minas; 
Rede de turismo de negócios e eventos e seus 
desdobramentos. 

PRODUTOS 
TURÍSTICOS 

Belo Horizonte não tem produtos estrela; 
A oferta da Feira de Artesanato da Afonso Pena cada vez 
mais comercial; 
Situação atual das estruturas físicas do Complexo da 
Pampulha; 
Não existe uma política formalizada e compartilhada de 
captação de eventos; 
Baixa capacidade física de ampliação do segmento de 
eventos (espaços saturados); 
Desarticulação da cadeia produtiva. 

Melhoria dos equipamentos e serviços turísticos (apontado 
Índice de Competitividade); 
Incremento quantitativo e qualitativo da oferta hoteleira; 
Novo centro de convenções*. 

EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS 

O serviço de receptivo turístico não esta preparado para 
vender a cidade; 
Os serviços de informação turística não chegam 
adequadamente ao turista. 

Incremento da oferta aérea para BH; 
Relativa melhoria da mobilidade aeroporto-BH; 
Melhoria das condições do aeroporto de Confins; 
Linhas turísticas*. 

ACESSIBILIDADE E 
CIRCULAÇÃO NO 

DESTINO 

Sinalização turística deficiente; 
As condições atuais de mobilidade e trânsito são uma 
negação da imagem de cidade planejada. 
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PONTOS FORTES FATOS PONTOS FRACOS 

Website turístico; 
Imagem positiva percebida pelo turista atual: a cidade em seu 
conjunto (pessoas – “paisagens/ cenários/ 
conjuntos arquitetônicos” – gastronomia – bares – cena 
cultural); 
Alto índice de conhecimento da marca pelo turista atual. 

COMUNICAÇÃO, 
IMAGEM E 

COMERCIALIZAÇÃO 

Presença limitada no trade turístico emissor**; 
Vulnerabilidade da marca atualmente usada para representar 
o turismo***; 
Baixo “custo x benefício” percebido pelo trade; 
Ainda não há uma imagem formada do destino no imaginário 
dos públicos interno e do mercado; 
Baixo orçamento para investimento no consumidor final. 

 
* Ainda não está pronto, portanto é um ponto forte para o futuro.  
** Emissor para Belo Horizonte. Os produtos turísticos de BH não são vendidos regularmente pelas operadoras e agências do mercado.  
*** É marca institucional de Belo Horizonte e não uma marca de destino. 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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6.2 O grau de aproveitamento Turístico 

 

 

O grau de aproveitamento é calculado a partir da relação do valor 

potencial e do valor real para o marketing, com os critérios “notoriedade” e 

“concentração de oferta”, conforme metodologia apresentada no capítulo à situação 

da oferta turística de Belo Horizonte.  Esta análise permite definir 

quantitativamente o aproveitamento atual do conjunto de produtos de Belo Horizonte 

selecionados pelo Plano Horizonte. No âmbito do marketing este aproveitamento 

corresponde à relação entre o potencial e o grau de conhecimento e penetração da 

oferta global de BH no mercado turístico bem como de atividades estruturadas que 

garantam o maior tempo de permanência do visitante e os maiores gastos. 

O índice de aproveitamento do portfólio atual foi calculado da mesma 

forma que no Plano Horizonte e é dado pela média de aproveitamento de todos os 

produtos identificados. Não se deve estabelecer uma relação direta de queda ou 

aumento do índice de aproveitamento entre 2006 e 2013 uma vez que as 

composições dos dois portfólios são diferentes e o segundo engloba muito 

mais itens. 

Em 2006 o grau de aproveitamento atual da oferta turística de Belo 

Horizonte foi de 58%. Em 2013, na composição apresentada, é de 47%.  

 

Gráfico 143 - Grau de Aproveitamento Turístico de Belo Horizonte 

 

Fonte: Chias Marketing. 

100% 

47% 

Aproveitamento máximo x Aproveitamento Atual em 2013 
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Houve uma mudança significativa na quantidade de produtos 

selecionados, sobretudo na categoria complementar, abrindo bastante espaço para 

diversificação e ampliação da oferta atualmente promovida e comercializada. O 

desafio será manejar estrategicamente este amplo portfólio a favor de tornar Belo 

Horizonte competitiva, combinando os produtos motivadores com os produtos 

complementares e, nos próximos anos, ampliar o aproveitamento global deste 

composto à medida que todos se tornarem “mais conhecidos”, melhor estruturados e 

comercializados na escala de sua potencialidade. 

Pela experiência da consultoria, um destino consolidado e que trabalha 

adequadamente sua comunicação nos mercados consegue atingir cerca de 80% de 

aproveitamento. Entretanto, apesar da boa visibilidade adquirida, começa ficar 

saturado caso não apresente novidades. 

 Qualquer mudança no portfólio, seja a retirada ou a introdução de 

produtos, gera um novo índice. Trabalha-se com o portfólio aprovado na Pesquisa 

de Produtos da Etapa 1 e reapresentado no capítulo 2. Fará parte da próxima fase 

do planejamento de marketing a tomada de decisão de se trabalhar 

estrategicamente, com o portfólio total ou parcial, ou até mesmo personalizá-lo por 

mercado, de acordo com os objetivos que serão definidos. 

 

 

6.3 Posicionamento atual 

 

 

Conforme a análise realizada, o posicionamento atual deduzido do 

destino Belo Horizonte é apresentado no mapa de posicionamento retratado na 

figura adiante. 

O modelo de mapa de posicionamento apresentado foi desenvolvido pela 

Chias Marketing e foi utilizado em planos de marketing no Brasil e no Mundo, 

incluindo o Plano Aquarela – Marketing Turístico Internacional do Brasil e o próprio 

Plano Horizonte – Marketing Turístico de Belo Horizonte.  

No modelo, dois grandes eixos definem quatro fatores que são as 

motivações das viagens turísticas: o eixo horizontal define os fatores natureza e 

cultura – que constituem os atrativos e as atividades derivados dos recursos 

naturais e culturais; e o eixo vertical define os fatores sensações e estímulos – ou 
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seja como são diferenciadas as vivências e experiências na atividade turística. 

Sensações são as possibilidades propiciadas pelo lugar e por sua gente, enquanto 

estímulos são aquelas atividades criadas pelo homem.  

Próximos a cada uma das extremidades e ponderando dois ou mais 

fatores, foram estabelecidos elementos e atividades motivacionais que caracterizam 

a oferta turística de Belo Horizonte. 

No Plano Horizonte, o posicionamento turístico do destino (em 2006) foi 

estabelecido com base na visão dos turistas atuais e dos diferentes profissionais que 

atuam no setor turístico da cidade. A opinião destes grupos ressaltou, sobretudo, os 

aspectos relativos ao eixo cultura/ sensações, e em proporção menor pelos 

estímulos, representados pelas opções de compras existentes. A imagem de Belo 

Horizonte era definida pela atratividade das atividades culturais, gente/hospitalidade, 

a arquitetura e patrimônio cultural, a oferta cultural da cidade e a gastronomia. 

 

Figura 24 - Posicionamento de Belo Horizonte em 2006 

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

Em função das diferentes metodologias das pesquisas base aplicadas, 

não é possível fazer a atualização sistemática do mapa de posicionamento de forma 

que seja possível comparar o peso dos valores percebidos. Dentre as principais 
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diferenças das pesquisas que não permitem o cálculo ponderado dos atributos 

estão: a pesquisa de opinião interna ser qualitativa em 2013 (e não quantitativa 

como foi em 2006), a pesquisa com o turista atual de BH considerou também o 

turista que veio exclusivamente à negócios. Além disso, foi aplicada a pesquisa com 

o trade emissivo, que não havia sido realizada à época do Plano Horizonte. 

Entretanto, as pesquisas de opinião demonstraram que os valores 

espontâneos captados pelos diferentes públicos em 2013 não diferem dos que 

haviam sido percebidos em 2006.  Como principal diferença está a percepção mais 

aguçada de Belo Horizonte como um destino de negócios e de eventos, sobretudo 

perante o público da própria cidade, e o maior destaque da sua oferta de eventos 

culturais perante as opiniões dos turistas atuais e a opinião interna. Estas 

observações geraram um mapa atualizado, apenas no que diz respeito aos 

atributos. 

 

Figura 25 - Posicionamento atual de Belo Horizonte 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

Além disso, a definição antecipada dos competidores de BH permitiu 

estabelecer um novo modelo de mapa de posicionamento, considerando não só os 
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aspectos percebidos de sua oferta como também sobre destinos com os quais está 

sendo comparada.  

Na Pesquisa da Concorrência, realizada na Etapa 1, a partir da análise da 

comunicação realizada por meio de pesquisa na internet, foi possível deduzir o 

posicionamento atual do destino Belo Horizonte em relação aos competidores 

estabelecidos, tendo como referência como cada um destes destinos tem se 

posicionado por meio de seu trabalho de comunicação.   

 

Figura 26 - Posicionamento comparativo de Belo Horizonte e seus concorrentes, 
deduzido a partir da análise da comunicação 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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1 O QUE QUEREMOS TER 
 

 

A visão de futuro e o posicionamento desejado estão diretamente 

relacionados à imagem que desejamos alcançar nos mercados. Neles estará o valor 

turístico que se pretende conquistar em contraponto ao valor de mercado que se 

obtém hoje. A seleção e cruzamento de produtos e de mercados, os objetivos e 

metas e os níveis de orçamento propostos devem estar alinhados a esta imagem ao 

passo que configuram elementos estratégicos chaves para a tomada de decisão dos 

líderes e gestores e, portanto, devem ser monitorados periodicamente. 

 

 

1.1 Visão de futuro 

 

 

A visão de futuro é entendida no Plano Horizonte como a expressão da 

imagem desejada para Belo Horizonte no mercado turístico no médio prazo. É, 

portanto, como se espera que o destino seja reconhecido no futuro. Este conceito foi 

preponderante para mapear a visão de futuro abordada pelos demais planos e 

programas, mesmo que com outras nomenclaturas.  

 

A Visão de Futuro para BH, segundo o Plano Horizonte (2006): 

No Plano Horizonte, sua formulação considerou o potencial apresentado 

pelos produtos turísticos, tangíveis e intangíveis, as características latentes do viver 

belo-horizontino e da própria cidade, traduzindo-se em um conceito: 

 

“BELO HORIZONTE É UMA CIDADE MODERNA E AVANÇADA QUE EVIDENCIA O 

JEITO MINEIRO DE SER. 

 

SUA CULTURA VIVA, SUA ARQUITETURA, A PRÁTICA DE ATIVIDADES NA 

NATUREZA, AS COMPRAS, A GASTRONOMIA E SUA VIDA AO AR LIVRE PERMITEM 

VIVENCIAR O AMBIENTE URBANO EM UM CENÁRIO TRANQUILO E SEGURO. 
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SUA LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGIA PROPICIA OPORTUNIDADES IMPERDÍVEIS PARA 

VISITAR SÍTIOS PATRIMÔNIOS DA HUMANIDADE E RESERVA DA BIOSFERA DA 

UNESCO.” (Plano Horizonte, 2006). 

 

A Visão de Futuro para BH, segundo o PDITS: 

O PDITS não definiu uma Visão de Futuro. As questões de imagem neste 

planejamento estão voltadas mais à análise da imagem atual, segundo a opinião do 

mercado atual e potencial, do que a definição de uma proposta objetiva de imagem 

para o destino Belo Horizonte, até por não constituir-se em um plano de marketing. 

No capítulo Estratégia de Posicionamento, entretanto, o PDITS consolida 

uma proposta conceitual baseada nos diferenciais e vantagens competitivas de Belo 

Horizonte, em que: 

 

BELO HORIZONTE: 

 

“TEM UMA LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA, COM CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE 

FAVORÁVEIS E BOA ESTRUTURA PARA O TURISMO. 

 

É UM IMPORTANTE PÓLO CULTURAL E DE NEGÓCIOS, QUE ASSOCIA DE FORMA 

SINGULAR: TRANQUILIDADE, CULTURA E HOSPITALIDADE, CARACTERÍSTICAS 

TÍPICAS DO INTERIOR DE MINAS; ATRATIVOS NATURAIS; OPÇÕES CULTURAIS E DE 

LAZER, COM DESTAQUE PARA SEUS CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS E TURÍSTICOS 

DA PAMPULHA E DA PRAÇA DA LIBERDADE; PROGRAMAÇÃO CULTURAL E DE 

EVENTOS, BARES E RESTAURANTES DE QUALIDADE, QUE OFERECEM A 

CULINÁRIA MINEIRA E GASTRONÔMICA DIVERSIFICADA. 

 

É A BASE PARA VISITAR CIDADES HISTÓRICAS E OUTROS ATRATIVOS CULTURAIS 

E NATURAIS DO ENTORNO.” (PDITS, 2010). 

 

 

1.2 Posicionamento turístico desejado 

 

 

Consiste no posicionamento almejado no mercado, como síntese da 

imagem turística projetada e de sua distinção com respeito à concorrência. Decorre 
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de uma proposta de evolução a partir do posicionamento atual identificado. Esta 

evolução poderá ocorrer por duas vias: por meio do marketing, ou seja, corrigindo e 

fortalecendo a comunicação sobre aspectos da oferta que o mercado ainda não 

captou; e por meio da melhoria ou estruturação de produtos, atuando, portanto, com 

interface ao desenvolvimento.   

 

O Posicionamento Turístico Desejado para BH, segundo o Plano 

Horizonte:  

O Plano Horizonte propôs um posicionamento para BH a partir de 

elementos que expressassem o que o destino tem de mais forte e singular e, 

portanto, o diferencia perante aos demais no mercado, sem que fosse feita uma 

alusão objetiva aos seus competidores diretos.  

Estes elementos foram definidos e posteriormente mapeados tendo como 

referencia 4 eixos cardinais que sintetizam fatores essenciais à experiência turística: 

natureza e cultura, sensações e estímulos, de maneira a criar um espaço mental 

próprio para a cidade no mercado turístico. 

 

Figura 27 - Posicionamento Turístico Desejado de Belo Horizonte, proposto pelo 
Plano Horizonte 

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 
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Assim, a proposta de posicionamento de Belo Horizonte concentra-se 

mais em aspectos de cultura e estímulos, expresso por uma imagem relacionada 

aos temas de cultura viva, caracterizada por sua gente, pela gastronomia 

peculiar, pela intensa oferta cultural; mas também da cidade moderna, com 

estilo de vida próprio, com excelentes opções de compras e eventos. 

 

O Posicionamento Turístico Desejado para BH, segundo o PDITS:  

O posicionamento estratégico proposto pelo PDITS baseou-se na seleção 

de fatores de atratividade que configuram atributos da localidade, classes de 

usuários pretendidos e diferenciação considerando os concorrentes - Rio de Janeiro, 

São Paulo, Curitiba, Brasília e as cidades históricas de Minas Gerais. Observa-se 

que o PDITS determinou os concorrentes em função da pesquisa com os turistas 

“efetivos” e potenciais, mas não estabeleceu ponderações e uma análise crítica 

sobre os destinos citados por este público.  

Como fatores de atratividade que configuram atributos de Belo Horizonte 

selecionou-se: atrativos principais, dentre os quais o Complexo Arquitetônico e 

Paisagístico da Pampulha, os eventos permanentes de dança, teatro e outros, e 

o Circuito Turístico da Praça da Liberdade; serviços complementares, 

especificamente bares e restaurantes com gastronomia diversificada; e 

localização central no País, com boa infraestrutura de acesso. 

A “classe de usuários pretendidos” foi determinada como turistas de 

“renda média alta”, de instrução universitária e faixa etária entre 24 e 47 anos.  

Sobre a diferenciação, considerando os concorrentes, destacou-se, por 

conclusão, após a análise da concorrência, “a necessidade de Belo Horizonte 

reforçar sua imagem perante os principais mercados emissores como cidade com 

localização central estratégica com condições de acessibilidade favoráveis e 

com opções para a realização de eventos e viagens a lazer, associando 

atrativos, cultura, serviços e equipamentos de gastronomia, entretenimento e 

hospedagem, além de constituir-se como base ideal para se visitar as cidades 

históricas e Minas Gerais”.  

Esta hipótese de diferenciação reproduz as mesmas visão de futuro e 

proposta de posicionamento estabelecidas anteriormente pelo Plano Horizonte e 

apontou linhas para serem trabalhadas pelo desenvolvimento: “infraestrutura e os 

serviços de transporte e de trânsito, em especial, além da demanda por mais 
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centros de convenções, devem ser mais bem trabalhados, já que são destaques 

nos destinos concorrentes“. 

 

 

1.3 Portfólio de produtos x mercados 

 

 

A composição do portfólio de produtos e mercados do Plano Horizonte 

considerou: primeiro, a seleção de produtos que serão fomentados e promovidos e 

de mercados-alvo; posteriormente, o cruzamento entre ambas as seleções de forma 

que fosse possível formular prioridades de atuação em uma escala de intensidade, 

no caso, de um a três estrelas, em que uma estrela é o mínimo e três estrelas é o 

máximo, conforme será melhor detalhado adiante. Esta prática se transformou em 

um elemento fundamental para a distribuição do esforço promocional a ser realizado 

pela Belotur para cada produto/mercado. 

Observa-se que quanto maior for o leque de produtos em que se deseja 

trabalhar e quanto maior for a seleção de mercados pretendidos, maior deverá ser a 

capacidade de esforço promocional e de gerenciamento do marketing, o que implica 

em um maior desafio para o órgão gestor em termos orçamentários, técnicos e de 

monitoramento. A consciência das limitações existentes nesse momento e o 

estabelecimento de prioridades são fundamentais para tornar a estratégia factível e 

eficiente. A revisão periódica do planejamento, por outro, lado permitirá evoluirmos 

com base nos resultados obtidos e, assim, vamos galgando mais mercados e mais 

produtos ao longo do tempo a partir de uma atuação notória. 

 

 O portfólio de produtos-mercados do Plano Horizonte: 

 

 Os produtos selecionados. 

 

Em função do leque das características dos produtos turísticos de Belo 

Horizonte, do posicionamento desejado e como estratégia para ampliar os usos 

atuais e o tempo de permanência do visitante, foi definida uma grade de 

produtos a partir da potencialidade existente na cidade e entorno.  
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O Plano definiu então 6 linhas de produtos: 

 TURISMO CULTURAL; 

 TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS; 

 TURISMO DE CIDADE; 

 TURISMO DE AVENTURA; 

 ECOTURISMO; 

 NICHOS DE MERCADO. 

 

Esta seleção de cada um destes segmentos de produtos baseou-se nos 

seguintes aspectos, conforme transcritos do Plano Horizonte: 

 

a) “A Capital Mineira é palco e berço de diferentes formas e expressões 

artísticas, para onde convergem os talentos de todo Estado. Alguns 

artistas belo-horizontinos são reconhecidos e prestigiados 

internacionalmente, com destaques na dança, no teatro, na música, 

nas artes plásticas e no design. A cidade oferece inúmeras festas e 

eventos culturais que associa o talento, as tradições e as diferentes 

manifestações da arte popular e erudita, proporcionando uma 

programação intensa, diversificada e muito qualificada. Em seu 

entorno, num raio de até 100 Km, ficam as principais Cidades 

Históricas mineiras e o mais expressivo acervo do Barroco brasileiro. 

São estes os aspectos considerados para a definição de um 

posicionamento de Belo Horizonte como destino cultural privilegiado”; 

b) “Belo Horizonte possui hoje uma das melhores estruturas para eventos 

de médio porte no Brasil, com equipamentos e serviços qualificados, 

com uma posição geográfica estratégica, condições que permitem 

ampliar a presença no segmento do Turismo de Negócios, através do 

crescimento no mercado de Congressos, Convenções e Feiras. A 

Cidade, ao valorizar os eventos associados ao perfil do 

desenvolvimento econômico do Estado e ao seu enquanto Capital, 

com a liderança científica e tecnológica, a exuberância e vitalidade de 

seu patrimônio cultural, pode estabelecer um diferencial neste 

segmento”; 
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c) “A Cidade se destaca em aspectos e características de uma metrópole 

contemporânea: uma ampla e diferenciada rede de serviços – 

entretenimento/lazer, compras, educação, medicina –; a estrutura 

urbana que valoriza os estilos arquitetônicos, espaços livres, praças, 

áreas verdes e a paisagem das montanhas; sendo absolutamente 

hospitaleira”;  

d) “Belo Horizonte e seu entorno oferecem um leque de ofertas para os 

amantes do turismo de aventura, com destaque para o voo livre, o off 

road, o treking, o rapel e a escalada, que são verdadeiras paixões do 

belo-horizontino, sobretudo os jovens”;  

e) “Parques na área urbana, mirantes naturais, jardins, serras, cachoeiras 

e o Parque Nacional da Serra do Cipó na Reserva da Biosfera da 

Serra do Espinhaço fazem de Belo Horizonte uma capital privilegiada 

na oferta de atividades de ecoturismo”; 

f) “Produtos altamente especializados e voltados para grupos específicos 

de mercado, com interesse focado. A oferta de serviços na área de 

saúde como a oftalmologia, a ortopedia, a cirurgia plástica, dentre 

outras, conquistaram um status de excelência, alcançando prestígio 

mundial entre os respectivos profissionais e estudiosos. Outro setor 

que se destaca é a moda belo-horizontina, considerada pela 

criatividade e originalidade de sua produção”.  

 

 Os mercados selecionados: 

 

A seleção de mercados-alvo considerou o critério de localização 

geográfica sendo:  

 MINAS GERAIS;  

 ESTADOS VIZINHOS;  

 RESTO DO BRASIL;  

 INTERNACIONAIS. 

 

As pesquisas apontavam Minas Gerais e os Estados Vizinhos como os 

principais mercados de Belo Horizonte. Essa tendência foi mantida, sobretudo em 
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função da importância do Sudeste no emissivo do turismo doméstico no Brasil. O 

Plano sugeriu que a ampliação da demanda ocorresse com forte ênfase no 

crescimento quantitativo e qualitativo, ou seja, mais turista que gerassem mais 

rentabilidade.  

Também, entendeu-se que seria importante aumentar a presença de 

visitantes de outros estados brasileiros, criando uma participação maior do “turista 

nacional” que residem em áreas mais distantes. Para tanto, seriam valorizados na 

promoção alguns segmentos específicos, em que Belo Horizonte apresenta maior 

potencialidade. Ainda, sugeriu-se a ampliação de estrangeiros focada nos mercados 

internacionais estabelecidos pelo Plano Aquarela, buscando maior otimização dos 

esforços promocionais a partir do alinhamento das políticas nacional e municipal.  

 

 O portfólio: 

 

As prioridades do portfólio foram estabelecidas em uma escala de 1 a 3. 

O cruzamento produto e mercado e a indicação de prioridades 

consideraram: os volumes por segmento, o tamanho dos mercados atual x potencial 

(ou seja, capacidade ampliação), o gasto médio do turista e custo de promoção 

segundo o mercado de origem.  

Observa-se que a indicação das prioridades apenas orienta a distribuição 

dos investimentos e esforços promocionais. Portanto, o fato, por exemplo, do 

mercado mineiro não ter, para nenhum produto, três estrelas, não significa que é 

“menos importante” do que os Estados Vizinhos ou os mercados internacionais, 

apenas que necessita de menor investimento promocional. 
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Figura 28 - O portfólio de produtos x mercados em 2006 

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

 O portfólio de produtos-mercados do PDITS: 

 

O PDTIS não define um portfólio inteligente de produto e por mercado, 

entretanto aponta segmentos de produto, perfil de turistas e mercados geográficos 

potenciais que foram verificados.  

A seleção dos segmentos de produtos abordada no capítulo 2.6.1.2 

Segmentação turística em Belo Horizonte, baseou-se nas seguintes conclusões do 

diagnóstico:  

“A oferta de produtos mais consolidados e de maior potencial turístico em 

Belo Horizonte, em seu conjunto, apresenta vocação e capacidade de atração maior 

para o segmento de turismo histórico-cultural, associado à arquitetura e museus, e o 

segmento de turismo de negócios e eventos, de natureza desportiva, gastronômica, 

de produtos e artístico-cultural, além de feiras”.  

“Destaca-se ainda a oferta de realizações técnicas e científicas, como o 

Zoo/Aquário e o Espaço TIM/Planetário, e de atrativos naturais, como o Conjunto 
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Paisagístico da Serra do Curral e o Parque das Mangabeiras, onde está sendo 

concebido um projeto turístico de grande impacto na atratividade do município. Estes 

produtos estão associados ao desenvolvimento dos segmentos de turismo 

pedagógico, de natureza e lazer”.  

“Complementarmente, os serviços e equipamentos de eventos, de lazer e 

de gastronomia dão suporte a uma configuração mais completa desses produtos, 

além de reforçar a vocação para o turismo de eventos e negócios (envolvendo 

eventos científicos, congressos e convenções, além de compras) e de cultura, 

associado ao lazer, simultaneamente”.  

“Em uma cidade como Belo Horizonte, o turismo cultural e o de lazer 

constantemente se interpenetram66”. 

“Belo Horizonte pode ainda explorar sua condição de base para explorar 

tanto os atrativos histórico-culturais quanto os atrativos naturais localizados nas 

cidades históricas e nos municípios próximos, reforçando seu apelo para estes 

segmentos de demanda turística”. 

A partir daí, em seu capítulo 2.6.1.3 Produtos e segmentos turísticos 

atuais e potenciais identificados como mercados meta, o PDITS conclui produtos e 

mercados, prioritários e secundários: 

 

 Produtos e mercados prioritários: 

 

“A base e o perfil da oferta turística de Belo Horizonte têm a capacidade 

de atrair fluxos turísticos majoritariamente regionais e nacionais interessados 

em cultura, eventos, negócios e lazer. Portanto, a elaboração de uma política 

para atrair fluxos de turistas estrangeiros tenderá a ser pouco eficaz e de baixo 

custo-benefício. O recomendável seria focar no mercado nacional – mais 

particularmente, nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais -, 

buscando atrair prioritariamente turistas dos segmentos de eventos e negócios e 

histórico-cultural, de forma associada ao turismo de lazer”.  

 

 

 

                                            
66

  Neste sentido , abordam o turismo cultural motivado por interesse estético ou histórico e o turismo 
de lazer com interesse recreativo, de participação lúdica ou o divertimento puro e simples. 
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 Produtos e mercados secundários:  

 

 “Outras motivações, como natureza; estudo, intercâmbio e pesquisa; 

tratamento de saúde e utilização de Belo Horizonte como base para conhecer 

outras cidades e atrativos têm importância muito pequena no cômputo geral da 

demanda atual do turismo em Belo Horizonte, embora possam atrair um número 

maior de turistas em face das condições favoráveis da oferta existente e da 

projetada pelo município e em seu entorno e da demanda potencial”. 

 “Também as regiões Nordeste e Sul do Brasil, por apresentarem as 

médias mais elevadas de gastos turísticos em Belo Horizonte e por terem fluxos 

turísticos pouco expressivos para a Capital mineira, são mercados potenciais a 

explorar, ainda que secundariamente”.  

 

 Concluindo: 

 

O PDITS definiu a associação destas prioridades ao perfil do turista de 

interesse, definido em aspectos sócio-demográficos: 

 “Os segmentos prioritários são o de turismo de negócios e eventos e o de 

turismo de cultura, associado ao lazer (sobretudo em fins de semana e nos meses 

de baixa ocupação), para um público de homens e mulheres prioritariamente 

entre 24 e 47 anos, com curso superior, renda bruta individual entre R$3.000,00 

e R$6.000,00 e renda bruta familiar acima de R$5.000,00, oriundo dos estados 

do Sudeste e, secundariamente, do Nordeste e do Sul”.   

 

 

1.4 Objetivos e metas para o turismo de Belo Horizonte 

 

 

O Plano Horizonte definiu os objetivos qualitativos e quantitativos (metas) 

para o turismo de Belo Horizonte tendo em vista a perspectiva temporal de 4 anos, 

ou seja, considerando uma evolução projetada no período de 2006 a 2010 

impulsionada pela implantação coerente do Plano de Marketing.   
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1.4.1 OS OBJETIVOS 

 

 

 Os objetivos para o turismo de BH, segundo o Plano Horizonte:  

 

O Plano considerou que, o que se pretendia com a estratégia de 

marketing proposta, objetivava atingir um cenário de mudança no turismo da cidade 

que, por sua vez, seria concretizado por meio dos objetivos projetados. Para tanto, 

definiu tanto objetivos que previam um incremento de turistas e receitas, mas 

também, na ausência da existência de um Plano de Desenvolvimento de BH, 

objetivos estruturantes que dariam suporte à implantação do planejamento de 

marketing.  

São eles: 

 Fazer crescer o número de turistas – nacionais e estrangeiros – acima 

da média brasileira; 

 Aumentar a média de permanência;  

 Melhorar a oferta atual de cultura viva; 

 Estruturar roteiros turísticos da cidade;  

 Potencializar a oferta de produtos e atividade ao “ar livre” e “noturna”; 

 Integrar as ações de Marketing da Belotur e do Convention Bureau. 

 

 Os objetivos para o turismo de BH, segundo o PDITS: 

 

O PDITS, por sua proposta e metodologia específica, previu um objetivo 

geral em que sintetiza seu enfoque técnico, e objetivos específicos de ordem 

“instrumental” e “finalística”, prevendo um horizonte temporal de implantação de 

cinco anos: de 2011/2012 a 2016/2017. Por ser um planejamento mais amplo do que 

o Plano de Marketing no que diz respeito às propostas e áreas de intervenção, 

possui objetivos mais abrangentes. Destaca-se em negrito os objetivos que podem 

ser fomentado diretamente por meio de ações coordenadas de marketing. 
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Os objetivos instrumentais são: 

 Aprimorar a estruturação do produto turístico, a partir da criação e da 

melhor qualificação dos atrativos, de espaços de eventos e de outros 

serviços e equipamentos turísticos, além de capacitar a mão de obra 

empregada e potencialmente empregável no setor, com a inclusão de 

desempregados e jovens; 

 Melhorar a divulgação e comercialização do produto turístico de 

Belo Horizonte, com foco simultâneo e segmentado no turismo 

cultural e de negócios e eventos;  

 Melhorar a infraestrutura e os serviços públicos, especialmente as 

condições de acesso ao município, de mobilidade urbana e de 

acessibilidade aos atrativos e equipamentos turísticos, o saneamento 

urbano, com especial foco na região da Pampulha, e a efetividade dos 

sistemas de segurança pública na cidade;  

 Fortalecer as instituições e a governança relacionadas à gestão 

do setor turístico;  

 Contribuir para o equilíbrio ambiental urbano e promover a 

sustentabilidade da atividade turística.  

 

Os objetivos finalísticos são: 

 Aumentar o fluxo turístico estadual, nacional e internacional para 

o município; 

 Aumentar o tempo médio de permanência do turista na cidade; 

 Aumentar as unidades habitacionais e o número de leitos; 

 Incrementar os investimentos por empresas e serviços turísticos 

privados e públicos; 

 Aumentar a receita do turismo; 

 Ampliar a receita tributária municipal oriunda das atividades turística; 

 Aumentar a renda derivada pela receita turística e pelos investimentos; 

 Aumentar o número de empregos gerados pela atividade turística.  
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1.4.2 AS METAS 

 

 

As metas traduzem e projetam quantitativamente o que foi estabelecido 

pelos objetivos qualitativos em relação ao incremento do turismo.   

 

 As metas para o turismo de BH, segundo o Plano Horizonte:  

 

As metas do Plano Horizonte basearam-se na perspectiva de 

crescimento de BH acima dos índices médios do mercado turístico brasileiro 

tendo em vista que poucos destinos nacionais dispunham de uma estratégia e uma 

atuação forte no marketing, o que favoreceria o destaque da cidade neste contexto. 

A expectativa era fazer crescer o volume de turistas nacionais e internacionais, 

aumentar a estadia ou permanência média do turista na cidade, ampliar o gasto 

médio diário e, assim, proporcionar um crescimento da receita global do setor.   

Foi projetado um crescimento superior a 60% no mercado 

internacional e de 25% no mercado doméstico, acumulado entre 2007 e o final 

de 2010. Isso representaria uma taxa média anual de crescimento superior a 

10,5% no receptivo de turistas estrangeiros e de 6% no receptivo de turistas 

brasileiros.  

Com base nas estimativas de volume “atual” de turistas, estimado entre 

1,5 a 2 milhões, elaborou-se a seguinte projeção: 

 

Figura 29 - Metas 2006-2010 para o turismo de BH 

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

2006 2010 

TURISTAS NACIONAIS 

TURISTAS ESTRANGEIROS 

TOTAL 

2.000.000 2.500.000 

310.000 500.000 

2.310.000 3.000.000 
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Tais metas foram condicionadas ao desafio de aprimorar a qualidade e 

trabalhar o posicionamento desejado com a estruturação dos novos roteiros e 

produtos que seriam sugeridos no Plano Operacional. Neste contexto, foram 

também estabelecidas metas proporcionais por segmento turístico e mercado 

prioritário, que uma vez atingidas transformariam Belo Horizonte em uma referência 

do turismo no país, especialmente no segmento de turismo cultural.  

Considerando o quadro atual de motivações e motivos de viagem do 

turista que visita Belo Horizonte, a expectativa era estimular uma transformação na 

imagem da cidade e das atividades que ela suscita e oferece, que se concretizariam 

na atração de novos públicos.   

Foram também estabelecidas metas de incremento da receita. 

Considerando o gasto médios diário do turista estrangeiro como doméstico no Brasil 

(conforme dados disponibilizados na Caracterização e Dimensionamento do Turismo 

Internacional no Brasil e na Caracterização e Dimensionamento do Turismo 

Doméstico - FIPE/Ministério do Turismo) e observando também as informações de 

gastos do turista atual de Belo Horizonte (de acordo com os dados do levantamento 

do Gauss Estatística e Mercado para a Belotur utilizados como referencia no Plano 

Horizonte), a expectativa era dobrar a despesa média diária per capita do turista 

estrangeiro e elevar a do turista brasileiro em 2,4 vezes, o que provocaria um 

incremento direto na receita, conforme especificado abaixo.   

 

Figura 30 - Metas de estadia, despesa e receita 2007-2010 

  

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

 

ESTADIA MÉDIA: 3 NOITES 

DESPESA MÉDIA NACIONAL: R$ 180/DIA 

DESPESA MÉDIA INTERNACIONAL: R$ 400/DIA 

INCREMENTO DE RECEITA (2007-2010) 
 

R$ 581 MILHÕES 
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 As metas para o turismo de BH, segundo o PDITS:  

 

Os objetivos finalísticos do PDITS resultaram no estabelecimento de 

projeções para os próximos 10 anos (2010 a 2020), das quais foram consideradas, 

neste momento apenas as metas correspondentes aos objetivos destacados 

anteriormente em negrito (volume de turistas, estadia e receita). 

Todas as metas foram estabelecidas sob a perspectiva de três cenários, 

sendo: o pessimista, em que se considera que não se executa o PDITS BH; o 

realista, em que se executa o plano em um ambiente de expansão das atividades 

turísticas; e o otimista, em que se executa o plano em um ambiente de forte 

expansão, motivada por um contexto externo mais favorável do que o que havia sido 

observado em 2010. 

Para o aprimoramento do Plano de Marketing, o cenário pessimista foi 

descartado, pois se entende que o estabelecimento de metas em um planejamento 

pressupõe automaticamente a implantação do que está sendo proposto. Do 

contrário, seriam apenas projeções.  

Os cenários realistas e otimistas trabalhados pelo PDITS se diferenciam 

pelos seguintes fatores: a perspectiva de melhoria do desempenho da economia e 

do turismo em âmbito mundial, do ritmo de crescimento do setor no Brasil e do 

melhor aproveitamento da Copa e outros instrumentos de planejamento. O 

estabelecimento destes cenários implicou em uma projeção mínima e em uma 

projeção máxima respectivamente, para as metas de número de turistas e, por 

consequência, para as metas de receita. 

Sobre o volume de turistas, as metas consideraram: 

 O PDITS estimou para BH em 2010 o “fluxo atual” de turistas em 

BH de 2,26 milhões em 2010;  

 As metas de incremento basearam-se na segmentação do público por 

meio de transporte utilizado e não por mercado emissor de origem; 

 Consideraram-se os índices de crescimento da economia brasileira 

estimadas pelo FMI; 

 Foi ponderada a possível construção de um novo Centro de 

Convenções na cidade (que estaria ativo a partir de maio de 2014). 

Nesse sentido, levou-se em conta que 62% dos participantes de 



 

654  

 

eventos são turistas (dado levantado pela FGV em 2009, segundo o 

PDITS);  

 Considerou-se ajuste na série histórica em 2014 devido à projeção de 

aumento do fluxo de turistas da Copa que estarão na cidade; 

 O fluxo total de turistas em Belo Horizonte passaria então para 5 a 

5,4 milhões em 2020; 

 Espera-se que o número de turistas que visitarão Belo Horizonte em 

2014 varie entre 3,9 milhões e 4,1 milhões; 

 A taxa média de crescimento do número de turistas que visitarão 

Belo Horizonte variaria entre 8,22% a.a. e 9,2% a.a.; 

 Entretanto, este crescimento é fortemente influenciado por 2014, em 

que se espera que este número cresça mais de 40% em ambos os 

cenários;  

 No cenário realista, projeta-se crescimento de 5,68% em 2011 e 

4,43% em 2020; 

 No cenário otimista, estes números seriam 6,56% e 5,06%, 

respectivamente em 2011 e 2020. 

 

Sobre o tempo médio de permanência dos turistas na cidade: 

 

 Foi considerado como parâmetro inicial (referente a 2010) taxa média 

de 2,9 dias informada por hotéis e apart-hotéis, e a taxa média 

levantada na pesquisa de demanda efetiva realizada no âmbito do 

PDITS, de 7,4 dias (abrangendo todos os meios de hospedagem); 

 Pressupõem incremento de 5% dos turistas que vem a negócios e 

eventos a partir da implantação das ações planejadas no PDITS; 

 Espera-se que a permanência do turista que se hospeda em hotéis 

e apart-hotéis seja ampliada de 2,9 dias (em 2010) para: 3,2 em 

2014; 3,4 em 2017; 3,5 em 2020; 

 Em relação à taxa média de permanência considerando todos os 

meios de hospedagem, foi estimado incremento de 7,4 dias (em 

2010) para: 7,5 em 2014, 7,6 em 2017 e 7,7 em 2020. 
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Sobre a receita gerada pelo turismo: 

 Com base nos dados de gasto médio, permanecia média e fluxo 

estimado, o PDITS calculou que a receita gerada pelo turismo em BH 

foi de R$ 1,527 bilhões em 2010; 

 A elaboração das metas pressupôs que o gasto médio do turista na 

cidade, que foi estimado em R$ 91,40 pela pesquisa de demanda 

realizada no âmbito deste planejamento, permaneceria constante até 

2020. As metas anuais de receita variariam então, apenas em função 

das projeções de fluxo e estadia que foram definidas; 

 Estimou-se então que a receita gerada com o turismo atingiria de 

R$2,6 a R$2,8 bilhões em 2014; de R$ 3 a 3,3 bilhões em 2017; e 

3,5 a 3,8 bilhões em 2020.   
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2 O QUE VAMOS PROMOVER? 
 

 

A estratégia de promoção, sob a perspectiva do que vamos promover, 

deve resultar na criação de elementos visíveis da oferta promocional e da identidade 

turística de Belo Horizonte, que irão compor o conteúdo de todas as ferramentas 

promocionais, convertendo-se assim no fator de alinhamento entre todas as 

diferentes frentes de atuação, em todos os mercados. Ou seja, neste momento são 

definidos os instrumentos estratégicos centrais de toda a atividade promocional e de 

comunicação, tecnicamente constituídos por três elementos: o decálogo, a 

mensagem permanente e a marca turística.   

Trata-se de uma estratégia bastante específica do Plano de Marketing, 

pelo que dificilmente serão detectadas nos demais planejamentos a serem 

considerados, com o mesmo nível de estruturação com que foi abordado no Plano 

Horizonte.  

 

 

2.1 Pressupostos da estratégia de promoção do Plano Horizonte 

 

 

A estratégia do Plano prezou, portanto, pelo estabelecimento de uma 

comunicação integrada, marcada pela presença da mensagem global em todas 

as peças e ações, que assim se converte em um guarda chuva para todos os 

produtos a serem ofertados. 

A mensagem global é dada pelos conceitos inerentes ao decálogo e 

se expressa por meio da mensagem permanente e da marca turística. 

 

 

2.2 O decálogo 

 

 

O decálogo é o conjunto dos argumentos e dos valores que podem 

estimular a decisão do turista potencial a viajar para Belo Horizonte e é o elemento 
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central utilizado na formulação da mensagem global da promoção. É, portanto, a 

síntese temática que define a cidade, seus atrativos e sua diversidade. 

Conforme propõe o Plano Horizonte, o decálogo é derivado da valoração 

dos produtos atuais, da análise da imagem, do posicionamento desejado. Sua 

elaboração considera ainda as palavras, que na opinião do turista atual e trade 

turístico, explicam ou exprimem o que é Belo Horizonte.  

A denominação “decálogo” é meramente conceitual, é o conjunto de 

temas, de motivos condutores que expressam um destino, seu diferencial, sua 

identidade e, neste caso, a quantidade de argumentos é o menos importante.  

 

 Decálogo de BH, segundo o Plano Horizonte: 

 

Os seguintes aspectos foram decisivos na elaboração do decálogo de BH 

em 2006: 

 Verificou-se no levantamento que havia sido realizado pelo 

Gauss/Belotur a dificuldade do turista atual em definir com palavras 

chaves a cidade de Belo Horizonte, o que revelou também a imagem 

difusa da cidade como destino turístico; 

 Hospitalidade/aconchego haviam sido as palavras que receberam o 

maior número de menções e que, na opinião de 21% dos diferentes 

profissionais do turismo belo-horizontino, eram as que melhor 

sintetizam a Cidade, um atributo relacionado ao jeito de receber de 

sua gente; 

 8% destacaram a questão da culinária, utilizando as palavras 

sabores/saborosa;  

 Em seguida apareceram uma série de palavras relacionadas à 

natureza/meio ambiente (clima, montanha, natureza, belezas naturais) 

e outras relacionadas aos aspectos culturais da sociedade (tradição, 

tranquilidade, jovialidade, juventude, “mineiridade”, etc.). 

 

 

 

 



 

658  

 

O Plano então propôs 8 argumentos de promoção e para a “venda” de 

BH: 

IDENTIDADE BELO-HORIZONTINA 

Tradição, criatividade, jovialidade, tranquilidade. 

Um centro de intensa produção cultural, que inova, que se renova, sem 

romper com suas origens. 

 

GENTE 

Calor humano, afetuosidade, aconchego, beleza. 

 

ARQUITETURA 

A cidade planejada, que preserva sua história e se renova 

cotidianamente, antecipando os novos conceitos da arquitetura e do 

urbanismo. 

 

GASTRONOMIA 

Expressão da fartura e dos sabores de Minas, uma culinária que é a 

marca do interior do Brasil 

 

OFERTA CULTURAL 

Diferentes manifestações e expressões da arte se encontram e se fazem 

em Belo Horizonte. 

 

COMPRAS 

Moda, pedras, artesanato, a cachaça. Belo Horizonte oferece opções 

originais, um paraíso para quem busca autenticidade, beleza e 

diversidade.  

 

ESTILO DE VIDA 

Passear, admirar, comprar, beber, comer, divertir ao ar livre. A cidade 

encanta e surpreende, com alternativas para todos os gostos.  

 

ENTORNO  

História, arte, cultura, natureza. 
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Ouro Preto e Congonhas, Patrimônios da Humanidade, e a Serra do 

Espinhaço, Reserva da Biosfera.  

 

 Decálogo de BH, segundo o PDITS: 

 

O PDITS não faz alusão direta à formulação de um decálogo para BH. 

Entretanto, em seu capítulo 2.6.3.1. Fatores motivadores de visitação e imagens 

associadas ao destino sistematiza um conjunto de “imagens que devem ser 

enfatizadas por corresponder aos aspectos mais valorizados pela demanda efetiva e 

potencial associadas ao destino67”. Apesar das diferenças de enfoque técnico dos 

dois planos, considera-se uma série de atributos e/ou argumento que sintetizam o 

potencial de BH.  

 

São eles: 

“Hospedagem, atrativos turísticos, eventos e restaurantes, bares, 

diversão e lazer, que foram os elementos mais valorizados pela 

demanda efetiva pesquisada e que mais influenciaram sua viagem a Belo 

Horizonte”. 

 

“Hospitalidade, gastronomia e atrativos culturais, associados ao 

desejo de conhecer a história e a cultura da cidade como um todo, as 

cidades históricas, a programação cultural, os eventos e a culinária. Estes 

aspectos, de modo geral, foram bem avaliados por turistas potenciais e, 

como indicado pela pesquisa realizada, se revelaram como elementos 

cuja influência pode ser decisiva, desde que tenham melhor divulgação”.  

 

“Associação com Minas em geral, com destaque para sua história e 

culinária”.  

“Imagens de cidade grande, centro cultural e comercial e, ao mesmo 

tempo, acolhedora, arborizada e bela; cidade grande com tranquilidade 

e características de interior”.  

 

                                            
67

 Pg. 530 
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“Lagoa da Pampulha, com destaque para a Igreja de São Francisco e o 

Mineirão imagens de construções mais fortes ligadas à cidade e que 

podem ser reforçadas pelas imagens da Praça da Liberdade e da Serra 

do Curral”.  

 

“Cidade da moda”.  

 

“Cidade dos bares, da música mineira do Clube da Esquina e da 

música pop”.  

 

“Cidade da dança, imagem ainda não explorada, que pode ser 

promovida a partir da existência do FID, do Grupo Corpo e do Corpo de 

Baile do Palácio das Artes, dentre outros”. 

 

Soma-se a “proximidade e facilidade de acesso e a qualidade dos 

serviços, infraestrutura e a localização estratégica da cidade para eventos, mas 

de forma mais dirigida ao setor, aos promotores efetivos e potenciais e aos 

organizadores de eventos”. 

 

 

2.3 A mensagem permanente 

 

 

A mensagem permanente é o slogan que resume os argumentos e 

valores do destino. 

A intensidade e vitalidade da produção artística foi o principal diferencial 

de Belo Horizonte detectado no Plano de Marketing. A proposta então foi buscar um 

slogan que definisse uma cidade que vive e respira cultura e que tem esse traço 

como um estilo de vida. Uma cidade em que a cultura se manifesta cotidianamente. 

Neste sentido, a proposta da mensagem permitiria também sintetizar a vivência da 

cidade, a experiência de quem a visita.  

 

 

 



 

 661 

 

Definiu-se então o slogan:  

“BELO HORIZONTE ONDE A CULTURA GANHA VIDA”. 

 

 

2.4 A marca turística de Belo Horizonte 

 

 

A marca turística é o elemento de identidade e reconhecimento nos 

mercados.  

Sobre a arquitetura de marca, o Plano Horizonte propôs: 

 A marca deveria funcionar como um guarda-chuva promocional e 

deveria estar presente em todas as ações e campanhas de Belo 

Horizonte;  

 Quando necessário, junto com outras marcas específicas dos 

promotores de cada ação, respeitadas as regras de aplicação e a 

distinção com marcas de assinatura;  

 Deveria ainda, estar compartilhada com a marca “Brasil”, agregando 

mais qualidade ao País na promoção do produto turístico nos 

mercados internacionais.  

 

Para a construção da marca turística de Belo Horizonte foi definido um 

briefing que simbolizou os principais aspectos a serem valorizados: 

 A primeira ideia foi a de manter a identidade, na mesma linha em 

que trabalham outras cidades líderes. O nome Belo Horizonte deve 

ser incorporado como elemento de percepção e reconhecimento; 

 A segunda ideia referiu-se às cores do desenho. Neste sentido, 

observou-se que os turistas atuais viam Belo Horizonte com a 

combinação preponderante de verde e azul, em menor escala 

nuances de amarelo, branco, vermelho, cinza e preto. Nas reuniões 

de opinião interna com o trade turístico e com os diferentes 

segmentos envolvidos diretamente com a atividade turística foi 

pedida a sugestão de três cores que para eles identificam Belo 

Horizonte. No resultado destacaram o verde, o vermelho com tons 
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ferruginosos (dióxido de ferro) e o azul. O desenho da marca teria 

então que mostrar o verde das montanhas, o vermelho ferro da 

terra e o azul dos painéis de Portinari e do céu belo-horizontino; 

 O desenho da marca deveria ser traçado por um artista, 

valorizando a imagem do centro produtor de cultura e arte, e 

deveria incorporar os elementos que evidenciam a modernidade de 

Belo Horizonte – as formas da arquitetura de Niemeyer e o traço 

original das ruas do centro; 

 A tipologia aplicada ao nome Belo Horizonte deveria ser moderna, 

elegante e o slogan em letra cursiva manual, humanizando o traço. A 

cor a ser utilizada deveria ser o preto, visando legibilidade e requinte.  

 

Como resultado deste processo, foi desenvolvida a primeira marca 

turística de BH, pelo artista plástico mineiro Carlos Bracher. 

 

Figura 31 - Primeira marca turística de Belo Horizonte 

 

Fonte: Arquivo de imagem do Plano Horizonte 2006. 

 

Passados alguns anos, a marca turística então utilizada exclusivamente 

para este fim foi substituída na Comunicação turística por uma marca criada para 

fins institucionais, representativo da cidade e não apenas do turismo de Belo 

Horizonte e que passou a posicionar o destino como “Belo Horizonte, Minas Gerais”.  

 

Figura 32 - Marca de Belo Horizonte 

 

Fonte: Arquivo vetorial cedido pela Belotur. 



 

 663 

 

Conforme estabelece o Manual de Identidade Visual da Marca 

Institucional de Belo Horizonte, este novo desenho tem os seguintes pressupostos 

conceituais: 

 A marca procura recuperar a simplicidade e a leveza do traço de 

Niemeyer num contexto mais moderno e cosmopolita, como a imagem 

da cidade que queremos; 

 A principal obra de Niemeyer, a Igreja de São Francisco na Pampulha, 

conhecida nacionalmente como uma referência de Belo Horizonte, 

aparece representada; 

 A Igreja surge em traços estilizados que também remetem às 

montanhas de Minas e à Serra do Curral, que circunda a cidade e é 

outro de seus símbolos; 

 As cores utilizadas – o azul, verde, amarelo e vermelho – carregam o 

simbolismo de integrar as cores de Minas e do Brasil ao mesmo 

tempo, harmonizam-se as cores do brasão de BH com a marca 

turística do Brasil, a Marca Brasil; 

 A aplicação da marca em cores vivas procura retratar a pulsação de 

uma cidade produtora de conhecimento e de cultura, integrada ao 

mundo moderno. O nome da cidade, escrito em letra cursiva, integra-

se ao traço da marca, ao traço do arquiteto.   
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3 ALINHAMENTOS PARA A ELABORAÇÃO DAS NOVAS 
ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA O TURISMO DE BELO 
HORIZONTE (ETAPA 4) 

 

 

A reunião de trabalho com a equipe da Belotur gerou alguns alinhamentos 

que serão considerados na próxima etapa para a atualização das estratégias de 

marketing para o turismo de Belo Horizonte. 

 Horizonte temporal das estratégias de futuro: 2015-2020. As 

estratégias de produtos, mercados, objetivos e metas deverão ser 

revisadas a cada 2 anos; 

 Conceitos e diferenciais a serem trabalhados para a Visão 2020: 

o Localização estratégica para quem vista e para atender diferentes 

mercados / O principal diferencial de Belo Horizonte é a localização 

estratégica no Brasil (entre as regiões Norte, sul, leste e oeste; 6 

fronteiras; território de passagem); 

o Centro diversificado de serviços e de negócios e eventos; 

o Qualidade, inovação e criatividade: uma cidade moderna, renovada 

pela economia criativa (moda, design...); 

o Produção cultural (artesanal, musica, etc.); 

o Síntese cultural de Minas Gerais / evidência do jeito mineiro; 

o Ocupação dos espaços urbanos (vida ao ar livre); 

o Cidade com qualidade de vida; 

o Sustentabilidade (introduzir o conceito); 

o Turismo de negócios e eventos; 

o Incorporação de conceitos que estão sendo trabalhados pelos 

parceiros (MGTI, Prefeitura, etc.). 

 Produtos e mercados: 

o Deverão ser selecionados mercados prioritários e o mercado 

internacional será objeto de posicionamento para eventos 

internacionais/ mercados da Copa/ Jogos Olímpicos: Argentina, 

Inglaterra e talvez Chile (outras seleções possíveis); 
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o Definir uma estratégia de captação de eventos que inclua o segmento 

MICE (meeting, incentives, conventions and exhibitions) de eventos 

corporativos e técnicos científicos, e eventos esportivos; 

o Incluir o segmento de incentivos; 

o O turismo cultural e de lazer serão tratados conjuntamente; 

o Detalhar os mercados geográficos, que devem ser definidos de 

acordo com as melhores conexões aéreas; 

o Fortalecer os 16 Roteiros e ofertas. 

 A mensagem global / marca / mensagem permanente: 

A princípio se trabalhará com a identidade gráfica atual. Entretanto, a 

Belotur solicita uma avaliação técnica sobre o desenho gráfico a fim de que o 

assunto possa ser aprofundado, bem como identificar os principais erros de uso. A 

estrutura de comunicação deverá considerar a elaboração de mensagens 

específicas de linhas de produtos. 

 Objetivos: 

o Belo Horizonte se credenciar como um destino turístico para 

receber grandes eventos internacionais (MICE, esportivo...); 

o Ampliar a permanência e o fluxo turístico; 

o Ampliar as atividades do turista de negócios na cidade (aproveitar o 

lazer); 

o Melhorar os canais e a qualidade da informação turística ao turista 

na cidade (sistema integrado de informação) 

 Metas: deverá ser feito um estudo da memória de cálculo do PDITS a 

fim de atualizar o indicador 2013 e as projeções futuras considerando: 

o Fluxo internacional; 

o Previsão de incremento do gasto médio; 

o Expectativas sobre a taxa de ocupação da hotelaria (deverá considerar a 

taxa de ocupação e estadia em BH confrontada com a média de outras 

cidades brasileiras, para definir as expectativas de crescimento); 

o Eficácia dos equipamentos atuais para subsidiar o crescimento do 

destino no segmento de eventos. 
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FASE III – PLANO OPERACIONAL 
 

 

A terceira fase do Plano Horizonte responde a: “o que temos que fazer?”. 

Tem, portanto, um caráter eminentemente tático e define as atuações necessárias 

para viabilizar a estratégia estabelecida na Fase II.  

Enquanto a estratégia é abstrata e baseada em objetivos de longo prazo, 

a tática é concreta e elucida a melhor ação a ser executada de imediato. 

No Plano Horizonte, a Fase III estruturada da seguinte forma: 

Os Fundamentos do Plano Operacional, em que foi definida as diretrizes 

táticas de cumprimento da estratégia e foram detalhados os objetivos, 

metas gerais e específicas por linhas de produtos, mercados prioritários e 

os respectivos investimentos de marketing indicados na fase anterior; 

 

O Plano Operacional de Produtos, que organizou e definiu as ofertas a 

serem promovidas nos diferentes mercados, as linhas de produto e os 

segmentos de mercado, a partir da valoração do potencial, do grau de 

aproveitamento dos produtos turísticos “atuais” de Belo Horizonte e 

entorno, e da estratégia de promoção; 

 

O Plano Operacional de Promoção, em que se estabeleceram os 

programas, projetos e ações específicas que deveriam ser executadas 

nos anos seguintes. Por fim, detalhou-se as ações de marketing, os 

respectivos investimentos e cronograma de implementação.  

 

Diante deste enfoque técnico observa-se mais uma vez que o 

aprimoramento deste conteúdo adiantaria e seria sobreposto ao que está previsto 

nas Etapas 4 e 5 do Plano de Ações Estratégicas de Marketing para Belo Horizonte. 

Também, que as novas proposições devem ser feitas com base nas novas 

estratégias que serão definidas apenas posteriormente. 

Com isso, neste momento a consultoria se propôs a resgatar os conceitos 

inerentes ao Plano Operacional e a mapear as táticas de promoção e de produto, os 

programas, projetos e as ações de marketing que estão previstas para o turismo de 

Belo Horizonte para este ano (2014). Desta forma, tudo o que já está planejado pela 
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Belotur será o ponto de partida para as novas proposições de marketing nas Etapas 

pertinentes. 

Os principais desafios quando “se parte para a ação” é manter a 

coerência e a coesão nas diferentes frentes de atuação.  

No dia-a-dia de um órgão de gestão do porte e importância da Belotur, 

surgem uma série de novas “necessidades”, “demandas” e dificuldades técnicas e 

orçamentárias que costumam desviar o foco de atuação daquilo que foi estabelecido 

e aprovado no planejamento. No Plano Operacional, entretanto, cada “o quê” deve 

ter o seu “por que” e sua efetividade só poderá ser avaliada se for coerentemente 

implantada. Este é o fundamento básico e embora pareça um conceito óbvio, não é 

tão simples implantar. Por outro lado, é o que permite defender as propostas 

estabelecidas pelo planejamento e demonstrar a sua consistência aos tomadores de 

decisão, bem como captar apoio e investimentos.  

A dificuldade em se manter a coesão geralmente está associada ao fato 

de que as diferentes atuações estão dispersas em diversos programas, projetos, 

áreas técnicas e até instituições, embora, por vezes, sejam complementares e visem 

atingir objetivos comuns. É preciso, porém coordenar e integrar estes esforços para 

otimizar, direcionar coerentemente e até para poder avaliar os resultados dos 

investimentos de recursos financeiros e técnicos.  

Assim, o Plano Operacional do Plano Horizonte, com sua proposta de 

atuação integral e coordenada, aportou sua estrutura e metodologia, que foram 

resgatadas e utilizadas como referência para a elaboração deste mapeamento e 

para a integração das diferentes iniciativas previstas e planejadas. Desta forma, será 

facilmente percebido como as diferentes frentes de atuação estão inter-relacionadas 

e, a partir daí, será possível elaborar as propostas de ações que devem ser 

agregadas.  

Ressalta-se que o objetivo neste momento, contudo, não foi analisar 

os pontos de coerência, divergência e/ou complementaridade do que está 

planejado, nem suas relações com as fases anteriores do Plano Horizonte. 

Tampouco, apontar necessidades e avançar em novas proposições. Apenas 

estabelecer um ponto de partida para o trabalho que subsidiaria as próximas 

Etapas 4 e 5, com a inclusão das iniciativas já em andamento. 
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1 FUNDAMENTOS DO PLANO OPERACIONAL 
 

 

Os fundamentos operacionais são importantes para estabelecer as 

diretrizes táticas e para se chegar ao investimento necessário que permita atingir as 

metas estabelecidas na Fase II. 

 

 

1.1 Os fundamentos do plano operacional do Plano Horizonte  

 

 

Na Fase II do Plano Horizonte, referente à formulação da Estratégia, ficou 

estabelecido que a promoção turística de Belo Horizonte valorizaria seus principais 

produtos potenciais e incorporaria também a oferta existente em seu entorno, 

integrando toda área num raio de aproximadamente 100 quilômetros da cidade.  

Assim foi estabelecida a grade de produtos de Belo Horizonte, com a 

ordenação da oferta baseada em 06 linhas de produto:  

 

Figura 33 - Grade de Produtos do Plano Horizonte 

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 
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Cada linha de produto está ligada a um segmento de mercado 

diferenciado pela motivação principal da visita. E por sua vez, em cada linha de 

produtos foram selecionados os produtos específicos a serem promovidos, em 

função de seu Valor Potencial, que havia sido estabelecido na Fase I do Plano, em 

2006.   

Também foram definidos, de acordo com as informações sobre os 

mercados atuais e potenciais, considerados os elementos chaves da proximidade e 

da acessibilidade, os mercados geográficos prioritários, sendo: Minas Gerais, 

Estados Vizinhos, Resto do Brasil e Internacional (Plano Aquarela). 

Com base na dupla definição da Grade de Produtos e Mercados 

Geográficos Prioritários, considerando também as demandas e motivações 

turísticas, foi determinado um Portfólio de Produtos e Mercados. 

A avaliação do potencial turístico realizada na Fase I e as linhas de 

produto estabelecidas como prioritárias na Estratégia apontavam para o peso 

preponderante do “turismo cultural”, segmento que deveria responder pelo 

maior volume de visitantes, seguido pelo “turismo de negócios” que 

representam o grupo de viagens motivadas por “congressos, convenções e 

feiras”. O “turismo de cidade”, o “turismo de aventura”, o “ecoturismo” e os 

“nichos de mercado” também teriam participação importante na composição 

do leque de ofertas de Belo Horizonte.  

É bastante evidente a presença e posterior priorização dos produtos de 

negócios, convenções, congressos, feiras e visitas técnicas, e os nichos de mercado 

de excelência médica e moda, sem descartar os demais produtos. Conforme visto 

anteriormente, o PDITS também destacou essas linhas de produtos. Todos estes 

aspectos serão considerados nas próximas etapas, em especial na Etapa 5 em que 

serão elaboradas as “ações estratégicas para os produtos prioritários”.  

 

 VOLUME/META: 3 MILHÕES DE TURISTAS EM 2010 

 

Os objetivos de volume de turistas visavam determinar uma maior 

diversificação dos volumes por linhas de produtos (Turismo Cultural, Negócios e 

Eventos, Turismo de Cidade, Turismo de Aventura, Ecoturismo, Nichos de Mercado) 

e por mercado geográfico que culminaria do incremento global do fluxo turístico em 

BH.  
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Para avaliar o alcance das metas propostas foram estabelecidos objetivos 

específicos por linhas de produtos conforme os mercados prioritários. Entretanto, os 

indicadores disponíveis ainda não estavam alinhados à segmentação proposta na 

Fase II deste Plano. Este indicador deveria ser revisto e avançar conforme fossem 

realizadas as pesquisas propostas no próprio Plano. 

De acordo com as informações disponíveis sobre o perfil de consumo, 

gasto do turista atual e tarifas dos serviços oferecidos foram adotados os seguintes 

indicadores para a formulação do incremento de receita: 

 

 ESTADIA MÉDIA / META: 3 NOITES/ 4 DIAS 

 

Para a determinação desse período de permanência foi considerada a 

estadia atual do turista que utiliza a rede hoteleira e que fica em média 2 dias na 

cidade; a partir deste patamar, é factível uma evolução progressiva entre 2007/2010, 

alcançando em 2010 um período de estadia média de 4 dias, com 3 pernoites para o 

turista que utiliza os meios de hospedagem regulares.   

 

 GASTO MÉDIO/META: 

TURISTA NACIONAL: R$ 180,00 

TURISTA INTERNACIONAL: R$ 400,00 

 

Para o estabelecimento das metas de receita foram considerados os 

gastos médios diários por pessoa, que incluíam hospedagem, alimentação, compras, 

diversão, atividades esportivas, etc.; e é diferenciado conforme a origem do turista, 

se brasileiro ou estrangeiro. Os dados disponíveis permitiram estimar que em 2006 o 

visitante nacional gastava individualmente em média R$ 133, para o turista 

internacional esse valor equivalia a R$ 300.   

A projeção foi feita considerando que, com a implantação do Plano,  

esses gastos médios poderiam ter um crescimento real no período, atingindo os 

patamares estabelecidos como meta. 
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 RECEITA/META: R$ 1,96 BILHÕES EM 2010 

 

De acordo com as estimativas acerca do volume turístico total e 

considerando o patamar de gasto médio diário individual do turista nacional e do 

turista estrangeiro, calculou-se que a receita atual do turismo belo-horizontino gira 

em torno de R$ 739 milhões, a partir do qual são feitos os estudos de evolução da 

receita total:  

 

Tabela 130 - Metas de evolução da receita turística 2006 – 2010 
 

ESTIMATIVA DE EVOLUÇÃO DA RECEITA TURÍSTICA POR MERCADO 
(EM REAIS) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Turistas Nacionais 540.153.006 632.341.071 752.044.362 976.764.322 1.360.815.859 

Turistas Estrangeiros 199.607.760 241.445.546 304.321.991 418.640.349 600.198.058 

 739.730.766 873.786.617 1.056.366.353 1.395.404.671 1.961.013.917 

 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

A partir das projeções de estadia e permanência, a receita turística de 

Belo Horizonte deveria evoluir da seguinte forma: 

 O volume turístico no ano de 2010 seria aproximadamente 28% maior 

do que o atual; 

 A receita turística no ano de 2010 seria mais do que o dobro da atual; 

 O incremento de receita no período de 2007-2010 será de R$ 581 

milhões.  

 

 O INVESTIMENTO EM MARKETING NECESSÁRIO 

 

Para o cálculo do investimento em marketing necessário (ideal para que 

se possa atingir as metas) foram adotados os indicadores gerais:  

 A “recomendação” da OMT de aplicar em marketing o equivalente a 

2% da receita gerada pelo turismo.  

 A experiência da consultoria na preparação dos planos de marketing 

nos levava a recomendar um investimento de 1,8% sobre o incremento 

de receita. 
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De acordo com as metas e estimativas formuladas na Fase II do Plano 

Horizonte, o incremento de receita no período de 2007-2010 seria de R$ 581 

milhões e o investimento em promoção seria de R$ 10,4 milhões distribuídos ao 

longo dos 4 anos, o que equivaleria a R$ 2,6 milhões de investimento por ano 

entre 2007 e 2010. 

Foi definida uma política de distribuição orçamentária que estabeleceu 

critérios objetivos de investimento por mercados e linhas de produtos, considerando 

não apenas os objetivos quantitativos, mas também os custos de promoção nos 

diferentes mercados e a receita gerada por cada linha de produto. 

O portfólio de produtos-mercados estabelecia as prioridades da ação 

promocional no período 2007-2010. E, desta forma, se constituiu no principal 

instrumento para distribuição do esforço promocional por produtos e mercados, 

sendo a referência para o modelo de ordenamento dos investimentos em marketing. 

 

 A MENSAGEM GLOBAL QUE VAMOS PROMOVER: 

 

Corresponde à apresentação geral de Belo Horizonte como destino 

turístico e é na realidade, uma mostra de toda a riqueza turística da capital mineira e 

deve funcionar como um guarda-chuva capaz de suscitar nos turistas potenciais e 

atuais, e na própria comunidade belo-horizontina, o interesse pela cidade e por seus 

produtos específicos.  Consolidar esta mensagem seria o pressuposto da 

implantação da comunicação, tanto por meio das ações de suporte como de 

promoção propriamente ditas. 

 

Conforme definido na estratégia está concretizado pelos elementos: 

Decálogo + Marca + Mensagem Permanente 

 

A construção e consolidação destes elementos seriam de longo prazo, 

contínuas e, no caso da marca, também permanente. Não se deve confundir com 

conteúdos e mensagens para campanhas publicitárias que, embora devam se 

inspirar nessa proposta, são variáveis, dinâmicos e empregadas por períodos curtos 

(de cerca de 1 ano), com objetivos específicos.  
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1.2 Fundamentos operacionais para as Etapas 4 e 5 

 

 

Na reunião de trabalho do dia 9 de dezembro, ficou acordado com a 

Comissão de Acompanhamento que o plano de ações de marketing seria elaborado 

no horizonte temporal de 2 anos, portanto de 2014 a 2016. Após este período o 

mesmo deverá ser avaliado, revisado e atualizado, conforme as dinâmicas 

comerciais vigentes. O próprio plano de ações deverá prever mecanismos de 

monitoramento e de renovação periódica.  

Além disso, o plano operacional deverá considerar as novas dinâmicas de 

mercado. No contexto atual temos gerações muito diferentes de clientes convivendo 

em um mesmo momento, com demandas de produtos e canais de venda muito 

diferentes, aos que é preciso dar resposta de forma eficaz nos próximos anos. Isso 

significa investimentos em tecnologia e capacidade de diferenciação. Os destinos 

turísticos precisam mostrar sua versatilidade.  

Alguns pressupostos que o Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

deverá considerar: 

 Monitoramento de esforços e resultados: o sistema estatístico 

atual não é ideal. Entretanto, monitorar esforços e mensurar 

resultados é fundamental. Assim, precisamos assumir o compromisso 

de aprimorar o sistema estatístico atual mas também estabelecer 

uma base de dados e indicadores para mensurar o crescimento e 

a evolução a partir dos esforços que serão aplicados. 

 O mercado de negócios, o mercado de eventos (MICE) e o 

mercado de lazer: Será necessário diferenciar as diferentes 

formas de aproximação do mercado, considerando as 

especificidades de sedução, comercialização, posicionamento 

competitivo de Belo Horizonte e oferta em cada um dos segmentos. 

 Comunicação x promoção x comunicação institucional: é preciso 

diferenciar os objetivos dos trabalhos de comunicação, 

promoção e comunicação institucional. A comunicação constitui-se 

da formação de uma imagem do destino para sedução e motivação. 

Estabelecer uma identidade para a cidade é uma estratégia de 

sedução fundamental, independente do público-alvo e do segmento 
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que se deseja atingir.  Trabalhar sob a promoção objetiva colocar os 

produtos para serem comercializados. Para tanto são selecionados 

diversos ativos, de acordo com o público-alvo e mercado que se 

deseja atingir. Já a comunicação institucional consiste em fortalecer a 

imagem da Belotur e do turismo de Belo Horizonte perante os 

públicos internos (comunidade, parceiros, o trade belo-horizontino) e 

sensibilizar a comunidade para a atividade. É um trabalho 

complementar, pois não gera resultados diretos à atividade.  

 Mensagem permanente x mensagem de campanha: Outra 

diferenciação necessária é que a mensagem permanente está 

associada à identidade do destino (associada à sua marca gráfica) e, 

portanto, ressalta seus diferenciais e exige um trabalho de longo 

prazo (não deve mudar) para que seja reconhecida e consolidada. É o 

trabalho de branding. A mensagem permanente, entretanto, não 

exclui a existência de mensagens específicas a serem trabalhadas em 

curto prazo com objetivos comerciais e promocionais específicos para 

um determinado período. São as mensagens tema das campanhas 

publicitárias. 
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2 PLANO OPERACIONAL DE PRODUTOS 
 

 

2.1 O plano operacional de produtos do Plano Horizonte 

 

 

Na Fase I do Plano Horizonte, em 2006, foi diagnosticado que o uso 

turístico de Belo Horizonte estava restrito a alguns pontos específicos. Também foi 

identificado também que o trade profissional e a comunidade em geral atribuíam 

pouca importância aos atrativos da cidade. Assim, o Plano Operacional de Produtos 

teria a tarefa de melhorar os produtos atuais e estabelecer indicadores para a 

estruturação de novos produtos. 

A proposta foi valorizar os recursos mais importantes o que permitiu 

selecionar e estabelecer 4 programas de estruturação e organização da oferta que 

deveriam ser implantados pela Belotur.  

 

Tabela 131 - Programas e ações de Produtos do Plano Horizonte 
 

PROGRAMAS AÇÕES OBJETIVOS 

LINHAS DE 
PRODUTOS 

Definir, caracterizar e 
estruturar as linhas de 
produtos turísticos de 
Belo Horizonte 

Criar os bureaux de produtos para organizar, 
estruturar e qualificar as atividades dos diferentes 
segmentos; 
Capacitar as empresas de receptivo para o 
atendimento dos públicos especializados e para 
conhecer a oferta existente. 

ROTEIROS 
TURÍSTICOS 

Selecionar os atrativos 
por área geográfica e 
motivação 
 

Estabelecer roteiros regulares que possibilitem um 
melhor aproveitamento da cidade e dos seus 
atrativos para passeios guiados e autoguiados; 
Capacitar as empresas de receptivo para 
apresentar adequadamente a cidade; 
Ampliar e qualificar a sinalização in situ para 
melhorar a acessibilidade aos produtos turísticos  

ROTEIROS 
TURÍSTICOS NO 
ENTORNO DE 
BELO HORIZONTE 

Definir e caracterizar 4 
roteiros turísticos  
 

Ampliar a oferta turística de Belo Horizonte 
incorporando os principais atrativos localizados no 
entorno; 
Estabelecer ações de cooperação e parceria entre 
as Prefeituras e Secretarias de Turismo 
envolvidas; 
Fortalecer o Programa de Regionalização do 
Ministério do Turismo 

PACOTES 
TURÍSTICOS 

Estruturar os pacotes 
turísticos de Belo 
Horizonte e seus 
respectivos mercados 
 

Ampliar o período de estadia média; 

 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 
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Abaixo foram resgatados os conceitos que nortearam o entendimento e 

seleção das linhas de produtos priorizadas no Plano Horizonte. 

 

P1 AS LINHAS DE PRODUTO DE BELO HORIZONTE 

 

O turismo especializado ou segmentado é uma derivação do conceito de 

special interest travel, que surge em decorrência do amadurecimento do mercado 

turístico, da demanda de um público mais experiente e mais exigente.  No contexto 

do marketing, a segmentação turística é compreendida como um instrumento de 

organização da promoção para os diferentes públicos e é definida pela natureza 

intrínseca ao próprio atrativo, em função das atividades preponderantes e 

motivadoras do fluxo turístico. Assim, a organização em linhas de produtos é uma 

ferramenta de ordenamento para o mercado, pois permite a classificação dos 

produtos e atividades estruturados para uso do público.  

Com base nos estudos de mercado e nas estimativas dos volumes de 

viagens por segmento turístico estabeleceu-se uma caracterização das linhas de 

produtos turísticos de Belo Horizonte, onde são considerados os aspectos 

diferenciais e a potencialidade geral. No entanto, é importante destacar que algumas 

áreas de interesse apresentam importantes pontos de confluência com outras e, 

muitas vezes, se confundem, sendo diferenciadas apenas pelo fator de motivação 

efetiva da viagem.  

Outro aspecto importante a ser considerado na estruturação dos 

segmentos turísticos é a transversalidade com outras áreas afins, que não são 

necessariamente diretamente vinculadas ao turismo, mas que exercem grande 

impacto no setor. Isso ocorre com as diferentes manifestações da cultura, com o 

meio ambiente ou mesmo com temas mais especializados, mais focados. Assim este 

Programa, além do objetivo fim, que é ampliar e qualificar as atividades turísticas, 

estabelece as diretrizes para a gestão partilhada dessas áreas e setores, no sentido 

de somar esforços para o desenvolvimento de ações de interesse comum.   
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Figura 34 - Linhas de Produtos do Plano Horizonte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

 

P1. A1 TURISMO CULTURAL 

 

Caracterização 

Turismo cultural pode ser definido como a viagem a lugares distintos da 

sua residência habitual de pessoas interessadas em conhecer outras culturas, 

costumes e tradições diferentes dos seus e a contemplar bens materiais e imateriais, 

principalmente aqueles relacionados com a história e arte do lugar escolhido.  

O turismo cultural engloba atrativos do patrimônio tangível e intangível, 

incluindo também atividades e vivências culturais, bem como programas focados nos 

costumes de determinado povo ou região. Este segmento turístico proporciona ao 

visitante mergulhar e desfrutar do estilo de vida de uma determinada sociedade, das 

áreas de entorno e dos aspectos que determinam sua identidade e caráter.  

No mundo globalizado, em que predominam ofertas “padrão” em termos 

de serviços e equipamentos turísticos, abrem-se novas e esperançosas 

possibilidades de diversificação da oferta turística a partir dos diferenciais culturais 

de cada destino. Neste contexto a diversidade cultural, como fonte de intercâmbio, 

de inovação e criatividade é elemento fundamental para o turismo em geral e para o 

segmento cultural em particular, por agregar novos valores e possibilidades de 

experiências.   

CONGRESSOS, CONVENÇÕES E FEIRAS 

TURISMO DE CIDADE 

CONGRESSOS, CONVENÇÕES E FEIRAS 

NICHOS DE MERCADO 

TURISMO CULTURAL 

TURISMO DE CIDADE 

TURISMO DE AVENTURA 

NEGÓCIOS 

ECOTURISMO 
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Nos estudos gerais publicados pela OMT e nas pesquisas específicas 

realizadas por alguns países, constata-se o crescente interesse pelo turismo cultural, 

tanto dos produtos da cultura erudita quanto da cultura popular. Em alguns destinos 

este segmento é determinante como motivador das viagens internacionais e em 

outros é considerado um fator diferenciador que agrega valor a produtos de sol e 

praia ou de ecoturismo, por exemplo.  

Uma das características marcantes da oferta turística de Minas Gerais 

está diretamente relacionada à sua cultura, que tem como marca o patrimônio 

artístico-arquitetônico das cidades barrocas, a diversidade do artesanato, a 

religiosidade e a rica gastronomia. Belo Horizonte, a capital planejada, é uma síntese 

de Minas, onde antigas tradições encontram ressonância em um ambiente 

culturalmente vivo, que encontram expressão no cotidiano urbano, na produção 

teatral, na música, na dança, na moda ...  

 

TURISMO CULTURAL EM BH 

Projetada para ser a nova capital de Minas e um símbolo da jovem República 
Brasileira, Belo Horizonte se distingue de outras cidades da mesma época pela 
diversidade dos estilos arquitetônicos que soube incorporar ao seu plano original, 
com destaque para a Pampulha, considerado o primeiro conjunto da arquitetura 
moderna no país e é, segundo Niemeyer, onde tudo começou.  
 
Belo Horizonte é um centro de produção artística e cultural. A cidade agrada aos 
amantes das artes plásticas, da música, do teatro, da dança, da literatura, do 
design... As atividades culturais estão espalhadas por toda parte.  
 
A tradição cultural belo-horizontina remonta a sua própria localização, no coração 
das Minas e entre as mais importantes cidades barrocas brasileiras. Desde os 
primeiros tempos suas ruas atraíram os jovens poetas do modernismo e hoje tem 
força e expressão em talentos como o Grupo Corpo, 1º Ato, Galpão, Giramundo, 
Milton Nascimento, Sepultura, Skank. 

 

P1. A2 NEGÓCIOS 

 

Caracterização 

Não é simples estabelecer o volume turístico do segmento dos 

Congressos, Convenções e Feiras; em muitos casos tratados genericamente como 

“eventos de negócios” ou ainda como “turismo técnico-científico”. Cada país trabalha 

com argumentos distintos na captação, na tabulação e interpretação dos dados 
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sobre a motivação da viagem do turista internacional. Em face das dificuldades 

apontadas para a definição deste segmento, optou-se naquele momento, pela 

utilização genérica do termo “Negócios”. 

O mais relevante é a excelente rentabilidade deste segmento turístico. 

Avalia-se que o gasto individual de viagem de um “turista de negócios”, como é 

comumente chamado, é em média o dobro de qualquer outro turista.  

No entanto, é importante diferenciar a pessoa que viaja para participar de 

uma feira, de um congresso ou de uma convenção, daquela que é obrigada a ir a 

uma cidade específica por obrigações profissionais, pois neste caso o destino é 

determinado pela área de atuação da empresa, não uma opção ou escolha de quem 

viaja. O motivo da viagem àquele lugar é trabalho/negócio, mas a decisão do 

destino da viagem deste turista não é passível de motivação. A motivação 

pode ser entendida, no contexto turístico, como aquilo que provoca estímulo, 

que desperta o interesse, a curiosidade; enquanto o motivo é a razão, a causa, 

a necessidade que obrigou a realização de uma viagem.  

Cabe ressaltar ainda que este segmento é complementar ao turismo em 

geral, na medida em que facilita a expansão e compartilha a mesma infraestrutura 

de serviços, proporcionando benefícios aos turistas e à comunidade local. Os 

estudos demonstram que as pessoas que viajam por negócio, podem prolongar sua 

permanência para usufruir das ofertas turísticas do lugar. 

 

NEGÓCIOS 

Destino privilegiado pela localização geográfica e pela infraestrutura urbana, dotado 
de serviços e equipamentos qualificados para realização de eventos de pequeno e 
médio porte. 
 
Belo Horizonte é uma cidade dinâmica que combina a liderança em setores da 
medicina, da odontologia, da tecnologia da informação e é uma referência na área 
do ensino e da pesquisa, com destacadas escolas técnicas e universidades. 
 
A Capital Mineira é o centro do principal polo de mineração do país, e é reconhecida 
ainda pela produção de uma moda original, pela rica cultura urbana e pela 
singularidade do patrimônio natural e cultural de seu entorno. 
 
Principais espaços para realização de eventos: 
Expominas 
Minascentro 
Serraria Souza Pinto 
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P1. A3 TURISMO DE CIDADE 

 

Caracterização 

O turismo de cidade pode ser definido como o conjunto de atividades 

específicas do contexto urbano, que despertam a curiosidade de pessoas de outros 

locais e assim resultam em um afluxo de viajantes. O turismo de cidade inclui 

amplos grupos de público, que mesclam diferentes motivações e interesses, abrange 

os participantes em congressos e eventos profissionais, os turistas culturais e 

esportistas, apreciadores de edifícios históricos, viajantes a negócios, assim como 

pessoas que visitam amigos e parentes. 

O turismo de cidade é fruto de uma demanda por viagens mais flexíveis, 

que envolvem experiências pessoais, sociais e culturais mais autênticas. Neste 

contexto as cidades se converteram em espaços privilegiados de atrações, lazer, 

entretenimento, serviços e produções culturais. 

Porque cada cidade é única, constitui-se singularmente e apresenta 

identidade própria. No espaço urbano afloram as formas, cores, sabores e odores, 

hábitos e costumes, tradição e memória. A leitura dessas marcas exprime o modo de 

pensar, desejar, desprezar ou escolher, se relacionar, sentir e se expor do povo da 

cidade. 

A partir da década de 1980, muitas cidades europeias passaram a incluir 

em sua agenda de planejamento institucional a promoção do turismo e a inserção 

das atividades turísticas no cotidiano urbano. Em 1991 foi fundada a European Cities 

Tourism (ECT), uma associação dos departamentos de turismo de cidade e das 

organizações de marketing urbano, que passou a monitorar e orientar o 

desenvolvimento desse segmento turístico no continente europeu.   

As cidades líderes passaram a elaborar planos estratégicos, programas e 

projetos urbanos, agressivas campanhas de marketing para a promoção em suas 

regiões, em seus países, e no mundo. As intervenções resultantes desse processo 

de planejamento turístico visam, quase sempre, a melhoria do ambiente das 

cidades, buscam a legibilidade urbana, de sua arquitetura, dos seus fazeres e 

possibilidades; procuraram transforma-las em locais agradáveis ao convívio; 

convertem suas potencialidades em atividades concretas para visitar, passear, 

comprar, dormir, comer... 
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 Por suas características intrínsecas, Belo Horizonte é uma cidade com 

relevante potencial para despertar o interesse de diferentes grupos de público em 

todo o país.  

 

TURISMO DE CIDADE  

Belo Horizonte é uma metrópole contemporânea, com uma ampla e diferenciada 
rede de serviços qualificados na área de saúde e educação, com uma estrutura 
urbana que valoriza os estilos arquitetônicos, os espaços livres, as áreas verdes, a 
paisagem das montanhas… e uma gente bonita e hospitaleira. 
 
Belo Horizonte é também um centro de moda, de gastronomia, de compras, de 
entretenimento, lazer, a cidade dos bares, capital da cachaça… 
 
Bairros residenciais e com variada oferta de entretenimento e lazer; 
Feiras ao ar livre 

 

 

P1. A4 TURISMO DE AVENTURA 

 

Caracterização 

A definição empregada pelo Ministério do Turismo estabeleceu como 

turismo de aventura a "prática de atividades de aventura de caráter não competitivo" 

no contexto turístico. Desta forma, compreende-se que as atividades de turismo de 

aventura são aquelas oferecidas comercialmente, usualmente adaptadas das 

modalidades esportivas de aventura, mas com caráter recreativo, envolvendo riscos 

avaliados, controlados e assumidos.  

De forma abrangente, o turismo de aventura no Brasil desenvolveu-se 

numa relação direta com turismo de natureza, em que as atividades acontecem 

preferencialmente em áreas naturais, em unidades de conservação e entorno. 

Dentro do ecoturismo, o segmento de aventura foi se diferenciando, adquirindo 

características próprias, diversas operadoras passaram a dispor de equipamentos e 

recursos humanos e a oferecer produtos para este novo mercado. Associações 

esportivas organizadas por modalidades também se desenvolveram, absorvendo 

uma parte da demanda de apoio e orientação aos praticantes.  

O crescimento do mercado do turismo de aventura foi rápido e 

abrangente. No Brasil, este segmento está amplamente disseminado, com uma 
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grande variedade de empresas e prestadores de serviço em todo o território 

nacional.  

As diferentes modalidades que caracterizam o turismo de aventura 

possuem definições que variam de região para região, de país para país. De modo 

geral, as modalidades mais oferecidas são as agrupadas de acordo com o espaço 

de realização e suas técnicas específicas, como por exemplo: 

 Ar: voo livre (asa delta, paraglider), balonismo, ultraleve; 

 Terra: treking, canionismo, espeleoturismo, arvorismo, técnicas 

verticais (rapel, tirolesa, montanhismo, escalada), expedições fora de 

estrada, bice-cross, ciclismo, cavalgadas; 

 Água: rafting, canoagem, acqua ride (boia cross), kitesurf e windsurf. 

 

TURISMO DE AVENTURA  

A geografia acidentada e as paisagens das montanhas atraem e desafiam os 
amantes da escalada, do canionismo, da canoagem, do treking, do off-road, da 
cavalgada, do voo livre, entre outros. Belo Horizonte e seu entorno oferecem 
inúmeras possibilidades para a prática do turismo de aventura:  

 Serra do Curral 

 Serra do Cipó 

 Serra da Moeda 

 Casa Branca 

 Macacos 

 

 

P1. A5 ECOTURISMO 

 

Caracterização 

O termo Ecoturismo surgiu na década de 80 e originalmente foi definido 

como "viagens para áreas conservadas, com o interesse específico de admirar, 

estudar e desfrutar da paisagem, de suas flora e fauna, como também das 

manifestações culturais que ali ocorrem”. (Hector Ceballos-Lascurain).  

Atualmente ecoturismo é definido como um segmento da atividade 

turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva 

sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da 

interpretação do ambiente, promovendo o bem estar das populações envolvidas. O 
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conceito mais objetivo de ecoturismo estabelece como o turismo responsável, 

aquele que preserva os atrativos e entorno, que busca promover o bem estar dos 

habitantes locais. 

Assim, ecoturismo tem sido usado para determinar diferentes produtos 

ligados à natureza, ao meio ambiente e aos conceitos de preservação dos recursos 

naturais. É um segmento especializado, no qual o turista tem sempre um interesse 

peculiar e está disposto a participar ativamente da sua viagem. O ecoturista procura 

atividades em contato com a natureza, a caminhada por trilhas ou a observação da 

fauna e da flora em seu habitat natural, por exemplo; porém mais do que admirar 

passivamente, ele busca um entendimento do “meio” que visita, quer explorar, 

descobrir e aprender, superar os limites aos quais está condicionado e as 

dificuldades que a natureza estabelece.  

O ecoturismo vem se destacando como o segmento que mais cresce nos 

destinos turísticos emergentes, como a África do Sul e a América Latina. 

 

ECOTURISMO 

No passado Belo Horizonte era conhecida como “cidade jardim” devido ao 
paisagismo de suas ruas e praças, mas tinha a maior proporção de árvores por 
habitantes do Brasil68.  
 
Parques na área urbana, mirantes naturais, jardins, serras e cachoeiras são convite 
ao contato com a natureza e suas deslumbrantes paisagens e seu entorno oferece 
inúmeras possibilidades para a prática de atividades como caminhadas, observação 
da flora, espeleoturismo.   

 Serra do Curral e Parque das Mangabeiras 

 Parque Nacional da Serra do Cipó 

 Parque Estadual do Rola Moça 

 A Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço 

 

 

P1. A6 NICHOS DE MERCADO 

 

Caracterização 

A percepção de que existem públicos com interesse especializado 

reconhece que poucas zonas de destinação turística têm potencial para motivar 

públicos em escala universal. Consequentemente, em lugar de desperdiçar os 

                                            
68

 Informação reproduzida do Plano Horizonte. 
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recursos de promoção e publicidade com a intenção de contemplar a todos os 

consumidores em potencial, a melhor estratégia de mercado é assinalar quais são 

os segmentos do mercado total que se deseja atingir, e dirigir os esforços 

promocionais especificamente aos desejos e necessidades desses grupos 

selecionados. Os recursos orçamentários são sempre limitados e escolhas devem 

ser feitas. 

A segmentação turística ou a definição de tipologias do turismo é uma 

ferramenta de organização do setor para fins mercadológicos, de planejamento e 

gestão. Os grandes segmentos são definidos a partir da identidade da oferta, pelas 

características, variáveis da demanda e, consequentemente, para mercados mais 

gerais. Neste processo, os conjuntos de produtos mais especializados, voltados 

para o atendimento de públicos mais específicos, mesmo que dentro de uma 

área de interesse mais amplo, são considerados nichos de mercado.  

Decorrentes do processo de especialização de mercado, em que um 

determinado produto ou conjunto de produtos se organiza para atendimento de 

grupos de interesse exclusivos, os nichos de mercado apresentam particularidades e 

necessidades específicas.   

A principal vantagem da utilização desta estratégia está em encontrar 

uma área específica de mercado em que o destino possa atender com o melhor de 

suas habilidades. Neste caso, a proposta é identificar áreas de interesse – atrativos 

naturais, culturais ou serviços –, em que o destino demonstre competitividade 

diferenciada e capacidade para despertar a motivação de grupos de consumidores.  

No entanto, o nicho precisa ser suficientemente rentável para justificar os 

investimentos necessários na estruturação da oferta e na promoção. Algumas áreas 

altamente especializadas como a pesca ou a observação de pássaros, mobilizam 

pessoas em todo o mundo, apresentam alta rentabilidade e, por isso mesmo, se 

convertem em produtos âncoras de vários destinos, que se tornam conhecidos 

exatamente pela qualidade da oferta que apresentam. 

É necessário considerar para a definição de uma estratégia de nichos 

prioritários, a existência de uma efetiva oportunidade de mercado – ponderando as 

demandas existentes –, a potencialidade efetiva para sua exploração – 

disponibilidade de recursos, capacidade de atendimento, diferencial competitivo, etc. 

Na avaliação do potencial turístico de Belo Horizonte (em 2006) foram 

identificadas áreas que apresentam características diferenciadas e com grandes 
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possibilidades para a diversificação da oferta geral da cidade. Isso ocorre com 

algumas especialidades da medicina, como a oftalmologia, a ortopedia, a cirurgia 

plástica, dentre outras, que conquistaram um status de excelência, alcançando 

prestígio mundial entre os respectivos profissionais e estudiosos. Outro setor que se 

destaca é a moda belo-horizontina, considerada pela criatividade e originalidade de 

sua produção.  

Uma das concepções de nicho presente nos dicionários é a de um 

compartimento ou espaço reservado, um ornamento, o que traz em si mesmo um 

sentido de privilégio, de especialização que é muito adequada ao conceito de nicho 

mercado turístico.   

Mesmo sendo grupos de interesses especializados e não existindo dados 

estatísticos para a aferição da demanda atual, verifica-se a existência de uma 

demanda tanto do turismo de saúde, quanto do setor de moda que, se a oferta for 

devidamente estruturada para a promoção turística, pode ampliar o potencial geral 

de Belo Horizonte e conquistar resultados efetivos na geração de novos fluxos.  

 

NICHOS DE MERCADO 

 
Em Belo Horizonte a combinação de talento e qualidade de serviços 
especializados estabelece o diferencial da cidade para setores como a 
medicina, a moda, o design, entre outros. 
 
São produtos focados, para públicos especiais e especializados, que requerem 
diferenciação na estruturação da oferta e da promoção: 

 Excelência Médica: oftalmologia, cardiologia, ortopedia, cirurgia plástica;  

 A moda mineira: criatividade e originalidade 
 

 

 

P2 ROTEIROS TURÍSTICOS DE BELO HORIZONTE 

 

Uma das principais conclusões do diagnóstico (realizado em 2006) 

apontou para a necessidade de ampliação da potencialidade turística, indicando a 

importância da estruturação de novos produtos e melhoria da qualidade do produto 

turístico atual de Belo Horizonte. Assim, mesmo que este seja um Plano de 

Marketing, fez-se indispensável o estabelecimento de algumas ações de 
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desenvolvimento, que são ordenadas como “recomendações específicas” para cada 

conjunto de atividades e “recomendações gerais” para todo o roteiro proposto. 

Outros problemas identificados foram o pouco conhecimento e a 

valorização dos produtos turísticos de Belo Horizonte pelo trade profissional e 

moradores da cidade. A tarefa de melhoria da informação e de acessibilidade aos 

recursos está concentrada em despertar a atenção e o comprometimento dos 

setores público e privado responsáveis pela sua gestão, por meio do Programa de 

Sensibilização para a Hospitalidade, apresentado em outra sessão deste Plano 

Operacional. 

A partir do ranking de produtos e visando definir um melhor 

aproveitamento das atividades possíveis ao turista em Belo Horizonte – 

visitar/passear, comer, comprar, praticar esportes – foram estabelecidos 6 

propostas de roteiros na cidade.  

 

Figura 35 - Roteiros de Belo Horizonte, do Plano Horizonte 
 

MARCOS DA MODERNIDADE 

 

SÍNTESES DE MINAS 

 

PASSADO E PRESENTE 

 

OFÍCIOS DE MINAS 

 

HORIZONTES DA CIDADE 

 

VIDA AO AR LIVRE 

 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 
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P2. A1 MARCOS DA MODERNIDADE: A PAMPULHA 

 

O Conjunto Arquitetônico da Pampulha foi projetado em 1940, por Oscar 

Niemeyer, a pedido do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Por 

suas características inovadoras, é considerado um dos marcos da arquitetura 

moderna no Brasil e que reuniu, pela primeira vez, quatro grandes expoentes da arte 

em nosso país: Oscar Niemeyer, Candido Portinari, Ceschiatti e Burle Marx. O 

Conjunto da Pampulha é, na visão de seu arquiteto, um balão de ensaio para o 

projeto de Brasília. 

 

Visitar 

 Igreja São Francisco de Assis 

 Casa do Baile 

 Museu de Arte da Pampulha 
E ainda para públicos com interesse específico: 

 Mineirão 

 Fundação Zoo Botânica  

 Parque Ecológico da Pampulha 

Recomendações 
Específicas 

 Desenvolver roteiros para os diferentes atrativos do Conjunto, 
incluindo a presença de guias especializados em cada um.  

 Reformular o espaço e o próprio roteiro de visitação do Mineirão, 
o estádio deve ter um centro de memória com material 
audiovisual, que permita ao público vivenciar um pouco, 
fragmentos das grandes decisões de futebol e das partidas que 
fizeram e fazem a história do local. 

 Estabelecer um roteiro para as visitas autoguiadas no Parque 
Ecológico da Pampulha, com informações sobre a implantação 
do parque e a recuperação ambiental da Lagoa. 

 Retirar as barraquinhas ao longo da entrada principal do 
Zoológico; estabelecer o roteiro de visitação e ampliar a 
sinalização existente para facilitar as visitas autoguiadas ao local.  

Comer 

 Cafeteria do Museu 

 Restaurante Xapuri 

 Fazenda Paladino 

Recomendações 
Específicas 

 Ampliar e qualificar os serviços da cafeteria do Museu, que pode 
se converter numa parada estratégica durante a visita ao 
conjunto da Pampulha, onde as pessoas podem fazer um lanche 
ou uma refeição leve. 

 Implantar uma lanchonete no Mineirão para atendimento do 
público durante as visitas. 

 Melhorar o espaço físico do restaurante/lanchonete, qualificando 
os serviços e os produtos oferecidos. 
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Comprar 

 Lojinha do torcedor (Mineirão) 

 Feira de Artesanato do Mineirinho (quintas à noite e manhãs de 
domingo) 

 Lojinha do Museu 

Recomendações 
Específicas 

 Ampliar as ofertas nas lojinhas de souvenirs, mantendo a 
temática relacionada ao espaço, valorizando o acervo, a história 
do local e disponibilizando também peças de designers e artistas 
reconhecidos. 

 Rever a estrutura e a oferta da lojinha de souvenir do Mineirão, 
que deve estar aberta no período das visitas. 

 Qualificar o espaço físico da Feira de Artesanato do Mineirinho e 
ampliar a oferta de artesanato, privilegiando a produção das 
diferentes regiões do estado.  

 Implantar uma lojinha com artigos relacionados ao meio ambiente 
e com produtos para ecoturistas no Parque Ecológico. 

 

Recomendações Gerais 

 Concluir a revitalização da Lagoa. 

 Incentivar a implantação de passeio de barco interligando os diferentes atrativos no 
entorno da Lagoa. 

 Elaborar e implantar projeto de revitalização da orla da Lagoa, retirando construções que 
destoam do conceito arquitetônico da região e/ou comprometem a urbanização e o 
paisagismo do local. 

 Elaborar estudo de viabilidade para a ampliação do projeto original do complexo, com a 
construção de um espaço para eventos culturais de médio porte. 

 

 

P2. A2 SÍNTESES DE MINAS: MERCADO CENTRAL 

 

O Mercado Central é uma espécie de síntese das diferentes Minas 

Gerais, que concentra todos os cheiros e sabores da famosa culinária mineira, dos 

queijos, do artesanato, da famosa cachaça. Tudo que está disperso no imenso 

território das Minas, o visitante pode encontrar aí: produtos típicos, utensílios 

ancestrais como as panelas de ferro, colheres de pau, peneiras de taquara, etc. Mas 

é também um lugar de encontro, de conversa, principalmente nos botecos com suas 

comidinhas e aperitivos.  

O Mercado Central consegue ser um local de preservação de tradições 

arcaicas, da memória cultural de Minas, no coração de uma cidade moderna, e é 

esse contraste que impressiona. 
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Visitar 
 Lojas de produtos típicos. 

 Lojas de artesanato. 

 Lojas de utensílios de cozinha. 

Recomendações 
Específicas 

 Melhorar e qualificar o espaço interno. 

 Estabelecer melhores condições de higiene e limpeza geral, 
incluindo os banheiros para uso do público. 

 Implantar sinalização interna para facilitar as visitas autoguiadas. 

Comer  Botecos e restaurantes populares do mercado. 

Recomendações 
Específicas 

 Implantar programa permanente de limpeza e higiene para os 
botecos e restaurantes. 

 Ampliar o horário de funcionamento da área de botecos e 
restaurante, com o estabelecimento de uma entrada 
independente, pelo menos até às 22 horas, garantindo o happy 
hour. 

 Incentivar a instalação de uma cachaçaria, um espaço exclusivo 
para a comercialização e degustação da mais tradicional bebida 
mineira. 

Comprar 

 Produtos típicos mineiros. 

 Artesanato. 

 Cachaça. 

Recomendações 
Específicas 

 Implantar programa permanente de limpeza e higiene, 
principalmente das bancas de alimentos.  

 Melhorar a apresentação dos produtos e organização geral das 
bancas, mas mantendo a identidade do comércio popular mineiro. 

 

Recomendações Gerais 

 Elaborar projeto para a recuperação de toda a área do entorno do Mercado, revitalização 
do espaço urbano com limpeza e redução da poluição visual, melhoria das condições de 
circulação e acessibilidade do pedestre na região. 

 Elaborar projeto para definir a identidade visual e funcional da área externa e interna do 
mercado. 

 

 

P2. A3 BH: PASSADO E PRESENTE 

 

Belo Horizonte nasceu na Praça da Liberdade, foi o local escolhido para 

abrigar a sede do Governo de Estado e a máquina administrativa. Formou-se no 

entorno do Palácio da Liberdade um conjunto arquitetônico eclético, com 

predominância do neoclássico e do art nouveau, ao qual se somaram posteriormente 
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construções modernistas. Os jardins da praça, inspirados na tradição do paisagismo 

francês, se destacam pela esmerada conservação e beleza. 

 

Visitar 

 O Conjunto arquitetônico. 

 Museu de Mineralogia. 

 Museu Mineiro. 

 Antiquários. 

 Savassi. 

Recomendações 
Específicas 

 Museu Mineralogia: o espaço físico cria sérios problemas de 
acessibilidade e de exposição do acervo. É fundamental garantir 
e facilitar a circulação do público, inclusive dos portadores de 
necessidades especiais. Ainda é importante ampliar o acervo e 
incluir um módulo audiovisual, com imagens e projeções das 
minas, dos processos de extração de pedras. 

 Museu Mineiro: rever o projeto museográfico, estabelecer um 
roteiro de visitação mais dinâmico e que valorize o acervo do 
museu. 

Comer  Restaurantes e bares da Savassi. 

Recomendações 
Específicas 

 Implantar uma cafeteria/bistrô integrada à livraria no Museu 
Mineiro. 

 Criar um roteiro dos restaurantes e bares da Savassi. 

Comprar 

 Antiquários da Praça Marília de Dirceu. 

 Moda nas lojas e shoppings da Savassi. 

 Lojas de Artesanato: Mãos de Minas. 

Recomendações 
Específicas 

 Museu de Mineralogia: instalar uma pequena loja de pedras, com 
amostras, peças com pedras e joias com pedras semipreciosas. 

 Museu Mineiro: reestruturar a livraria no andar térreo, o espaço é 
amplo e funcionaria bem com oferta combinada de loja de 
souvenir, cafeteria e bistrô. 

 

Recomendações Gerais 

 Implantar o projeto Circuito Cultural da Praça da Liberdade e garantir no mesmo um 
espaço para apresentar a produção artístico-cultural de Belo Horizonte: música, dança, 
teatro, design... 

 

 

P2. A4 OFICIOS DE MINAS: AFONSO PENA E PRAÇA DA ESTAÇÃO 

 

A Avenida Afonso Pena é um eixo vital do centro de Belo Horizonte e é 

considerada, por muitos, como a mais importante da cidade. Ela é o coração 
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econômico da capital mineira e interliga atrativos turísticos naturais e culturais como 

a Savassi, o Mangabeiras, ao longo de suas calçadas e adjacências se encontram 

locais de referência do fazer e das artes mineiras e belo-horizontinas. 

  

Visitar 

 Palácio das Artes. 

 Conjunto arquitetônico da Avenida Afonso Pena. 

 Conservatório de Música da UFMG. 

 Instituto Moreira Salles. 

 Centro de Cultura de Belo Horizonte. 

 Centro Cultural da UFMG. 

 Museu de Artes e Ofícios.  

 Parque Municipal. 

 Feira de Arte e Artesanato (exclusivamente aos domingos). 

Recomendações 
Específicas 

 Elaborar projeto para revitalização do conjunto arquitetônico ao 
longo da Avenida Afonso Pena, com a recuperação de 
construções de valor histórico como o edifício Acaiaca, o Cine 
Brasil, etc. E privilegiando ações para a redução da poluição 
visual. 

 Revitalização e conservação do Parque Municipal. 

 Espaços culturais: oferecer uma programação regular. 

Comer 

 Bistrô do Conservatório de Música da UFMG. 

 Cafeteria do Palácio das Artes. 

 Bares e restaurante da Rua da Bahia. 

 Bares, restaurantes, pizzarias e cafés do alto da Avenida Afonso 
Pena. 

Recomendações 
Específicas 

 Qualificar a oferta dos restaurantes na região central da cidade, 
na própria Avenida Afonso Pena e imediações. 

 Incentivar a implantação de bares, cafés e restaurantes, 
recuperando assim a tradição boêmia da região central. 

Comprar 

 Centro de Artesanato Mineiro. 

 Livrarias do Palácio da Arte e do Conservatório de Música. 

 Feira de Arte e Artesanato. 

Recomendações 
Específicas 

 Centro de Cultura de Belo Horizonte: implantar uma loja e/ou 
livraria dedicada à temática do cinema e da televisão no Brasil e, 
mais especificamente, em Minas e Belo Horizonte. 

 Feira de Arte e Artesanato: definir um espaço da feira para a 
recuperação de seus conceitos e propostas originais, que 
valorizem o artista popular e o artesão; organizar melhor o espaço 
de exposição, a divisão por setor ajuda, mas é pouco quando o 
interesse do público é a busca de produtos mais exclusivos, que 
deveriam ter destaque dentro de cada sessão. 
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Recomendações Específicas 

 Elaborar projeto para complementar a revitalização integral da Praça da Estação, com 
recuperação dos prédios de reconhecido valor histórico e arquitetônico, incluindo as 
questões de trânsito, paisagismo e privilegiando a melhoria dos espaços culturais já 
instalados.  

 

 

P2. A5 VIDA AO AR LIVRE 

 

Belo Horizonte tem o maior número de bares por habitante do país e, por 

isto, é conhecida como capital nacional dos bares. Mas vem de longe a tradição 

boêmia da cidade, a noite belo-horizontina já foi cúmplice de várias gerações de 

artistas, intelectuais e boêmios que marcaram época e lugares.  

Os barzinhos e botecos de Belo Horizonte aproveitam o clima ameno da 

cidade e invadem as calçadas, dando um colorido especial às ruas de bairros como 

a Savassi, São Pedro, Anchieta, Serra, Santa Tereza, Santa Efigênia ... São cafés, 

pubs, bares com pista de dança, música ao vivo, choperias se misturam aos 

restaurantes de gastronomia variada; inúmeras opções com diferentes estilos e 

propostas, espaços que conciliam diversão e arte: vídeo bares, bares-galerias, bares 

que apostam em apresentações de música, dança, teatro e performances. A 

vitalidade e o ecletismo fazem da noite de Belo Horizonte uma experiência única. 

Ao ar livre também acontecem inúmeras atividades de compras de Belo 

Horizonte, com opções de moda, pedras preciosas e semipreciosas, artesanato e 

antiguidades.  

A cidade é considerada um dos mais importantes centros de moda 

brasileira criando estilos e lançando tendências, apostando na vanguarda. Sua 

produção se destaca pela originalidade, ousadia e qualidade. Conhecida pelas 

ofertas do pret-à-porter, Belo Horizonte tem o setor de confecções bastante 

desenvolvido. Nos shopping-centers, pequenos e acolhedores, e nas lojas de rua na 

região da Savassi está o comércio mais sofisticado. Juntos eles constituem a vitrine 

e a passarela por onde desfila a moda mineira, constituindo excelentes opções de 

compra para o visitante. 

Localizada na mais rica região mineral do Brasil, Belo Horizonte é um 

grande mercado de exposição e venda de pedras preciosas e semipreciosas. 
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Topázios, águas-marinhas, turmalinas, esmeraldas e ametistas comercializadas em 

estado bruto, já lapidadas ou transformadas em joias de vários estilos e criativos 

designers.  

 

Passear 

 Anchieta. 

 Savassi. 

 Sion. 

 São Pedro. 

 Santo Antônio. 

 Lourdes. 

 Serra. 

 Santa Tereza. 

 Santa Efigênia 

 Caiçara... 

Recomendações 
Específicas 

 Intervenções urbanas que facilitem a circulação do pedestre, 
melhorem a acessibilidade e tornem essas áreas agradáveis para 
os passeios a pé. 

Comer e Beber 

 Aurora. 

 Taste Vin. 

 Vecchio Sogno. 

 Splendido. 

 L’Osteria Casa Mattizzi. 

 Mi Luccia. 

 Marília. 

 Dona Lucinha. 

 A Favorita. 

 D’Artagnan. 

 Bar do Toninho. 

 Bar Temático. 

 Bolão. 

 Tip Top. 

 Bar do Antônio. 

 Afrodick. 

 Maria de Lourdes Botequim. 

 Pedacinhos do Céu. 

 Cartola Bar. 

 Ziriguidum. 

 Albano’s. 

 Adega da Pinga. 

 Casa da Cachaça. 

 Pro Santo... 
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Recomendações 
Específicas 

 Qualificar os serviços e incentivar a melhoria das instalações dos 
bares e botecos. 

Comprar 

 Pedras: Irffi Internacional, Byart Pedras e Joias, Carneiro Gem’s 
Stone, Hikari Gem Center, H. Stern, Mosaico, Stone e Shine. 

 Moda: Pátio Savassi, confecções no Gutierrez e Santo Antônio, 
Shopping Diamond. 

 Artesanato: Artesanato BH, Gerais do Brasil, Armazém da Roça. 

Recomendações 
Específicas 

 Desenvolver e implantar projeto para área de moda, privilegiando 
roteiros de compra nas principais grifes e confecções. 

 

Recomendações Gerais 

 Desenvolver roteiros específicos por bairros, destacando as opções de bares, 
restaurantes e compras. 

 

 

P2. A6 HORIZONTES DA CIDADE 

 

A Serra do Curral é o limite natural de Belo Horizonte, que hoje é 

reconhecido como um de seus símbolos, de onde se descortina o mais completo 

panorama de toda cidade e seu entorno, com seus magníficos horizontes e 

paisagens.   

No alto do Mangabeiras fica a Praça do Papa, onde João Paulo II rezou a 

missa quando visitou a capital mineira, tornou-se um mirante, cercado por 

residências luxuosas, e palco de manifestações religiosas, shows musicais e 

apresentações teatrais. Acima, nas encostas da Serra, se encontra o Parque das 

Mangabeiras, projetado pelo paisagista Burle Marx, a maior área verde da cidade, 

com 2,3 milhões de metros quadrados. O parque oferece opções de várias trilhas 

para passeios ecológicos, espaços prática de esportes, jogos de recreação, áreas 

de piqueniques e mirantes para contemplação da paisagem natural e urbana.   

 

Visitar 

 Praça do Papa. 

 Parque das Mangabeiras (com possibilidade de caminhadas 
pelas trilhas). 

 Rua do Amendoim. 
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Recomendações 
Específicas 

 Estabelecer um roteiro de visitação para o Parque das 
Mangabeiras. 

 Recuperar e conservar as trilhas e a própria estrutura do Parque.  

Comer  Restaurantes e bares no alto da Avenida Afonso Pena. 

Recomendações 
Específicas 

 Instalar uma lanchonete/restaurante visando oferecer opções e 
conforto ao visitante. 

 Incentivar a criação de um centro gastronômico nas proximidades 
da Praça do Papa, com bares, cafés e restaurantes, onde o 
visitante pudesse prolongar o tempo da visita e ao mesmo tempo 
usufruir um momento de lazer com a tranquilidade que esta 
região sugere. 

Comprar  

Recomendações 
Específicas 

 Instalar uma loja no Parque com oferta de souvenir, artigos 
relacionados ao local e ao meio ambiente. 

 Incentivar a criação de uma área comercial, com lojas de objetos 
de design, peças de decoração, galerias, joalherias... 

 

Recomendações Gerais 

 Elaborar projeto para a construção de um conjunto turístico na área da Serra do Curral, 
que estruture diferentes atividades e usos, ampliando o potencial desta área da Cidade 
e, ao mesmo tempo colabore na preservação deste espaço natural. 

 

 

P3 ROTEIROS TURÍSTICOS NO ENTORNO DE BH 

  

Belo Horizonte é uma capital com um entorno privilegiado. Em um raio de 

100 Km existem ofertas turísticas excepcionais que inclui o conjunto das cidades 

históricas mineiras, com dois Patrimônios da Humanidade – Ouro Preto e 

Congonhas –, a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, o Parque Nacional da 

Serra do Cipó, entre outros.    

Com base no inventário, na valoração e no ranking dos produtos turísticos 

localizados no entorno da capital mineira, foram definidos 4 roteiros, que deveriam 

ser integrados à oferta de Belo Horizonte para ampliar a potencialidade da cidade.  
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Figura 36 - Roteiros do entorno Belo Horizonte, do Plano Horizonte 
 

PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE 

 

PARQUE NACIONAL DA SERRA DO 

CIPÓ 

 

FAZENDAS E GRUTAS 

 

CACI69  

 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

 

P3. A1 PATRIMÔNIOS DA HUMANIDADE 

 

Foi determinado por meio de valoração dos recursos e produtos turísticos 

de Belo Horizonte e de seu entorno que o produto considerado Estrela é o conjunto 

arquitetônico e paisagístico da cidade de Ouro Preto, inserido na lista de Patrimônios 

da Humanidade.   

O melhor do Barroco brasileiro está exposto a céu aberto nas cidades 

históricas de Minas. Basta percorrer as ladeiras de Ouro Preto, Mariana, Congonhas, 

Sabará, entre outras, para se deparar com obras-primas de Alejadinho, Mestre 

Athayde e outros grandes artistas dos séculos XVIII e XIX.  

 

Visitar 

 Ouro Preto 
o Igrejas: Matriz de N.S. do Pilar, São Francisco de Assis, N.S. 

do Carmo, N.S. do Rosário dos Pretos, Matriz de N.S. da 
Conceição. 

o Museus: Casa dos Contos, Inconfidentes, Ciência e Técnica 
da UFOP, Museu de Arte Sacra, do Oratório, Casa Guignard, 
das Reduções (Distrito de Amarantina). 

o Ateliês: Bié, Veveu, Roberto Valadares, Carlos Bracher, 
Chiquitão, Ana Amélia, Ciriáco, Bernardo Bastos, ZNelson. 

 Mariana: Catedral da Sé, Igreja de São Francisco, Igreja de N.S. 
do Carmo, Museu Arquidiocesano, Museu da Música e a Mina da 

                                            
69

 O antigo CACI – Centro de Arte Contemporânea Inhotim corresponde ao atual Inhotim - Instituto de 
Arte Contemporânea e Jardim Botânico. 
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Passagem. 

 Congonhas: Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. 

 Sabará 
o Igrejas: N.S. do Ó, Igreja de N.S. do Carmo, Igreja de N.S. da 

Conceição, Igreja de N.S. do Rosário dos Pretos. 
o Museu do Ouro. 

Passear 

 Ouro Preto 
o Parque Estadual do Itacolomi. 
o Distritos: Amarantina, Cachoeira do Campo, Santo Antônio do 

Leite, Lavras Novas. 
o  De trem entre Ouro Preto e Mariana. 

 Mariana: distritos de Cachoeira do Brumado e Monsenhor Horta. 

 Sabará: distrito de Pompeu.  

Comer 
 Ouro Preto: Casa dos Contos, Casa do Ouvidor, Chafariz, 

Piacere, Le Coq d’Or, Triumpho, Café das Geraes. 

 Sabará: Jotapê. 

Comprar 

 Ouro Preto 
o Pedras e Joias: Amsterdam Sauer, Casa das Pedras, 

Grupiara Pedras. 
o Artesanato em pedra sabão: Feira do Largo São Francisco 

(ou Largo do Coimbra), Santa Rita e Cachoeira do Campo. 
o Artesanato em palha e taquara de Lavras Novas. 
o Cerâmica Saramenha.  

 Mariana 
o Tapetes de sisal, animais de madeira e objetos de pedra 

sabão em Cachoeira do Brumado. 
o Cachaça e doces de frutas: Monsenhor Horta. 

 Sabará 
o Doces, geleias e compotas de jabuticaba. 
o Palma barroca. 

 

 

P3. A2 PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ 

 

O título de “Jardim do Brasil" dado pelo paisagista Burle Max à Serra do 

Cipó, em 1950, faz jus a um dos conjuntos naturais mais exuberantes do planeta. 

Extremamente variada e diversa, a vegetação da região apresenta alto grau de 

endemismo, um dos maiores do mundo, e ainda abriga a mais extraordinária 

amostra de Campos Rupestres do Brasil, além de uma fauna representativa e 

composta de várias espécies ameaçadas de extinção. 

A topografia acidentada descortina vales, campos e picos com mais de 

1.400 metros de altitude. Grandes nascentes de águas cristalinas formam diversos 
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rios, cachoeiras, cânions e cavernas de excepcional beleza natural. Por ser rica em 

cursos d’água, a Serra do Espinhaço (considerada pela UNESCO como Reserva da 

Biosfera), onde está assentada a Serra do Cipó, divide duas importantes bacias 

hidrográficas brasileiras: a do São Francisco e a do Rio Doce.  

As características geográficas garantem a esta região as condições ideais 

para a prática de diferentes modalidades de esporte de aventura em espaços 

naturais privilegiados. 

 

Visitar 

 Cachoeiras: Farofa, Congonhas, Grande, Véu da Noiva, Cornélio, 
Taioba, Tabuleiro e Poço Azul. 

 Fazenda do Cipó. 

 Tour: fazendas da região, alambiques e sítios arqueológicos. 

 Travessão, divisor das águas das bacias dos rios São Francisco e 
Doce, com vista de 2 cânions. 

Praticar 

 Treking: cachoeiras Andorinhas/Gavião; Lapinha/Cachoeira do 
Tabuleiro. 

 Rapel e escala: Morro da Pedreira. 

 Canyoning: Cachoeira Congonhas. 

 Ponte tibetana, canoagen, tirolesa: Santana do Riacho. 

 Cavalgadas. 

 Bike. 

Comer 

 Fogão de Lenha. 

 Panela de Pedra.  

 Parador Nacional. 

 Ponto do Café. / Marquinhos - (31) 3718-7036  

 Taverna e Pousada Carumbé. 

 Na Chapa. 

 Café da Serra. 

 Santa Pizza. 

Comprar  Sanita Artesanato. 

 

 

P3. A3 FAZENDAS E GRUTAS 

 

Antigos pousos de tropas deram origem a vilas; fazendas preencheram os 

vales; lavouras abasteceram os centros mineradores na região central de Minas 

Gerais. No entorno de Belo Horizonte é possível o reencontro com a arquitetura rural 

e o modo de vida que remontam ao século XVIII, onde o visitante pode saborear a 

deliciosa comida preparada no fogão à lenha, fazer cavalgadas, pescar e usufruir 
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momentos de imensa tranquilidade.  Fazendas históricas convivem com o conforto e 

charme de modernas instalações rurais, ambientes que surpreendem pelos serviços 

e cenários.  

As montanhas de Minas não escondem apenas metais preciosos, mas 

também paraísos. Pequenas fendas no solo são portais para o mundo fascinante 

das grutas e cavernas mineiras. São refúgios de nossos ancestrais, que deixaram 

em suas paredes o relato de um tempo muito distante. A natureza também conta sua 

história, desenhada ao longo de milhares de anos, cuidadosamente. Estudos 

indicam que na região próxima a Belo Horizonte existem mais de 600 grutas. A área 

é considerada o berço da paleontologia brasileira, tendo sido lá encontrado e 

identificado o "Homem de Lagoa Santa", um dos mais antigos ancestrais do homem 

americano.  

 

Visitar 

 Gruta da Lapinha.  

 Gruta de Maquiné. 

 Gruta Rei do Mato. 

 Lapa da Cerca Grande. 

 Gruta do Ballet. 

 Sítio Arqueológico Poções. 

 Quinta do Sumidouro. 

 Lapa Vermelha. 

 Fazenda da Jaguara (histórica). 

 Fazenda das Minhocas (histórica). 

 Fazenda Vale Verde (alambique). 

 Fazenda Paraíso dos Pavões. 

 Fazenda Boa Esperança. 

Praticar 
 Pesca: Solar do Engenho e Águas do Treme. 

 Cavalgada: Solar do Engenho. 

Comer 

 Solar do Engenho. 

 Águas do Treme. 

 Fogão de Minas. 

 Villa Rural. 

Comprar  Doces artesanais e cachaça. 
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P3. A4 CACI – CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA INHOTIM 

 

O CACI (atual Inhotim) promove o encontro entre arte e natureza. 

Localiza-se na área rural de Brumadinho, numa fazenda devastada pela mineração. 

Com a recuperação ambiental de uma área de aproximadamente 3 milhões m2 de 

mata, 350 m2 de jardins tropicais, parte deles projetados por Burle Marx, a instituição 

apresenta sete espaços dedicados a exposições de arte e um centro de estudos 

botânicos.  O Centro de Arte Contemporânea Inhotim é considerado um local para a 

criação, fruição e formação cultural. 

Muito além da arquitetura convencional dos museus urbanos e parques 

de escultura, Inhotim espera oferecer aos artistas a oportunidade para sonhar e 

produzir obras de grande escala e complexidade. Alguns desses trabalhos já estão 

em desenvolvimento com uma série de artistas, incluindo John Ahearn e Rigoberto 

Torres, Doug Aitken, Matthew Barney, Olafur Eliasson, Carroll Dunham, Projeto 

Hélio Oiticica, Rivane Neuenschwander, Doris Salcedo, Valeska Soares, Adriana 

Varejão, entre outros. 

A coleção do Centro de Arte Contemporânea Inhotim apresenta um 

recorte conceitual baseado na produção artística dos anos 1960 até o presente e 

reúne cerca de 450 obras de 60 artistas contemporâneos brasileiros e estrangeiros. 

Os trabalhos dos brasileiros Tunga, Cildo Meireles e Miguel Rio Branco ganham 

destaques nesta mostra. Tunga está representado em três diferentes prédios, sendo 

que True Rouge, uma grande instalação monocromática, ocupa um pavilhão inteiro. 

Cildo Meireles tem um pavilhão dedicado à sua obra, no qual foi montada pela 

primeira vez no Brasil, a instalação “Através”. Miguel Rio Branco tem sua obra 

representada pela instalação “Gritos Surdos II” (2002) e por uma seleção de suas 

fotografias. Vik Muniz, outro fotógrafo destacado com abrangência na coleção, 

comparece com três séries de imagens, incluindo Pictures of Earthworks: The 

Sarzedo Drawings, encomendado e produzido para a coleção. 

O projeto paisagístico possui uma relevância inquestionável, não apenas 

por sua dimensão e harmonia, mas por sua importância como centro de pesquisa e 

educação ambiental. Nos jardins predominam diferentes espécies de palmeiras, 

compreendendo toda sua imponência e diversidade, formando maciços de 

elementos verticais. São destaques a Raphia farinifera, palmeira ráfia de origem 

africana, os conjuntos de Butia eryospatha, a Beucarnea recurvata conhecida 
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popularmente como pata de elefante. Considerada uma das maiores coleções de 

palmeiras em espaço privado do país, que são mantidas através de um convênio 

técnico com o Sítio Roberto Burle Marx.  

 

Visitar  CACI – Centro de Arte Contemporânea do Inhotim. 

Passear 
 Casa Branca. 

 Palhano. 

 Piedade do Paraopebas. 

Comer 

 Topo do Mundo. 

 Casa de Abrahão. 

 Empório Caipira. 

 Rancho do Peixe. 

 Estalagem do Mirante. 

 Nossa Fazendinha. 

 Green Bar. 

 Bar do Beto. 

 Ao Pé da Serra. 

 Frutos do Rio. 

Comprar 
 Cachaça. 

 Cerâmica nos ateliês de Toshiko Ishii, Adel Souki e Erli Fantini. 
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P4 OS PRODUTOS TURÍSTICOS DE BELO HORIZONTE E SEUS MERCADOS 

 

A definição dos roteiros em Belo Horizonte e entorno permitiu estabelecer pacotes para os públicos-alvo. Segundo a 

estratégia de produtos e mercados determinados 5 produtos básicos:  

 

Figura 37 - Pacotes turísticos sugeridos x públicos-alvo 

Fonte: Plano Horizonte, 2006.

PÚBLICO-ALVO PROPOSTA DE PACOTES NOITES 

TURISTAS DE 
NEGÓCIO 

BH É BACANA 
 

  
2 

MARCOS DA 
MODERNIDADE 

PASSADO 
PRESENTE 

OFÍCIOS 
DE MINAS 

SINTESES 
DE MINAS 

BH AO 
AR LIVRE 

HORIZONTES 
DE BH 

ESTADOS VIZINHOS 
RESTO BRASIL E 
INTERNACIONAL 

BH-HORIZONTES 
SEM LIMITES  

 

  
3 

BH É 
BACANA 

 

P N SERRA 
DO CIPÓ 

ESTADOS VIZINHOS 
RESTO BRASIL E 
INTERNACIONAL 

BH PAISAGEM 
CULTURAL 

 

  
4 

BH É 
BACANA 

 

PATRIMÔNIO DA 
HUMANIDADE 

CACI 

ESTADOS VIZINHOS 
RESTO BRASIL E 
INTERNACIONAL 

BH PAISAGEM 
CULTURAL 2 

 

  
4 

PATRIMÔNIO DA 
HUMANIDADE 

BH É 
BACANA 

 

GRUTAS E 
FAZENDAS 

BH: COMPRAS E 
CULTURA 

  
3 

PASSADO 
PRESENTE 

OFÍCIOS 
DE MINAS 

MARCOS DA 
MODERNIDADE 

BH AO 
AR LIVRE 

PATRIMÔNIO DA 
HUMANIDADE 

CACI 

PRODUTO 

 
MINAS GERAIS 
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2.2 Roteiros e ofertas de Belo Horizonte (Belotur) 

 

A Belotur, por meio da Divisão de Formatação de Produtos e Roteiros 

Turísticos do Departamento de Estudos Mercadológicos da Diretoria de Marketing 

tem desenvolvido um trabalho de estruturação e fomento de roteiros e ofertas 

turísticas de Belo Horizonte. 

Este trabalho tem consonância com as diretrizes do Ministério do Turismo 

e tem por entendimento as seguintes definições: 

 Os roteiros são “itinerários caracterizados por um ou mais elementos 

que lhe conferem identidade, definido e estruturado para fins de 

planejamento, gestão, promoção e comercialização turística das 

localidades que formam o roteiro”; 

 A roteirização turística é “o processo que visa propor, aos diversos 

atores envolvidos com o turismo, orientações para a constituição dos 

roteiros turísticos. Essas orientações vão auxiliar na integração e 

organização de atrativos, equipamentos, serviços turísticos e 

infraestrutura de apoio do turismo, resultando na consolidação dos 

produtos de uma determinada região”. 

 

O trabalho de roteirização inclui as seguintes atividades:  

i. Exposição de Motivos (Protótipo e Pesquisas);  

ii. Visitas Técnicas e reuniões com atores responsáveis e parceiros;  

iii. Diagnóstico Preliminar Roteiro (Hierarquização de Atrativos, Análise 

de Infraestrutura);  

iv. Avaliação de Programas/Projetos para o Roteiro;  

v. Ações de Marketing para Divulgação, Promoção e Apoio a 

Comercialização;  

vi. Peças Publicitárias. 

 

O trabalho é executado em blocos, na ordem apresentada adiante, “por 

relevância turística e/ou por demanda interna”, conforme informações retiradas de 

material cedido pela Belotur. 

Salienta-se que alguns dos roteiros propostos pelo Plano Horizonte estão 

sendo incorporados neste trabalho, com as adequações necessárias, inclusive de 
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nomenclatura. Alguns roteiros ainda não têm suas nomenclaturas definitivas. 

Apenas o bloco 1 encontra-se em estágio mais avançado, já tendo sido feita toda 

sua defesa e subsídio técnico (até a etapa iii). Prevê-se que os roteiros finais sejam 

formatados e comercializados pelo receptivo da cidade, enquanto os roteiros 

autoguiados serão estruturados pela Belotur70. Os roteiros previstos para Belo 

Horizonte são: 

 

Figura 38 - Roteiros de Belo Horizonte (Belotur) 

“PAMPULHA: O INÍCIO DE NIEMEYER” 

“LIBERDADE: DO PODER POLÍTICO À CULTURA” (OU) 
“LIBERDADE: O INÍCIO DE NIEMEYER” 

“SÍNTESE DE MINAS” 

ROTEIRO ARQUITETÔNICO 

HORIZONTES DA CIDADE 

“BELO HORIZONTE VERDE PERTO” (Parques) 

ROTEIRO RELIGIOSO 

BELO HORIZONTE A PÉ / BICICLETA 

“OFÍCIOS DE MINAS” 

ROTEIRO DE MUSEUS 

 
Fonte: Belotur. 

 

Os roteiros que englobam o entorno são: 

 

Figura 39 - Roteiros de Belo Horizonte e entorno (Belotur) 

“DA TRADIÇÃO À MODERNIDADE” 

“AS TRÊS CAPITAIS DE MINAS” 

“BELO HORIZONTE VERDE PERTO” 
(Rota de Aventura) 

 
Fonte: Belotur. 

                                            
70

 Faz-se referência a situação no momento de elaboração desta etapa do trabalho. Estes dados 
foram atualizados em conjunto com a Belotur para elaboração das Etapas 4 a 6, em que os roteiros 
foram incorporados.  
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Além da definição de roteiros e rotas, a Belotur trabalha com o conceito 

de ofertas com temáticas bastante específicas, que se assemelham à proposta de 

nichos de mercado. Está previsto o trabalho sobre 4 ofertas: 

 

Figura 40 - Ofertas de Belo Horizonte (Belotur) 

GASTRONOMIA 

MODA 

COMPRAS 

BY NIGHT 

 
Fonte: Belotur. 

 

Abaixo foram resgatados os detalhamentos do conteúdo dos roteiros e 

ofertas, na ordem dos blocos de trabalho. 

 

Bloco 1: 

 

1. Roteiro “Da Tradição à Modernidade”, cuja proposta é integrar a 

tradição da cidade de Ouro Preto, a modernidade de Belo Horizonte e a arte 

contemporânea oferecida pelo Inhotim. 

2. Roteiro “As Três Capitais de Minas”, que apresenta as heranças 

singulares de Minas Gerais: uma expressiva diversidade cultural e natural, 

provenientes da sua formação histórica e sua rica e variada natureza. Integradas 

num percurso rodoviário de 113 km, a partir de Belo Horizonte, capital a partir de 

1897, planejada sob a inspiração do ideal republicano, marcada pela modernidade 

do seu traçado urbano e por sua arquitetura modernista, encontram-se duas cidades 

históricas de Minas, as duas primeiras capitais, que abrigam excepcionais acervos 

culturais, arquitetônicos, urbanísticos e artísticos do Século XVIII, exemplares da 

nossa formação luso-brasileira setecentista, quais sejam: Ouro Preto e Mariana. 

3. Oferta Gastronômica: Belo Horizonte, a síntese da Gastronomia de 

Minas Gerais, que apresenta a oferta gastronômica de Belo Horizonte e entorno, da 

comida de boteco à alta gastronomia, evidenciando do simples ao sofisticado, 

segmentando a oferta gastronômica por tipo, de forma a resgatar e valorizar a rica 

culinária mineira, propiciando ao turista uma experiência inesquecível, rica e 
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saborosa, despertando sensações através da mistura dos ingredientes, sabores, 

temperos e aromas. A proposta é dividir por tipo de culinária, segmentando a oferta 

também nos produtos tradicionais mineiros, através de Rotas: o café, a cachaça, a 

cerveja artesanal, o pão de queijo, culinária gourmet, culinária típica, entre outras. 

4. Roteiro “Pampulha: o início de Niemeyer”, que será apresentado de 

forma segmentada (por 5 rotas) para que potencialidades similares e 

complementares sejam articuladas e ofertadas de forma organizada. 

4.1. Rota Niemeyer – Patrimônio Cultural da Humanidade 

4.2. Rota Verde – Parques/Zoológico/Aquário 

4.3. Rota Gastronômica 

4.4. Rota Esportiva 

4.5. Rota de Bicicleta 

 

5. Roteiro “Liberdade: Do Poder Político à Cultura” ou “Liberdade: o início 

de Niemeyer”, roteirização específica da Praça da Liberdade, incluindo o Circuito 

Cultural e Savassi. É uma releitura do Roteiro Passado e Presente que incluirá a 

Praça Tiradentes, Savassi (Praça da Savassi) e Circuito Cultural Praça da 

Liberdade.  

6. Síntese de Minas, que compreende a revitalização do mesmo roteiro 

implantado no contexto do Plano Horizonte, mas atualmente abrange somente o 

Mercado Central e Entorno. 

 

Bloco 2: 

 

7. Roteiro Arquitetônico que tem como objetivo apresentar a riqueza 

arquitetônica de Belo Horizonte, envolvendo uma diversidade marcante de estilos, 

servindo como veículo de pesquisa para os estudiosos, profissionais e interessados 

pelo assunto, constituindo um verdadeiro roteiro turístico histórico-cultural focado 

nos estilos arquitetônicos da cidade, sendo ainda instrumento de promoção do 

patrimônio turístico do município. Será subdividido em rotas e terá destaque a Rota 

Modernista, com as obras do arquiteto Niemeyer em toda cidade de Belo Horizonte, 

dentro de um novo contexto mercadológico. Além das obras de Niemeyer, será 

proposta na Rota a inclusão da história de JK (e atrativos correlatos). 
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8. Roteiro Horizontes da Cidade: Serra do Curral, Mangabeiras e 

Mirantes, compreende a revitalização do roteiro já existente no Plano Horizonte, mas 

trazendo novas informações e acrescentando atrações. O roteiro abrange três rotas. 

8.1. Rota da Serra do Curral 

8.2. Rota de Mirantes 

8.3. Rota das Mangabeiras 

 

9. Roteiro “Belo Horizonte VerDe Perto”, tem como temática o ecoturismo 

e propõe passeios em atrativos belo-horizontinos e parcerias com o entorno de Belo 

Horizonte que podem gerar rotas variadas e que tornem a cidade como um novo 

centro de referência neste segmento. Foram definidos a princípio duas rotas: 

9.1. Rota de Parques 

9.2. Rota da Aventura (BH e entorno) 

 

10. Roteiro Religioso, objetiva listar os templos religiosos e eventos para 

que o turista possa aliar a experiência de uma boa viagem a um roteiro espiritual. 

11. Belo Horizonte “A pé” / “Bicicleta”, cuja proposta é propiciar que 

turistas e cidadãos conheçam a cidade a pé e/ou de bicicleta. 

12. Ofícios de Minas, que considera a revitalização do roteiro proposto 

pelo Plano Horizonte (que abrange a Praça da Estação e Avenida Afonso Pena - 

Centro) no contexto de Corredor Cultural. 

 

Bloco 3:  

 

13. Roteiro de Museus apresenta a rica e diversa oferta de museus de 

arte e história, que se configuram em cenário importante para a observação e 

reflexão sobre a história, evolução tecnológica, desenvolvimento econômico e 

relações sociais. A relevância está no fato de BH ter recebido novos museus nos 

últimos anos. Com a implantação do Circuito Cultural Praça da Liberdade - Um dos 

mais importantes complexos culturais do país. Apresentando a diversidade cultural 

em uma região da cidade com enorme valor histórico, arquitetônico e simbólico. São 

oito espaços culturais já em funcionamento, além de outros cinco em fase de 

instalação. 
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14. Oferta da Moda (Distrito da Moda), tem como objetivo divulgar Belo 

Horizonte como importante centro criador e produtor de moda no Brasil, ampliando e 

consolidando a moda mineira através da promoção turística. Uma das ações do 

projeto é a criação do guia da moda e de um roteiro turístico dos principais centros 

comerciais da cidade.  

Belo Horizonte tem grande tradição como centro produtor de moda do 

país. Os lojistas encontram-se descentralizados em vários pontos, tais como os 

Bairros Prado e Barro Preto, que são são dois dos principais centros comerciais da 

cidade. Já o bairro de Lourdes se consolida como polo de moda de artigos de luxo 

para os exigentes públicos das classes A e B, oferecendo roupas de grifes 

internacionais. 

15. Oferta By night, pauta-se do fato de que BH ter a maior relação bares 

por habitante do Brasil71. Mas quando se fala em vivenciar a noite em BH as 

alternativas são mais amplas. Assim, o roteiro tratará dos principais atrativos de Belo 

Horizonte no período noturno e está segmentado em 6 rotas. 

15.1. Rota dos Bares 

15.2. Rota das Danceterias 

15.3. Rota do Rock 

15.4 Rota Sertaneja 

15.5. Rota do Samba 

15.6. Apresentações Culturais 

 

16. Oferta de Compras, BH é referência para compras de diversos artigos. 

Neste sentido, visa-se estruturar a oferta de forma que o turista se oriente dos locais 

e horários de atendimento para as compras na cidade. Será feita segmentação por 

categorias de compras, tendo sido já pensadas 6 rotas. 

16.1. Rota Popular (shoppings e centros populares) 

16.2. Rota das Feiras 

16.3. Rota dos Centros Comerciais 

16.4. Rota Moveleira 

16.5. Rota de Luxo 

16.6. Rota dos Artesanatos 

                                            
71

 Informação reproduzida do documento técnico utilizado pela Belotur. Não há menção de fonte. 
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3 PLANO OPERACIONAL DE PROMOÇÃO 
 

 

Uma vez definidas as diretrizes estratégicas e táticas, bem como os 

conteúdos que vamos promover (mensagem global e os produtos), o Plano 

Operacional de Promoção responde a questão: “Como vamos promover?”, tornando-

se o elemento concreto do Plano de Marketing.  

Constitui-se da seleção e formulação detalhada das ferramentas e ações 

de comunicação e de promoção aos mercados e, portanto, é o elemento central para 

a implantação das estratégias de marketing formuladas na Fase II. Essa 

concretização é fundamental para garantir que, durante a implantação, não se caia 

na tentação de “voltar a inventar a roda”, embora as revisões e atualizações devam 

ocorrer de forma programada.   

O Plano Operacional de Promoção foi formulado a partir da seguinte 

estrutura: 

 

Figura 41 - Estrutura do Plano Operacional de Promoção 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

  

Cada um destes níveis de planejamento possui um conceito inerente que 

dá suporte à estruturação adequada do conjunto, visando a implantação integral 

do marketing. Esta lógica é geralmente divergente da estrutura em que o órgão 

PROGRAMA PROGRAMA... 

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA... 

PROJETO PROJETO PROJETO... 

AÇÃO AÇÃO ... 
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gestor está acostumado a atuar, tendo em vista que possui um enfoque mais amplo, 

direcionado a resultados para a o turismo, enquanto a atuação geralmente está 

centrada nas funções e competências de cada departamento da instituição. 

 

PROGRAMA: 

Os programas são os eixos de operacionalização do plano de marketing, 

sob os quais as diferentes frentes de atuação são planejadas. Constitui-se de um 

conjunto de projetos e ações que pretende modificar a realidade atual, geralmente 

de um público específico. Há, portanto, duas ideias centrais na constituição de um 

programa: a mudança pretendida e o público que se pretende atingir.   

 

SUBPROGRAMA: 

Os programas podem ser desdobrados em subprogramas que, por sua 

vez, pressupõem um conjunto de atuações previamente planejadas dentro de um 

foco e/ou público especializado, no âmbito do programa pertinente. 

 

PROJETO: 

Os projetos são propostas mais concretas de atuação, que permitem 

dividir a gestão do programa ou subprograma. É onde começa a se estruturar o 

plano de ações propriamente dito. 

 

AÇÃO: 

As ações correspondem aos esforços para o cumprimento dos projetos e, 

por consequência, dos subprogramas e programas a que estão relacionadas. A 

partir delas são determinados o cronograma e o orçamento anual de promoção. 

Algumas vezes as ações precisam ser cumpridas em mais de um procedimento. 

Todos estes procedimentos correspondem às práticas diárias e ao trabalho das 

equipes técnicas do órgão gestor. 

A seguir foram resgatados os programas e subprogramas trazidos pelo 

Plano Horizonte, que constituem os eixos da atuação do marketing e, portanto, 

serão o ponto de partida para a nova estrutura operacional que se concretizará ao 

final de todo o trabalho. Os projetos e ações só poderão ser atualizados nas 

próximas etapas, seguindo o processo de trabalho estabelecido pelo próprio Termo 
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de Referência, sendo que a estrutura de programas e subprogramas poderá ser 

revisada e atualizada em função das novas propostas.  

Nesse momento porém, iniciou-se um esforço de convergir os projetos e 

as ações já planejadas na estrutura de programas e subprogramas do Plano 

Horizonte, a fim de se ter uma primeira composição que deverá orientar as possíveis 

mudanças necessárias no Plano Operacional tendo em vista a elaboração do plano 

de ações estratégicas de marketing. Este exercício é apresentado no capítulo 3.2.  

 

 

3.1 Os Programas e Subprogramas definidos pelo Plano Horizonte 

 

 

De acordo com a estratégia proposta, toda atuação promocional proposta 

pelo Plano Horizonte foi estruturada em 4 Programas: 

 

Figura 42 - Programas de Marketing (Plano Horizonte) 

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

 

P1 PROGRAMA DE SUPORTE 

 

Objetivos 

 Criar a identidade turística de Belo Horizonte e definir suas aplicações;  

 Estabelecer os materiais de base de toda a atividade de promoção 

turística; 

PROGRAMA DE SUPORTE 

PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

PROGRAMA SENSIBILIZAÇÃO PARA A HOSPITALIDADE 

PROGRAMA RESERVA CONJUNTURAL 
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 Redesenhar a web e mantê-la viva para que cumpra sua importante 

função como meio de informação, e; 

 Criar os modelos de apresentação da nova identidade. 

 

Este Programa define os fundamentos necessários para efetivar o 

processo da atividade promocional e que são aplicáveis a todos os mercados e 

estabelece as atuações voltadas para concretizar o posicionamento desejado para 

Belo Horizonte como destino turístico, conforme foi definido na Fase II do Plano 

Horizonte.  A importância que se pretende que adquira o turismo na capital mineira 

exige uma mudança formal que deve ser percebida por todos os públicos, para tanto 

será dada ênfase na consolidação da identidade turística da Cidade. Desta forma, 

este Programa estabeleceu 3 Subprogramas:  

 

Figura 43 - Subprogramas do Programa de Suporte 
 

 
 
Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

P1. S1 – SUBPROGRAMA DE IDENTIDADE TURÍSTICA 

 

Este Subprograma define e cria a identidade corporativa global e os 

elementos de comunicação a serem utilizados para os diferentes produtos e públicos 

nos programas de promoção, pautando de identidade gráfica, imagens e textos.  

No Plano Horizonte, ele orientou o desenho da nova marca turística e a 

elaboração do manual da mesma. Estabeleceu também a renovação do banco de 

imagens para atender aos produtos que serão ofertados.  

 

 

 

 

SUBPROGRAMA DE IDENTIDADE TURÍSTICA 

SUBPROGRAMA DE BASE 

SUBPROGRAMA DE INFORMAÇÃO 
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P1.S2 – SUBPROGRAMA DE BASE 

 

Integra os projetos que constituem os fundamentos da mudança de 

posicionamento e que mostra a identidade turística adotada por Belo Horizonte. 

Constitui-se da elaboração de ferramentas e instrumentos de comunicação e 

promoção como portal web, publicações (folhetos, guia, mapas, etc.), outros 

materiais como brindes, pôsteres, etc.; pontos de identidade física como o projeto de 

stand que dão suporte a participação em eventos. 

 

P1.S3 SUBPROGRAMA DE INFORMAÇÃO 

 

A Belotur realiza regularmente a atualização dos dados do setor turístico 

em Belo Horizonte, com o monitoramento de diferentes áreas através de um banco 

de dados on line. No entanto, existe uma lacuna no que se refere ao movimento do 

fluxo turístico propriamente dito, com informações sobre o turista que visita a cidade. 

Este Subprograma tem por objetivo suprir esta falha e estabelecer não apenas um 

suporte de dados, mas principalmente disponibilizar parâmetros confiáveis para a 

avaliação do desenvolvimento do setor e os resultados gerados com a implantação 

deste plano. 

 

 

P2 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO AOS MERCADOS 

 

Objetivos 

 Informar sobre a oferta turística de Belo Horizonte e entorno; 

 Posicionar Belo Horizonte nos mercados prioritários e públicos 

objetivos; 

 Facilitar o trabalho dos operadores profissionais; 

 Cooperar com as operadoras na promoção de pacotes que incluam 

Belo Horizonte; 

 Gerar artigos, programas de TV e adequar os guias de viagem do 

Brasil e de Minas Gerais; e 

 Estimular a visita dos turistas a Belo Horizonte.  
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O Programa de Comunicação aos Mercados integra e orienta todas as 

ações voltadas para o contato com os mercados, seja na promoção dos produtos 

propriamente dita, seja no atendimento da imprensa, do trade turístico e do 

consumidor final, para informar, esclarecer dúvidas e suscitar interesse.  Para tanto 

foram estabelecidos 5 Subprogramas: 

 

Figura 44 - Subprogramas do Programa de Comunicação aos Mercados 

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006. 

 

P2.S4 – SUBPROGRAMA BUREAUS DE PRODUTO  

 

Este Subprograma visava estimular e agrupar a oferta turística de Belo 

Horizonte, fazendo a adequação aos diferentes mercados, se propunha a criar 

agências ou bureaux de produto por segmento (turismo cultural, turismo de cidade, 

ecoturismo, congressos/convenções e feiras, aventura e manifestações), entre o 

setor público e privado, para definir conjuntamente as ações mais apropriadas no 

contexto geral deste Plano. A estes bureaux de Produto poderiam se agregar outros 

bureaux específicos de marketing sobre produtos já preparados, como, por exemplo, 

turismo melhor idade, turismo pedagógico, etc. 

Hoje, a Rede de Turismo de Negócios e Eventos é o que mais se 

aproximaria desta proposta. 

 

 

 

 

SUBPROGRAMA BUREAUS DE PRODUTO 

SUBPROGRAMA ATENÇÃO AOS MERCADOS 

SUBPROGRAMA PARA A IMPRENSA TURÍSTICA E DE VIAGENS 

SUBPROGRAMA DE PROMOÇÃO AO TRADE TURÍSTICO 

SUBPROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS TURISTAS 
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P2. S5 – ATENÇÃO AOS MERCADOS  

 

Existem dois modelos para o atendimento direto aos mercados. Uma 

fórmula que utiliza empresas de relações públicas, geralmente orientado para a 

atenção às mídias e veículos de imprensa e, outra, que se baseia em oficinas ou 

escritórios de representação, em que a atuação é mais completa, e é orientada para 

o atendimento do trade turístico, da imprensa e dos turistas; e neste caso o escritório 

tem ainda a função de fazer a coordenação in situ da realização de campanhas 

publicitárias diretas ou cooperadas com o trade. 

Este modelo é implantado com êxito por outros destinos, sobretudo 

internacionais, foi recomendado pela equipe consultora durante a elaboração do 

Plano Horizonte. Para sua aplicação, inicialmente nos estados vizinhos, baseado na 

formulação de planos anuais específicos de cada mercado e no acompanhamento 

mensal de sua implantação e resultados. 

Sua implantação, entretanto, esbarrou nas limitações orçamentárias para 

manutenção de escritórios de representação ou de contratos com as empresas de 

RP nos mercados. Por outro lado, é o que garante a indispensável presença 

permanente do destino nos mercados priorizados. O Plano de Ações deverá buscar 

outras soluções para este tipo de atuação permanente. O principal desafio de sua 

implantação é a distinção dos trabalhos institucionais executados pelas assessorias 

de comunicação do governo, do trabalho ‘comercial’ que deve ser implantado. 

 

P2. S6 – PROMOÇÃO PARA A IMPRENSA TURÍSTICA E DE VIAGENS  

 

Orientado para atendimento a revistas e programas especializados em 

turismo, jornalistas especializados de veículos gerais, editoras de guias turísticos e 

responsáveis de webs turísticas. Neste programa são definidos os projetos e ações 

visando a geração de mídia espontânea favorável sobre o turismo de Belo 

Horizonte, a revisão dos guias turísticos publicados por terceiros, bem como atenção 

pró-ativa junto à imprensa mediante a preparação de dossiês informativos sobre a 

cidade, assim como a geração e distribuição regular sobre o turismo e atividades 

afins na região metropolitana da capital mineira. 
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Assim como no subprograma de atenção aos mercados, é preciso fazer a 

distinção do trabalho de assessoria de imprensa institucional realizado regularmente 

pela Prefeitura. 

 

P2. S7 – PROMOÇÃO AO TRADE TURÍSTICO 

 

O baixo grau de conhecimento de Belo Horizonte como destino turístico 

ou a percepção como “apenas portão de entrada para o circuito das Cidades 

Históricas Mineiras”, uma cidade de apoio, que já havia sido evidenciada na Fase I 

do Plano Horizonte em 2006, levou à recomendação de projetos que permitissem 

apresentar com detalhe toda a oferta turística do destino e suas diferentes 

especificidades (o Plano Operacional de Produtos) e, desta forma, gerar o 

posicionamento competitivo desejado junto aos intermediários de venda dos 

produtos turístico de Belo Horizonte.  

Este programa, direcionado exclusivamente para o trade turístico, 

estabelece, portanto, ações incisivas e sistemáticas de relacionamento e promoção, 

por meio do uso da publicidade convencional, do contato eletrônico, das viagens de 

familiarização e de apresentações nos diferentes mercados prioritários, para 

inserção dos produtos de Belo Horizonte nas operadoras e agências de viagens dos 

mercados, para organizadores de eventos e outras empresas do trade. 

 

P2. S7 – PROMOÇÃO AOS TURISTAS 

 

Este programa pretendia, sobretudo, melhorar o atual déficit de informação 

turística e de sedução de Belo Horizonte mediante iniciativas de publicações e 

publicidade. No entanto, para otimizar os limitados investimentos em promoção, as 

ações foram concentradas em revistas, cadernos e sessões especializadas em turismo; 

em edições eletrônicas; e, sempre que possível, privilegiando parcerias para a 

promoção de eventos de natureza cultural de destaque.  

Este subprograma constitui-se de ações diretas ao consumidor potencial. 

Os desafios são: manter uma atuação permanente, contínua, de forma a consolidar 

uma imagem sedutora do destino e gerar interesse de visita e/ou retorno; fazer 

chegar a este público informação de qualidade que estimule e otimize o uso turístico 

do destino. 
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P3 PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A HOSPITALIDADE 

 

Objetivos 

 Capacitar e informar os profissionais do setor turístico do portfólio de 

produtos e mercados e da estratégia estabelecida no Plano Horizonte;  

 Promover a autoestima do belo-horizontino e tornar Belo Horizonte e 

seus produtos conhecidos e valorizados pela sua população; 

 Melhorar o conhecimento e a informação dada ao turista sobre os 

recursos e atrativos da cidade.  

 

Um dos principais problemas identificados na Fase I do Plano Horizonte 

foi o pouco conhecimento que o trade turístico, em específico, e a comunidade, em 

geral, tem de Belo Horizonte de seus atrativos. Em muitos casos, quando conhecem 

atribuem pouco valor.  

O Programa de Sensibilização tem como objetivo melhorar a percepção 

que a população e os profissionais diretamente e indiretamente relacionados à 

atividade turística têm de Belo Horizonte, atuando diretamente na comunicação e a 

informação do processo de estruturação e marketing turístico proposto no Plano 

Horizonte, visando como resultado a qualificação da recepção ao turista por meio do 

conceito da hospitalidade.  

Podemos entender hospitalidade como o ato de receber o outro, 

possibilitar abrigo e acolhimento, uma troca entre hóspedes e anfitriões. O conceito 

de hospitalidade permeia o ambiente privado (empresas turísticas) e o público 

(cidades, instituições culturais), caracterizados como espaços onde ocorre a troca da 

hospitalidade, ou seja, o ato de ser hospitaleiro, de recebe bem seu hóspede. 

Neste sentido, o Programa de Sensibilização para a Hospitalidade 

entende como anfitriã a cidade de Belo Horizonte e todas as pessoas, instituições ou 

empresas que trabalham direta e indiretamente com o turismo. Este programa tinha 

como foco o setor público, o trade turístico da cidade e a comunidade belo-

horizontina em geral. 
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P4 PROGRAMA DE RESERVA CONJUNTURAL 

 

Este Programa de Reserva Conjuntural é, de acordo com a nossa 

experiência, uma realidade necessária em um setor como é o turístico, que está 

pontualmente vulnerável aos efeitos de crises que precisam de respostas rápidas e 

específicas. Além disso, há uma série de oportunidades que, se adequadamente 

aproveitadas, podem fortalecer a promoção turística do destino e a atração de novos 

públicos e mercados em situações pontuais. 

Esta reserva assegura ao gestor do Plano a capacidade de dar 

respostas rápidas a qualquer acontecimento imprevisível, sobretudo no 

mercado nacional, e que poderiam comprometer o ritmo de cumprimento das 

metas estabelecidas neste plano de marketing, bem como prever e aproveitar 

situações de oportunidade, sem desvio do foco das atuações permanentes. 

Belo Horizonte vivenciará, entre este ano e os próximos, duas grandes 

oportunidades figurando dentre as sedes dos jogos da Copa do Mundo FIFA que se 

realizará no país este ano e como cidade de apoio para os Jogos Olímpicos Rio 

2016, o que tende a coloca-la aos olhos do mundo. O destino tem a oportunidade de 

ampliar sua notoriedade e sua presença no mercado nacional e internacional e, além 

disso, a Belotur tem como missão apoiar a realização destes eventos. Portanto, 

todos os projetos e ações deverão ser previstos neste Programa. 

 

 

3.2 Mapeamento dos projetos e ações de marketing planejadas atualmente 

para Belo Horizonte (Belotur 2014) 

 

 

A Belotur, por meio do documento Programa de Trabalho em 2014, 

estabeleceu os programas, projetos e ações que serão implantadas com prioridade 

neste ano. O documento ainda reforça a identidade organizacional da Belotur, 

trazendo sua missão e a amplitude de seu negócio. 

A missão da instituição, segundo o documento, é: “Qualificar e promover 

Belo Horizonte como cidade receptiva e destino de atividades turísticas, em especial 

de eventos e negócios, de lazer e culturais”. 
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Seu negócio tem a seguinte abrangência: “Realizar, em coordenação com 

os diversos segmentos e entidades do turismo, ações de planejamento e 

implementação de programas, projetos e iniciativas para o desenvolvimento das 

atividades turísticas em Belo Horizonte”. 

Aqui são recopiladas as 14 linhas de atuações estabelecidas para este 

ano no plano de trabalho e seus principais pressupostos. 

1. Programa de estímulo ao Turismo de Negócios e Eventos: sua 

proposta é a promoção de Belo Horizonte como destino de Turismo de Negócio e 

Eventos no mercado nacional e internacional e o apoio à captação e realização de 

eventos (especialmente eventos associativos e corporativos, e eventos ICCA). 

Pretende-se chegar aos seguintes resultados: estimular a sustentabilidade da 

ocupação da hotelaria; aumentar o número de eventos na cidade; melhorar o 

posicionamento de Belo Horizonte no ranking de eventos internacionais da ICCA. 

Estrategicamente fomentará e estimulará o trabalho em rede e divulgará Belo 

Horizonte como uma cidade cultural, moderna e criativa, multissetorial. 

2. Roteiros Turísticos de BH: Constitui-se da estruturação e oferta de 

Roteiros turísticos compatíveis com os atrativos da cidade, prevendo também a 

orientação e capacitação dos operadores e demais participantes da cadeia receptiva 

e foco na qualidade das informações e orientações prestadas aos visitantes. 

3. Desenvolvimento e Capacitação dos Recursos Humanos: Constitui-

se de ações internas de qualificação, aperfeiçoamento e reciclagem do corpo 

técnico da Belotur. 

4. Apoio à Copa do Mundo FIFA 2014: Prevê atuações de apoio e 

preparação da cidade para receber o evento em parceria à demais instituições e 

de promoção do destino. As atribuições da Belotur concentraram-se, sobretudo, na 

qualificação dos serviços turísticos para receber delegações, imprensa, torcedores e 

turistas; na consolidação da cidade enquanto destino sede de grandes eventos; na 

promoção e divulgação do turismo de BH aproveitando a visibilidade conferida pelo 

evento.  

5. Lançamento e Gestão do Edital de Subvenção a Eventos: 

Compreende a concessão de auxílio financeiro à eventos geradores de fluxos 

turísticos em Belo Horizonte. Tem como objetivos o fomento da produção artística 

e cultura (produtores locais) e a consolidação de Belo Horizonte como centro de 

turismo de eventos no país e no mundo. Em 2014 a Belotur pretende destinar R$ 4,7 
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milhões para 130 projetos, dentro os quais estão previstos eventos de promoção do 

carnaval de Belo Horizonte e um edital específico para a Copa do Mundo FIFA.   

6. Elaboração e gestão do Programa BH Hospitaleira: O programa visa 

fomentar o conceito de hospitalidade nos serviços prestados ao turista e na 

infraestrutura de atendimento (acessibilidade, mobilidade, transportes, 

comunicação, segurança, hotelaria, alimentação fora do lar, oferta cultural, agências 

receptiva, informações turísticas), por meio de ações de capacitação, qualificação, 

sensibilização, relacionamento, divulgação; mobilizando o trade local e os mercados 

e a população de maneira geral. 

7. Carnaval 2014 e seu novo formato: Prevê a realização de ações para 

organização e estruturação do carnaval de Belo Horizonte 2014, tendo como 

objetivo consolidar este evento como um produto turístico.  

8. Arraial de Belô 2014 e seu novo formato: Prevê a realização de 

ações para organização e estruturação do Arraial de Belô 2014, tendo como 

objetivo consolidar este evento como um produto turístico.  

9. Novos Equipamentos Turísticos - PRODETUR: Captação de 

recursos e desenvolvimento de projetos por meio do PRODETUR/Mtur/BID 

(ações previstas no PDITS BH) e outras fontes de financiamento, voltados à 

estruturar, ampliar, diversificar e qualificar a oferta turística de Belo Horizonte. Para 

2014 as quatro ações selecionadas são dirigidas à melhoria e estruturação de 

equipamentos e produto: Mirante Aglomerado da Serra, Turismo de Aventura no 

Parque das Mangabeiras, Parque Municipal, Anexo Museu de Arte da Pampulha. 

Dos equipamentos previstos, apenas o Parque Municipal está no escopo do PDITS, 

mas as intervenções previstas pela Belotur em seu Plano de Trabalho e pelo PDITS 

em seu Plano de Ações parecem destoantes72. 

10. Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo: Compreende a 

realização de evento (I Conferência Municipal de Turismo) com o objetivo de 

fortalecer e incentivar a atuação do COMTUR BH. 

 11. Guia Turístico – Ampliação e comercialização: Propõe a melhoria 

do material Guia Turístico de Belo Horizonte (de distribuição gratuita / 30 mil 

tiragens), por meio de fortalecimento do conteúdo comercial (das ações de captação 

                                            
72

 A Belotur propõe a captação de recursos para a reforma do Parque Municipal enquanto o PDITS 
propõe a implantação de um espaço cultural multiuso para revitalizar o local. 
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de assinantes); da adequação do conteúdo de Belo Horizonte (produzido pela 

Belotur); da melhoria do projeto gráfico (layout, design, etc.). 

 12. Desenvolvimento Organizacional: Prevê um programa de 

desenvolvimento do corpo técnico da Belotur e de endomarketing, por meio de 

palestras, seminários de integração, aperfeiçoamento dos processos administrativos, 

ações de integração e motivação do corpo técnico da Belotur, aquisição de novos 

funcionários (concurso público). 

13. Campanha de sensibilização: Compreende a criação e 

implantação de campanha de sensibilização turística da comunidade, com os 

objetivos de sensibilizar, conscientizar e informar a população da importância do 

turismo para o Município de Belo Horizonte; e informar e convidar os moradores de 

Belo Horizonte a conhecerem e ocuparem os espaços turísticos. Por meio desta 

proposta visa-se desenvolver sentimentos de identidade, orgulho e cidadania, 

valorização da cultura, da arte, da própria cidade, das tradições populares e da 

identidade cultural belo-horizontina. 

14. Implantação do Ônibus Turístico: Implantação de duas linha 

regulares de transporte turístico: centro-sul e Pampulha, visando a circulação 

entre os atrativos destas duas regiões da cidade. Os transportes serão diferenciados 

pelo conforto e segurança, acesso a mapas, guias e munido de um equipado 

sistema de som para fornecer informações sobre os locais visitados em dois 

idiomas: português e inglês. Como resultado espera-se o aumento do índice de 

competitividade de BH na dimensão infraestrutura geral (Estudo de Competitividade 

dos Destinos Indutores / FGV). 

15. Relacionamento com a Fundação Municipal de Cultura: Visa 

fomentar o intercâmbio entre os dois setores – de turismo e de cultura em BH, 

constituindo uma agenda conjunta entre a Fundação Municipal de Cultura e a 

Belotur para desenvolvimento das atratividades culturais (produtos) e o 

calendário de eventos da capital. O programa entende que o turismo deve 

apresentar-se nessa relação como provedor de recursos públicos para que os bens 

culturais possam ser devidamente revitalizados, cumprindo seu papel educacional e 

produzindo receitas que possam contribuir para a sua preservação. Em 2014 as 

ações estão voltadas para os eventos Carnaval e Arraial de Belô, para o Corredor 

Cultural da Praça da Estação, e para a agenda de eventos culturais de grande porte. 
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O conjunto de ações previstas para 2014 nos programas estabelecidos foi 

integrado à estrutura do Plano Horizonte e sistematizado com o objetivo de constituir 

o ponto de partida para o plano de ações estratégicas e marketing para a cidade. 

Observa-se que as tabelas estão incompletas, tendo em vista que se trata apenas 

de um primeiro exercício que deverá ser levado para discussão e trabalho conjunto 

com a equipe da Belotur no início da próxima etapa e que nem toda informação 

necessária foi disponibilizada. Além disso, verificou-se o plano de trabalho da 

Belotur não utiliza um conceito uniforme para a definição das programas e ações, 

sendo que algumas correspondem a objetivos e estratégias, e não elucidam ações 

concretas propriamente ditas. Tudo isso deverá ser verificado e detalhado na 

próxima etapa, junto com as equipes.  

O exercício não considerou os programas 3 / 2014 e 12 / 2014, que 

possuem foco de atuação interna, na própria instituição.  

As ações foram mapeadas em 6 frentes: 

 Ações de produto, que incluem organização da oferta e a formatação 

de roteiros (no âmbito do marketing). Também foram observadas 

ações de desenvolvimento de novos produtos e melhoria dos atuais, 

bem como outras ações de desenvolvimento que envolvem 

capacitação, infraestrutura, fortalecimento institucional, legislação. 

Apesar de não ser proposta do plano de marketing, serão importantes 

para detectar para onde estão sendo direcionados os investimentos; 

 Ações de suporte, que incluem: identidade (marca, imagens); base 

para a comunicação (web, publicações, materiais, stands, outros 

pontos de identidade); informação (pesquisas, conteúdos, etc.); 

 Ações de promoção aos mercados incluindo: atenção aos 

mercados; ações de imprensa - presstrips, Relações Públicas; ações 

ao trade - publicidade, notícias, famtours, apresentações/workshops, 

participação em feiras; ações ao consumidor final - publicidade; 

 Ações de sensibilização que inclui campanhas e produção de 

materiais específicos dirigidos ao público interno; 

 Ações de reserva conjuntural que incluiu ações previstas para a 

Copa e outras oportunidades. 
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Tabela 132 - Ações planejadas pela Belotur 2014 por programa do Plano Horizonte 
 
AÇÕES DE PRODUTO (inclui desenvolvimento de novos produtos, melhoria de produtos, organização da oferta / ex. formatação de roteiros, 
etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONO-
GRAMA 

RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 

Executor 
técnico 

Parceiros 

Linha 
Turística 

Atualizar o estudo de 
viabilidade do Retorno 
Financeiro da Linha Turística 

Implantação do ônibus 
turístico (14.1./2014) 

2014 
D. Mark 

  
  
  
  

Implementação da linha 
turística Centro-Sul (Projeto 
Piloto) 

Implantação do ônibus 
turístico (14.2./2014) 

2014 D. Mark Prefeitura 
BH 

  
Em desenvolvimento, Lançamento previsto para 
dez.2013/2014 

  
  

Implementação da linha 
turística Pampulha 

2014 D. Mark   

Treinar os motoristas para 
prestarem informações 
turísticas básicas 

Implantação do ônibus 
turístico (14.3./2014) 

2014 

    

  
  
  

Roteirização 

Identificar e organizar a oferta 
turística de Belo Horizonte e 
entorno 

Elaboração e 
Implantação de Roteiros 
Turísticos (2.1./2014) 

2014 

D. Mark 

  

  
  

Identificar instrumentos e ferramentas 
necessárias / Necessário detalhar as ações 
específicas. 

Apresentação e validação dos 
roteiros turísticos junto ao trade 
de BH e entorno 

Elaboração e 
Implantação de Roteiros 
Turísticos (2.3./2014) 

2014 

D. Mark 

  
  
  

  

Formatar orientações técnicas 
para capacitação dos roteiros 

Elaboração e 
Implantação de Roteiros 
Turísticos (2.7./2014) 

2014 

D. Mark 

  
  
  

Definir modelo a ser aplicado. 

N&E / MICE 
Fomentar a utilização do 
Sistema Integrado do Escritório 
de Processos (N&E) 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.4./2014) 

2014     
  
  
Necessário detalhar as ações específicas. 
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AÇÕES DE PRODUTO (inclui desenvolvimento de novos produtos, melhoria de produtos, organização da oferta / ex. formatação de roteiros, 
etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONO-
GRAMA 

RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 

Executor 
técnico 

Parceiros 

Eventos 

Publicação de editais (4 editais 
de eventos, para apoiar 130 
projetos) 

Lançamento e Gestão 
do Edital de Subvenção 
a Eventos (5.1., 5.2., 
5.3./2014) 

2014 
D. 

Eventos 
  

  
  
  

Apoio à eventos durante a 
Copa 2014 (lançamento de 
edital especial) 

Lançamento e Gestão 
do Edital de Subvenção 
a Eventos (5.5./2014) 

2014 
D. 

Eventos 
  

Divulgação dos editais (mailing, 
site, imprensa) 

Lançamento e Gestão 
do Edital de Subvenção 
a Eventos (5.6./2014) 

2014 
D. 

Eventos 
  

Carnaval 

Realizar a Eleição da Corte 
Momesca como evento de 
abertura oficial do Carnaval 

Carnaval 2014 e seu 
novo formato (7.1./2014) 

2014     
  
  

  

Planejar e Fomentar o desfile 
de Blocos de Rua, nos 
períodos de Pré Carnaval e 
Carnaval 

Carnaval 2014 e seu 
novo formato (7.2./2014) 

2014     
  
  

  

Realizar o evento dos Desfiles 
das Escolas de Samba e 
Blocos Caricatos na Avenida 
Afonso Pena 

Carnaval 2014 e seu 
novo formato (7.3./2014) 

2014     
  
  

  

Realizar os eventos Estação do 
Samba, Palcos Principais 
(Savassi, Praça da Estação, 
Praça da Pampulha e Praça 
Duque de Caxias) e nove 
Palcos Regionais 

Carnaval 2014 e seu 
novo formato (7.4./2014) 

2014     
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AÇÕES DE PRODUTO (inclui desenvolvimento de novos produtos, melhoria de produtos, organização da oferta / ex. formatação de roteiros, 
etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONO-
GRAMA 

RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 

Executor 
técnico 

Parceiros 

Apoio à eventos de promoção 
do carnaval 

Lançamento e Gestão 
do Edital de Subvenção 
a Eventos (5.4./2014) 

2014 
D. 

Eventos 
  

  
  

  

Arraial de 
Belô 

Realizar o arraial de Belô: pré-
evento (concurso, cortejo, 
capacitação dos jurados); 
evento, eventos regionais, 
premiação 

Arraial de Belô 2014 e 
seu novo formato (8.1.; 
8.2.; 8.3.; 8.5.; 8.6.; 8.7. 
/2014) 

2014     
  
  

  

Fomentar a realização das Blitz 
Juninas em eventos e espaços 
públicos como forma de 
divulgação do Arraial de Belô 

Arraial de Belô 2014 e 
seu novo formato 
(8.4./2014) 

2014     
  
  

  

Turismo 
Cultural 

Integração de ações da Belotur 
e 
Fundação Municipal de Cultura 
para realização de eventos 
turísticos e culturais na cidade 

Relacionamento com a 
Fundação Municipal de 
Cultura (5.1. / 2014) 

2014     
  
  

  

Realização do Carnaval e do 
Arraial de Belô 

Relacionamento com a 
Fundação Municipal de 
Cultura (5.2. / 2014) 

2014     
  
  

  

Colaborar com a FMC nas 
ações de implementação do 
Corredor 
Cultural da Praça da Estação 

Relacionamento com a 
Fundação Municipal de 
Cultura (5.3. / 2014) 

2014     
  
  

  

Colaborar no planejamento e 
estruturação dos principais 
eventos culturais de grande 
porte, apoiados, ou realizados 
pela FMC. 

Relacionamento com a 
Fundação Municipal de 
Cultura (5.4. / 2014) 

2014     
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AÇÕES DE PRODUTO (inclui desenvolvimento de novos produtos, melhoria de produtos, organização da oferta / ex. formatação de roteiros, 
etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONO-
GRAMA 

RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 

Executor 
técnico 

Parceiros 

Captar recursos e elaborar os 
projetos Complementares para 
Construção do Anexo do 
Museu de Arte da Pampulha 

Novos equipamentos e 
produtos turísticos 
(9.4./2014) 

2014     
  
  

  

Ecoturismo 
e Aventura / 
Parques da 

cidade 

Elaborar projeto e iniciar projeto 
Mirante Aglomerado da Serra 

Novos equipamentos e 
produtos turísticos 
(9.1./2014) 

2014     
  
  

  

Viabilizar recursos e projetos 
para o Turismo de Aventura no 
Parque das Mangabeiras 

Novos equipamentos e 
produtos turísticos 
(9.2./2014) 

2014     
  
  

  

Captar recursos para reforma 
do Parque Municipal 

Novos equipamentos e 
produtos turísticos 
(9.3./2014) / PDITS 
Elaboração do Projeto e 
Implantação do Espaço 
Cultural Multiuso no 
Parque Municipal 

2014     
Orçamento sugerido no PDITS.  
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OUTRAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO (apenas para identificação, inclui capacitação, infraestrutura turística, sinalização, etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início 
 

Executor 
técnico 

Parceiros 

Infraestrutura 

Coordenar a resolução de 
fatores limitantes ao 
desenvolvimento do segmento 
de N&E 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.5./2014) 

2014     
  
  
Necessário detalhar as ações específicas. 

Ajudar a dirimir os entraves em 
apoio à implementação e 
operacionalização dos roteiros 

Elaboração e 
Implantação de Roteiros 
Turísticos (2.6./2014) 

2014     
  
  
Necessário detalhar as ações específicas 

Capacitação 

Capacitar e qualificar a cadeia 
produtiva de N&E 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.6./2014) 

2014     
  
  
Necessário detalhar as ações específicas. 

Capacitação e qualificação de 
instituições públicas e privadas 
para nivelar a qualidade dos 
serviços prestados ao turista 

Elaboração e gestão do 
Programa 
BHHospitaleira 
(6.2./2014) 

2014 
  

Necessário detalhar o plano de ações 
específicas (modelos de atuações) 

Fortalec. 
institucional 

Realizar a 1ª Conferência 
Municipal de Turismo 

Fortalecimento do 
Conselho Municipal de 
Turismo (10.1. / 2014) 

2014     
  
  
  

Requalificar as Câmaras 
Temáticas do COMTUR 

Fortalecimento do 
Conselho Municipal de 
Turismo (10.2. / 2014) 

2014     
  
  
  

Ampliar a base de associados 
das entidades de classe 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.11./2014) 

2014     

  
  
Necessário detalhar as ações específicas / 
verificar responsabilidades 
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OUTRAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO (apenas para identificação, inclui capacitação, infraestrutura turística, sinalização, etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início 
 

Executor 
técnico 

Parceiros 

Legislação 
Aprovar a Lei Municipal do 
Turismo 

Fortalecimento do 
Conselho Municipal de 
Turismo (10.3. / 2014) 

2014     
  
  
  

 

AÇÕES DE SUPORTE (inclui identidade - marca, imagens; base para a comunicação - web, publicações, materiais, stands, outros pontos de 
identidade; informação - pesquisas, conteúdos, etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 Executor 
técnico 

Parceiros 

Guia 
Turístico 
de Belo 

Horizonte 

Elaborar, apresentar e 
implementar o projeto de 
reformulação do Guia Turístico de 
Belo Horizonte 

Programa Guia Turístico 
(11.1./2014) 

2014 
D. 

Promoção 
  

  
  
  
  

Criar e executar as novas 
políticas de comercialização e 
distribuição do Guia 

Programa Guia Turístico 
(11.2./2014) 

2014 
D. 

Promoção 
  

Captação de novos anunciantes 
Programa Guia Turístico 
(11.3./2014) 

2014 
D. 

Promoção 
  

Criar critérios para a inclusão e 
divulgação da agenda cultural e 
dos eventos 

Programa Guia Turístico 
(11.4./2014) 

2014 
D. 

Promoção 
  

Materiais 
Produção de material 
promocional de negócios e 
eventos 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.1./2014) 

2014     

  
  

Necessário definir quais serão os 
materiais específicos x público-alvo. 
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AÇÕES DE SUPORTE (inclui identidade - marca, imagens; base para a comunicação - web, publicações, materiais, stands, outros pontos de 
identidade; informação - pesquisas, conteúdos, etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 Executor 
técnico 

Parceiros 

Elaboração e confecção de peças 
promocionais para divulgação 
dos roteiros turísticos 

Elaboração e 
Implantação de Roteiros 
Turísticos (2.4./2014) 

2014 D. Mark   
Necessário definir quais serão os 
materiais específicos x público-alvo. 

Produção de material 
promocional complementar para 
apoio à eventos (oferta de 
entretenimento, cultura e lazer) 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.3./2014) 

2014     
Necessário definir quais serão os 
materiais específicos x público-alvo. 

Elaborar mapa, informativo e 
peça promocional para divulgar e 
promover as linhas turísticas 

Implantação do ônibus 
turístico (14.3./2014) 

2014 D. Mark   
Necessário definir quais serão os 
materiais específicos x público-alvo. 

Materiais de divulgação dos 
dados e indicadores do setor 

Observatório do Turismo 2014 D. Mark   
Inclui publicação impressa (semestral), 
pendrives, etc. 

Conteúdos 
-Banco de 
Imagens e 

textos 

Produção / compra de imagens 
(negócios e eventos) 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.1./2014) 

2014     

  
  

Proposta da ação é um Plano de 
Comunicação multimídia para fomento 
do segmento (1.2./2014) 

Banco de textos (negócios e 
eventos) 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.1./2014) 

2014     

  
Proposta da ação é um Plano de 
Comunicação multimídia para fomento 
do segmento (1.2./2014) 

Pesquisas 
/ 

Estatísticas 

Elaboração de pesquisas durante 
os eventos (N&E) - 14 pesquisas 
primárias 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.9./2014) 

2014 D. Mark   
  

14 pesquisas, segundo a DMARK. 
Confirmar. 
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AÇÕES DE SUPORTE (inclui identidade - marca, imagens; base para a comunicação - web, publicações, materiais, stands, outros pontos de 
identidade; informação - pesquisas, conteúdos, etc.) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 Executor 
técnico 

Parceiros 

Criar ferramentas de análise dos 
impactos gerados pelos eventos 
subsidiados (base relatórios de 
eventos) 

Lançamento e Gestão 
do Edital de Subvenção 
a Eventos (5.7./2014) 

2014     Definir ferramenta. 

Construir base de dados 
estatísticos do setor (N&E) 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.10./2014) 

2014 D. Mark   
  
  

 

 

AÇÕES DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS (inclui atenção aos mercados; ações de imprensa - presstrips, RP; ações ao trade - publicidade, 
notícias, famtours, apresentações/workshops, participação em feiras; ações ao consumidor final - publicidade) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 

Executor 
técnico 

Parceiros Mercado-alvo 

Captação e 
promoção 
de eventos 
(MICE) 

Plano de comunicação (Negócios 
e Eventos) 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.2./2014) 

2014     

  
  
Necessário definir ações específicas de 
comunicação x públicos-alvo. 

Distribuição de material 
promocional complementar para 
os promotores e organizadores de 
eventos 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.3./2014) 

2014     
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AÇÕES DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS (inclui atenção aos mercados; ações de imprensa - presstrips, RP; ações ao trade - publicidade, 
notícias, famtours, apresentações/workshops, participação em feiras; ações ao consumidor final - publicidade) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 

Executor 
técnico 

Parceiros Mercado-alvo 

Realizar encontros técnicos para 
integração entre os atores do 
mercado de eventos e os demais 
integrantes do trade turístico 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.7./2014) 

2014     
  
  
  

Realizar a promoção do destino 
em feiras e eventos do segmento 
MICE 

Programa de estímulo 
ao turismo de negócios 
e eventos de captação 
(1.8./2014) / em 
conjunto com o 
Programa BH 
Hospitaleira (6./2014) 

2014     
  
  
  

Promoção 
consumidor 

Ofertar roteiros turísticos 
Elaboração e 
Implantação de Roteiros 
Turísticos (2.2./2014) 

2014     
  
  
  
  
  
  
Necessário detalhar as ações 
específicas por público-alvo 
  
  

Divulgar e promover as linhas 
turísticas nos canais de 
comunicação e nos eventos 

Implantação do ônibus 
turístico (14.5./2014) 

2014     

Divulgação do Corredor Cultural 
da Praça da Estação 

Relacionamento com a 
Fundação Municipal de 
Cultura (5.3. / 2014) 

2014     

Divulgação dos principais eventos 
culturais de grande porte, 
apoiados, ou realizados pela FMC 

Relacionamento com a 
Fundação Municipal de 
Cultura (5.4. / 2014) 

2014     

Promoção 
Trade 
Mercados 

Divulgar e promover os roteiros 
nos canais de comunicação da 
Belotur e nos eventos (apoio à 
comercialização) 

Elaboração e 
Implantação de Roteiros 
Turísticos (2.5./2014) 

2014     

  
  
Necessário detalhar ações específicas 
e público alvo 
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AÇÕES DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS (inclui atenção aos mercados; ações de imprensa - presstrips, RP; ações ao trade - publicidade, 
notícias, famtours, apresentações/workshops, participação em feiras; ações ao consumidor final - publicidade) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 

Executor 
técnico 

Parceiros Mercado-alvo 

Fortalecer o relacionamento com 
operadores nacionais e 
internacionais para geração de 
novas parcerias e negócios para 
as empresas locais 

Elaboração e gestão do 
Programa 
BHHospitaleira 
(6.4./2014) 

2014     

  
  
Trade mercados / Necessário detalhar 
ações específicas 

 

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO (inclui campanhas e produção de materiais específicos dirigidos ao público interno) 

TEMA AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS OBSERVAÇÕES 

Início / fim 
 

Executor 
técnico 

Parceiros Público-alvo 

Trade belo-
horizontino 

Reuniões setoriais para 
diagnosticar situações, condições e 
intervenções e encaminhamentos 
necessários 

Elaboração e gestão do 
Programa 
BHHospitaleira 
(6.1./2014) 

2014     Entidades, órgãos públicos e privados 

Divulgação de ofertas turísticas de 
BH entre os receptivos locais para 
estimular a criação de roteiros 
diferenciados e atraentes 

Elaboração e gestão do 
Programa 
BHHospitaleira 
(6.3./2014) 

2014     
Receptivos / definir ações específicas 
(modelos e plano de divulgação) 

Comunidade 

Campanha de sensibilização 
população local - mídias sociais, 
van turística, ações promocionais 

Elaboração e gestão do 
Programa 
BHHospitaleira 
(6.5./2014) 

2014     

  
  
População local / definir conteúdos 
que serão abordados 

Promover ações específicas de 
Sensibilização/Conscientização 
com grupos específicos 

Campanha de 
Sensibilização (13.1.) 

2014     Definir ações e grupos específicos 
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Concepção e criação do briefing da 
Campanha Publicitária (Teaser + 
Plano de Mídia) 

Campanha de 
Sensibilização (13.2.) 

2014     
  
  
  

Implantação do plano de mídia 2014     
  
  

 

AÇÕES DE RESERVA CONJUNTURAL (inclui de marketing ações previstas para a Copa e outras oportunidades) 

TEMA (COPA) AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 
Início 

 
Executor 
técnico 

Parceiros 

Relacionamento 
trade e 
imprensa - 
Turismo de BH 
na Copa 

Realizar visitas de 
familiarização (Famtour) com 
operadores e agentes de 
turismo 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.1./2014) 

2014 

  

  
  
  
  

Realizar visitas de 
familiarização (Presstrip) com 
imprensa 

2014 
  

  
  

  
  

Informação 
Turística para a 
Copa 

Inaugurar o novo CAT, na 
Praça Dino Barbieri na 
Pampulha 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.4./2014) 

2014 
  

  
  

  
  

Inaugurar as e as novas 
estruturas dos CATs Mercado 
das Flores, Aeroporto 
Internacional de Confins e 
Rodoviária 

2014 

  

  
  

  
  

Implantar a central de 
informações turísticas integrada 
- CITI 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.8./2014) 

2014 
  

  
  

  
  

Estruturar ações promocionais 
e de informações turísticas na 
FANZONE do Mineirão 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.11./2014) 

2014 

  

  Definir modelo e ações específicas 

Fornecer dados e informações 
para a atualização e elaboração 
de folheteria específica, por 
demanda 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.3./2014) 

2014 
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AÇÕES DE RESERVA CONJUNTURAL (inclui de marketing ações previstas para a Copa e outras oportunidades) 

TEMA (COPA) AÇÃO 
PROGRAMA/PROJETO 

RELACIONADO 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 

OBSERVAÇÕES 
Início 

 
Executor 
técnico 

Parceiros 

Disponibilizar dados para 
atualização do site oficial 
produzido pela SECOPA 2014 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.12./2014) 

2014 
  

SECOPA 
  

  
  

Sensibilização 
interna / Copa 

Apresentar o plano operacional 
para realização da Copa, para o 
trade turístico 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.6./2014) 

2014 
  

  
  

  
  

Apoiar e participar das ações de 
sensibilização junto à SMCOPA 
e outros parceiros 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.7./2014) 

2014 
  

SMCOPA 
  

  
Definir modelos e ações de apoio 

Produto Copa 

Concluir a instalação de placas 
de sinalização indicativa 
turística 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.9./2014) 

2014 
  

  
  

  
  

Mobilizar e capacitar voluntários 
do Programa de Voluntariado 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.2./2014) 

2014 
  

  
  

  

Negociar parcerias para 
realização das FANFESTS 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.10./2014) 

2014 
  

  
  

  

Pesquisa Copa Elaborar e aplicar pesquisas 
nos CATs durante o evento 

Apoio à Copa do Mundo 
FIFA 2014 (4.5./2014) 

2014 
  

  
  

  

 
Fonte: Belotur. Elaboração Chias Marketing. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O Plano Horizonte – Marketing Turístico de Belo Horizonte foi elaborado 

em 2006, por meio de um processo de planejamento formal e metodologicamente 

orientado. 

O Plano estabeleceu uma direção para o turismo de Belo Horizonte a ser 

seguida no período de 2006 a 2010, a qual esteve adequada aos desafios da gestão 

pública à época, de modo a que fosse possível atingir os objetivos e metas definidos 

em um prazo de 5 anos. Para isto, foi considerado um cenário específico, não ideal, 

mas real, de investimentos, de esforços e recursos para a sua realização integral.  

A atualização do Plano, que foi elaborada recentemente no contexto 

deste projeto (Etapa 3), permitiu o resgate da metodologia e do enfoque técnico 

empregado, bem como a atualização de dados e indicadores sobre a situação atual 

do turismo na cidade, conforme informações disponíveis.  

Essa etapa também identificou mudanças, evoluções e novos desafios 

que estão inseridos no cenário turístico atual de Belo Horizonte, e que, 

consequentemente, exigem novas respostas e soluções. 

A Etapa 3 foi elaborada a partir dos alinhamentos feitos com a equipe da 

Belotur, especialmente na reunião do dia 9 de dezembro de 2013.  

Além disso, a atualização do Plano Horizonte gerou um levantamento junto 

ao próprio órgão gestor sobre as atuais diretrizes políticas e técnicas. Os programas e 

ações que foram planejados e previstos serviram de subsídio para essa etapa.  

A partir desta etapa, Etapa 4, foi iniciada a elaboração de um novo Plano 

Estratégico e de Ações de Marketing para os próximos anos.  

As Ações Estratégicas de Marketing para Belo Horizonte, uma vez 

aprovadas, inauguram as novas proposições para o marketing turístico do destino 

Belo Horizonte, elaboradas em dois âmbitos: primeiro no que diz respeito à definição 

das diretrizes, ou seja, das estratégias de marketing; segundo no âmbito do 

planejamento tático, ou seja, na indicação de programas, projetos e ações que 

deverão ser adequadamente implantadas pela Belotur visando o cumprimento das 

diretrizes estratégicas estabelecidas. 

Observa-se ainda que a consolidação do conteúdo gerado nesta e nas 

duas etapas subsequentes (Etapa 5: Ações Estratégicas para os Produtos 
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Prioritários e Etapa 6: Ações Estratégicas para a implementação do Plano de 

Marketing Atualizado e do Plano e Ações Estratégicas) substituirá o Plano Horizonte 

em sua função de ser a ferramenta técnica que, como um guia, orientará a Belotur 

na liderança do trabalho de marketing e de promoção turística de Belo Horizonte e 

na gestão de todas as atividades relativas ao tema. 

A elaboração das Ações Estratégicas de Marketing pautou-se dos dados, 

informações e conceitos técnicos aportados pelo Plano Horizonte Atualizado, e 

buscou cumprir todas as atividades previstas para a Etapa no Termo de Referência 

que orienta o projeto, por meio do seguinte processo de trabalho: 

 

1) A análise da situação atual do turismo nos mercados nacional e 

internacional:  

 

O novo planejamento se iniciou com o resgate e a sistematização dos 

principais indicadores de demanda e de oferta que foram estudados na atualização 

do Plano Horizonte.  

Os dados foram definidos com a finalidade de ser a referência, a linha de 

base para a definição das estratégias de marketing e para a seleção dos indicadores 

que permitirão à Belotur dar continuidade e fazer a gestão do Plano de Ações 

Estratégicas de Marketing.  

Ainda neste tópico, foram aprofundadas as conclusões da análise que 

orientarão a elaboração do plano de ações, utilizando como ferramenta a matriz SWOT 

Cruzada73. Desta forma foi possível determinar de maneira objetiva e sistemática as 

atuações que são necessárias para responder às oportunidades e ameaças, pontos 

fortes e fracos levantados nas conclusões da Fase I do Plano Horizonte em trabalho 

conjunto com a Belotur (atividade realizada na etapa anterior, Etapa 3). 

 

2) A definição das estratégias de marketing para o turismo de Belo 

Horizonte: 

 

As estratégias de marketing para o turismo de Belo Horizonte foram 

elaboradas em três blocos, considerando-se: os conceitos técnicos abordados na 

                                            
73

 Conforme definido na página 45. 
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atualização do Plano Horizonte e as premissas do Termo de Referência; a 

perspectiva temporal para o planejamento, definida junto com a equipe da Belotur no 

dia 9 de dezembro de 2013 (2015-2020); as dinâmicas comerciais e o ciclo de 

implementação das mudanças pretendidas. 

Foram estabelecidos três grupos de estratégias: 

 Estratégias de médio prazo, que identificam “o que queremos ter” ao 

final do período estabelecido (2020) e que necessitam de um trabalho 

de cumprimento contínuo por, pelo menos 5 anos, para que possam 

ser avaliadas em seus resultados e eficácia e, enfim, renovadas de 

acordo com as perspectivas e tendências do contexto turístico vigente. 

Abrange: a visão de futuro, a missão do marketing e da promoção 

turística e deste Plano, os grandes objetivos e metas para o turismo de 

BH, e o posicionamento turístico desejado. Observa-se que a 

execução destas diretrizes deve ser acompanhada e monitorada 

periodicamente durante o período estabelecido, conforme será 

abordado no capítulo pertinente; 

 Estratégias de curto prazo que identificam uma seleção de “o que 

queremos ter” no âmbito dos segmentos e produtos, dos mercados 

prioritários, do portfólio de produtos x mercados, e do sistema de 

vendas e comunicação. São estratégias comerciais mais dinâmicas, 

atualizadas a cada dois anos, observando as mudanças na realidade 

da oferta turística da cidade, das perspectivas de crescimento, da 

acessibilidade dos mercados priorizados, das tendências de 

comportamento ou do emprego de novas tecnologias no sistema de 

comunicação e vendas, e, principalmente, em função dos resultados 

alcançados e da evolução da base estatística74; 

 Estratégias de longo prazo, as quais estabelecem “o que vamos 

promover”, constituem-se dos elementos centrais que caracterizarão e 

diferenciarão o destino turístico Belo Horizonte: a marca, a mensagem 

permanente e o decálogo, ou seja, sua “mensagem global75”. 

                                            
74

 Esta evolução deverá permitir a obtenção de dados mais apurados sobre os mercados emissores. 
75

 Segundo o dicionário de Termos de Marketing, “mensagem” significa “informação transmitida por um sistema 
de comunicação”. Nesse sentido, a metodologia de planejamento desenvolvida por Josep Chias pressupõe que 
os três elementos de identidade de um destino turístico: marca + mensagem permanente + decálogo, 
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Desempenha um papel estratégico de guarda-chuva na comunicação, 

dando coesão a todas as atuações promocionais empreendidas por 

um determinado período e ao longo do tempo, determinando os 

fatores de reconhecimento e associação da “ação” com o destino, ou 

seja, são determinantes de sua identidade. São também os elementos 

que, uma vez implementados, produzirão o valor intangível de BH no 

mercado turístico perante aos demais destinos disponíveis ao 

consumidor, sendo, nesse sentido, a base para atração de fluxos e de 

investimentos, e também para o trabalho de diversificação e melhoria 

de produtos, conforme aponta o TR. Os elementos estratégicos aqui 

considerados podem sofrer pequenas adaptações ao longo do tempo, 

mas, em geral, são menos dinâmicos, pois necessitam de um trabalho 

contínuo, focado e de longo prazo (superior a 5 anos) para que o 

planejado se concretize, ou seja, para que a mensagem global do 

turismo de Belo Horizonte que queremos consolidar se converta na 

imagem e no valor percebido pelo mercado.   

 

3) A estrutura da comunicação turística: 

 

Derivado das estratégias de longo prazo e do sistema de vendas e de 

comunicação, a estrutura da comunicação turística baseia-se na elaboração das 

abordagens específicas que devem ser aplicadas para os diferentes públicos-alvo, 

tendo em vista os objetivos específicos da atuação junto aos mesmos (por exemplo, 

atrair investimentos, atrair novos turistas, ampliar a oferta à disposição do turista 

atual, diversificar a oferta no trade emissivo, sensibilizar a comunidade, etc.).  

 

4) A elaboração do planejamento tático/ operacional: 

 

Foi definido um plano de atuação comercial adequado à realização das 

estratégias aprovadas, considerando um período de 2 anos (2015-2016).  

Para orientar esse trabalho, primeiramente foram estabelecidos os 

fundamentos do plano tático / operacional, dado pelos seguintes elementos 

                                                                                                                                        
constituem-se na informação central a respeito do turismo de Belo Horizonte que deve ser transmitida e repetida 
por meio das diferentes ações de comunicação e promoção, para todos os públicos. 
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indicados pelo TR: as metas do ano; os recursos disponíveis e suas fontes; os 

indicadores de resultado e as ferramentas de acompanhamento dos mesmos; a 

revisão da estrutura operacional do Plano Horizonte; as prioridades de investimento.  

Foram então formuladas as táticas sobre duas perspectivas: da 

organização da oferta turística de Belo Horizonte (conteúdo da comunicação), e da 

definição dos programas, projetos e ações que deverão ser implantadas e 

gerenciadas pelas áreas técnicas da empresa para comunicação, promoção e apoio 

à comercialização do turismo de Belo Horizonte. Observa-se que o detalhamento 

das ações é apresentado na Etapa 6 - Ações Estratégicas para a implementação do 

Plano de Marketing Atualizado e do Plano de Ações Estratégicas.  

       

5) A validação das linhas estratégicas, objetivos, metas e projetos de 

marketing: 

 

No dia 25 de março de 2014 realizou-se na sede da Belotur uma reunião 

de trabalho entre a consultoria, a Presidência e Diretorias da Belotur, com o objetivo 

de validar as diretrizes estratégicas, os objetivos, as metas e os projetos de 

marketing propostos. Diversos pontos foram discutidos e ajustados em função deste 

trabalho conjunto, estando apresentadas aqui as propostas finais.  

 

Pressupostos do Plano de Ações Estratégicas de Marketing: 

 

Em seu programa de trabalho 2014, a Belotur definiu a sua missão: 

“Qualificar e promover Belo Horizonte como uma cidade receptiva e 

destino de atividades turísticas, em especial de eventos e negócios, de lazer e 

culturais.” 

Abaixo listamos os 10 fundamentos essenciais para a compreensão do 

Plano de Ações Estratégicas de Marketing e sua inserção no contexto do trabalho 

realizado pela Belotur. 
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1) O Plano Horizonte é a referência técnico-metodológica para o 

marketing turístico da cidade. 

 

Existem variadas metodologias e referências técnicas para o 

planejamento de marketing de destinos e para as atividades intrínsecas nesse 

trabalho. A opção da equipe consultora para a elaboração do Plano de Ações 

Estratégicas de Marketing de Belo Horizonte foi basear-se no mesmo enfoque 

técnico metodológico aportado pelo Plano Horizonte, em seus conceitos e processos 

de trabalho. Esta metodologia foi desenvolvida e organizada pelo autor Josep Chias, 

considerado uma referência mundial no tema, que dirigiu o primeiro plano da cidade.  

Por meio do Plano Horizonte (2006) e do Plano Horizonte Atualizado 

(Etapa 3 deste projeto), a tecnologia de planejamento empregada foi transferida à 

Belotur e recomenda-se que seja a referência para futuras atualizações necessárias, 

independente de quem realizará este trabalho. É fundamental que a equipe domine 

os conceitos técnicos utilizados para que a implantação seja coerente. 

 

2) Ter um plano permitirá que todas as atuação empreendidas 

estejam coordenadas, focadas em gerar resultados para a atividade. 

 

Ter um plano estratégico-operacional não necessariamente requer fazer 

mais coisas, mas fazer as mesmas coisas com uma consciência. O plano, antes de 

tudo, traz significado às ações cotidianas de cada área técnica, sobretudo às 

Diretorias de Marketing e de Promoção, e também à tomada de decisão. Entretanto, 

é a implantação coerente e integral do que foi planejado que conduzirá aos 

resultados esperados para o turismo da cidade. Estes resultados estão pautados 

pelos objetivos e metas que foram estabelecidos em conjunto com a equipe da 

Belotur. 

 

3) O Plano concentra-se em soluções e propostas de marketing para 

garantir o melhor aproveitando do que temos disponível hoje. 

 

O Plano de marketing traz atuações mercadológicas para movimentar o 

setor, conforme apresentado na etapa anterior (+ turistas, + receitas, + empregos, + 

qualidade), a partir dos insumos detectados no contexto atual. Por outro lado, 
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demanda ações complementares de desenvolvimento que deverão dar o devido 

suporte para garantir a melhoria, o incremento e a diversificação da oferta no futuro. 

O desenvolvimento e o marketing são, portanto, reflexo um do outro, sendo que um 

tem que se adaptar ao outro. O desenvolvimento, quando passa a ser orientado pelo 

marketing (diretrizes de mercado) tende a estar mais dirigido e temático, e catalisar 

os resultados, permitindo sua sustentabilidade. 

 

4) O plano e sua implantação permitirão fazer a gestão a imagem em 

grupos de demanda estrategicamente selecionados, por meio da comunicação. 

 

A imagem que se faz de um destino é uma percepção espontânea no 

contexto geral, existe independente de qualquer coisa. Não necessita estar 

relacionada a um único segmento específico. Pelo contrário, em contextos cada vez 

mais dinâmicos, cada vez mais os destinos precisam mostrar sua versatilidade. É a 

comunicação que tem que se especializar (em seus canais, conteúdos, linguagem), 

de acordo com o mercado e o público que se pretende atingir em cada momento. As 

demandas sim são cada vez mais segmentadas, mas a imagem que se forma na 

mente do consumidor não é fragmentada. 

 

5) O posicionamento é o que nos diferencia, independente dos 

produtos e segmentos de mercado que vamos trabalhar. 

 

Posicionamento é a imagem comparativa, e evidencia onde “somos os 

melhores e destacados”. Não necessariamente está vinculado a um produto ou a um 

segmento. Pode estar vinculado à experiência ou sentimento resultante da visita, ou 

um conceito mais amplo, característico de sua história ou de sua essência. Pautar o 

posicionamento em um só segmento de produto exige que sejamos referência no 

mesmo. 

 

6) O Plano e sua implementação devem ser monitorados 

periodicamente. 

 

O plano exige chek up permanente e periódico que deve ser 

desempenhado por seus gestores. Para tanto, é proposto um conjunto de 
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indicadores de esforços e de resultados que devem ser monitorados. 

Periodicamente é preciso fazer uma análise do que foi implementado e do que não 

foi, sob o ponto de vista estratégico e orçamentário, a luz dos resultados alcançados, 

a fim de fazer ajustes de rota e a atualização e o aprimoramento sistemático deste 

plano.  

 

7) O Plano é flexível e deve ser aprimorado continuamente, apoiado 

em uma base estatística consistente. 

 

Paralelamente à implantação da comunicação, deve-se investir na 

melhoria contínua da base estatística. Apenas desta forma será possível avançar e 

evoluir as estratégias de mercado propostas e obter maior inteligência comercial. A 

melhoria da base estatística deve ser feita com base nos indicadores de mercado 

(como demanda, oferta, acessibilidade, etc.) bem como nas lacunas apontadas pelo 

diagnóstico da situação atual, seja por meio do investimento direto em pesquisa seja 

por meio do fortalecimento de parcerias que propiciem a obtenção e o cruzamento 

de dados. Deve-se investir em pesquisas primárias apenas quando não for possível 

obter dados por meio de fontes secundárias confiáveis. Em cada caso, esse 

investimento deve ser orientado por uma análise crítica do que está disponível bem 

como sobre o que precisamos saber e por que, o que requer respostas objetivas 

sobre: O que precisamos saber? Por quê? Quais são as pesquisas e dados 

similares disponíveis? Por que não cumprem o que precisamos saber? 

 

8) O Plano é estratégico, porque estabelece prioridades. 

 

Um plano é estratégico quando estabelece prioridades em cenários de 

recursos escassos. Isso passa por estabelecer um cenário de atuação “ideal” e, a 

partir da realidade orçamentária detectada (de recursos disponíveis), definir quais 

serão as prioridades que deverão ter recursos assegurados. De qualquer forma é 

importante que todas as atuações empreendidas, entre todas as diretorias, estejam 

coordenadas entre si, e de acordo com as prioridades anuais estabelecidas, para 

que não haja desperdício de investimentos. Entretanto, ainda é necessário buscar e 

captar recursos por outras fontes para garantir a implantação integral do que foi 

proposto.  
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9) É preciso distinguir os investimentos feitos em comunicação 

interna e externa. 

 

O Plano visa ampliar as dinâmicas comerciais do turismo de Belo 

Horizonte, fortalecendo a comunicação junto aos consumidores potenciais e as 

redes de distribuição dos mercados. A comunicação junto aos públicos internos 

(trade belo-horizontino e comunidade) é complementar neste processo, tendo como 

objetivo angariar suporte e parceiros para a execução do planejamento.  

 

10) Cada público, uma mensagem.  

 

Para que os produtos de Belo Horizonte sejam comercializados na escala 

de sua potencialidade, o Plano orienta a maneira adequada de abordagem e 

atuação nos diferentes segmentos de mercado e públicos (usuários finais e 

intermediários), conforme demonstrado na tabela abaixo. 
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Tabela 133 - Dinâmicas comerciais conforme atividade motivacional do turista 
 

 NEGÓCIOS EVENTOS MICE 
EVENTOS TEMÁTICOS 

(culturais, esportivos, etc.) 
LAZER (Turismo cultural e 

outros) 

QUEM SÃO OS 
CONSUMIDORES? 

Pessoas que viajam para 
participar de reuniões/ 
encontros de negócios e/ou 
para prospectarem novos 
negócios ou fazer compras 
no atacado (executivos, 
funcionários, terceiros, 
profissionais liberais e 
convidados, compradores/ 
lojistas).  

Pessoas/ grupos que viajam 
para participar de congressos 
técnico-científicos, convenções 
empresariais, atividades de 
incentivo** e feiras setoriais. 
(equipe organizadora, 
palestrantes e convidados, 
profissionais participantes do 
evento). 

Pessoas/ grupos que viajam 
para participar de eventos 
temáticos com caráter universal, 
podendo ser culturais (shows, 
exposições, etc.), esportivos 
(partidas, campeonatos), 
religiosos (jornadas, encontros, 
etc.), moda/ design, etc. 

Pessoas/grupos em viagem de 
curta duração (fins de semana e 
feriados) ou média duração 
(viagens de férias), para 
conhecer e/ou desfrutar de 
lugares/ atrações/ atividades, 
participar de eventos de caráter 
local, etc. 

PARTICIPAÇÃO 
NA DEMANDA 
ATUAL  
(SETUR MG) 

33% Negócios; 7% 
Compras 

2% (Congressos e Convenções) Não identificado 8% (lazer, passeio) 

QUEM SÃO OS 
INTERMEDIÁRIOS? 

- Empresas/ Instituições 
públicas e privadas; 
- Agências de viagens 
corporativas (consultores/ 
organizadores de viagens 
individuais ou para 
pequenos grupos). 

- Organizadores de eventos; 
- Instituições/ entidades/ 
empresas; 
- Agências de viagens pré- 
determinadas pelos 
organizadores (consultores/ 
organizadores de viagens para 
grandes grupos); 
- Agências de viagens 
corporativas (no caso de 
convenções/ treinamentos e 
viagens de incentivo) 

- Promotores de eventos; 
- Instituições/ entidades; 
- Agências de viagem 
especializadas e/ou 
determinadas pelo organizador. 

- Operadores; 
- Agências de viagens físicas e 
on-line (consultores/ 
organizadores de viagens 
individuais ou para grupos); 
- Empresas/prestadores de 
serviços turísticos; 
- Sites/ redes sociais de viagem. 



 

748  

 

 NEGÓCIOS EVENTOS MICE 
EVENTOS TEMÁTICOS 

(culturais, esportivos, etc.) 
LAZER (Turismo cultural e 

outros) 

FATOR 
MOTIVADOR DA 
VIAGEM 

- O negócio. 
- O evento; 
- O evento no destino. 

- O evento; 
- O evento no destino (em 
menor escala). 

- O destino e/ou a relação do 
consumidor com o mesmo (grau 
de conhecimento, 
recomendações, outras 
influências sociais/ “moda”, 
experiências prévias, etc.);  
- Atrações/ atividades com 
relativos graus de singularidade 
e relevância para o consumidor 
final e/ou seu meio social. 

FATOR DECISOR 
DA VIAGEM 
(Referente ao 
consumidor) 

- As relações comerciais 
existentes; 
- O desempenho/ portfólio 
das empresas locais e/ou 
da economia nos setores 
de interesse ao negócio. 

- O evento; 
- Condições da viagem, 
considerando, em maior escala, 
as facilidades proporcionadas 
pelos organizadores (preço/ 
pagamento, serviços agregados, 
transfer, etc.); e, em menor 
escala, de acessibilidade entre o 
destino do evento e o destino de 
origem do participante; 
- Valor agregado do destino 
(experiência / o que ver/ fazer 
no destino ou nas suas 
proximidades, antes, durante 
e/ou depois do evento). 

- O evento; 
- Condições da viagem, 
considerando, em menor escala, 
as facilidades proporcionadas 
pelos organizadores (preço/ 
pagamento, serviços agregados, 
transfer, etc.); e em maior 
escala, de acessibilidade entre o 
destino do evento e o destino de 
origem do participante; 
- Valor agregado do destino 
(experiência / o que ver/ fazer 
no destino ou nas suas 
proximidades, antes, durante 
e/ou depois do evento). 

- Combinação entre o nível de 
convicção / desejo pelo destino 
e/ou por seus produtos, e fatores 
ilimitados, dados pela relação 
entre recursos necessários x 
disponíveis para a viagem (tenho 
dinheiro?, tenho tempo?, reúno 
as informações necessárias?, 
tem voos e/ boas conexões, 
aceitáveis para minhas 
condições?, etc..).  
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 NEGÓCIOS EVENTOS MICE 
EVENTOS TEMÁTICOS 

(culturais, esportivos, etc.) 
LAZER (Turismo cultural e 

outros) 

MOVIMENTAÇÃO 
DO SETOR 
TURÍSTICO 

- Utiliza serviços turísticos 
como apoio à viagem 
(hotéis, restaurantes, 
transporte) durante a 
estadia; 
- É um potencial turista de 
lazer. 

- Utiliza serviços especializados 
(espaços de eventos, 
fornecedores locais para o 
segmento, serviços de 
treinamento e de incentivo); 
- Utiliza serviços turísticos 
(hotéis, restaurantes, transporte) 
durante a estadia; 
- É um potencial turista de lazer. 

- Fortalece a imagem e o 
posicionamento do destino no 
segmento/tema do evento; 
- Utiliza serviços especializados 
(espaços de eventos, 
fornecedores locais para o 
segmento); 
- Utiliza serviços turísticos 
(hotéis, restaurantes, transporte) 
durante a estadia; 
- É um potencial turista de lazer 
para os outros produtos 
turísticos de lazer. 

- Mobiliza TODA a cadeia e o 
setor produtivo do turismo na 
cidade; 
- Fortalece a imagem e o 
posicionamento do destino e de 
sua oferta; 
- É um potencial turista em 
outras ocasiões, de acordo com 
o grau de fidelidade gerado pelo 
destino e sua oferta. 

 

O QUE QUEREMOS x O QUE O TURISMO PODE FAZER PARA INFLUENCIAR? 

+ TURISTAS 
Nada

76
.  

Apenas monitorar a 
demanda. 

- Captar o evento; 
- Apoiar a promoção do evento 
(em casos específicos). 

- Captar o evento; 
- Comunicar/Promover o evento; 
- Apoiar a promoção do evento. 
 

- Posicionar/ comunicar/ 
promover o destino e seus 
produtos; 
- Sensibilizar/ capacitar os 
intermediários para a venda. 

                                            
76

 Nada pode ser feito sob o ponto de vista da gestão do turismo para mobilizar as viagens de turistas à negócios ao destino. Mesmo a promoção de 
segmentos econômicos e comerciais tem pouca influência para mobilizar este tipo de público e não é prioridade do turismo e sim do setor de indústria e 
comércio.   
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O QUE QUEREMOS x O QUE O TURISMO PODE FAZER PARA INFLUENCIAR? 

+ PERMANÊNCIA 

- Ofertar atividades 
complementares (lazer, 
gastronomia, 
entretenimento). 

- Ofertar atividades 
complementares (lazer, 
gastronomia, entretenimento). 

- Ofertar atividades/produtos 
complementares, relacionadas 
ao tema (principalmente) ou não. 

- Ofertar atividades/ produtos 
relevantes ao perfil do 
consumidor; 
- Proporcionar uma experiência 
satisfatória por meio da 
prestação de serviços turísticos 
de qualidade. 

+ GASTOS 
RECEITA PARA O 
SETOR 

- Ofertar atividades 
complementares (lazer, 
gastronomia, 
entretenimento). 

- Ofertar atividades 
complementares (lazer, 
gastronomia, entretenimento). 

- Ofertar atividades/produtos 
complementares, relacionadas 
ao tema (principalmente) ou não. 

- Ofertar atividades/ produtos 
complementares; 
- Ofertar produtos e serviços 
turísticos de mais qualidade e 
maior valor agregado; 
- Ofertar produtos associados 
(artesanato, arte/ design/ moda, 
produtos típicos, etc.). 

RETORNO / 
REPETIÇÃO DA 
VIAGEM PELO 
MESMO MOTIVO 

Nada.  
Apenas monitorar a 
demanda e fortalecer o 
relacionamento institucional 
entre os demais setores da 
economia local. 

- Captar outros eventos do 
mesmo 
setor/segmento/empresa; 
- Proporcionar uma experiência 
satisfatória por meio da 
prestação de serviços 
especializados de qualidade. 

- Captar outros eventos do 
mesmo segmento/tema; 
- Proporcionar uma experiência 
satisfatória por meio da 
prestação de serviços 
especializados e turísticos de 
qualidade; 
- Agenda/oferta temática da 
cidade. 

- Proporcionar uma experiência 
satisfatória por meio da 
prestação de serviços turísticos 
de qualidade; 
- Ofertar/informar sobre outros 
produtos relevantes ao perfil do 
consumidor. 
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O QUE QUEREMOS x O QUE O TURISMO PODE FAZER PARA INFLUENCIAR? 

RECOMENDAÇÃO 
/ RETORNO POR 
OUTRO MOTIVO 

- Proporcionar uma 
experiência satisfatória por 
meio da prestação de 
serviços de qualidade*; 
- Ofertar produtos turísticos 
de lazer (“o que fazer, além 
de negócios”). 

- Proporcionar uma experiência 
satisfatória por meio da 
prestação de serviços turísticos 
de qualidade*; 
- Ofertar produtos turísticos de 
lazer (“além de eventos”). 

- Proporcionar uma experiência 
satisfatória por meio da 
prestação de serviços turísticos 
de qualidade; 
- Ofertar outros tipos de 
produtos e/ou atividades, 
adequados ao perfil do público 
participante. 

- Proporcionar uma experiência 
satisfatória por meio da 
prestação de serviços turísticos 
de qualidade; 
- Ofertar/ informar sobre outros 
produtos singulares e relevantes. 

NÍVEL DE 
CONCORRÊNCIA 
A SER 
GERENCIADO 
PELO TURISMO 

Baixo, pois depende de 
relações de negócios entre 
os envolvidos. 

Médio, apenas para captação, 
de acordo com o porte e perfil 
do evento x oferta das cidades 
(BH e concorrentes). 

Médio, para captação, de acordo 
com o porte e perfil do evento x 
oferta das cidades (BH e 
concorrentes) e quando está 
previsto a realização de “turnês” 
(o mesmo evento ocorrerá em 
outros destinos na sequência). 

Alto, seu crescimento 
acompanha o crescimento global 
da atividade. 

NÍVEL DE 
INFLUENCIA 
JUNTO AOS 
CANAIS 
INTERMEDIÁRIOS 

Baixo, restrito à 
disponibilização regular de 
informação turística dirigida 
- dicas de viagem, 
informações úteis sobre o 
destino, oferta de lazer 
(complementar, deve ser 
dirigida a departamentos 
específicos nas agências 
corporativas), etc. 

Alto, relativo ao esforço de 
captação que depende da 
comunicação dos fatores de 
competitividade (diferenciais) do 
destino no segmento MICE, 
adequados ao perfil do evento 
(espaços de eventos, 
acessibilidade, mobilidade, 
serviços especializados, 
serviços de apoio). 

Alto, relativo ao esforço de 
captação. 

Médio, em função do 
crescimento das viagens auto-
organizadas. 
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O QUE QUEREMOS x O QUE O TURISMO PODE FAZER PARA INFLUENCIAR? 

DESAFIOS DA 
COMUNICAÇÃO 
TURÍSTICA 
JUNTO AOS 
PÚBLICOS DE 
INTERESSE 

- Gerar uma imagem de que 
BH é uma cidade 
interessante (“além de uma 
cidade de negócios”); 
- Ofertar/ informar, de forma 
eficiente, o portfólio de 
opções de atividades 
complementares e de lazer 
que a cidade oferece; 
- Fortalecer o 
relacionamento institucional 
com os demais setores da 
economia local envolvidos. 

Junto aos intermediários:  
- Posicionar o destino e sua 
oferta, no setor MICE; 
- Comunicar a capacidade e a 
atratividade do destino para a 
realização do evento (manter o 
relacionamento comercial com o 
trade); 
- Fortalecer o relacionamento 
institucional com os demais 
setores da economia local 
envolvidos. 
 
Junto aos consumidores: 
- Gerar uma imagem de que BH 
é uma cidade interessante 
(“além de uma cidade de 
negócios e eventos”); 
- Informar, de forma eficiente, o 
portfólio de opções de atividades 
complementares que a cidade 
oferece.  

Junto aos intermediários:  
- Posicionar o destino no 
segmento/tema de interesse; 
- Comunicar a capacidade e a 
atratividade do destino para a 
realização do evento (manter o 
relacionamento comercial com o 
trade); 
- Fortalecer o relacionamento 
institucional com os demais 
setores da economia local 
envolvidos. 
 
Junto aos consumidores: 
- Gerar uma imagem de que BH 
é uma cidade interessante, 
sobretudo no segmento/tema; 
- Informar, de forma eficiente, o 
portfólio de opções de atividades 
temáticas e complementares 
que a cidade oferece. 
- Posicionar o destino e sua 
oferta segmentada no mercado 
específico. 

- Posicionar/ diferenciar o destino 
e sua oferta; 
- Disponibilizar o produto nos 
canais intermediários/ de 
distribuição; 
- Comunicar uma relação custo x 
benefício positiva que incentive a 
realização e a “venda” da 
viagem; 
- Informar, de forma eficiente, o 
portfólio de opções de atividades 
que a cidade oferece.  
 

 
* Ação de desenvolvimento. 
** Viagens de incentivo, sem considerar “viagens-prêmio”.  
Observa-se que a demanda em nichos de mercado como cursos/estudos (4% da demanda atual) e saúde (11% da demanda atual) tem comportamento mais 
próximos da demanda de negócios. 
Elaboração Chias Marketing. 
 
Fontes: Viagens Corporativas, Aleph, 2010; Handbook on Tourism Destination Branding. OMT, 2009; Segmentação do Turismo: Orientações Básicas. 
Ministério do Turismo, 2008; Handbook on Tourism Market Segmentation. OMT, 2007; O Mercado ainda são as Pessoas. Junho, 2000; Pesquisa de 
Demanda SETUR MG, 2012
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1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL DO TURISMO 
 

 

Na Etapa 3 foi feito um extenso estudo e análise da situação atual do 

turismo. Neste momento, foram então resgatados os principais indicadores de oferta 

e demanda, bem como as conclusões da análise, que nortearão a elaboração das 

diretrizes estratégicas e táticas para o marketing turístico de Belo Horizonte. 

 

 

1.1 Indicadores da Oferta 

 

 

O enfoque técnico utilizado pelo Plano Horizonte definiu como oferta: 

“Uma Oferta Turística é, então, um produto turístico promovido através 

das redes de venda e/ou de comunicação turística”. 

Os indicadores de oferta permitem então identificar “o que temos 

disponível hoje” no âmbito do produto. São eles: 

 O Portfólio de Produtos  

 O Grau de Aproveitamento Turístico Atual; 

 

 

1.1.1 O PORTFÓLIO DE PRODUTOS 

 

 

Na etapa 1 foi realizada a pesquisa de produtos, tendo sido mapeados e 

selecionados 90 produtos turísticos em Belo Horizonte e mais 5 roteiros turísticos no 

entorno da capital, escolhidos pela proximidade, mas também porque se integram e 

se complementam com os produtos belo-horizontinos. Essa seleção prévia 

considerou a relevância desses produtos em termos de seu potencial de atratividade 

para o mercado consumidor, bem como os principais atrativos da cidade. 

Os produtos turísticos foram ordenados em eixos temáticos, sendo 

agrupados em oito tipologias ou categorias conforme o perfil do atrativo a que estão 

relacionados. 
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Tabela 134 - Seleção de produtos turísticos de Belo Horizonte por tipologia 
 

SELEÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS DE BELO HORIZONTE 
POR TIPOLOGIA 

Nº 

Museus e equipamentos culturais  26 

Parques naturais e áreas verdes  5 

Praças, mirantes e áreas urbanas 8 

Mercados, feiras e compras  13 

Identidade cultural urbana 11 

Eventos culturais e esportivos  18 

Espaços para eventos, estádios e centros esportivos  9 

Entorno de BH 5 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

 

Posteriormente os 95 produtos foram avaliados e categorizados em 

Produtos Estrela, A, B e C, conforme metodologia apresentada anteriormente.  

Classificados na categoria produtos Estrela encontram-se aqueles 

alcançam pontuação máxima em termos do valor potencial, como tal, são 

considerados como os principais motivadores de fluxos turísticos de um destino, 

porque apresentam capacidade para atrair o interesse de visitantes em todos os 

mercados, inclusive de outros países.  

Os 2 produtos classificados como produtos Estrela estão localizados no 

entorno de Belo Horizonte e a cidade é efetivamente o principal portão de entrada 

nessas duas situações, o desafio que se coloca é de melhorar e consolidar a 

integração das ofertas belo-horizontinas com os esses destinos.  

 

Tabela 135 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - Produtos 
Estrela 
 

PRODUTOS ESTRELA 

1 Instituto Inhotim Arte Contemporânea e Jardim Botânico 

2 
Patrimônios Mundiais 

Ouro Preto, Mariana, Sabará e Congonhas do Campo 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Na categoria produto A encontram-se aqueles produtos que apresentam 

potencial para atrair turistas brasileiros de quaisquer regiões geográficas, incluindo o 

próprio estado, e que funcionam como complementares para os visitantes dos 

mercados internacionais. Nessa categoria foram classificados 13 produtos, sendo 12 

em Belo Horizonte e 1 no entorno: 

 

Tabela 136 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos A 
 

PRODUTOS A 

1 Museu de Artes e Ofícios 

2 Igreja S. Francisco de Assis 

3 Memorial Minas Gerais - Vale 

4 Museu das Minas e do Metal 

5 Praça da Liberdade 

6 Pampulha 

7 Mercado Central 

8 Gastronomia 

9 Música (produção, artistas, identidade musical, espaços) 

10 Dança (produção, grupos de referência, espaços) 

11 Teatro (produção, grupos de referência e espaços) 

12 Moda (estilistas e grifes mineiras) 

13 Parque Nacional da Serra do Cipó 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Na categoria produtos B situam-se os produtos que apresentam 

potencial para atrair visitantes de todo os municípios mineiros, complementar para 

os públicos dos demais mercados, sendo ainda motivador de viagens para 

segmentos especializados ou interesse focado do mercado brasileiro em geral e 

também do próprio estado.  Nesta categoria foram classificados 31 produtos 

turísticos de Belo Horizonte: 
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Tabela 137 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos B 
 

PRODUTOS B 

1 Museu Abílio Barreto 

2 Museu de Arte da Pampulha 

3 Museu de Ciências Naturais da PUC 

4 Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG 

5 Museu Giramundo 

6 Espaço Tim UFMG do Conhecimento  

7 Centro de Arte Popular Cemig  

8 Palácio da Liberdade (e museu do automóvel) 

9 Palácio das Artes 

10 Casa do Baile  

11 Parque da Serra do Curral  

12 Parque das Mangabeiras  

13 Savassi 

14 Bairro de Santa Tereza 

15 Praça da Estação - Rui Barbosa  

16 Praça Israel Pinheiro – (praça do Papa) 

17 Feira de Arte e Artesanato da Afonso Pena 

18 Centro de Artesanato Mineiro (Palácio das Artes) 

19 Centro de Artesanato do SESC Mineiro (CENARTE) 

20 Mãos de Minas  

21 Polos de Moda (Lourdes, Prado e Barro Preto + Savassi e Funcionários) 

22 Roteiro da Cachaça 

23 Design (joias e lapidação de pedras preciosas)  

24 Roteiro da Cerveja Artesanal 

25 Mineirão - Estádio Governador Magalhães Pinto  

26 Expominas  

27 Minas Tênis Clube  

28 Grutas, Fazendas e Cachaça 

29 Serras e Vales 

30 Educação 

31 Fundação Zoo Botânica de Belo Horizonte (Jardim Zoológico) 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Produtos C são aqueles que, devido às suas características, apresentam 

capacidade para motivar o interesse da visita apenas do público residente no próprio 
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estado e são complementares para os visitantes oriundos nos demais mercados 

geográficos. Por outro lado, podem motivar pessoas com interesses bastante 

específicos.  

Belo Horizonte oferece atualmente inúmeras possibilidades para 

atividades de visitas, passeios, compras, entretenimento, etc. que, mesmo sendo 

produtos sendo classificados como “complementares”, contribuem para elevar a 

competitividade do destino, porque favorecem a consolidação do posicionamento 

desejado, contribuem para a atratividade do destino e possibilitam a ampliação do 

tempo de permanência do visitante. 48 produtos turísticos foram classificados nesta 

categoria, conforme mostra a tabela abaixo:  

 

Tabela 138 - Hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte - produtos C 
 

PRODUTOS C 

1 Museu Mineiro 

2 Museu das Telecomunicações Oi Futuro  

3 Museu dos Brinquedos  

4 Centro Cultural da UFMG 

5 Museu do Bordado 

6 Centro de Cultura de Belo Horizonte - Centro de Referência da Moda 

7 Museu Inimá de Paula 

8 Centro de Arte Contemporânea e de Fotografia 

9 Conservatório de Música da UFMG 

10 CCBB Praça da Liberdade 

11 Escola Inhotim 

12 Casa Fiat de Cultura (transferência para a Praça da Liberdade) 

13 Parque Ecológico da Pampulha - Promotor Francisco Lins do Rego  

14 Parque Municipal Américo René Gianetti 

15 Feira Tom Jobim (culinária, artes e antiguidades)  

16 Feira do Mineirinho  

17 Irffi Internacional (e museu)  

18 Diamond Mall 

19 Pátio Savassi  

20 BH Shopping  

21 Pedras preciosas e joias  

22 Religiosidade  

23  BH Health Tour 

24 Campanha de Popularização do Teatro e da Dança 

25 Festival Internacional de Teatro 
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PRODUTOS C 

26 Feira Internacional de Artesanato 

27 Fórum Internacional de Dança 

28 Festival de Arte Negra 

29 Festival Internacional de Quadrinhos 

30 Mostra de Cinema de BH 

31 Arraial de Belô 

32 Carnaval 

33 Festival Comida di Boteco 

34 Festival Brasil Sabor 

35 Festival Cachaça Gourmet 

36 Festival BH Arte e Sabor 

37 Volta Internacional da Pampulha 

38 Minas Trend Preview 

39 Restaurant Week BH 

40 EXPOCACHAÇA 

41 Casa Cor Minas  

42 MINASCENTRO - Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro 

43 Serraria Souza Pinto 

44 Parque de Exposições da Gameleira 

45 Estádio do Independência - Raimundo Sampaio 

46 Mineirinho - Estádio Jornalista Felipe Drummond 

47 Chevrolet Hall 

48 Mirante Mangabeiras 

52 Torre Alta Villa 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing 

 

 

1.1.2 ANÁLISE DO PORTFÓLIO POR TIPOLOGIA DE PRODUTO 

 

 

O portfólio de produtos está estratificado por tipologias de atrativos a que 

estão relacionados e seus itens foram classificados em Estrela, A, B e C, 

diferenciando-se pelo caráter motivador de mercados de curta (regional mineiro) e 

longa distância (outros nacionais e internacionais), e de mercados especializados 

(nichos), conforme apresentado nas Etapas 1 e 3. Nesse sentido, foram elaboradas 

diretrizes para a seleção de produtos e sua organização em ofertas temáticas, 

conforme detalhado adiante. 
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Os produtos de BH que foram classificados na tipologia “museus e 

equipamentos culturais” compreendem o principal conjunto do destino em termos 

quantitativos, também representa o maior número de possibilidades para atividades 

de “visitação” e “assistir” podendo, em alguns casos ou situações, incluir ainda 

atividades complementares de “comer”, “beber” e “comprar”. Por suas 

características intrínsecas, os produtos que integram essa tipologia podem ser 

enquadrados no segmento de turismo cultural, mobilizando fluxos com este 

tipo de interesse.  

 

Gráfico 144 - Ranking dos produtos turísticos de Belo Horizonte – Museus e 
equipamentos culturais 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Na hierarquização, 15% dos “museus e equipamentos culturais” foram 

classificados como Produtos A, sendo considerados como motivadores para o 

mercado nacional e complementares para o mercado internacional; 39% foram 

avaliados como Produtos B, considerados como motivadores para o mercado do 

próprio estado de Minas Gerais e complementares para os públicos dos mercados 

nacional e internacional; 46% foram classificados como Produtos C e, portanto, são 

produtos complementares para os visitantes de todos os mercados. Os produtos 

classificados nas categorias A e B juntos totalizam 54% dos museus e equipamentos 

culturais, sendo considerados como motivadores para os grupos especializados ou 

de interesse focado.   
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Na tipologia “praças, mirantes e áreas urbanas” foram selecionados 

locais simbólicos no contexto urbano de Belo Horizonte, porque refletem o estilo de 

vida de sua população ou são reveladores de aspectos de sua paisagem.  

Dentre os atrativos selecionados, a Praça da Liberdade e a Pampulha são 

os dois principais circuitos turísticos do destino, concentram vários atrativos e o 

entorno próximo também oferece serviços; a Praça da Estação tem uma situação 

semelhante, mas é uma região de grande confluência de trânsito, o que produz 

muito impacto visual e sonoro; Savassi e Santa Tereza oferecem muitas opções de 

lazer e entretenimento, especialmente botecos e restaurantes; os demais atrativos 

são mirantes, que ficam em áreas mais isoladas em termos de oferta de serviços, 

mesmo a Torre Alta Villa que foi construída em anexo a um shopping, tem 

problemas dessa ordem, porque os empreendimentos instalados não prosperaram. 

Os produtos baseados nestes atrativos e, portanto, pertencentes a esta 

tipologia se enquadram no segmento de turismo de cidade ou urbano como é 

conhecido em alguns países europeus.   

 

Gráfico 145 - Ranking dos produtos turísticos de Belo Horizonte – Praças, mirantes e 
áreas urbanas 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

O ranking dos produtos turísticos de Belo Horizonte, indica que 25% das 

“Praças, mirantes e áreas urbanas” avaliadas foram classificadas como Produtos A, 

desta forma, são atrações consideradas como motivadoras para o mercado nacional 

e complementares para o mercado internacional; 62% foram avaliados como 

Produtos B, considerados como motivadores para o público residente em Minas 

Gerais e complementares para os públicos dos mercados nacional e internacional; 
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13% foram classificados como Produtos C e por isso são reconhecidos como 

complementares para todos os mercados geográficos; os Produtos A e B juntos 

totalizam 87% das “Praças, mirantes e áreas urbanas” valorados nesta tipologia, 

eles são considerados como motivadores para os grupos de turistas especializados 

ou de interesse focado em todos os mercados geográficos.  

Os produtos enquadrados na tipologia mercados, feiras e compras 

reúnem espaços comerciais privilegiados em Belo Horizonte, pelo perfil dos produtos 

que são oferecidos, pela localização ou mesmo tradição que representam no 

contexto histórico-cultural da cidade. Pelo tipo de atividade que oferecem, são locais 

que integram várias possibilidades de atividades, principalmente para “comprar”, 

“comer”, “beber” e também “visitar”.  

Os produtos desta tipologia poderão ter duplo enquadramento, 

dependendo da motivação do visitante: segmento de turismo de cidade, quando a 

viagem envolver a fruição de um ou mais atrativos desta e de outras tipologias; ou 

segmento de turismo de negócios, quando a motivação principal da viagem for a 

comercialização de bens e serviços típicos desta tipologia, como ocorre 

frequentemente com os polos de moda e a Feira de Arte e Artesanato da Afonso 

Pena, por exemplo.     

 

Gráfico 146 - Ranking dos produtos turísticos de Belo Horizonte – Mercados, feiras e 
compras 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

 

Na valoração e hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte, 

a tipologia “Mercados, feiras e compras” é predominantemente de produtos 
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complementares, 54% foram classificados nesta categoria. Isso não é algo 

negativo, ao contrário, normalmente as ofertas relacionadas às compras, na maioria 

dos destinos, são atividades complementares, mas mesmo assim cumprem um 

papel determinante na rentabilidade geral do setor, incluindo o aumento do tempo de 

permanência do visitante. Por outro lado, podem ser motivadores para os segmentos 

especializados de demanda, assim como os outros produtos classificados como A e 

B, sendo motivadores para o turista do mercado nacional (8%) e apenas do mercado 

regional (38%). 

Na tipologia de “Identidade cultural urbana e serviços” os produtos 

apresentam características associadas à diversidade cultural, são reveladoras do 

estilo de vida de sua população, com predominância de atividades típicas do que se 

convencionou chamar de economia criativa. Nem todos os atrativos selecionados 

estão estruturados como produtos, mas eles são tangíveis e estão totalmente 

incorporados ao cotidiano da cidade e podem contribuir para a consolidação de Belo 

Horizonte como uma “cidade criativa” e, desta forma favorecem a captação de novos 

clientes de negócios, de novos empreendimentos e também de eventos neste 

espectro. Por isso, os produtos desta tipologia podem ser enquadrados nos 

segmentos de turismo cultural, turismo de cidade, turismo de eventos e 

turismo de negócios.  

 

Gráfico 147 - Ranking dos produtos turísticos de Belo Horizonte – Identidade cultural 
urbana e serviços 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Na tipologia “Identidade cultural urbana e serviços”, 46% das atrações 

avaliadas foram classificadas na categoria Produtos A, ou seja, são considerados 

produtos motivadores para a atração de visitantes do mercado nacional e como 

produtos complementares para os visitantes do mercado internacional; 36% foram 

avaliados como Produtos B e considerados como motivadores para o público 

residente em Minas Gerais e complementares para os públicos dos mercados 

nacional e internacional; 18% foram classificados como Produtos C e por isso são 

reconhecidos como complementares para todos os mercados geográficos e 

motivadores para os públicos de interesses bastante específicos; os Produtos A e B 

juntos totalizam 82% das atrações valorados nesta tipologia, eles apresentam 

potencial como motivadores para os grupos de turistas especializados ou de 

interesse focado em todos os mercados geográficos.  

Belo Horizonte tem dezenas de parques naturais, mas apenas 5 

apresentam efetivo potencial para atrair visitantes, dos quais apenas 2 foram 

classificados como motivadores para os mercados nacionais.   

Por suas características intrínsecas e atividades estruturadas para a 

fruição do visitante, os produtos da tipologia “parque naturais e áreas verdes” 

são enquadrados no segmento de turismo na natureza.  

 

Gráfico 148 - Ranking dos produtos turísticos de Belo Horizonte – Parques Naturais 
e áreas verdes 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Na valoração e hierarquização dos produtos turísticos de Belo Horizonte, 

a tipologia “Parques naturais e áreas verdes”, 40% destes foram classificados 

na categoria Produtos C e são considerados como produtos complementares às 

demais ofertas turísticas do destino e motivadores de mercados especializados; 60% 

foram classificados como produtos B, sendo portanto, atrações motivadoras 

para públicos oriundos do próprio estado e para os grupos de demanda com 

interesses focados. O papel das ofertas complementares é criar novas 

possibilidades para o turista que visita um destino, ampliando o tempo de 

permanência e a rentabilidade para o setor.  

Na tipologia “Eventos culturais e esportivos”, Belo Horizonte conta com 

um amplo calendário de eventos, alguns bem estruturados e consolidados, e a 

própria dinâmica da produção artístico-cultural da cidade favorece esse tipo de oferta 

e movimenta sua agenda cultural. No entanto, apesar da quantidade, eles 

apresentam baixo potencial de atração do visitante, todos os eventos foram 

classificados como produtos C, sendo complementares. Devem, portanto, estar 

combinados com outros produtos, contribuindo diretamente para a ampliação do 

tempo de permanência do visitante e de seus gastos médios na cidade, ou serem 

promovidos diretamente apenas para grupos especializados. Essa tipologia de 

produtos, devido às suas características e especificidades, pode ser enquadra 

nos segmentos de turismo cultural, quando representativos da cultura belo-

horizontina ou mineira, e no segmento de turismo de cidade, quando 

apresentam um caráter universal.  

O turismo de eventos é um componente determinante para o 

posicionamento atual de Belo Horizonte. Os produtos disponíveis avaliados com este 

perfil foram os espaços para eventos.  

Durante a pesquisa de produtos, na Etapa 1, foram identificados alguns 

problemas nesta tipologia de produtos que comprometem a competitividade do 

destino neste segmento hoje, como dificuldades de gestão da agenda dos espaços 

de eventos e acentuada sazonalidade com saturação da oferta nos períodos de pico 

da demanda.  

Mas, por outro lado, também foram observadas importantes iniciativas de 

qualificação destas ofertas que devem gerar melhorias em curo prazo, em especial 

por meio do Programa de Turismo de Negócios e Eventos e dos projetos para a 

construção de novos espaços e para a reestruturação de equipamentos mais 
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antigos. Os produtos desta tipologia se enquadram no segmento do turismo de 

eventos.  

 

Gráfico 149 - Ranking dos produtos turísticos de Belo Horizonte – Espaços para 
eventos, estádios e centros esportivos 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Na tipologia “Espaços para eventos, estádios e centros esportivos”, 

67% destes foram classificados na categoria Produtos C e são considerados 

como produtos complementares às demais ofertas turísticas do destino e dirigidas 

para mercados bastante especializados, atendendo ao que podemos denominar 

“eventos temáticos”. O restante, 37%, foram classificados como produtos B e, 

como tal, apresentam potencial como atrações motivadoras para públicos oriundos 

do próprio estado e para os grupos de demanda especializada. Neste caso 

recomenda-se investir em áreas econômicas em que Belo Horizonte aparece com 

destaque. No entanto, é importante destacar o esforço que o trade turístico local e 

as diferentes esferas da gestão pública do turismo estão empreendendo para 

qualificar o destino e ampliar a capacidade instalada de espaços e equipamentos 

para eventos.  

No que diz respeito aos “produtos do entorno”, os itens levantados 

apresentam características próprias dos segmentos de turismo de natureza e 

turismo cultural. 
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Gráfico 150 - Ranking dos produtos turísticos de Belo Horizonte – entorno de BH 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Dos produtos avaliados no entorno de Belo Horizonte, 40% foram 

classificados como Produtos Estrela e são motivadores de viagem em todos os 

mercados geográficos; 20% foram classificados na categoria Produtos A e são 

atrações motivadoras para os turistas do mercado nacional e complementares para 

os públicos dos mercados internacionais; 40% foram classificados como Produtos B 

e considerados motivadores para turistas oriundos de Minas Gerais e como produtos 

complementares para os demais mercados; nesta tipologia todos os produtos foram 

classificados como motivadores para atrair visitas de grupos especializados ou de 

interesse focado.  

A metodologia de valoração dos produtos turísticos determina também o 

grau de aproveitamento atual de cada item, que é calculado a partir da relação do 

valor potencial e do valor real para o marketing, com a pontuação dos indicadores 

“notoriedade77” e “concentração de oferta78”.  Esta análise permite definir 

quantitativamente, a partir da média dentre todos os produtos, o aproveitamento 

atual do conjunto de produtos de Belo Horizonte selecionados.  

No âmbito do marketing este aproveitamento corresponde não ao uso feito 

pelo turista atual, mas sim à relação entre o potencial e o grau de conhecimento e 

                                            
77

 Conforme metodologia adotada neste planejamento, notoriedade é o grau de conhecimento e 
visibilidade do produto em âmbito internacional, nacional, regional ou localmente, expressa-se pelo 
conhecimento do mercado potencial e atual (turistas atuais, turistas potenciais, trade), repercussão na 
mídia, etc.; 
78

 Conforme metodologia adotada neste planejamento, concentração de oferta é valor derivado da 
quantidade e da diversidade de atividades e serviços existentes no produto e ao seu entorno, que 
contribuem para o aumento da estadia ou da permanência e/ou do gasto e/ou para experiência 
completa/integral do turista. 
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penetração da oferta global de BH no mercado turístico bem como de atividades 

estruturadas que garantam o maior tempo de permanência do visitante e os maiores 

gastos. 

 

 

1.1.2 O GRAU DE APROVEITAMENTO TURÍSTICO ATUAL 

 

 

O grau de aproveitamento indica o esforço que será necessário para 

converter e consolidar o produto em oferta no mercado (objetivo do marketing). Nesse 

sentido, observa-se que se por um lado os produtos próximos de atingir o grau de 

aproveitamento (com índices próximos a 80% ou mais) são produtos consolidados e 

que garantem a visibilidade do destino, por outro já possuem certo grau de saturação no 

mercado. Já os produtos com menores índices podem ser boas opções para 

diversificação, ampliação e renovação da oferta atual do destino em mercados de curta 

distância e/ou mais maduros, nos quais já está relativamente consolidado. 

O indicador do grau de aproveitamento atual dos produtos turísticos de Belo 

Horizonte, calculado pela média de todos os 95 produtos do portfólio, atingiu 47%. Esse 

percentual evidencia que há potencial para o crescimento do turismo no destino, mas é 

necessário um esforço no âmbito do marketing para ampliar a “notoriedade”, e do 

desenvolvimento, para aumentar a “concentração de ofertas” destes produtos, já que 

estes critérios impactam diretamente no índice de aproveitamento.   

 

Gráfico 151 - Grau de aproveitamento turístico de BH 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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1.2 Indicadores de demanda  

 

 

1.2.1 A DEMANDA TURÍSTICA ATUAL PARA BELO HORIZONTE 

 

 

Os indicadores de demanda são peças-chave do sistema turístico, pois 

toda a preparação do destino, a organização da oferta e as estratégias de marketing 

serão selecionadas e aplicadas de acordo com esses indicadores. Estaremos 

utilizando como referência a definição e as recomendações da OMT – Organização 

Mundial de Turismo como marco conceitual em nossa metodologia. 

Nesse sentido, são considerados turistas à Belo Horizonte as pessoas 

que não moram na cidade (estão fora de sua residência) e vieram em viagem com 

permanência de pelo menos 1 (um) dia e até 1 (um) ano por qualquer motivo (lazer, 

negócios, eventos, visitar amigos e parentes ou outros). Se esse visitante não faz 

nenhum pernoite na cidade ele é um excursionista, se ele pernoita no destino ele é 

um turista. 

O levantamento de informações realizado durante a elaboração da Etapa 

3 foi concluído com os dados de referência da SETUR MG – Pesquisa da Demanda 

de Turismo: Temporadas consolidadas 2012 – Belo Horizonte. Estes resultados 

levam em consideração os turistas e excursionistas. Um levantamento posterior 

realizado pela SETES (ex-SETUR MG) no início de 2014 possibilitou desagregar 

esses dados e obter informações exclusivas dos turistas de Belo Horizonte, 

excluindo a amostra de excursionistas (ou seja, turistas que permaneceram na 

cidade apenas um dia). 

Para esta etapa, e como referência mais precisa, foram utilizados estes 

últimos dados, ou seja, sem os excursionistas. Da mesma forma, quando utilizamos 

os dados sem excursionistas, permanece muito alta a permanência, influenciada 

pelo grande índice de hospedagem em casa de amigos e parentes; para uma maior 

definição dos indicadores e, posteriormente, das metas, foi solicitado a SETES 

agregar somente os dados de permanência de 1 a 7 dias, o que nos permite ter um 

mapa mais claro do perfil do turista a ser trabalhado na estratégia de promoção e 

avaliação de indicadores.  
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A seleção e sistematização dos indicadores da demanda atual de Belo 

Horizonte passam pela identificação daqueles dados já disponíveis nas instâncias 

públicas e privadas da cidade, cabendo considerar que a base de dados e 

informações pode e deve ser melhorada e ampliada para dar maior segurança às 

decisões tomadas pelos atores do turismo da cidade. 

Os principais indicadores de demanda estão relacionados aos dados 

disponíveis em nível internacional, nacional, regional e local, que devem sempre 

levar em consideração a existência de séries históricas que possibilitam analisar a 

evolução e as tendências de cada indicador. Também cabe destacar que dados e 

informações de qualidade devem ser transformados em conhecimento (técnicas de 

análises) e depois em inteligência comercial (experiência, precisão) possibilitando 

aos líderes do turismo local a vigilância de seus competidores e a simulação e 

prospecção de mercados emissores. 

Todos os indicadores utilizados nesta etapa foram detalhados e 

explorados nas etapas anteriores a este momento, cabendo agora apenas a sua 

indicação para mensurar metas e analisar resultados futuros. 

Principais indicadores disponíveis que definem as características chaves 

das viagens a Belo Horizonte: 

 

a) Permanência Média 

 

Diz respeito ao número de dias que o turista ficou na cidade e é o 

principal indicador do volume de visitantes que a cidade recebe e, ainda, o que 

exerce maior impacto econômico sobre o destino (junto com o gasto diário). O 

enfoque somente no número de turistas, sem utilizar sua permanência e seu gasto 

pode não ter significado na análise geral dos resultados do setor.  

Fonte do indicador: Pesquisa da Demanda de Turismo – Dados 

agregados pela SETES, extraído de Temporadas consolidadas: Circuito Belo 

Horizonte. Setur MG, 2014.  
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Tabela 139 - Comparativa de permanência por tipo de visitante em 2012 
 

Permanência Média Dias 

Geral (turistas e excursionistas) 5,31 

Turistas, excluindo-se excursionistas 7,1 

Turistas de 1 a 7 dias 2,8 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing com dados da SETES, 2014. 

 

 

b)  Lugar de origem 

 

Indica o local de onde vem o visitante e é uma informação fundamental 

para a definição de mercados nas políticas de marketing e apoio à comercialização 

do destino. A origem do turista permite identificar a proximidade geográfica, idiomas, 

aspectos culturais específicos, acesso e conexões de transporte, redes de 

distribuição (agentes e operadores de viagens), clima e outros aspectos. 

Fonte do indicador: Pesquisa da Demanda de Turismo – Dados 

agregados pela SETES, extraído de Temporadas consolidadas: Circuito Belo 

Horizonte. Setur MG, 2014. 

 

Tabela 140 - Principais estados de origem dos turistas/ excursionistas que visitaram 
Belo Horizonte 
 

Estado de origem 
Geral Turistas 

Turistas 
1 a 7 dias 

% 

Minas Gerais 65,0 57,1 59,4 

São Paulo 12,0 14,7 14,8 

Rio de Janeiro 6,0 8,1 7,9 

Espírito Santo 4,0 4,4 4,8 

Bahia 3,0 3,4 2,8 

Santa Catarina 1,0 1,4 1,5 

Distrito Federal - 1,1 1,3 

Paraná - 1,1 1,3 
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Goiás - 1,1 1,1 

Piauí - 1,2 1,1 

Exterior - 6,0 0,9 

 
Fonte: Elaboração própria Chias Marketing com dados da SETES/ MG. 2014. 

 

 

c) Motivo da viagem 

 

É um elemento chave em um cenário de mercados cada vez mais 

segmentados e peça importante diante da subjetividade das buscas dos turistas por 

destinos a lazer. As principais indicações da OMT são para motivos pessoais (férias, 

lazer, visita a amigos e parentes, educação, saúde, religião, compras e outros) e 

motivos de negócios e profissionais (reuniões, feiras, eventos, dentre outros). 

Fonte do indicador: Pesquisa da Demanda de Turismo – Dados 

agregados pela SETES dos turistas com permanência de 1 a 7 dias, extraído de 

Temporadas consolidadas: Circuito Belo Horizonte. Setur MG. 

 

Tabela 141 - Principal motivo da viagem a Belo Horizonte em 2012 
 

Principal motivo da viagem 
Geral Turistas 

Turistas 
1 a 7 dias 

% 

Visita a Amigos e Parentes 32,0 42,3 40,8 

Negócios 33,0 31,0 29,9 

Lazer/ Passeio 8,0 9,7 10,4 

Saúde 11,0 7,2 7,8 

Estudo ou cursos 7,0 4,1 4,6 

Congressos e convenções 2,0 2,3 2,4 

Compras 7,0 1,8 2,2 

Resolver assuntos particulares 1,0 1,1 1,3 

Outros - 0,5 0,8 

 
Fonte: Elaboração própria Chias Marketing com dados da SETES/ MG. 
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d)  Meios de transporte utilizados 

 

Os meios de transporte podem ser inúmeros, mas devido às 

características de Belo Horizonte, considera-se os meios de transportes aéreos 

(voos regulares e voos charters) e terrestres (ônibus, carro próprio, carro alugado e 

outros). 

Os desembarques domésticos anuais nos aeroportos de Pampulha e 

Confins também servem para identificar o acesso ao destino e devem compor este 

indicador. 

 

Fontes dos indicadores:  

 

 Pesquisa da Demanda de Turismo – Dados agregados pela SETES 

dos turistas com permanência de 1 a 7 dias, extraído de Temporadas 

consolidadas: Circuito Belo Horizonte. Setur MG, 2014. 

 

Tabela 142 - Meios de Transporte Utilizados na viagem a Belo Horizonte em 2012 
 

Meios de transporte utilizados 
Geral Turistas 

Turistas 
1 a 7 dias 

% 

Ônibus rodoviário 66,0 64,3 64,5 

Avião 20,0 22,9 22,2 

Carro de amigos/ parentes 4,0 4,7 4,8 

Veículo Próprio 4,0 4,5 4,8 

Outros 6,0 3,6 3,7 

 
Fonte: Elaboração própria Chias Marketing com dados da SETES/ MG. 

 

 Desembarques nacionais aeroportos de Confins e Pampulha: 

INFRAERO e Operadora Privada. 
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Gráfico 152 - Desembarques domésticos nos aeroportos de Confins e Pampulha 
2006 a 2012 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing com fonte da INFRAERO 2013. 

 

 

e)  Meios de hospedagem utilizados 

 

Elemento chave na cadeia de valor do turismo, já que as pessoas 

necessitam de um lugar para dormir, as formas de hospedagem são quase na sua 

totalidade utilizadas por turistas; enquanto a utilização de restaurantes, locação de 

veículos, avião, e outros serviços são utilizados também por residentes. 

Os meios de hospedagem pagos, ou seja, hotéis e pousadas assumem 

grande importância na cadeia produtiva local, pois são os meios de hospedagem 

que geram receitas e empregos. 

Destaca-se neste item a taxa de ocupação média dos hotéis da cidade de 

Belo Horizonte que é mensurada em série histórica pela “Cesta Competitiva”, projeto 

este que merece maior atenção para a ampliação numérica de sua base (o projeto 

contava em 2013 com 30 hotéis). 

Fonte do indicador: Pesquisa da Demanda de Turismo – Dados 

agregados pela SETES dos turistas com permanência de 1 a 7 dias, extraído de 

Temporadas consolidadas: Circuito Belo Horizonte. Setur MG, 2014. 
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Tabela 143 - Meios de Hospedagem em Belo Horizonte 
 

Meios de Hospedagem 
Geral Turistas 

Turistas 
1 a 7 dias 

(%) 

Casa de Amigos e Parentes 61,0 60,9 60,5 

Hotel/ Pousada 34,0 31,9 33,9 

Hotel Fazenda - 1,4 1,5 

Albergue/ Camping 2,0 2,0 1,5 

Casa própria/ alugada 2,0 1,8 0,6 

Outros/ NR - 2,0 2,0 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing com dados da SETES, 2014. 

 

Para a taxa de ocupação, serão utilizados os dados da Cesta 

Competitiva, ferramenta privada que coleta diariamente a taxa de ocupação, a diária 

média e o REVPAR (“Revenue per Available Room” ou Receita por Quarto 

Disponível) dos hotéis da cidade. 

Fonte do Indicador: Cesta Competitiva, “Tax Info” – 

www.cestacompetitiva.com.br, Belo Horizonte, 2014. 

 Em 2012 a taxa de ocupação geral dos hotéis monitorados pela Cesta 

Competitiva foi de 62,97%, sendo nos dias comerciais de 69,07 e nos 

finais de semana de 47,74 %. 

 Em 2012 a diária média geral dos hotéis monitorados pela Cesta 

Competitiva foi de R$ 245,23. 

 

f)  Gasto turístico 

 

O indicador de maior relevância para o estudo dos impactos do turismo 

ajuda a qualificar o tipo de turista e a identificar os efeitos multiplicadores do setor. 

Trata-se, porém de uma variável difícil de mensurar porque depende da memória do 

visitante, dos gastos feitos e pagos no destino, dos itens comprados antes da 

viagem e outros fatores. Os gastos dos visitantes a negócios e eventos, importantes 

para o perfil de Belo Horizonte podem ser custeados por empresas e, portanto, 

podem ser difíceis de serem identificados pelo turista.  
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Fonte do indicador: Pesquisa da Demanda de Turismo – Dados 

agregados pela SETES dos turistas com permanência de 1 a 7 dias, extraído de 

Temporadas consolidadas: Circuito Belo Horizonte. Setur MG, 2014. 

 

Tabela 144 - Comparativa do Gasto Médio por tipo de visitante 
 

Gasto Médio Diário Em R$ 

Geral (turistas e excursionistas) 142,39 

Turistas, excluindo-se excursionistas 98,17 

Turistas de 1 a 7 dias 112,37 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing com dados da SETES, 2014. 

 

 

g)  Estimativa do volume de turistas  

 

Baseando-se nos números descritos de cada indicador, é possível estimar 

o volume total de turistas nacionais e internacionais que chegaram a Belo Horizonte 

em 2012, tendo-se como referencia o conceito de turismo definido pela OMT e a 

base de cálculo detalhada abaixo79: 

 A cidade de Belo Horizonte, sem a região metropolitana, possuía em 

2012 cerca de 9.150 UH, compondo-se uma estimativa de 18.300 

leitos; 

 A taxa média de ocupação dos hotéis medida pela Cesta Competitiva 

foi de 63%; 

 Tendo como média a estadia de 2 pessoas por quarto, o que 

compensa o número de pessoas que viajaram em grupos, os hotéis 

fizeram 4.208.085 pernoites; 

 O total de turistas que se hospedaram em hotéis foi: 18.300 x 63% x 

365 dias dividido pela estadia média de 5,3 dias = 793.978 turistas; 

 Se o total de turistas que se hospedaram em hotéis em 2012 

representam 34% do total dos meios de hospedagem, significa que 

                                            
79

 O número apresentado na reunião de 25 de março foi revisado com base no dado de permanência 
média fornecido pela SETES, de 5,3, aproximando-se ao indicador calculado pelo PDITS.  
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todos os outros meios de hospedagem são 66% do total, o que nos 

leva a 1.541.252 turistas; 

 O volume total de turistas a Belo Horizonte em 2012 foi de 793.978 

(hotéis) + 1.541.252 (outros meios de hospedagem) = 2.335.230 

turistas. 

 

h) Estimativa de receita direta 

 

Ao observar os dados de volume de turistas, seu gasto médio e 

permanência média diária, é possível calcular o impacto econômico direto dos 

gastos dos turistas que visitaram Belo Horizonte em 2012, com a seguinte memória 

de cálculo: 

 Volume total de turistas: 2.335.230 

 Permanência Média: 5,3 dias 

 Gasto Médio Diário (turistas sem excursionistas): R$ 98,17 

 Receita Direta Total: R$ 1.215.022.504,23 

 

Estes indicadores são aqueles que possibilitam análises sobre a evolução 

do turismo na cidade de Belo Horizonte, possuem séries históricas e podem ser a 

referência para as ações de marketing e apoio à comercialização e servir de 

indicadores de resultados para o trabalho da Belotur. Todas as demais informações 

sobre origem, perfil, forma de viagem, atrativos visitados, dentre outros são 

complementares à caracterização da demanda e devem ser utilizados como apoio 

aos indicadores principais mencionados acima. 

Sugere-se ainda, conforme mencionado acima, que a Belotur estude a 

possibilidade de agregar outras informações sobre a demanda turística em parceria 

com a SETES, seja por meio de pesquisa qualitativa seja por meio de estudos de 

mercado disponíveis. 
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1.2.2 O MERCADO NACIONAL DE VIAGENS DOMÉSTICAS 

 

 

a) Posição relativa de Belo Horizonte 

 

Os indicadores do mercado de turismo doméstico do Brasil são as 

variáveis que possuem menos dados disponíveis em séries históricas e, portanto, 

passíveis de serem utilizadas anualmente de forma sistematizada. Nesse sentido, 

procurou-se sinalizar com os aspectos mais relevantes disponíveis para comparação 

de Belo Horizonte com outros destinos concorrentes ou ainda para mensurar seu 

nível de crescimento em relação à média nacional e a si mesma. 

O Estudo da Demanda Turística Nacional é um instrumento fornecido pelo 

Ministério do Turismo/ FIPE que permite conhecer os fluxos turísticos no Brasil, os 

percentuais de mercados, os mercados receptivos e emissivos nacionais, assim 

como os gastos e outros aspectos relevantes da demanda. Ocorre que as 

informações históricas não possuem séries regulares, o que pode, futuramente, 

comprometer esta análise. Como da mesma forma, podem surgir novos estudos que 

auxiliem na caracterização da demanda nacional.  

Fonte do indicador: Pesquisa da Demanda de Turismo Nacional. 

Ministério do Turismo/ FIPE. 

 

Tabela 145 - Destinos mais visitados pelos Brasileiros em 2011 
 

DESTINO VISITADO 
PARTICIPAÇÃO NO FLUXO 
DOMÉSTICO TOTAL (EM %) 

São Paulo 5,5% 

Rio de Janeiro 3,6% 

Salvador 2,2% 

Fortaleza 2,1% 

Brasília 1,9% 

Recife 1,8% 

Natal 1,8% 

Curitiba 1,7% 

Florianópolis 1,7% 
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DESTINO VISITADO 
PARTICIPAÇÃO NO FLUXO 
DOMÉSTICO TOTAL (EM %) 

São Paulo 5,5% 

Belo Horizonte 1,5% 

Goiânia 1,5% 

Porto Alegre 1,3% 

 
Fonte: Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil 2010-2011. Ministério do 
Turismo/FIPE, 2012. 

 

b) Crescimento do turismo doméstico no Brasil 

 

Anualmente o Ministério do Turismo publica as informações sobre o total 

das viagens nacionais realizadas pelos brasileiros dentro de seu território. Esse 

indicador deve ser utilizado para referência do crescimento de Belo Horizonte em 

relação ao crescimento nacional. 

Fonte do Indicador: Dado divulgado pelo Ministério do Turismo. 

Departamento de Estudos e Pesquisas.  

No período de 2005 a 2012 o volume de viagens realizadas cresceu 42%, 

numa variação média anual em todo o período de 5,2%.  

Nos últimos dois anos do período, o crescimento médio anual registrado 

foi abaixo da média: de 3,5% e 2,3% para 2011 e 2012 respectivamente. 

 

Tabela 146 - Total de Viagens Realizadas pelos Brasileiros: 2005-2012 
 

ANO 
VIAGENS REALIZADAS 

 (EM MILHÕES) 

2005 138,7 

2006 147,1 

2007 156,0 

2008 165,4 

2009 175,4 

2010 186,1 

2011 190,8 

2012 197,0 

 
Fonte: Ministério do Turismo, 2013. 
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1.2.3 O MERCADO DE VIAGENS INTERNACIONAIS PARA O BRASIL 

 

 

Os indicadores de demanda internacional para a cidade de Belo Horizonte 

são aqueles disponíveis nos estudos da EMBRATUR/ Ministério do Turismo para 

esta variável. Os indicadores selecionados para sistematização da demanda 

internacional de turistas a Belo Horizonte são os que seguem abaixo e fazem parte 

do Perfil da Demanda Internacional do Ministério do Turismo/ FIPE para a cidade de 

Belo Horizonte. Para os dados não disponíveis para Belo Horizonte, serão utilizados 

os dados da Síntese Brasil. 

 

c) Lugar de origem 

A origem internacional dos visitantes a Belo Horizonte é um indicativo de 

grande relevância para a estratégia de promoção, pois indica quais os países 

prioritários para investimentos, aspectos culturais relevantes, uso de língua 

estrangeira e outras características. 

Fonte do Indicador: Pesquisa da Demanda Turística Internacional 2006-

2012. Ministério do Turismo/ FIPE - Belo Horizonte: 

 

Tabela 147 - Origem dos turistas estrangeiros em viagem a Belo Horizonte - 2006-2012 
 

País de residência 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 

Estados Unidos 29,8 29,1 29,4 33,9 27,7 25,7 21,9 

Itália 9,2 8,4 11,8 6,3 9,3 8,1 9,0 

Argentina 11,0 4,2 5,8 6,0 7,6 9,5 6,1 

França 4,7 7,8 4,0 5,9 5,4 5,3 5,9 

Portugal 7,8 9,0 4,4 3,7 2,1 5,6 5,8 

Alemanha 5,6 5,7 3,7 5,4 4,3 7,5 5,2 

Peru 2,0 2,0 2,2 0,8 1,6 2,2 4,8 

Espanha 5,3 3,6 5,0 3,2 3,5 4,9 4,3 

Chile 0,8 4,8 4,8 2,3 3,2 2,5 3,9 

Canadá 1,6 1,2 2,2 2,4 2,8 1,9 3,4 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2006- 2012 - Ministério do Turismo, 2013. 
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d) Motivo da viagem 

 

O principal motivo da viagem (lazer/férias, negócios, participar de eventos, 

visitar amigos e parentes, etc.) e também seus desdobramentos nas diferentes 

motivações80 dos turistas são indicadores do perfil de demanda que viajou para Belo 

Horizonte e caracterizam suas peculiaridades e necessidades específicas. Por 

exemplo, os serviços, atrativos e necessidades de viajantes a negócios ou eventos 

são muito diferentes das necessidades dos viajantes a lazer ou que visitam amigos e 

parentes.  

É necessário identificá-los para melhor direcionar as ações de marketing, 

organizar a preparação dos produtos e serviços para este visitante e ainda 

concentrar esforços para atrair determinado tipo de cliente potencial. 

Fonte do Indicador: Pesquisa da Demanda Turística Internacional 2006-

2012. Ministério do Turismo/ FIPE – Belo Horizonte. 

 

Tabela 148 - Motivo da viagem dos turistas estrangeiros em viagem a Belo Horizonte 
- 2006-2012 
 

Motivo da viagem 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 

Lazer 9,0 9,1 12,0 9,4 9,9 13,1 10,7 

Negócios, eventos e 
convenções 

32,3 31,8 34,8 25,1 32,8 31,7 28,9 

Outros motivos 58,7 59,1 53,2 65,5 57,3 55,2 60,4 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2006- 2012 - Ministério do Turismo, 2013. 

 

e) Gasto médio diário 

 

O gasto médio diário é o principal indicador dos resultados que o turista 

internacional pode trazer ao destino e deve ser conjugado ao volume e à 

permanência para complementar a análise. Este dado não está disponível na 

                                            
80

 As motivações geralmente são complementares ao motivo de viagem e correspondem à aspectos 
específicos e, às vezes, particulares ou pessoais que influenciam  a escolha do destino e/ou a 
decisão sobre realizar a viagem. As motivações podem  ser, portanto, bastante variadas: interesse 
em conhecer o lugar e/ou algum de seus atrativos; o preço/promoções; auto-conhecimento; existência 
de clientes potenciais para fazer negócios; etc. 
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pesquisa da demanda do Ministério do Turismo para Belo Horizonte e não está 

especificado na pesquisa da demanda da SETUR-MG. Neste caso, utilizam-se como 

referência os dados da Síntese Brasil da pesquisa da demanda internacional do 

MTUR. 

Fonte do Indicador: Pesquisa da Demanda Turística Internacional 2006-

2012. Ministério do Turismo/ FIPE – Síntese Brasil. 

 

Tabela 149 - Perfil dos turistas estrangeiros em viagem ao Brasil - 2006-2012 
 

Gasto Médio Diário 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

US$ (Dólares americanos) 

Lazer 64,33 73,37 68,00 63,26 70,53 72,68 73,77 

Negócios, eventos e 
convenções 

105,24 112,86 110,89 106,14 119,38 127,94 120,25 

Outros motivos 41,77 43,57 42,79 42,35 48,58 50,29 46,41 

TOTAL 61,13 65,59 61,05 58,19 66,27 71,35 68,94 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2006- 2012 - Ministério do Turismo, 2013 

 

f)  Permanência média 

 

A permanência é indicador indispensável para a definição do nível de 

importância e relevância de cada mercado emissor. Este dado não está disponível 

na pesquisa da demanda do Ministério do Turismo para Belo Horizonte e não está 

especificado na pesquisa da demanda da SETUR-MG. Neste caso, utilizou-se como 

referência os dados da Síntese Brasil da pesquisa da demanda internacional do 

MTUR. 

Fonte do Indicador: Pesquisa da Demanda Turística Internacional 2006-

2012. Ministério do Turismo/ FIPE – Síntese Brasil. 
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Tabela 150 - Perfil dos turistas estrangeiros em viagem ao Brasil - 2006-2012 
 

Permanência Média 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Em dias 

Lazer 15,0 13,7 12,4 12,7 12,0 12,2 11,9 

Negócios, eventos e 
convenções 

11,8 12,1 11,7 12,8 12,7 14,1 13,3 

Outros motivos 31,6 31,8 29,0 27,6 28,2 28,8 27,0 

TOTAL 18,8 18,8 17,5 17,5 17,2 17,3 16,5 

 
Fonte: Demanda Turística Internacional 2006- 2012 - Ministério do Turismo, 2013. 

 

g) Posição de Belo Horizonte no ranking da ICCA – International 

Congress & Convention Association 

 

O perfil de Belo Horizonte para negócios e eventos deve ser monitorado e 

avaliado em seus resultados, nesse sentido, conhecer os esforços e indicadores da 

vinda de eventos internacionais para a cidade é essencial na definição dos 

indicadores de demanda internacional.  

Fonte do Indicador: ICCA – International Congress & Convention Association 

 

Tabela 151 - Desempenho de Belo Horizonte no Ranking ICCA 

ANO Número de eventos realizados 
Posição no Ranking de 

cidades do Brasil 

2002 1 8 

2003 0 0 

2004 2 11 

2005 2 8 

2006 2 9 

2007 2 9 

2008 10 5 

2009 6 6 

2010 9 6 

2011 7 9 

2012 12 6 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing com dados da ICCA, 2012. 
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1.3. Análise SWOT 

 

 

A análise SWOT sobre a situação atual do turismo foi estabelecida na 

Etapa 3, atualização do Plano Horizonte, em que esta matriz foi denominada 

F.O.F.A., fazendo referência ao termo em português.  

Por meio da aplicação desta metodologia foi possível identificar, na 

perspectiva do Plano de Marketing, quais são as ameaças e as oportunidades de 

Belo Horizonte como destino turístico, os pontos fortes e os pontos fracos sobre os 

quais a Belotur pode atuar diretamente.   

Conceitualmente, as oportunidades e ameaças são as tendências e 

aspectos do ambiente externo, que traduzem circunstâncias positivas e negativas, 

convenientes e inconvenientes, que favorecem e que dificultam o desenvolvimento 

do turismo em Belo Horizonte. Constituem-se, portanto, em aspectos, situações e 

cenários sob os quais os gestores do Plano de Marketing não terão poder de 

intervenção. São considerados pontos fortes e pontos fracos, os aspectos e 

características positivas e negativas ao contexto da gestão do turismo em Belo 

Horizonte, fatos e realidades que podem ser influenciados ou mudados pela Belotur.  

 Ao todo foram levantadas 23 oportunidades; 13 ameaças; 20 pontos 

fortes e 20 pontos fracos do turismo de BH, agrupados em 10 fatores “externos” e 

“internos”, conforme reproduzido adiante. 
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Tabela 152 - Análise SWOT – Oportunidades e ameaças para o turismo de BH 
 

OPORTUNIDADES FATOS AMEAÇAS 

O1. O crescimento do turismo internacional e doméstico no 
Brasil; 
O2. A participação de Minas Gerais na geração de receita 
para o turismo doméstico do Brasil; 
O3. Cidade sede da Copa do Mundo FIFA 2014 e Cidade 
do Futebol nos Jogos Olímpicos 2016, eventos 
excepcionais que trazem oportunidades para construção de 
uma imagem internacional do Brasil e seus destinos; 
O4. Nenhum dos competidores diretos de BH se destaca 
por uma promoção turística notória; 
O5. Fluxo de visitantes a negócios em BH; 
O6. Chegada de empresas turísticas de abrangência 
nacional (agências); 
O7. A presença de BH e de MG no Plano de Marketing do 
Brasil: Plano Aquarela. 

O CENÁRIO DO 
TURISMO 

A1. Minas Gerais e Belo Horizonte não estão entre os 
destinos mais desejados pelos turistas nacionais. A 
preferência ainda é por destinos de sol e praia; 
A2. Os competidores de BH no geral estão mais bem 
posicionados no turismo nacional; 
A3. Esvaziamento da cidade nos grandes feriados e 
finais de semana; 
A4. Fornecedores de serviços para eventos com baixa 
capacidade de inovação; 
A5. O incremento de UH em BH ocorre acima do 
potencial de crescimento do destino, sobretudo, antes 
da inauguração do novo Centro de Convenções; 
A6. Ausência de políticas integradas com a 
SETUR/MG; 
A7. Descontinuidade da implantação das políticas 
públicas federais e ausência de um plano de marketing 
de turismo doméstico.  

O8. A centralidade geográfica da cidade; 
O9. Única linha de trem de passageiros operando no Brasil 
entre duas capitais; 
O10. Ampliação da malha aérea nacional e internacional. 

POSIÇÃO 
GEOGRÁFICA E 
CONDIÇÕES DE 

ACESSO 

A8. Distância do aeroporto (ponto para comunicação no 
futuro). 

O11. Clima ameno o ano todo (mais relevante para o 
internacional); 
O12. Quantidade e variedade dos bares; 
O13. A produção cultural e artística; 
O14. Incremento da oferta cultural na cidade, 
acompanhado de políticas públicas dirigidas; 
O15. O prestígio dos eventos culturais junto aos públicos 

ASPECTOS DO 
AMBIENTE DE BELO 

HORIZONTE 

A9. Recursos financeiros insuficientes/ e falta de 
apropriação da população local para preservação do 
patrimônio arquitetônico, das reservas naturais e 
parques, da região central e entradas da cidade; 
A10. Moradores de rua principalmente à noite, 
vendendo ou pedindo alguma coisa; 
A11. Deficiências da mobilidade urbana (principal 
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OPORTUNIDADES FATOS AMEAÇAS 

especializados; 
O16. Fomento dos polos econômicos e criativos: moda 
(chegada do Fashion City Brasil), design,TI; 
O17. Pampulha – Candidata à Patrimônio Mundial. 

aspecto negativo percebido pelo turista atual). 

O18. A hospitalidade e o jeito de ser da população; 
O19. Belo Horizonte é uma síntese cultural de Minas 
Gerais; 
O20. A notoriedade internacional da cachaça; 
O21. Gastronomia ampla e diversificada. 

BH – CAPITAL DE 
MINAS GERAIS 

A12. Ser apenas o portão de entrada do turismo em 
Minas Gerais. 

O22. Potencialidade turística do entorno;  
O23. Projeção do INHOTIM nos cenários nacional e 
internacional. 

O ENTORNO 
A13. Ser apenas o portão de entrada do turismo no 
entorno. 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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Tabela 153 - Análise SWOT – Pontos Fortes e Fracos do turismo de BH 
 

PONTOS FORTES FATOS PONTOS FRACOS 

Fo1. Crescimento dos desembarques aéreos e rodoviários 
em relação a 2006 (indicadores de incremento fluxo); 
Fo2. Ocupação hoteleira durante a semana; 
Fo3. Melhoria da base de dados estatísticos; 
Fo4. Existência de um plano para captação de recursos 
internacionais (PDITS/PRODETUR); 
Fo5. Integração do turismo às políticas públicas 
municipais (Plano BH Metas e Resultados). 

O TURISMO EM BELO 
HORIZONTE 

Fr1. Perda de posições nos rankings de eventos; 
Fr2. O turista de negócios e eventos não aproveita os 
recursos turísticos de BH e entorno; 
Fr3. Sistema estatístico ainda é insuficiente para 
monitorar os resultados do turismo e do Plano; 
Fr4. Falta estratégia unificada ao turismo de Belo 
Horizonte (pública e privada); 
Fr5. A população não conhece e não valoriza os 
produtos turísticos de Belo Horizonte. 

Fo6. Crescimento global da oferta / estruturação de novos 
produtos turísticos em Belo Horizonte e no entorno; 
Fo7. Exceto pelos eventos, a oferta turística de lazer de 
BH pode ser desfrutada o ano inteiro;  
Fo8. Os produtos turísticos culturais tangíveis e 
intangíveis, com destaque ao Circuito da Praça da 
Liberdade; 
Fo9. Esforços de roteirização, com destaque ao projeto 
Três Capitais de Minas; 
Fo10. Rede de turismo de negócios e eventos e seus 
desdobramentos. 

PRODUTOS 
TURÍSTICOS 

Fr6. Belo Horizonte não tem produtos estrela; 
Fr7. A oferta da Feira de Artesanato da Afonso Pena 
cada vez mais comercial; 
Fr8. Situação atual das estruturas físicas do Complexo 
da Pampulha; 
Fr9. Não existe uma política formalizada e 
compartilhada de captação de eventos; 
Fr10. Baixa capacidade de ampliação do segmento de 
eventos; 
Fr11. Desarticulação da cadeia produtiva. 

Fo11. Melhoria dos equipamentos e serviços turísticos 
(apontado Índice de Competitividade); 
Fo12. Incremento quantitativo e qualitativo da oferta 
hoteleira; 
Fo13. Novo centro de convenções (futuro). 

EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS 

Fr12. O serviço de receptivo turístico não esta 
preparado para vender a cidade; 
Fr13. Os serviços de informação turística não chegam 
adequadamente ao turista. 
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PONTOS FORTES FATOS PONTOS FRACOS 

Fo14. Incremento da oferta aérea para BH; 
Fo15. Relativa melhoria da mobilidade aeroporto-BH; 
Fo16. Melhoria das condições do aeroporto de Confins; 
Fo17. Linhas turísticas. 

ACESSIBILIDADE E 
CIRCULAÇÃO NO 

DESTINO 

Fr14. Sinalização turística deficiente; 
Fr15. As condições atuais de mobilidade e trânsito são 
uma negação da imagem de cidade planejada. 

Fo18. Website turístico; 
Fo19. Imagem positiva percebida pelo turista atual: a 
cidade em seu conjunto (pessoas – “paisagens/ cenários/ 
conjuntos arquitetônicos” – gastronomia – bares – cena 
cultural); 
Fo20. Alto índice de conhecimento da marca pelo turista 
atual. 

COMUNICAÇÃO, 
IMAGEM E 

COMERCIALIZAÇÃO 

Fr16. Presença limitada de Belo Horizonte no trade 
turístico emissivo dos mercados (operadores, agências 
nacionais e internacionais); 
Fr17. Vulnerabilidade da marca atualmente usada para 
representar o turismo (é marca da cidade / institucional 
de Belo Horizonte e não uma marca de turismo); 
Fr18. Baixo “custo x benefício” percebido pelo trade; 
Fr19. Ainda não há uma imagem formada do destino 
no imaginário dos públicos interno e do mercado; 
Fr20. Baixo orçamento para investimento no 
consumidor final. 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing.



 

788  

 

Os elementos ponderados na matriz SWOT estando claros, é possível 

cruzar fatores dos ambientes externo e interno a fim de identificar atuações 

possíveis e necessárias para o destino, que orientarão a posterior definição do plano 

de ações e a priorização dos projetos de marketing, conforme estratégia adotada. 

Este cruzamento é executado em quatro níveis: 

 O cruzamento de oportunidades x pontos fortes responde a “como 

aproveitar adequadamente os pontos fortes para garantir o melhor 

aproveitamento das oportunidades identificadas”. Essa reflexão gera 

linhas de atuação mais ofensivas, que impulsionarão mais facilmente o 

crescimento e a consolidação do destino no mercado, bem como seu 

desenvolvimento na atividade turística. 

 O cruzamento de oportunidades x pontos fracos indica “como corrigir 

ou melhorar fraquezas de forma a usufruir das oportunidades do 

contexto”, reforçando as propostas de atuações ofensivas para obter 

níveis mais positivos de incremento. 

 O cruzamento entre ameaças x pontos fortes sugere “como utilizar os 

pontos fortes para neutralizar os impactos das ameaças conjunturais”. 

Permite identificar atuações de defesa, a fim de manter os resultados 

atuais e a posição já conquistada no mercado. 

 O cruzamento entre ameaças x pontos fracos identifica “como corrigir 

ou melhorar os pontos fracos para evitar os efeitos das ameaças do 

ambiente externo”. Constitui-se de atuações de sobrevivência diante 

de situações que deixam o destino vulnerável e podem implicar em 

perdas como a redução de fluxo e/ou receita, a perda de posições de 

mercado, etc. 

 

A matriz SWOT cruzada foi elaborada em um trabalho conjunto de todos 

os consultores técnicos envolvidos com o projeto.  

O trabalho compreendeu primeiramente o estudo individual da análise 

F.O.F.A. que foi concluída na atualização do Plano Horizonte, da opinião interna 

(especialmente as propostas de programas e ações de marketing citadas pelo trade 

belo-horizontino), bem como da análise consolidada das opiniões do mercado, 

conteúdos apresentados no relatório da Etapa 3. Posteriormente foram realizadas 4 

rodadas de discussões presenciais do grupo de consultores, em que foram tratadas 
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cada um dos quatro níveis de cruzamento. Por fim, todo o conteúdo gerado foi 

repassado e validado pelos profissionais.  

Não foi feito o cruzamento sistemático de cada fator externo com cada 

fator interno levantado pela F.O.F.A. Em cada etapa os profissionais relacionaram 

livremente, os fatores dos quadrantes em pauta, trazendo suas propostas de 

soluções para a discussão técnica com o restante do grupo. Durante este processo, 

algumas ideias foram sendo desprezadas após discussão em equipe sendo que o 

resultado apresentado condiz com o conjunto de soluções mais adequado no 

consenso da equipe consultora.   

O trabalho foi orientado para gerar ideias a respeito das linhas de atuação 

com foco exclusivo no marketing, fruto das necessidades que haviam sido 

levantadas junto ao setor turístico de BH nas discussões de grupo focado realizadas 

na Etapa 2, e visando suprir deficiências da comercialização e da comunicação 

apontadas pelas pesquisas de opinião junto ao trade e ao turista. Entretanto, é 

preciso ponderar que a solução concreta para algumas questões depende de ações 

de desenvolvimento que devem ser articuladas, paralelamente ao trabalho de 

marketing. 

As soluções táticas aqui propostas irão orientar o que deve ser feito e 

pautará a elaboração e o detalhamento do Plano de Ações (Plano Operacional). 

Vale ressaltar que não é necessário corrigir todas as fraquezas, assim como se valer 

de todas as forças do turismo de Belo Horizonte para a elaboração deste plano.  

As perguntas que orientarão posteriormente a priorização das ações são:  

 

“Devemos nos limitar apenas às oportunidades para as quais se dispõe de recursos 

necessários?”; 

“Devemos considerar as oportunidades para as quais será necessário desenvolver 

novas forças ou para as quais será preciso promover mudanças internas?”; 

“Quais são os graus de atratividade das oportunidades em contraponto aos 

investimentos necessários para aproveitá-las adequadamente?”; 

“Qual a gravidade das ameaças em contraponto ao esforço necessário para 

combatê-las?”. 
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Tabela 154 - Análise SWOT Cruzada 
 

X PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Crescimento Reforço 

(O1xFo3) Incrementar a base de dados estatísticos para melhorar o 

trabalho estratégico de comunicação por mercado emissor e segmento; 

 (O1xFo14) Diversificar a demanda atual, investindo em novos 

mercados nacionais (com baixa participação no fluxo total para a 

cidade ex. nordeste, Goiás, DF, etc.); 

(O2xFo6) Fortalecer a promoção dos “novos produtos” junto ao 

mercado emissor estadual (mineiro); 

(O3xFo19) Implantar ações de comunicação para mercados países “da 

Copa” e o trade de eventos esportivos, fortalecendo uma imagem de 

BH pautada em seu conjunto e sua estrutura especializada; 

(O4xF4) Captar recursos para implantar o Plano e, assim, desenvolver 

um estilo de comunicação inovador junto aos mercados emissores; 

(O5xFo2, 8) Estabelecer aliança com a hotelaria para promover os 

produtos culturais tangíveis e intangíveis, bem como as linhas 

turísticas, para os turistas que estão na cidade à negócios. Atividades 

que podem ser realizadas em meio ou um dia (Fique mais 1 dia); 

(O6xFo9) Fomentar a inserção dos roteiros nas "novas" empresas com 

interesse em receptivo e, paralelamente, iniciar um trabalho de 

relacionamento, atenção e apoio à comercialização junto à suas 

matrizes nos mercados, orientado para a venda dos mesmos nos 

(O1xFr10, 3) Gerenciar e ampliar a capacidade e a demanda 

de eventos, de forma a estabelecer um trabalho coerente para 

ampliação dos fluxos deste segmento; 

(O1xFr19) Investir em comunicação junto aos mercados 

emissores, desenvolvendo um trabalho contínuo orientado à 

formação e consolidação de uma imagem do destino; 

(O2xFr6, 3) Fomentar a oferta de produtos de maior valor 

agregado para o mercado mineiro, estimulando a ampliação do 

gasto médio deste mercado no destino. Melhorar a base de 

dados estatísticos para gerenciar isso; 

(O3xFr18) Estabelecer no pós copa um plano de comunicação 

dirigida junto ao trade e imprensa dos mercados emissores 

internacionais e especializado de eventos e esportes, 

ressaltando a boa relação custo x benefício de BH; 

(O4xFr17) Instituir uma marca turística e um trabalho de 

comunicação permanente e de longo prazo para reforçar seu 

valor; 

(O5x13) Melhorar a informação turística e a promoção ao 

turista em BH; 

(O6xFr11) Fomentar a articulação da cadeia produtiva para 
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principais emissores nacionais; 

(O7xFo10) Trabalhar junto com a EMBRATUR para a captação de 

eventos internacionais para BH; 

(O8xFo15) Promover BH nos mercados nacionais, comunicando as 

condições favoráveis de acessibilidade como diferencial junto aos 

emissores de maior relevância; 

(O9xFo5) Articular as melhorias necessárias para que a linha 

ferroviária BH-Vitória seja uma opção de acesso e roteiro diferenciado 

integrando as duas cidades; 

(O10xFo16) Captar novas frequências aéreas regulares para Confins, 

aproveitando sua capacidade ampliada. Destacar na comunicação às 

facilidades e diferenciais de acesso à BH; 

(O11xFo7) Destacar de forma criativa na comunicação, as opções de 

lazer e a condição não sazonal de BH (produtos culturais que podem 

ser aproveitado o ano todo), inclusive ao público de negócios; 

(O12xFo18) Desenvolver um roteiro virtual pelos bares de BH, atraindo 

atenção para o website de BH e mídia espontânea, focada em públicos 

jovens. O mesmo pode ser utilizado para outras temáticas; 

(O13xFo14) Promover a produção artística e cultural local em 

mercados com boas conexões aéreas; 

(O14xFo1) Promover a oferta cultural (que se renova continuamente), 

em especial os eventos culturais, aos turistas que estão em Belo 

Horizonte, como motivo para o retorno; 

melhorar a oferta de produtos e os serviços receptivos; 

(O7eFr4) Estabelecer uma estratégia unificada de promoção 

internacional, a ser implantada de maneira compartilhada com 

a EMBRATUR, Secretaria de Estado e outros parceiros 

privados; 

(O8xFr1) Desenvolver um trabalho integrado, orientado à 

melhoria da posição de BH nos rankings de eventos, 

aproveitando a posição privilegiada da cidade como diferencial 

para captação; 

(O9, 10xFr20) Ampliar a comunicação junto ao consumidor 

final por meio de ferramentas de melhor custo x benefício, 

estimulando a demanda por diferentes meios de transporte de 

acesso; 

(O10xFr3) Melhorar a base de dados estatísticos para dar 

suporte à captação de novas frequências aéreas para a 

cidade; 

(O11xFr12) Desenvolver um trabalho de sensibilização e 

estímulo junto aos receptivos para que mantenham operações 

regulares durante o ano todo; 

(O12, 20, 21xFr11) Fomentar a articulação da cadeia produtiva 

para estimular a oferta de produtos temáticos e de experiência, 

potencialmente notórios, como de gastronomia, cachaça; 

(O13xFr7) Fomentar a melhoria da oferta da Feira de 
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(O15xFo18) Desenvolver parcerias e ações de comunicação integrada 

junto aos produtores de eventos e para públicos especializados (via web); 

(O16xFo12) Captar eventos e fortalecer a imagem da cidade junto aos 

segmentos especializados das economias criativas; 

(O17xFo18) Fortalecer a promoção e a candidatura da Pampulha no 

website "Pampulha, candidata à Patrimônio Mundial"; 

(O18xFo18) Trabalhar o conceito da hospitalidade e do “jeito mineiro” 

no website de Belo Horizonte; 

(O19xFo11) Promover a oferta cultural da cidade para públicos com 

maior poder de gasto, ressaltando a oportunidade de "degustar MG" 

com melhores condições de acessibilidade e serviços; 

(O20xFo9) Fomentar a organização e oferta de roteiros de experiência, 

aproveitando a notoriedade da cachaça; 

(O21xFr8) Fomentar a organização e oferta de produtos temáticos, 

aproveitando a gastronomia; 

(O22xFo2, 9) Comunicar a oferta turística do entorno aos turistas em 

BH durante a semana, estimulando que amplie sua estadia "sem ter 

que mudar de hotel" e que traga sua família (Parceria com ABIH); 

(O22xFo20) Comunicar a marca turística de Belo Horizonte também 

para os turistas que estão no entorno; 

(O23xFo17e18) Fortalecer parceria com o Inhotim para comunicação 

integrada via web e desenvolvimento de produtos combinados, 

aproveitando, por exemplo, as linhas turísticas.  

Artesanato para que seja condizente à produção artística e 

cultural da cidade e do Estado; 

(O14xFr5) Sensibilizar a comunidade para o turismo, 

comunicando sobre a oferta cultural da cidade e os indicadores 

econômicos da atividade; 

(O15xFr16) Desenvolver um trabalho de atenção e 

relacionamento junto ao trade emissivo especializado para 

estimular a oferta de pacotes à BH para eventos culturais 

especiais; 

(O16xFr9) Instituir uma política de captação de eventos 

orientada para que a cidade possa ser reconhecida por seus 

polos econômicos criativos; 

(O17xFr8) Articular melhorias no complexo da Pampulha; 

(O18xFr14) Articular melhorarias da sinalização turística 

indicativa e interpretativa, preparando a cidade para receber 

bem seus visitantes; 

(O19xFr2, 23) Promover produtos de BH e do entorno ao 

turista de negócios, comunicando a oportunidade de "degustar 

MG" e de conhecer produtos notórios do entorno; 

(O22xFr6) Ofertar roteiros BH+entorno para mercados de 

longa distância, internacionais principalmente. 
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X
 PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

A
M

E
A

Ç
A

S
 

Defesa Sobrevivência 

(A1xFo2 e14) Pautar a estratégia de crescimento do turismo de lazer a 

partir da ampliação da experiência do turista em BH e do 

aproveitamento dos emissores com as melhores conexões aéreas 

(propícias para viagens mais curtas); 

(A1xFo7) Especificamente para o lazer, promover de maneira criativa a 

oferta cultural de BH que pode ser consumida o ano todo; 

(A2xFo3) Gerenciar a posição de BH em relação aos competidores, 

estabelecendo e monitorando indicadores específicos; 

(A3xFo6) Promover a oferta de BH e do entorno nos mercados 

emissores de fácil conexão com a cidade / Promover “escapadas” em 

BH para mercados com boa oferta de conexões aéreas e pouco tempo 

de voo, aproveitando promoções de passagens e preços mais 

atraentes aos fins de semana e feriados; 

(A4xFo10) Gerenciar os déficits de serviços de apoio ao segmento de 

eventos por meio da implantação e do fomento à rede de N&E; 

(A5xFo8) Fortalecer a promoção dos produtos turísticos culturais para 

mercados específicos, incluindo ações de relacionamento junto ao 

trade emissor, para estimular a ocupação hoteleira aos fins de semana 

e feriados; 

(A6, 7xFo5) Fortalecer a atividade turística em âmbito municipal por 

meio da comunicação dos resultados econômicos do turismo e de uma 

(A1xFr2, 6) Investir na comunicação e informação ao turista em 

Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, fomentar e comunicar 

ofertas de lazer com alto valor agregado; 

(A2xFr18) Melhorar a qualidade percebida de BH junto aos 

públicos alvo da comunicação; 

(A3xFr12) Sensibilizar e estimular o receptivo para 

disponibilizar produtos em BH com saídas regulares durante 

todo o ano; 

(A4xFr9) Elaborar e formalizar uma política de captação de 

eventos que possibilite mapear quais são os déficits de 

fornecedores bem como quais são as medidas cabíveis para 

suprir as lacunas identificadas; 

(A5xFr10) Gerenciar a capacidade em espaços de eventos; e 

captar eventos de menor porte e temáticos que possam ser 

realizados nos espaços disponíveis, regulares e/ou em 

espaços alternativos; 

(A6, 7xFr4) Desenvolver um trabalho de comunicação, 

compartilhamento e validação do novo plano de marketing 

junto ao trade belo-horizontino como instrumento de estratégia 

unificada. Levantar as necessidades e prioridades de 

articulação junto aos órgãos estadual e nacional; 



 

794  

 

maior articulação da cadeia, a fim de fazer frente às descontinuidades 

das políticas estaduais e nacionais; 

(A8, 11xFo15, 16, 17) Incluir, como pauta da comunicação aos 

mercados, as melhorias de acessibilidade e mobilidade urbana 

ocorridas nos últimos anos em BH; 

(A9xFo4) Estabelecer prioridades de captação de recursos para 

melhoria de produtos e equipamentos chaves para o incremento do 

turismo. Articular junto aos órgãos competentes; 

(A10xFo18) Utilizar o website e outras ferramentas de informação ao 

turista para disponibilizar informações úteis e orientações sobre como 

lidar com este e outros problemas tipicamente urbanos da capital 

mineira; 

(A12xFo19) Desenvolver um trabalho de comunicação junto a veículos 

de imprensa especializados e junto ao consumidor final, para 

consolidar uma imagem turística sedutora de Belo Horizonte; 

(A13xFo9) Comunicar a oferta do entorno sempre por meio de roteiros 

associados à Belo Horizonte e seus produtos. 

 

(A8xFr18) Pautar a comunicação de elementos que melhorem 

a qualidade percebida do destino; 

(A9xFr5) Implantar campanha de sensibilização junto à 

comunidade para valorização e preservação do patrimônio e 

dos atrativos culturais da cidade; 

(A10, 11xFr13) Trabalhar a informação turística  e comunicar 

orientações e alternativas aos turistas, de forma a minimizar o 

impacto negativo dos problemas urbanos da cidade; 

(A11x15) Articular alternativas de mobilidade para o turista, de 

forma que a cidade possa ser percebida como uma cidade 

planejada e de qualidade urbana; 

(A12xFr19) Investir de forma articulada e contínua e em longo 

prazo para a consolidação de uma imagem turística atrativa de 

BH; 

(A13xFr20) Ampliar o investimento em ações promocionais 

dirigidas ao consumidor final para seduzir o turista potencial e 

promover a oferta turística da cidade. 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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2 “O QUE QUEREMOS TER” - ESTRATÉGIAS DE MÉDIO PRAZO 
(2015-2020) 

 

 

2.1 Visão 2020 

 

 

A visão de futuro foi definida no Plano Horizonte como a expressão da 

imagem desejada para Belo Horizonte no mercado turístico no médio prazo. É, 

portanto, como se espera que o destino seja reconhecido no futuro. 

A visão estabelecida pelo Plano Horizonte em 2006 buscou destacar o 

potencial apresentado pelos produtos turísticos, tangíveis e intangíveis, as 

características latentes do viver belo-horizontino e da própria cidade. Na visão dos 

seus gestores, porém, seria necessário ressaltar elementos favoráveis ao 

posicionamento da cidade no mercado de eventos, segmento estratégico para 

ampliar a demanda da hotelaria na cidade.  

Já a imagem proposta pelo PDITS evoluiu pouco em relação ao que fora 

proposto pelo Plano Horizonte. Apesar de ter tornado mais explícito as 

características urbanas e econômicas da cidade, não trouxe elementos expressivos 

que pudessem realmente diferenciar Belo Horizonte no cenário do turismo nacional. 

A nova proposta de visão de futuro busca então suprir essas lacunas, 

guiando-se pelos conceitos ressaltados pela equipe da Belotur na reunião de 

trabalho do dia 9 de dezembro de 2013.  

Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, é uma das grandes 

metrópoles latino americanas. 

É uma cidade aberta, cosmopolita e geradora de estímulos, que 

oferece uma infinidade de possibilidades de negócios e lazer 24 horas, 7 dias 

por semana81. 

Belo Horizonte é culta, sofisticada e original. Alegre e criativa. 

Histórica, é também moderna e contemporânea. 

                                            
81

 Conceito 24/7 está incluído na visão de futuro e no posicionamento, pois é que ser pretende 
alcançar no longo prazo. Mas não será utilizado no decálogo no curto prazo para promoção do 
destino. 
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As áreas verdes, parques urbanos e serras que a rodeiam e a 

abraçam fazem de Belo Horizonte uma cidade com um cenário natural 

preservado e ativo. 

A qualidade de sua infraestrutura e serviços públicos, a oferta 

hoteleira de nível internacional e o caráter hospitaleiro, lúdico e integrador dos 

mineiros, fazem da cidade um destino confortável, surpreendente e seguro 

para todos os públicos. 

Cultura, arquitetura, arte e artesanato, moda, compras, eventos, 

negócios, grandes espetáculos e uma gastronomia única, na melhor 

localização do Brasil. 

 

 

2.2 Missão 

 

 

Tendo em vista a missão da Belotur estabelecida em seu plano de 

trabalho 2014, bem como os pressupostos técnicos do planejamento de marketing 

que foram resgatados do Plano Horizonte, foi estabelecido:  

 A missão do marketing para o processo de dinamização e incremento 

da atividade turística; 

 A missão do Plano de Ações Estratégicas para o órgão gestor, a 

Belotur. 

 

O marketing e a promoção turística tem a missão de: 

Posicionar a cidade de Belo Horizonte como destino turístico; promover e 

apoiar a comercialização dos seus produtos turísticos nos mercados de interesse e, 

fomentar a geração de negócios para as empresas do setor turístico belo-horizontino 

(trade). 

O Plano de Ações Estratégicas tem a missão de: 

Ser um instrumento técnico que oriente os gestores na tomada de decisão 

e, principalmente, dotar a Belotur de uma metodologia de trabalho para liderança e 

pró-atividade junto ao mercado turístico e que a faça líder e coordenadora das 

atividades de marketing do turismo da cidade.  
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2.3 Objetivos 

 

 

Os objetivos para o turismo de Belo Horizonte, a serem atingidos até 

2020, foram definidos junto com a equipe da Belotur (seminário de 9 de dezembro 

de 2013), tendo sido identificados objetivos principais de médio prazo e objetivos 

específicos para os próximos 2 anos (até 2016). Estes últimos são meios para se 

atingir os grandes objetivos definidos e que, portanto, deverão ser o foco do Plano 

Operacional para o período.  

A definição e o alcance destes objetivos têm os seguintes pressupostos: 

 O enfoque técnico do Plano de Marketing, abordado na Etapa 3; 

 O “Programa de Turismo de Negócios e Eventos”, sendo a política 

dirigida para o segmento, em conjunto com o setor privado; 

 A execução de outras ações de desenvolvimento que darão o devido 

suporte à capacitação e melhoria das estruturas, dos equipamentos e 

serviços que atendem o segmento de eventos; 

 Implantação de programas dirigidos ao turista de negócios, a exemplo 

do “Belo Horizonte mais um dia”; 

 Estruturação de ofertas e roteiros de lazer como “As Três Capitais de 

Minas”.  

 

Os objetivos gerais para 2020 são: 

 Gerar imagem de Belo Horizonte como destino turístico;  

 Aumentar a receita gerada pela atividade turística (aumentando a 

permanência média e o gasto diário); 

 Aumentar o fluxo turístico na cidade; 

 Posicionar Belo Horizonte como um destino para grandes eventos 

nacionais e internacionais, em diferentes especialidades; 

 Manter a taxa de ocupação hoteleira em níveis sustentáveis; 

 Garantir o legado da Copa 2014 e das Olimpíadas.  
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Os objetivos específicos para 2016 são:  

 Incentivar o turista de negócios a estender sua estadia para usufruir de 

atividades e produtos de lazer; 

 Melhorar os canais e a qualidade da informação turística ao turista na 

cidade (sistema integrado de informação); 

 Ampliar e diversificar a participação dos fluxos turísticos dos mercados 

nacionais e internacionais de longa distância;  

 Aumentar a taxa de ocupação hoteleira aos finais de semana e 

feriados; 

 Ampliar a notoriedade dos produtos de BH com maior potencial de 

motivação; 

 Aumentar a presença de BH no trade nacional e internacional, de lazer 

e de eventos; 

 Melhorar o posicionamento de Belo Horizonte no ranking ICCA de 

eventos internacionais, dentre as cidades brasileiras; 

 Ampliar a atração de eventos de pequeno e médio porte e eventos 

temáticos (culturais, esportivos, MICE) que tenham relevância e 

visibilidade em âmbito nacional e/ou internacional; 

 Garantir o melhor aproveitamento da visibilidade gerada pelos eventos 

de oportunidade para posicionar o destino em âmbito internacional. 

 

 

2.4 Metas 2020 

 

 

As metas traduzem quantitativamente os objetivos definidos, ou seja, 

permitem que os objetivos possam ser medidos. Foram estabelecidas a partir dos 

mesmos pressupostos e também com a perspectiva temporal de 2020.  

Observa-se que as metas apresentadas inicialmente à Belotur (no dia 25 

de março) foram revisadas em dois momentos:  

 Primeiramente foram adequadas às considerações feitas pela equipe 

naquele momento e apresentadas na versão anterior deste relatório.  

Principalmente em relação à taxa de crescimento do volume total da 
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demanda, em que se buscou uma proposta mais expressiva de 

incremento do que a que havia sido apresentada; 

 Posteriormente, após avaliação da Comissão da Belotur e da reunião 

com o COMTUR no dia 22 de maio, foram feitas novas adequações 

nos cálculos considerando que a estimativa de incremento da rede 

hoteleira tem se mostrado menor do que se esperava a princípio. As 

metas foram elaboradas com os dados de UHs e leitos fornecidos pela 

SECOPA. 

 

Todos os números foram testados conforme memória de cálculo 

disponibilizada nos apêndices e deverão pressupor desafios específicos para o 

Plano Operacional 2015-2016, conforme será detalhado no capítulo 6.1. 

Para 2020, as metas, ou os objetivos quantitativos propostos são: 

 Volume: Crescer em média 3,2%82 ao ano, ou seja, acima da média 

de crescimento do turismo doméstico do Brasil, que é atualmente de 

2,3%. Este índice representará um incremento de 26% de turistas 

entre 2014 e 2020, quando se pretende que o volume de turistas em 

Belo Horizonte ultrapasse a marca dos 3 milhões; 

 Composição da demanda por mercado emissor: O posicionamento 

do destino no segmento de eventos nos âmbitos nacional e 

internacional, e a consequente implantação das ações com este 

propósito pela Belotur, deve gerar uma nova estrutura na composição 

dos mercados que formam a demanda atual, em que as taxas de 

crescimento dos turistas de outros estados do Brasil e dos turistas 

internacionais deverão ser superior à taxa de crescimento do volume 

total da demanda turística de Belo Horizonte. Para este dado, utiliza-

se como referência a composição da demanda de turistas por motivo 

de viagem excluindo-se os excursionistas (que não são o foco de 

atuação), da pesquisa SETES MG (capítulo 1.2.1), conforme 

indicadores que estão sendo considerados neste relatório. Desta 

forma, a meta é que em 2020:  

                                            
82

 O novo índice está entre os 2,3% (considerado modesto em 25 de março) e os 4,3% (considerado 
ousado em 22 de maio), que foram apresentados anteriormente.  
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o A participação da demanda turística nacional deverá equipare-se a 

demanda de turistas mineiros, ficando entre 46 e 47%;  

o O mercado internacional amplie sua participação em 1 ponto 

percentual, atingindo 7% da demanda total. Esse incremento 

pressupõe que o crescimento anual seja 6%, acima da média do 

turismo internacional do Brasil. 

 

Gráfico 153 - Metas de turistas em Belo Horizonte por origem 

 

Legenda: - - - Fluxo projetado.     Fluxo meta. 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

 Gasto Médio / Dia: Tendo como balizador o gasto médio diário 

realizado pelos turistas que ficam em Belo Horizonte de 1 a 7 dias, 

definiu-se como meta que os incrementos do gasto ocorram 

minimamente aos mesmos índices percentuais da inflação ano83, para 

que se estima um índice constante de 6%, devendo ser ajustado nas 

atualizações do Plano: 

o Em 2016 o gasto médio diário do turista em Belo Horizonte 

(excluindo-se excursionistas) deverá atingir R$ 116,72 (próximo ao 

patamar do gasto médio atual do turista de 1 a 7 dias); 

                                            
83

 Conforme considerações da Comissão em 22 de maio. 
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o Em 2020, este número deverá atingir R$ 147,36, o que representa 

um incremento acumulado de 42% entre 2014 e 202084. 

 Permanência média: A meta é aumentar em 1 dia a permanência 

média do turista em Belo Horizonte, passando gradativamente de 5,3 

para 6,3 até 2020. Pressuposto do objetivo de estimular a ampliação 

da estadia do turista na cidade, este crescimento deverá ser 

especialmente percebido no grupo de turistas que ficam na cidade de 

1 a 7 dias (excluindo-se os excursionistas), cuja permanência atual é 

de apenas 2,8 dias; 

 Receita: Em função da meta de crescimento da estadia e de uma 

meta de incremento de gasto mais ousada, a expectativa é a receita 

gerada pelo turismo seja largamente impactada. A receita atual, 

estimada em R$ 1,2 bilhões, deverá dobrar até 2020; 

 

Gráfico 154 - Evolução das metas de receita e volume de turistas 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

                                            
84

Uma vez que os números do ano corrente (2014) ainda não estão definidos, foi estabelecido para 
este ano uma projeção de gasto de R$ 103,88, considerando um ajuste de 6% sobre o número 
registrado em 2012, a partir do qual as metas de gasto médio foram desenvolvidas. Na 
impossibilidade de se estabelecer estudos de séries históricas sobre este indicador, trabalhou-se este 
ajuste sobre a mesma referência de crescimento das metas 2015-2020: o índice anual médio de 
inflação. Observa-se que as metas numéricas deverão ser monitoradas e revisadas de acordo com os 
indicadores de gasto médio atualizados pelas próximas pesquisas. 
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 Taxa de ocupação: Tido como o principal desafio da gestão atual, a 

taxa de ocupação é o indicador mais importante para o cálculo das 

metas, conforme memória de cálculo. Inicialmente partiu-se de uma 

expectativa de incremento da rede hoteleira alarmante, a partir de 

dados apresentados pelo FOHB85. Durante a reunião com o COMTUR 

no dia 22 de maio de 2014 e a partir de dados atualizados fornecidos 

pela SECOPA, esta situação não se mostrou tão preocupante sendo 

que o setor aposta em uma renovação da rede hoteleira, mais do que 

na sobreoferta.  

 

Assim, estabeleceu-se que, no curto prazo a meta é recuperar em 2016 a 

taxa de ocupação no índice de 2013 (referência do trabalho), ou seja, em 63%. Este 

objetivo pressupõe um aumento mais significativo do número de pernoites nos hotéis 

ente 2015 e 2016 e que a captação de novos turistas que se hospedam em hotéis 

esteja acima da média de crescimento do turismo em Belo Horizonte, sobretudo 

para 2015. 

A partir de 2016, considerando um cenário de estabilidade da oferta 

hoteleira e que haja um histórico de implantação das ações de marketing para que 

se alcance as metas de estadia e o crescimento da demanda para o destino, é 

possível buscar inclusive um incremento da taxa de ocupação até 2020 até 68%. 

Observa-se que essas metas devem ser revisadas conforme os indicadores 

atualizados da rede hoteleira, aos que estão diretamente vinculados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
85 Para 2015, conforme estudo do FOHB (Placar da Hotelaria) projeta-se que, apesar do crescimento 

da demanda, a taxa de ocupação deverá cair para 48% em função do pico de inauguração de novos 
empreendimentos. A meta é que a partir de 2016 o setor retome a taxa de ocupação acima dos 60%, 
prevendo-se uma estabilidade na oferta de UH até 2020. 
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Gráfico 155 - Meta de evolução da taxa de ocupação hoteleira em função das metas 
de crescimento do volume de turistas e da permanência, e da previsão de UHS 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
 

 Composição da demanda por motivo da viagem: A implantação da 

estratégia de produtos e segmentos, especialmente com o 

direcionamento de esforços para promoção dos roteiros e ofertas que 

estão sendo trabalhados pela Belotur, do segmento de eventos e 

também de nichos como saúde e compras, deverá gerar crescimento 

acima da média da demanda por estes motivos de viagem e, 

consequentemente, mudanças na participação dos mesmos em 

relação ao fluxo total de visitantes, tendo como referência os turistas 

(excluindo-se excursionistas)86.  

 

 

 

                                            
86

 Para os motivos de negócios, estudos e visitas a amigos e parentes (não motiváveis) projeta-se 
crescimentos “vegetativo” dentro da média do turismo doméstico do Brasil e do índice meta de Belo 
Horizonte. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

UHS pevisto (em mil) 9 9 10 11 11 11 11 11 11 

Volume de Turistas / Meta 
(em milhões) 

2,34 2,39 2,51 2,53 2,63 2,69 2,77 2,88 3,02 

Estadia média / Meta 5,3 5,3 5,3 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3 

Taxa de ocupação / Meta 63% 63% 60% 61% 63% 64% 65% 67% 68% 

63% 63% 60% 61% 63% 64% 65% 67% 68% 
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Gráfico 156 - Metas de participação dos grupos de turistas à Belo Horizonte, por 
motivo de viagem 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

 Ranking ICCA: O único indicador do mercado de eventos disponível 

atualmente é o ranking ICCA, portanto este foi escolhido como 

referência para a meta de turismo de eventos. A meta é manter Belo 

Horizonte entre as 5 cidades do Brasil que mais recebem eventos 
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ICCA. Tendo em vista cidades como São Paulo e Rio de Janeiro que 

devem permanecer na liderança do ranking pelas condições que 

oferecem e pelo histórico de trabalho muito mais longo.  Garantir a 

sustentação de uma boa posição da cidade neste ranking é uma 

condição fundamental para posicioná-la no mercado especializado, 

gerando notoriedade e atenção dos profissionais do setor.   

 

Para atingir estas metas no curto e médio prazos, os números desejados 

por indicador nos anos de 2016 e 2020 são as que seguem na tabela abaixo: 

 

Tabela 155 - Metas de curto e médio prazo e percentual de crescimento necessário 
a partir de 2014 
 

Metas 
Ano Base 

2012 

Meta curto 
prazo 
(2016) 

Meta médio 
prazo 
(2020) 

% aumento 
crescimento 
2014 a 2020 

% aumento 
crescimento 

a.a. 

Volume de turistas 2.335.230 2.634.810 3.204.429 26% 3,2% 

Permanência Média 5,3 5,6 6,3 18% 2,9% 

Gasto Médio Diário R$ 98,17 R$ 116,72 122,70 42% 6% 

Receita (em bilhões 
R$) 

1,215 1,722 2,784 102% 12,5% 

Turistas por origem (participação %):  

Nacional 37% 41% 46% 47% 6,7% 

Internacional 6% 6% 7% 42% 6% 

Mineiro 57% 53% 47% 4% 0,6% 

Turistas por motivo (participação %):  

Congressos e 
Convenções 

2,3% 3% 5% 141% 15,8% 

Lazer/Passeio 9% 11% 14% 67% 9% 

Compras 2% 3% 4% 136% 15,4% 

Saúde 7% 8% 9% 48,1% 6,8% 

Estudos 4% 4% 4% 15,6% 2,5% 

Negócios 31% 29% 27% 8,7% 1,4% 

 
Fonte: Chias Marketing com base nas definições com a Belotur. 

 

Comparação das metas em relação aquelas propostas pelo PDITS 

 

As metas propostas pelo PDITS-BH indicam para 2020 um conjunto mais 

amplo de variáveis do que aquele que está sendo proposto para o Plano de 
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Marketing 2015-2016, pois inclui os impactos econômicos e sociais gerados pela 

atividade. Isto é lógico, considerando-se que a abrangência do PDITS, por ser um 

plano de desenvolvimento, é maior. Além disto, o PDITS não propôs metas de 

mercado, mas sim, traçou projeções em três cenários: pessimista, realista e otimista, 

em que as condições que os diferenciam são conjunturais e de implantação, tanto 

das ações de desenvolvimento como das ações de marketing. 

Neste ponto, foi feita uma rápida comparação das metas aqui propostas 

com as projeções do PDITS feitas para o cenário realista. O objetivo é verificar a 

coerência das mesmas metas do Plano de Marketing. É importante frisar que as 

metas não são projeções, e sim os resultados que se quer obter com a implantação 

do Plano e, portanto, a partir da atuação nos mercados de interesse. Configuram, 

portanto, desafios, que não podem ser desconectadas da realidade possível. 

Ressalta-se ainda que a linha base utilizada para o estabelecimento de 

metas deste Plano de Marketing é o ano de 2012. O PDITS, por sua vez, faz 

projeções utilizando 2010 como linha base. Assim, os dados do ano passado (2013) 

e do ano corrente (2014) são projeções.  

Além disso, dados do PDITS como permanência e gasto médio foram 

extraídos da pesquisa de demanda dele próprio e, como aponta o próprio 

documento, esta pode trazer desvios sobre a realidade pois baseou-se em apenas 

uma coleta de dados em um único período do ano. 

 

Tabela 156 - Projeções do PDITS no cenário realista 
 

PDITS 
(cenário realista) 

Ano Base 
2010 

2013 2014 2016 2020 

Volume de turistas 2.257.489 2.664.663 3.867.619 4.196.798 4.975.089 

Permanência 
Média 

7,4 7,5 7,5 7,6 7,7 

Permanência 
média em hotéis 

2,9 3,2 3,2 3,4 3,5 

Taxa de ocupação 68% 47% 64% 73% 91% 

Gasto (R$) 91,40 91,40 91,40 91,40 91,40 

Receita (R$) 1.526.874.951 1.823.014.508 2.656.504.468 2.906.159.781 3.504.854.401 

 
Fonte: PDITS. 
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Tabela 157 - Comparação das metas de longo prazo – Plano de Marketing e PDITS 
 

Metas 2020 
Plano de 
Marketing 

Crescimento 
Médio Anual 
(2015-2020) 

PDITS 
Crescimento 
Médio Anual 
(2015-2020) 

Volume de turistas 3.022.800 3,2% 4.975.089 4,3% 

Permanência Média 6,3 2,9% 7,7 0,5% 

Gasto (R$) 147,36 6% 91,40 0% 

Receita (R$) 2,8 bilhões 12,5% 3,5 bilhões 4,8% 

Taxa de ocupação 
hoteleira 

68%* - 91% - 

 
* Considerando o cenário de estabilidade da rede hoteleira a partir de 2016. 
Fonte: Elaboração Chias Marketing com dados do PDITS. 

 

Observa-se que, não obstante a linha de base para o cálculo seja de ano 

diferente da utilizada no PDITS (que foi elaborado em 2010), o valor atual estimado 

de turistas e o percentual médio de incremento sobre esse indicador que está sendo 

proposta pelo Plano de Marketing não apresenta discrepância sobre o que foi 

projetado pelo PDITS. Para 2014, porém, o PDITS projetou incremento de 45% do 

volume de visitantes em Belo Horizonte sobre 2013 em função da Copa, o que no 

longo prazo desvia consideravelmente o número de turistas projetado por esse 

estudo em relação às metas do Plano de Marketing. Isso porque a projeção feita 

para os anos seguintes considera que o destino mantenha o fluxo de visitantes de 

2014 e ainda cresça anualmente cerca de 4%.   

Os demais indicadores de metas, entretanto, são bastante distintos, pois 

baseiam-se em perspectivas metodológicas e técnicas diferentes. As taxas de 

ocupação do PDITS, por exemplo, foram calculadas em função do incremento 

significativo do número de turistas (impactado pelo crescimento ocasionado pela Copa) 

em um cenário de estabilidade da hotelaria. Já no Plano de Marketing, os cálculos das 

metas foram feitos de maneira inversa, ou seja, em função do desafio de manter a taxa 

de ocupação em 63% em um cenário de expansão da rede hoteleira da cidade, 

conforme pode ser verificado na memória de cálculo disponível nos apêndices. 

Por fim, é importante considerar que os anos de 2014 e 2016 serão atípicos 

em nosso país, em função da realização da Copa do Mundo FIFA em 2014 e dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016 com Belo Horizonte como cidade do futebol. Estes fenômenos geram 

crescimento de demanda nos anos da realização do evento, e podem provocar 

decréscimo nos anos imediatamente posteriores ao evento. Neste sentido, deverá ser 
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feita uma reavaliação das metas e dos percentuais de crescimento do volume e 

permanência dos turistas a Belo Horizonte no período de 2015 em diante. 

 

 

2.5 Posicionamento turístico desejado 

 

 

Derivado da visão de futuro, Belo Horizonte deverá posicionar-se como 

um dos mais importantes destinos para eventos no Brasil. É também uma cidade 

estimulante e cosmopolita que oferece uma infinidade de possibilidades de cultura e 

entretenimento, mas também eventos, congressos e feiras de negócios 24 horas, 7 

dias por semana87, o ano todo.  

A comunicação deverá refletir este posicionamento, bem como estes valores. 

 

Figura 45 - Mapa de posicionamento desejado 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

                                            
87

 Conceito 24/7 está incluído na visão de futuro e no posicionamento, pois é que ser pretende 
alcançar no longo prazo. Mas não será utilizado no decálogo no curto prazo para promoção do 
destino. 
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3 “O QUE QUEREMOS TER” – ESTRATÉGIAS DE CURTO PRAZO 
(2015-2016) 

 

 

3.1 Seleção de produtos para 2015-2016 

 

 

Em função do leque de características peculiar aos produtos turísticos de 

Belo Horizonte; do posicionamento desejado; e da estratégia de ampliar os usos 

atuais e o tempo de permanência do visitante na cidade, decidiu-se trabalhar o 

portfólio completo de 95 produtos definido a partir da potencialidade existente na 

cidade e entorno, sendo que: 

 Os 90 produtos da cidade poderão ser comunicados 

isoladamente (pautando-se por seu caráter motivador) ou em 

conjunto, organizados em ofertas temáticas (por segmento) ou 

em roteiros; 

 Os 5 produtos do entorno serão comunicados sempre de maneira 

combinada com outros produtos de Belo Horizonte, organizados 

preferencialmente em roteiros. 

 

 

3.2 Seleção de segmentos 

 

 

O cruzamento da análise da classificação dos produtos turísticos de 

acordo com os aspectos mercadológicos e de motivação da demanda é um 

procedimento para determinar a seleção de segmentos e atividades motivacionais 

para o portfólio de produtos por mercado de forma mais objetiva. 

No capítulo 1, a análise do portfólio identificou 5 grandes segmentos de 

produtos de Belo Horizonte, que estão apresentados aqui em escala de prioridade, 

conforme potencial motivador e sua relevância para atingir os objetivos e metas, 

bem como o posicionamento desejado. São eles: 
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Figura 46 - Seleção de segmentos de produtos para Belo Horizonte 
 

TURISMO DE EVENTOS 

TURISMO CULTURAL 

TURISMO DE CIDADE 

TURISMO DE NEGÓCIOS 

TURISMO DE NATUREZA 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Observa-se que a segmentação proposta no planejamento de marketing 

deve refletir as dinâmicas de motivação e comercialização das diferentes tipologias 

de produto. Pode apresentar níveis de especialização diferentes em relação à 

proposta de segmentação do Ministério do Turismo que são marcos referenciais 

mais amplos dos diferentes segmentos de turismo. 

O turismo de eventos “compreende o conjunto de atividades turísticas 

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

caráter comercial, promocional, técnico, científico e social”88.  

Enquadram-se nessa linha de produtos as atividades eventuais, que 

podem variar conforme o local e data de realização, segundo a tipologia – encontros, 

reuniões, seminários, simpósios, convenções, congressos, exposições, feiras, etc. – 

e a forma de organização – empresas, instituições, associações, produtores, dentre 

outros. Turista de maior receita, menor suscetibilidade às oscilações climáticas e 

instrumento para atenuar os efeitos de sazonalidade do turismo de lazer, são alguns 

aspectos que fazem deste segmento uma aposta importante para os destinos.   

A competitividade nesse segmento está diretamente relacionada à 

qualidade e capacidade instalada da(s) infraestrutura(s) para a realização dos 

eventos, dos meios de hospedagem, da oferta gastronômica, das condições de 

acessibilidade, mas também do posicionamento do destino no mercado de lazer, 

para oferecer possibilidades e atividades de lazer pré e pós-eventos. E depende 

                                            
88

 BRASIL. Turismo de negócios e eventos: orientações básicas. Ministério do Turismo, Brasília, 
2008, pp.15 
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fundamentalmente da organização do destino para atuar diretamente nos mercados, 

na promoção e na captação de eventos.  

Turismo cultural é, de acordo com o Ministério do Turismo, o segmento 

que “compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de 

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

valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura”.89 

Neste segmento a cultura é fator de indução de demanda turística, os 

produtos são associados aos bens tangíveis e intangíveis do patrimônio cultural e a 

identidade cultural de um lugar pode ser um elemento de diferenciação para a oferta 

de atividades complementares a outros segmentos de interesse. Mas também as 

atividades produtivas, os serviços e produtos característicos da economia criativa 

podem se transformar em atrativos e atrações capazes de motivar o interesse do 

turista em todos os mercados geográficos.  

Turismo de cidade é aquele em as atividades do ambiente urbano são o 

elemento central de atratividade, marcado pelas atividades inerentes à rotina de 

algumas grandes cidades, tais como serviços de saúde ou de educação, 

programação de lazer e entretenimento, compras, dentre outros.   

O turismo de cidade se caracteriza por viagens de curta duração, de 2 a 4 

dias e que são identificadas como city breaks. É uma tendência crescente no 

mercado turístico internacional contemporâneo.  

Turismo de Negócios inclui todas as viagens para além do local de 

residência habitual, motivadas pela participação em reuniões, encontros comerciais ou 

rodadas de negócios, compras para revenda, treinamentos e programas de incentivo. 

Apesar de corresponder a uma importante demanda, em termos de produto e oferta 

turística, o esforço promocional para este segmento é bastante restrito já que se trata 

de viagens não motiváveis, em que o elemento decisor do deslocamento são os 

negócios e as relações comerciais existentes, sendo que o período e o desfrute da 

estadia estão limitados pela agenda de negócios. Por isso, qualquer atuação terá que 

ser realizada em parceria com os setores de negócios. 

A importância do turismo de negócios está no fortalecimento da imagem do 

destino enquanto um destino moderno, com tecnologia, notoriedade e liderança em 

segmentos comerciais e industriais específicos. A comunicação especializada tem o 

                                            
89

 BRASIL. Turismo cultural: orientações básicas. Ministério do Turismo, Brasília, 2008, pp.16 
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objetivo de dar suporte a este público para o melhor usufruto dos serviços que a cidade 

dispõe e o desafio de estimular o turista de negócios a permanecer mais tempo no 

destino e/ou trazer a família, aproveitando a oportunidade para desfrutar de programas 

culturais e de entretenimento, compras, da oferta gastronômica das cidades e/ou do 

entorno. Muitos turistas de negócios acabam ainda retornando depois ao destino para 

lazer, geralmente trazendo outras pessoas, referendando e recomendando o lugar, 

embora possam utilizar serviços de categoria inferior neste momento. 

Turismo da Natureza é aquele em que o patrimônio natural é base das 

ofertas e das demandas turísticas. Na perspectiva da oferta, compreende a utilização 

sustentável dos elementos naturais, paisagens e ambientes para a prática de atividades 

turísticas; do ponto de vista da demanda, considera-se as viagens em que a natureza (e 

tudo que ela produz ou a ela se refere) é o principal fator de atratividade e motivação 

dos turistas; independentemente das práticas e atividades realizadas no local/destino, 

sejam elas contemplativas ou interativas, de ócio ou que exigem esforço físico, voltadas 

ao conhecimento ou puramente de lazer e entretenimento.   

A partir dos 5 segmentos foram então estabelecidos uma série de 

atividades motivacionais específicas, que podem levar ao consumo turístico de Belo 

Horizonte. 

 

Figura 47 - Grade de segmentos e atividades motivacionais 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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3.3 Seleção de mercados 

 

 

A seleção de mercados considerou categorias por localização geográfica 

e interesses especializados, denominados nichos de mercado.  

Na definição geográfica, os mercados são expressos por cidades, 

estados ou países. A relação de proximidade com Belo Horizonte e a acessibilidade, 

em especial a oferta de voos, são fatores estratégicos para sua mobilização. 

Compreendem populações amplas, de pessoas bastante variadas entre si, com 

interesses diversos, mas que estão localizadas em um mesmo território. Precisam 

ser seduzidas pelo destino Belo Horizonte primeiramente e informados de suas 

diferentes ofertas. Em termos de marketing, atingir estas demandas requerem 

esforços complexos de seleção de conteúdos e de canais de comunição, 

requerendo planejamento cuidadoso de mídia. 

A seleção dos mercados geográficos prioritários para Belo Horizonte foi 

elaborada a partir de uma análise do perfil e origem do turista atual e da 

identificação dos principais mercados emissores nacionais e internacionais. Também 

é necessário levar em conta as grandes mudanças ocorridas no poder de compra da 

população brasileira, o que atribui a alguns mercados não emissores a Belo 

Horizonte um potencial de crescimento e exploração de oportunidades. 

 O Mercado Internacional levou em conta a atual oferta de voos 

diretos provenientes da Europa e dos Estados Unidos, os mercados 

emissores tradicionais à cidade, e ainda a exposição de imagem que 

Belo Horizonte terá durante o Mundial da FIFA em 2014 (seleções 

Argentina, Uruguaia e Chilena ficarão na cidade) e os Jogos Olímpicos 

e Paraolímpicos em 2016 (seleção inglesa ficará na cidade). As 

prioridades foram estabelecidas por países em função, portanto, das 

condições de acessibilidade e do volume atual de turistas em Belo 

Horizonte, ponderadas pela situação econômica e de oportunidade.  

o Estados Unidos; 

o Chile, Argentina e Colômbia na América do Sul; 

o Portugal, Itália, Alemanha e Inglaterra (mercado de oportunidade 

para as Olimpíadas), na Europa. 
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 O Mercado Nacional abrange outros estados do Brasil, incluindo os 

limítrofes com Minas Gerais. Considerou os grandes mercados 

emissores domésticos e também especificamente para Belo Horizonte, 

que são os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e o crescimento 

mais recente de alguns mercados emissores de capitais brasileiras 

como Brasília, Salvador, Recife e outros. A definição dos emissores 

prioritários baseou-se, portanto, nas condições de acessibilidade com 

Belo Horizonte, no tamanho do mercado emissor potencial, no 

potencial de gasto e no crescimento do interesse por Belo Horizonte. 

o Estados Vizinhos, sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 

Goiás, devendo abranger prioritariamente as capitas e, em 

segundo lugar, outras cidades grandes com condições favoráveis 

de acesso aéreo e terrestre para Belo Horizonte; 

o Outros do Brasil, sendo Brasília no Distrito Federal e as capitais do 

nordeste. 

 

 O Mercado Regional corresponde às cidades de Minas Gerais e 

formam o maior grupo emissor para Belo Horizonte; são importantes 

fontes de alimentação do turismo local e devem continuar a ser 

trabalhadas, aumentando a oferta de produtos e a permanência. 

Dentre as cidades mineiras priorizaram-se aquelas com maior PIB e, 

em segundo, maior população. Excluíram-se as cidades da micro 

Região Metropolitana de Belo Horizonte90. 

o Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Araxá, Araguari e Ituiutaba 

na Mesorregião do Triângulo Mineiro; 

o Juiz de Fora na Mesorregião da Zona da Mata; 

o Ipatinga, Governador Valadares e Timóteo na Mesorregião do Vale 

do Rio Doce; 

                                            
90

 A exclusão das cidades da RMBH é fundamentada no conceito de turismo da Organização Mundial 
de Turismo, que é a referência para este trabalho. Considera-se turistas pessoas que deslocam-se 
voluntariamente por período de tempo igual ou superior a vinte e quatro horas para local diferente da 
sua residência e do seu trabalho sem ter por motivação a obtenção de lucro. Assim, Belo Horizonte 
ainda está na chamada “zona de conforto” das populações das cidades da RMBH, mesmo 
considerando que grande parte não faz viagens cotidianas para a cidade e tendem a ser 
excurcionistas e não turistas na capital. 
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o Itabira, Sete Lagoas, Ouro Preto e Mariana na Mesorregião 

Metropolitana de Belo Horizonte; 

o Montes Claros na Mesorregião do Norte de Minas; 

o Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, Três Corações, Itajubá 

e Extrema na Mesorregião Sul e Sudoeste de Minas; 

o Divinópolis na Mesorregião Oeste de Minas.  

 

Os mercados especializados ou nichos de mercado são constituídos de 

demandas motivadas por interesses específicos, apoiados nos segmentos de produto e 

nas atividades específicas que o destino propicia. São grupos de pessoas localizadas 

em vários territórios diferentes, mas que são relativamente parecidas naquilo que 

buscam e no que desejam fazer, embora ainda consigam manter suas peculiaridades. 

Portanto, são seduzidas por atrativos e produtos específicos de Belo Horizonte. A 

quantidade de nichos é tão grande – quase infinita - quanto são os interesses das 

pessoas, entretanto, quanto mais superespecializada for a demanda, numericamente 

menor é o mercado potencial que deverá ser atingido. Os nichos de mercado requerem 

esforços muito focados e mais simples sob o ponto de vista do marketing, pois o próprio 

público hoje busca e já sabe onde encontrar a informação que precisa. 

Possuem grande importância para o perfil de Belo Horizonte porque são 

importantes motivadores de demandas de negócios e devem ser trabalhados 

concomitantemente pelo segmento de eventos (exemplo, captação de eventos de 

moda, de saúde, de gastronomia, de educação, etc.). Fazem parte de áreas 

econômicas que apresentam grande potencial de crescimento econômico no Estado, 

que podem gerar notoriedade para o destino, contribuir para o seu posicionamento e 

se mobilizar novos clientes para a capital mineira. 

A seleção dos nichos de mercado prioritários considerou áreas em que 

Belo Horizonte tem destaque, bem como os públicos especializados de negócios e 

de eventos, que contribuirão para os objetivos e para o posicionamento desejado. 

 Eventos 

 Negócios 

 Saúde 

 Moda / Compras 

 Design / Compras 
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 Cursos e Intercâmbio 

 Gastronomia 

 

 

3.4 Portfólio de produtos x mercados 

 

 

O Portfólio de produto e mercado é uma ferramenta técnica que ajuda a 

estabelecer prioridades entre as linhas de produtos de Belo Horizonte que serão 

levados para diferentes mercados, relacionando os segmentos com os grupos de 

mercados identificados.  

São estabelecidos três níveis de prioridade, representados por estrelas, 

em que: 

 - Baixa Prioridade 

 - Média Prioridade 

 - Alta Prioridade 

 

Para determinar as prioridades de produtos por mercado são ponderados 

fatores como o potencial motivador dos produtos do segmento, o esforço 

promocional necessário para levar o produto ao mercado, a estratégia de médio 

prazo definida (objetivos, metas, posicionamento).  

 

Figura 48 - Portfólio de Produtos e Mercados 
 

Produto x Mercado INTERNACIONAL  NACIONAL  ESTADUAL  ESPECIALIZADO  

T. EVENTOS      

T. CULTURAL      

T. CIDADE      

T. NEGÓCIOS      

T. NATUREZA      

BH + ENTORNO      

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Conforme exposto, o portfólio deverá orientar a equipe da Belotur no 

planejamento e na definição dos conteúdos que serão comunicados para cada 

mercado. Há ainda, porém, um trabalho mais especifico a ser desempenhado pela 

área técnica responsável (no caso a Diretoria de Marketing) de definir o conteúdo de 

cada ação promocional, fazendo a relação cotidiana entre produto/conteúdo, 

agregando destinos e produtos particulares para atender às demandas de grupos 

específicos (geográficos ou segmentados).  

 

 

3.5 Sistema de comunicação e vendas 

 

 

Uma vez selecionados os produtos e os mercados prioritários para o 

período, é importante compreender o sistema a ser adotado para aproximar esses 

dois polos e estimular o consumo turístico tendo em vista o alcance dos objetivos e 

metas estabelecidos. 

 

 

3.5.1 PRESSUPOSTOS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE VENDAS 

 

 

Um órgão gestor público, como é o caso da Belotur, não pratica 

atividades de comercialização e de venda direta de produtos e serviços turísticos 

que é feita por canais intermediários. No processo mais tradicional, o produto é 

definido e estruturado por um operador, que lhe acrescenta uma série de serviços 

individuais, constituindo os “pacotes turísticos”. Estes, por sua vez, serão vendidos 

aos consumidores pelos canais de distribuição: as agências de viagens. Também as 

viagens de negócios e de eventos são comercializadas por meio de intermediários: 

as agências de viagem corporativas, os organizadores de eventos, as próprias 

empresas e as entidades que desempenham esse papel. Mesmo nas viagens auto-

organizadas, a comercialização ocorre diretamente junto aos prestadores de 

serviços: companhias aéreas, rede de hotéis, agências de receptivo, etc. O poder 

público pode e deve atuar como um importante influenciador, não só junto ao público 
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final (consumidores), como também a estes intermediários, por meio da 

comunicação dirigida ao setor profissional. 

Em função disso, no contexto da gestão pública e entende-se que: a 

comunicação é o meio que converterá Belo Horizonte e seus produtos em ofertas 

nos mercados, enquanto as vendas são o resultado que se espera alcançar, ou 

seja, determina-se pelo consumo turístico. Nesse sentido, ambas são integrantes de 

um mesmo processo que tem por finalidade converter os turistas potenciais em 

demanda atual para o destino e suas diferentes ofertas. 

Observa-se que, em cada estágio do processo de mobilização da 

demanda, a comunicação adquire formatos específicos (promoção, relacionamento, 

informação turística, etc.) de acordo com a função e o público-alvo. 

 

Figura 49 - A comunicação e a venda no processo de consumo turístico 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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O discernimento sobre os estágios da demanda, as relações e os atores 

que se estabelecem precisam estar claros, pois requerem intervenções especificas 

de comunicação que serão a base para o sistema a ser aplicado. De acordo com o 

esquema apresentado, foram mapeados três momentos e espaços fundamentais de 

comunicação ao turista e aos diferentes atores que catalisam o processo: 

O primeiro envolve a promoção e a comunicação direta ao consumidor 

no mercado (turista potencial em sua origem) com o objetivo de gerar 

conhecimento, motivação e interesse pelo destino e por seus produtos, seduzindo e 

disponibilizando informações que gerem o desejo da viagem91. Neste estágio, a 

imprensa geral e os veículos de comunicação especializados em turismo ou 

outros temas pertinentes cumprem um papel coadjuvante, porém de fundamental 

importância como influenciador social do público geral e de grupos específicos. 

No estágio seguinte a comunicação deve ser dirigida para gerar a decisão 

e a compra da viagem em um ambiente que denominamos “cenário de decisão” 92, 

em que pesam: no campo mental, a convicção do consumidor sobre o destino e sua 

oferta (resultante do trabalho anterior de comunicação); e no campo prático, a 

presença nos canais de distribuição (agências de viagem, website oficial, empresas 

de serviços, etc.) e as condições de acessibilidade. A rede de intermediários (o 

trade) pode ser decisiva tanto na influência do consumidor que não está tão convicto 

como na disponibilidade e custos do produto, sendo, portanto, um alvo 

imprescindível da comunicação. 

                                            
91 Por turista potencial entende-se o conjunto de pessoas que, por suas características objetivas, não 

tenham impedimentos para realizar a atividade turística que estamos considerando. Este público está 
suscetível à diversas variações de comportamento e tendências do contexto que afetam a busca por 
viagens, de curta ou longa distancia. Para que esta demanda potencial se converta em atual em um 
determinado destino, ou seja, em consumidor, é preciso que passe ainda por mais dois estágios: de 
motivação e de interesse. A demanda motivada constitui-se de um conjunto de pessoas que tem uma 
inclinação ou propensão ao destino turístico e/ou à atividade turística proposta, podendo ser atraídas 
por destinos comparáveis a que estamos ofertando. Quando sensibilizadas por recomendações, 
pelos seus meios sociais e pelas ações de promoção e marketing, podem converter-se no que 
denominamos demanda interessada.   A demanda interessada, por sua vez, compreende o conjunto 
de pessoas que já foram sensibilizadas e que definitivamente estão predispostas a viajar ao destino 
ou vivenciar a atividade turística que está sendo ofertada, embora a decisão da compra seja realizada 
apenas no estágio seguinte. 
92 

Neste momento, a oferta do destino em questão é avaliada e comparada e o público interessado 
pode efetivar ou não “a compra” da viagem, ou ainda optar por outro destino. Pesa-se fatores como 
sua convicção, a acessibilidade e outros fatores situacionais aos quais não se tem gerência (tempo e 
dinheiro disponíveis, amigos, etc.). 
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Uma vez gerada a venda, há ainda um último momento: a comunicação 

ao turista atual93, ou seja, ao turista em Belo Horizonte. Há duas vertentes que 

podem ser exploradas: uma de informação turística e outra de promoção, ambas 

dirigidas a maximizar o uso turístico (e consequentemente, os gastos no destino), 

bem como incentivar a recomendação e/ou o retorno.  

 

 

3.5.2 O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO TURÍSTICA DE BELO HORIZONTE 

 

 

Tendo em vista os pressupostos apresentados, bem como os diferentes 

canais e ferramentas, propõe-se um sistema de comunicação turística para Belo 

Horizonte baseado na combinação de três níveis estratégicos de atuação: 

 

 A ATUAÇÃO GLOBAL 

 

Pressupõe fortalecer o posicionamento global do turismo de Belo Horizonte por meio 

de ações de alcance “universal”, utilizando a comunicação digital e via imprensa 

nacional de viagens e turismo (incluindo revistas das empresas aéreas).  

 

 A ATUAÇÃO LOCAL/NOS MERCADOS - O SISTEMA PUSH & PULL 

 

Baseada no modelo PUSH & PULL, traduz o processo completo de 

comunicação a ser estabelecido em cada um dos mercados prioritários, em que: 

O PUSH representa os esforços de comunicação, relacionamento e apoio 

ao trade nacional e internacional, de lazer e de negócios e eventos, para ampliar, 

diversificar e melhorar a presença do destino e de suas ofertas nos mercados 

geográficos e especializados.  

                                            
93 O mercado ou demanda atual constitui-se do grupo de pessoas que estão em visita ao destino, 

diferenciando-se por ter a experiência de viagem, que pode gerar recomendações ou o retorno. 
Dentro desse universo da demanda atual, existem os turistas ocasionais, que o fazem de forma 
esporádica ou pela primeira vez, motivados por fatores situacionais ou como resultado da 
comunicação; e os turistas habituais, visitam o destino de forma repetitiva e com certa intensidade, 
por motivo de negócios, visita à parentes e amigos, estudos, etc. 
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O PULL representa os esforços dirigidos ao consumidor em seus 

destinos de origem, seja de forma direta, sobretudo por meio da publicidade 

dirigida, ou de forma indireta, via imprensa dos mercados, que visam gerar uma 

imagem sedutora da cidade e de seus produtos turísticos, que corrobore com o 

posicionamento desejado, estimule e fomente o desejo de visita e, desta forma, 

amplie a demanda para Belo Horizonte. Inclui-se no processo PULL atuações de 

publicidade e de assessoria de imprensa voltada para segmentos e nichos de 

mercado (de cultura, entretenimento, gastronomia, eventos, negócios, etc.). Além 

disso, a atuação para a ampliação do acesso à informação turística aos turistas 

na cidade e via ações de publicidade e de promoção in loco, a fim de atingir o 

público de negócios (potencial turista de lazer), incentivar o retorno, ampliar o uso 

turístico dos turistas nacionais ou internacionais, de passagem ou em visita 

ocasional ou habitual à cidade. 

 

 A ATUAÇÃO COMPLEMENTAR / INSTITUCIONAL 

 

Pressupõe a comunicação institucional do turismo e da Belotur, dirigida 

aos públicos internos (instituições, trade belo-horizontino, órgãos públicos, 

comunidade, etc.), parceiros e potenciais investidores, visando dar visibilidade à 

gestão turística, impulsionar o desenvolvimento e a melhoria contínua da 

atividade turística local, buscar apoio e recursos para por o Plano em execução, e 

apresentar a cidade com um destino atrativo para captar investimentos em 

serviços turísticos.  

O esquema abaixo sistematiza todo o sistema de comunicação, em 

suas três vertentes estratégicas e ferramentas relacionadas à implantação de 

cada uma. 
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Figura 50 - Sistema de Comunicação e Venda do Turismo de Belo Horizonte 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

A visão integral das três formas de atuação que constituem o sistema de 

comunicação a ser implantado, bem como a proposta vertical do sistema PUSH & 

PULL, são importantes para garantir o foco e a continuidade dos investimentos em 

cenários de orçamento limitado. Conforme recursos anuais disponíveis recomenda-

se que os gestores estabeleçam prioridades visando formar e manter uma base forte 

de comunicação global e garantir a aplicação da estratégia completa (PUSH & 

PULL) em mercados geográficos e/ou segmentados mais maduros e de maior 

rentabilidade; e a aplicação da estratégia PULL em novos mercados que se 

pretende apostar durante o período. No caso deste plano, as propostas de 

prioridades para 2015/2016 são definidas no capítulo 6.1., direcionando o plano 

operacional para o período, em função do orçamento necessário e factível. 
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4 “O QUE VAMOS PROMOVER” – ESTRATÉGIAS DE LONGO 
PRAZO PARA CRIAR UMA IMAGEM DIFERENCIADA 

 

 

A imagem diferenciada do destino é derivada do conceito de mensagem 

global trabalhado pelo Plano Horizonte. A mensagem global, por sua vez, é a 

combinação dos três elementos que formam a identidade do destino Belo Horizonte:  

 

O decálogo + a mensagem permanente + a marca gráfica do turismo. 
 

 

4.1 O decálogo 

 

 

A formulação do decálogo partiu da perspectiva estratégica sobre “O que 

queremos ser”, em especial da visão de futuro, do posicionamento desejado e dos 

produtos prioritários. São argumentos emocionais e racionais que respondem: “Por 

que viajar à Belo Horizonte?”. 

ECONOMIA CRIATIVA. Um centro onde a cultura, as artes, o 

conhecimento científico e a tecnologia movimentam o cotidiano da cidade, 

estimulam sua permanente renovação e dinamizam seu desenvolvimento 

econômico. Um espaço que gera uma inter-relação contínua entre os negócios e a 

cultura, por meio dos eventos que recebe e promove. 

DESTINO DE EVENTOS. A localização geográfica privilegiada no 

território brasileiro, a dinâmica econômica de Minas e de sua capital, a infraestrutura 

urbana e turística, com destaque para a renovação e ampliação da oferta hoteleira, a 

qualidade dos serviços e dos equipamentos específicos fazem de Belo Horizonte um 

destino excepcional para eventos corporativos, comerciais e culturais. 

MODERNIDADE. Belo Horizonte se destaca por uma arquitetura que 

soube incorporar os estilos determinantes ao longo de sua história, criando 

conjuntos representativos do neoclássico, do eclético, do art decó. É um marco da 

modernidade brasileira, que tem no Conjunto da Pampulha o primeiro grande ícone 

da genialidade de Niemeyer.   
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ESTILO DE VIDA. Planejada para ser o símbolo dos ideais republicanos, 

o projeto urbanístico de Belo Horizonte se modulou à topografia do território, 

valorizando ambientes livres, áreas verdes e a paisagem. No cotidiano do belo-

horizontino prevalece a experiência de viver ao ar livre, com seu charmoso comércio 

de rua, seus botecos, suas largas avenidas, seus parques e jardins urbanos.  

OFERTA CULTURAL, DE ENTRETENIMENTO. A capital dos botecos é 

um centro gastronômico por excelência, com propostas para curiosos e 

especialistas, é reconhecida também por ser um celeiro da produção de teatro, 

dança, música, moda e mais...  

REFERÊNCIA EM SERVIÇOS. Com a economia centrada no setor de 

serviços, Belo Horizonte se transformou em um dos principais polos de atração e 

difusão de produção econômica não industrial do país, que se caracteriza pela oferta 

diversificada e altamente qualificada de serviços na área de saúde, de educação, da 

tecnologia da informação, da arte e da cultura.  

SÍNTESE CULTURAL DE MINAS. Cidade que é o centro de 

convergência de todas as Minas, que concentra suas manifestações e tradições 

vivas, os sabores e saberes, que melhor sintetiza o jeito mineiro de ser... 

COSMOPOLITA. É a capital de Minas Gerais, uma das grandes cidades 

do Brasil e uma das metrópoles latinoamericanas com maior dinamicidade 

econômica e importante centro de negócios. É o lugar onde se tem que estar... 

ENTORNO. História, arte, cultura, natureza. Ponto de partida para Ouro 

Preto e Congonhas, Patrimônios da Humanidade, e para Serra do Espinhaço, 

Reserva da Biosfera.  

HISTÓRIA DE MINAS GERAIS E DO BRASIL. Em conjunto com as 

outras capitais de Minas,Mariana e Ouro Preto, a história de Belo Horizonte reflete a 

autenticidade de Minas Gerais e do Brasil. 

 

 

4.2 A mensagem permanente 

 

 

 A mensagem permanente é a síntese do posicionamento desejado. Além 

disso, funciona como o slogan do destino Belo Horizonte,resumindo os argumentos 

e valores  que são característicos de sua história e que devem ser fortalecidos no 
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longo prazo pois lhe conferirá reconhecimento e diferenciação ao longo do tempo. É, 

portanto, o traço da identidade de Belo Horizonte que deve ser assumida como 

síntese de sua identidade, para todos os segmentos e mercados.  

 

“Belo Horizonte, a capital da inovação.” 
 

 

4.3 A marca do turismo de Belo Horizonte 

 

 

Belo Horizonte não possui mais uma marca turística. A antiga marca 

turística de Belo Horizonte, definida a partir das estratégias do Plano Horizonte, bem 

como sua mensagem permanente, foi, com o passar dos anos, substituída na 

comunicação turística por uma marca criada para representar a cidade e não 

apenas o destino turístico Belo Horizonte. Passou a posicionar o destino como “Belo 

Horizonte, Minas Gerais”, sem a mensagem de posicionamento no mercado 

turístico. Este redesenho da marca turística, transformada em marca de cidade, é 

utilizada pelos diversos setores da cidade, frequentemente para fins institucionais. 

 

Figura 51 - Marca institucional de Belo Horizonte 

 

Fonte: Disponibilizado por Belotur. 

 

 

4.3.1 CONCEITO GERAL DE MARCA TURÍSTICA 

 

 

A Marca Turística constitui-se no elemento mínimo de comunicação do 

destino, uma vez que com a mesma, se pode reconhecer e difundir um lugar. Uma 
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vez que não é possível patentear um destino, a marca registrada constitui o único 

elemento capaz de sustentar nossa unicidade no mercado. 

A marca é, em primeiro lugar, um sinal gráfico que serve para identificar 

um conjunto de signos de identidade, mas, na verdade, é muito mais do que isso, 

porque é o principal valor de qualquer produto, empresa ou lugar no mercado. Está 

diretamente relacionada ao conhecimento do destino e ao conteúdo de sua imagem 

e posicionamento competitivo.  

A marca é a identidade do local, portanto deverá traduzir a imagem que se 

deseja passar para o mercado, traduzindo o posicionamento traçado para o produto 

a ser promovido. Deve-se definir a imagem que se pretende transmitir ao cliente 

buscando clareza, diferenciação, identidade com o destino e as vantagens e 

diferenciais em relação aos concorrentes; tendo no seu conceito um caráter 

atemporal, devendo perdurar para beneficiar as estratégias de consolidação do 

destino.  

É formada por um símbolo e um nome e agrega uma mensagem curta e 

sintética que deverá acompanhar a marca turística em toda a comunicação. 

Como toda marca, exige uma política e regulamentação de uso a fim de 

estabelecer o que é permitido ou não na sua utilização. O objetivo é preservá-la, 

evitando aplicações equivocadas, cortes, fundos e tamanhos inadequados, e 

regulamentar os recursos corretos que devem ser utilizados na sua reprodução, 

como escala de cores, tipo de fonte, proporção da fonte em relação ao símbolo etc., 

evitando sua distorção e a perda dos atributos do destino que se pretende. 

A Marca Turística é, sem dúvida, o estandarte da promoção externa de 

um destino e o motor do conhecimento do mesmo nos mercados. 

 

 

4.3.2 ESTRATÉGIA PARA A MARCA DO TURISMO DE BELO HORIZONTE 

 

 

Ficou decidido com a Belotur na última reunião de trabalho que não será 

feita uma nova proposta de desenho para a marca turística de Belo Horizonte. 

Uma vez que é pretendida a utilização desta marca institucional para a 

promoção turística, nossa proposição é que ela seja adaptada para ter qualidade de 

marca turística e a ela seja incorporada a nova mensagem permanente: 
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“Belo Horizonte, a capital da inovação.” 
 

 

Portanto, a marca do turismo será diferenciada da marca da cidade pelo 

uso da nova mensagem permanente, agregada ao desenho atual, que passará 

por uma pequena renovação gráfica. Este novo conjunto gráfico deve ser utilizado 

exclusivamente na comunicação turística. 

A incorporação da nova mensagem deve ser com a utilização de 

tipografia diversa da utilizada para a palavra Belo Horizonte, embora sejam 

necessários estudos para a escolha de um tipo gráfico que se harmonize no 

conjunto da marca. 

Além da incorporação da mensagem, é necessário a definição de uma 

versão da marca para ser utilizada no mercado internacional que contextualize Belo 

Horizonte como uma cidade do Brasil, traduzida no mesmo idioma da mensagem, 

que será o do público alvo internacional. Desta forma teremos sempre a manutenção 

do conceito da mensagem permanente. Além disso, deve-se sempre prezar pela 

utilização do nome da cidade em detrimento à abreviação “BH”, que deve ser 

utilizada apenas para a comunicação interna, dirigida para a comunidade belo-

horizontina. 

A proposta de distinção das mensagens é: 

 Para o mercado nacional: Belo Horizonte, a capital da inovação;  

 Para o mercado internacional: Belo Horizonte, a capital brasileira da 

inovação; 

 Para a comunicação institucional / interna: BH, a capital da inovação. 

 

 

4.3.3 RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DE AJUSTE DO DESENHO GRÁFICO ATUAL 

 

 

Analisando o desenho atual da marca, seu comportamento nas diversas 

aplicações feitas pela Belotur e nos debates sobre o tema realizados nas reuniões 

de Opinião Interna do Plano, detectamos a necessidade de que seja estudado 

alguns ajustes na marca atual para sua melhor utilização como Marca do Turismo 

de Belo Horizonte. Uma das principais questões está vinculada à legibilidade da 
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marca em diversos fundos e em reduções dimensionais. Frente à grande quantidade 

de linhas e cores existentes na marca, ao reduzi-la, estes campos gráficos se 

confundem. 

Para se ter uma ideia desta ilegibilidade, traçamos uma linha horizontal 

mediana sobre o signo de comando da marca e registramos que esta linha cruzou 

esta sequência de elementos gráficos: 

Iniciando pelo verde à esquerda, depois, branco, cinza, branco, 

verde, branco, cinza, branco, vermelho, branco, cinza, branco, verde, azul, 

branco, cinza, branco, azul, branco, cinza, branco, azul. A presença de 22 

elementos em uma sequência linear no desenho torna-o de difícil manutenção de 

legibilidade. 

Desta forma nossa recomendação técnica é: 

1. Desenvolver os estudos de inclusão da mensagem permanente na 

marca turística. Esta utilização seria somente para o setor turístico; 

2. Retrabalhar o desenho do signo de comando eliminando todos os 

“brancos” do interior do desenho, aumentando a solidez de seu 

desenho gráfico; 

3. Fazer alguns ajustes de forma, uma vez que a Igreja da Pampulha é 

referência à marca. Aproximar mais do desenho do edifício; 

4. Manter a tipografia atual do texto “Belo Horizonte” alterando sua cor 

para preto ou azul marinho; 

5. Aumentar a dimensão do signo de comando em relação ao texto 

“Belo Horizonte”; 

6. Desenvolver as versões para o mercado internacional com a inclusão 

da palavra Brasil e a mensagem permanente nos idiomas: português, 

inglês, espanhol, italiano e alemão (mercados internacionais 

prioritários). 

 

 

4.3.4 INSTRUÇÕES DE USO DA MARCA COMO IDENTIDADE TURÍSTICA 

 

 

A marca turística de um destino é e deve ser utilizada como marca 

guarda-chuva. Ela deve ocupar lugar privilegiado em qualquer peça promocional do 
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turismo de Belo Horizonte. Ela já indica por si só, qual é o destino do material 

promocional. 

A marca turística não assina nunca nenhum documento ou folheto. 

Ela não é marca de Governo ou gestão, não representa Instituição, Órgão de 

Governo, Evento ou Empresa Privada. Não patrocina, não apoia e não colabora com 

nenhuma atividade. Ela é o destino turístico, representa seus atributos, e como tal 

deve ser tratada. Este entendimento é fundamental para a construção da marca e 

sua eficiência na utilização. Ela nunca pode se posicionar em assinatura junto com 

as instituições. 

Para melhor entendimento do uso indevido da marca atual enquanto 

marca turística analisamos algumas publicações promocionais com a sua utilização 

equivocada: 

 Marca utilizada indevidamente na contracapa de um impresso. Ela 

deve ser utilizada somente na capa. 
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 Marca aplicada inclinada na capa de folheto, desvalorizando o seu 

desenho. 

 

 

 Utilização da marca sobre fundo inadequado, gerando ruídos na 

legibilidade da marca. 
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 Utilização indevida da marca na assinatura das realizações do evento. 

 

 

 Aplicação da marca sobre tarja de forma irregular, não respeitando a 

área de proteção da marca definida no Manual de Uso, e utilização na 

contracapa. 
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 Utilização da marca sem destaque, tímida, na capa do folheto e uso 

redundante da palavra Belo Horizonte. 

 

 Utilização da marca na assinatura de um postal juntamente com uma 

fundação e um órgão público. 

 

 Utilização indevida da marca juntamente com uma marca de evento 

(Copa do Mundo). Nota-se que a marca de Belo Horizonte ficou 

completamente ofuscada pela outra marca ao lado, além de ter a sua 

aplicação sobre fundo inadequado. Em uma situação como esta, a 

marca do destino deve se posicionar em lado oposto da marca do 

evento, e nunca em uma convivência lado a lado. No último exemplo 
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abaixo, notamos que a marca está na contracapa, junto com a do 

evento e ainda repetida na assinatura junto com as instituições, 

somando três erros em uma única aplicação. 
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 Aplicação equivocada da marca no site de turismo de Belo Horizonte 

sobre uma tarja com forma do contorno da marca expandida. Além 

disso, não existe nenhuma relação gráfica entre a marca e a 

decoração do site. 

 

 

Uma marca é um patrimônio importante do que representa e seu valor 

pode ser muito alto. O uso e aplicação sem considerar os conceitos ligados à marca 

e sem respeitar as mínimas orientações de seu manual de uso só a desvalorizam. 

Deve o poder público, detentor principal da marca, dar o melhor exemplo de sua 

aplicação e zelar para que a marca receba o mesmo tratamento quando utilizada por 

terceiros. É o poder público que deve controlar a qualidade desta aplicação. 

Somente desta forma será possível construir uma marca de valor e com 

reconhecimento. 
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5 ESTRUTURA DA COMUNICAÇÃO 
 

 

A estrutura da comunicação está representada no quadro adiante e tem 

os seguintes pressupostos: 

A estrutura da comunicação prevê um modelo integrado em que a 

marca do turismo de Belo Horizonte é o elemento guarda chuva que integra 

gráfica e conceitualmente a comunicação do destino e de todos os produtos, para 

todos os públicos-alvo mapeados pelo sistema de vendas e de comunicação: turista 

potencial (no mercado), turista atual (em Belo Horizonte), trade turístico emissivo 

para a cidade (profissionais dos mercados), bem como parceiros, comunidade, trade 

receptivo, investidores. É, portanto, a mensagem que sempre apresentará o turismo 

de Belo Horizonte. 

A marca do destino Belo Horizonte, conforme visto anteriormente, é 

mais que o desenho gráfico que a concretiza. É a representação da mensagem 

global do turismo de Belo Horizonte, pautada pelos argumentos de venda do 

decálogo e sintetizada pelo conceito da mensagem permanente. 

Por outro lado, para implantação do sistema de vendas e de comunicação 

é preciso reconhecer que existem abordagens específicas de “venda” do destino que 

devem ser tratados com cada público-alvo da comunicação, de acordo com os 

objetivos pretendidos. São as mensagens específicas por público-alvo que 

devem ser agregadas à mensagem global (marca de Belo Horizonte).  

Da mesma forma, quando as ações visam à comunicação das ofertas 

segmentadas, deve-se agregar argumentos específicos sobre a oferta de Belo 

Horizonte para o segmento que está sendo tratado, além das mensagens global e 

específica para o público. São as mensagens gerais dos segmentos.  
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Tabela 158 - Estrutura da Comunicação Turística de Belo Horizonte 
 

CONTEÚDO POR 
PÚBLICO ALVO 

TURISTA 
POTENCIAL 

TURISTA EM 
BELO 

HORIZONTE 

TRADE 
TURÍSTICO 
EMISSIVO 

PARCEIROS, 
COMUNIDADE, 

TRADE 
RECEPTIVO, 

INVESTIDORES 

MARCA BELO 
HORIZONTE 

MENSAGEM GLOBAL 
“Belo Horizonte, a capital da inovação”. 

BELO 
HORIZONTE, 

DESTINO 
TURÍSTICO 

MARCA 
+ MENSAGEM 
AO TURISTA 
POTENCIAL 
(SEDUÇÃO) 

MARCA 
+ MENSAGEM 
AO TURISTA 

ATUAL 
(INFORMAÇÃO) 

MARCA 
+ MENSAGEM 
ESPECÍFICA 

TRADE 
(BELO 

HORIZONTE, 
UM BOM 

NEGÓCIO) 

MARCA 
+ MENSAGEM 

INSTITUCIONAL  
(O TURISMO 

EM BH – 
RESULTADOS, 

AÇÕES E 
METAS) 

OFERTAS 
SEGMENTADAS 

DE BELO 
HORIZONTE 

MARCA 
+ MENSAGEM 

GERAL DO 
SEGMENTO 

+ MENSAGEM 
AO TURISTA 
POTENCIAL 

MARCA 
+ MENSAGEM 

GERAL DO 
SEGMENTO 

+ MENSAGEM 
AO TURISTA 

ATUAL 

MARCA 
+ MENSAGEM 

GERAL DO 
SEGMENTO 

+ MENSAGEM  
 

MARCA 
+ MENSAGEM 

GERAL DO 
SEGMENTO 

+ MENSAGEM 
INSTITUCIONAL 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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6 PLANEJAMENTO OPERACIONAL DE MARKETING 2015-2016 
 

 

O plano operacional orientará todas as atuações de marketing 

empreendidas pela Belotur nos próximos dois anos, compreendendo o período de 

2015 a 2016. Deve ser avaliado e atualizado após este período, o que garantirá a 

continuidade da atuação da empresa no curto e longo prazo.  

Foi estabelecido a partir dos seguintes fundamentos: metas anuais de 

incremento; fontes de recursos disponíveis; prioridades de investimento e 

indicadores de acompanhamento. 

O planejamento tático propriamente dito resgata a estrutura utilizada pelo 

Plano Horizonte, tendo sido desenhado em duas vertentes: Plano Operacional de 

Produtos, que estabelece os conteúdos da comunicação; e Plano Operacional de 

Promoção, que indica basicamente como isso será feito. Cada qual é constituído por 

seus programas, projetos e ações, que estão detalhados na Etapa 6, conforme 

prevê o Termo de Referência.  

 

 

6.1 Fundamentos do Plano de Ações Estratégicas de Marketing 

 

 

6.1.1 AS METAS DE CRESCIMENTO PARA 2016 

 

 

Conforme destacado no capítulo 2.4., as metas de longo prazo 

pressupõem desafios para o turismo de Belo Horizonte no curto prazo, 

especialmente no que diz respeito à captação de turistas que se hospedam em 

hotéis, considerando-se a estimativa do setor de que a oferta de UH deve estar 

maior em 2015, e ao incremento do gasto médio por dois vieses: investindo-se em 

públicos de maior poder de gasto e, ao mesmo tempo, ampliando a oferta de 

serviços agregados.  

Com a oferta hoteleira mais estabilizada, a partir de então deve haver um 

esforço mais equilibrado para o aumento da permanência destes turistas e captação 
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de fluxos com este perfil, bem como para o incremento do gasto médio, que deve 

ser constante.  

 

Gráfico 157 - Comparação dos índices de crescimento esperados para o período 
2014-2020 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

O desempenho esperado traduz-se em prioridades de investimento com 

início imediato, conforme se destaca na sequencia no capítulo 6.1.4. Prioridades de 

Investimentos. 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% Cresc. Volume / Meta 5% 1% 4% 2% 3% 4% 5% 

% Cresc. Permanência 
Média / Meta 

0% 2% 4% 3% 3% 3% 2% 

% Cresc. UHS previsto 8% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 

% Crescimento de pernoites 
em hotéis necessário 

3% 10% 3% 2% 2% 3% 1% 

% Cresc. turistas em Hotéis 
Necessário 

3% 5% 1% 1% 1% 1% 1% 
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6.1.2 FONTES DE RECURSO 

 

 

Foram identificadas as seguintes fontes de recurso para a implementação 

do Plano de Ações Estratégicas de Marketing: 

 Orçamento anual Belotur: 

Compreende o montante dos recursos financeiros que serão investidos 

diretamente pela Belotur, em especial por meio de suas diretorias de 

promoção e de marketing.    

 

 Fontes de financiamento (PRODETUR / PDITS): 

O PDITS estimou R$ 2,6 milhões anuais para implantação do Plano de 

Ações Estratégicas de Marketing, somando R$13 milhões para 5 anos, 

a serem financiados por meio do PRODETUR Nacional. Uma vez 

finalizado o plano, a Belotur poderá requerer empréstimo junto ao 

Ministério do Turismo e aos organismos internacionais financiadores. 

 

 Convênios e ações cooperadas: 

Outra fonte de recursos é o estabelecimento de convênios ou acordos 

de ações cooperadas para implantação do plano operacional, em que 

parte fica por conta de parceiros. As possibilidades de parcerias devem 

ser avaliadas por projeto e ação, e podem ser firmadas junto à: 

o Órgãos oficiais federais ou estaduais de turismo ou outras áreas 

afins. Os mais comuns são Ministério do Turismo, Embratur, 

SETES MG. Os convênios podem ser buscados por meio de 

repasses diretos ou de editais; 

o Órgãos oficiais de turismo e instituições dos municípios do 

entorno, com os quais podem se estabelecer parcerias e ações 

cooperadas; 

o Trade local (belo-horizontino), por meio de parcerias e acordos 

de cooperação junto à instituições representativas do setor 

turístico belo-horizontino como ABIH, BHC&VB, academia, etc.; 

além de outras instituições públicas municipais em áreas afins 
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como Fundação Municipal de Cultura, Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente, etc; 

o Trade dos mercados, por meio de ações cooperadas com 

companhias aéreas e empresas do trade nacional. 

 

 

6.1.3 INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO 

 

 

O acompanhamento do Plano de Ações Estratégicas deve pressupor a 

diferenciação entre os indicadores de resultados e os indicadores de esforços.  

Os indicadores de resultados são imprescindíveis para a verificação da 

eficácia do que foi planejado e implantado. Estão, portanto, vinculados à 

implantação integral da estratégia e do Plano Operacional, conforme cronograma 

definido. 

Já os indicadores de esforços constituem-se do balanço geral do que foi 

implantado, estando, portanto, relacionados à execução das ações programadas. 

Com base principalmente nas metas e nos objetivos definidos, abaixo 

estão sendo propostos os possíveis indicadores de resultados do Plano de Ações 

Estratégicas. Esses indicadores devem ser verificados anualmente e avaliados ao 

final do período, à luz do balanço e da análise do que foi implantado. Suas séries 

históricas permitirão observar, de forma coerente, a evolução da atividade, do setor 

e do destino ao longo do tempo e, desta forma, os aprimoramentos necessários e as 

mudanças de rota oportunas. 

Já os indicadores de esforços serão estabelecidos apenas na Etapa 6 

quando cada ação será detalhada, permitindo definir com mais exatidão quais são 

as ferramentas, os instrumentos e os modelos de relatórios mais adequados para o 

monitoramento de cada frente de atuação.  

 

Os Indicadores de Resultados: 

 

Observa-se que em função das limitações da base estatística, muitos dos 

indicadores não podem ainda ser mensurados. Entretanto, enfatiza-se a 

necessidade de se investir em pesquisas e na pactualização de números que 
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possam servir de referência para o acompanhamento dos resultados. O próprio 

Plano Operacional preverá um programa especial para melhorar essa base, de 

forma a permitir o levantamento de boa parte destes indicadores. 

 

a) Crescimento dos fluxos turísticos: 

 Volume de turistas; 

 Volume de turistas por origem, estabelecidos pelos mercados 

prioritários; 

 Volume de turistas por motivo de viagem, estabelecidos pelos 

segmentos; 

 Participação relativa no turismo do Brasil (conforme pesquisas 

disponíveis). 

b) Gasto médio do turista no destino por motivo de viagem (de negócios, 

de eventos, de lazer); 

c) Permanência média do turista por motivo de viagem (de negócios, de 

eventos, de lazer); 

d) Estimativa de receita gerada, dado pelo gasto no destino x 

permanência média x nº de turistas: 

 Estimativa de receita gerada por mercado, estabelecidos pelos 

mercados prioritários; 

 Estimativa de receita gerada por motivo de viagem, estabelecidos pelos 

segmentos. 

 Taxa de ocupação hoteleira; 

 Taxa de ocupação por período da semana. 

e) Opinião do mercado: 

 Opinião/Comportamento do turista atual, sobre os seguintes temas: 

o Reconhecimento da marca; 

o Imagem / valores percebidos (espontâneo e induzido); 

o Avaliação e uso do produto, por motivo de viagem. 

 Opinião do turista potencial, por segmento e por mercado: 

o Reconhecimento da marca; 

o Imagem / valores percebidos (espontâneo e induzido). 

 Opinião do trade, por segmento: 
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o Reconhecimento da marca; 

o Imagem / valores percebidos (espontâneo e induzido). 

f) Participação no mercado de eventos: 

 Eventos captados; 

 Presença nos rankings especializados. 

g) Comercialização de BH:  

 Presença do produto no trade de lazer, de negócios e de eventos (nível 

/ frequência de comercialização; produtos que comercializa). 

h) Avaliação da presença de BH na imprensa / Retorno de mídia; 

i) Gestão da qualidade das ações: Opinião interna; 

j) Posição relativa sobre os competidores diretos. 

 

 

6.1.4 PRIORIDADES DE INVESTIMENTO  

 

 

O Plano Operacional define um programa de atuações ideal sendo que, 

deverão ser feitas priorizações de acordo com o orçamento real disponível a cada 

ano. Estas priorizações devem garantir a implantação integral da estratégia nos 

mercados geográficos e nos segmentos definidos como prioritários pela equipe, e 

não a pulverização de poucos recursos em ações não conectadas ou dispersas, 

focando-se nas metas que se deseja atingir. 

Observa-se que muitas ações já estão em implantação ou são contínuas, 

fazendo parte do cotidiano das equipes técnicas da Belotur. Mas devem ser 

executadas sob nova perspectiva e com nova consciência. Assim como é importante 

buscar parcerias e recursos para a implantação das demais ações por meio de 

relacionamento pró-ativo junto a parceiros potenciais.  

Considerando as metas, é imprescindível que o foco de atuação 

nestes dois anos seja de promoção e informação para ampliar a demanda 

hoteleira na cidade (sobretudo aos fins de semana), elevar o gasto médio e a 

permanência geral do turista. Este trabalho deve ser conjunto com o setor 

privado, em especial o setor hoteleiro, que também deve investir na promoção 

de seus empreendimentos. 
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6.2 Táticas de marketing – o Plano Operacional de Produtos 

 

 

O Plano Operacional de Produtos é o documento em que estão 

estruturados e organizados os conteúdos da comunicação, ou seja, as ofertas 

turísticas de Belo Horizonte, em seus diferentes segmentos e formatos (roteiros, 

rotas, ofertas temáticas, conjunto de equipamentos e serviços especializados), que 

serão levadas aos públicos-alvo por meio das ações previstas no Plano Operacional 

de Promoção. 

Subdivide-se em dois Programas: 

 

Figura 52 - Programas de Produto 
 

P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

P2. PROGRAMA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

 

 

O P1. - Programa de Turismo de Lazer e Compras objetiva organizar e 

apoiar a estruturação de ofertas competitivas de lazer e de compras que serão 

comunicados ao trade especializado e a todos os públicos de consumidor final, 

independente da motivação principal da viagem, já que são as atividades base para 

o aumento da estadia do turista na cidade.  

A estrutura e o conteúdo do Programa têm como alicerce o trabalho de 

roteirização e estruturação de ofertas temáticas que já vem sendo desenvolvido pela 

Belotur.  

Conforme retomado no capítulo 1, uma vez que grande parte do portfólio 

atual é composto por produtos complementares, a integração de itens para gerar 

produtos temáticos mais competitivos é essencial para ampliar a notoriedade, a 

percepção e frequência de visitação e comercialização dos produtos turísticos de 

lazer de Belo Horizonte e, consequentemente, o grau de aproveitamento global do 

composto que temos disponível hoje.    

O Programa foi subdividido em três subprogramas: 
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 S.1 Subprograma de Produtos de Lazer na Cidade é composto 

pelos projetos dos roteiros, rotas e ofertas temáticas de lazer 

organizadas a partir dos produtos turísticos, atrativos e serviços 

localizados exclusivamente em Belo Horizonte. Ao conjunto que já foi 

previsto pela Belotur, foi agregado ainda uma nova proposta de projeto 

para ser desenvolvida (o P5); 

 S.2 Subprograma de Produtos de Compras compõe-se pelas ofertas 

do segmento de compras, que poderão ser dirigidas não só aos turistas 

de lazer como também aos públicos especializados de negócios, 

voltado para compras no atacado; 

 S.3 Subprograma de Roteiros Integrados considera os projetos de 

roteiros que integram os produtos, atrativos e serviços de Belo 

Horizonte e das cidades do entorno (definindo-se um raio de 100Km);  

 

P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.1 - Roteiros 
turísticos na 
cidade  

A1. Roteiro “Pampulha: marco do 
modernismo (e o início de 
Niemeyer)” e rotas associadas 

2015-2016 DRMK 

A2. Roteiro “Liberdade: Do Poder 
Político à Cultura” 

2015-2016 DRMK 

A3. Roteiro Sínteses de Minas 2015-2016 DRMK 

A4. Roteiro Arquitetônico  2015-2016 DRMK 

A5. Roteiro Horizontes da Cidade 
e rotas associadas 

2015-2016 DRMK 

A6. Roteiro “Belo Horizonte VerDe 
Perto” / Rota de Parques 

2015-2016 DRMK 

A7. Belo Horizonte “A pé” ou “em 
Bicicleta” 

2015-2016 DRMK 

A8. Roteiro do Futebol 2015-2016 DRMK 

A9. Ofícios de Minas 
(Revitalização para Corredor 
Cultural) 

2015-2016 DRMK 

A10. Roteiro de Museus  2015-2016 DRMK 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

A11. Roteiro Religioso  2016 DRMK 

A12. Roteiro Cemiterial 2016 DRMK 

A13. Roteiro Infantil 2016 DRMK 

PJ.2 - Oferta 
Gastronômica: 
Belo Horizonte, a 
síntese da 
Gastronomia de 
Minas Gerais 
 

A14. Rota das Cachaças 
Artesanais 

2015-2016 DRMK 

A15. Rota das Cervejas Artesanais 2015-2016 DRMK 

A16. Rota dos Bares 2015-2016 DRMK 

A17. Rota dos Cafés 2015-2016 DRMK 

A18. Rota da Comida Típica 2015-2016 DRMK 

A19. Rota Noturna (By night) 2015-2016 DRMK 

A20. Rota dos Mercados 2015-2016 DRMK 

PJ. 3 – Oferta 
artístico-cultural: 
Belo Horizonte, 
Arte e Criatividade 
do Brasil 

A21. Rota das Artes 2015 - 2016 DRMK 

A22. Calendário de eventos 
culturais e de entretenimento 

2015 - 2016 DRMK 

A23. Belo Horizonte, E se chover? 2016 DRMK 

S.2 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE COMPRAS 

PJ.4 - Ofertas da 
Moda Mineira  

A24. Distrito da Moda 2015-2016 DRMK 

PJ.5 - Ofertas de 
Compras 

A25. Rota Popular  2015-2016 DRMK 

A26. Rota das Feiras 2015-2016 DRMK 

A27. Rota dos Centros Comerciais 2015-2016 DRMK 

A28. Rota Moveleira  2015-2016 DRMK 

A29. Rota de Luxo 2015-2016 DRMK 

A30. Rota dos Artesanatos 2015-2016 DRMK 

S.3 - SUBPROGRAMA DE ROTEIROS INTEGRADOS  

PJ. 6 - Roteiros 
Turísticos BH + 
entorno 

A31. Roteiro “As Três Capitais de 
Minas” 

2015-2016 DRMK 

A32. Roteiro “Da Tradição ao 
Contemporâneo” 

2015-2016 DRMK 

A33.Roteiro “Belo Horizonte VerDe 
Perto” / Rota de Aventura 

2015-2016 DRMK 
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 O P.2 - Programa de Turismo de Negócios e Eventos objetiva 

organizar e dar suporte a estruturação de ofertas competitivas de 

negócios e de eventos que serão comunicados especialmente ao trade 

especializado. Baseia-se nos desdobramentos e no suporte ao atual 

Programa de Turismo de Negócios e Eventos (antiga “Rede de Turismo 

de Negócios e Eventos). 

 

O Programa subdivide-se em dois subprogramas: 

 S.4 - Subprograma de Produtos de Negócios e de Eventos que 

propõe projetos para o incremento da oferta nos segmentos de eventos 

e de negócios, base do conteúdo para as ações de comunicação 

dirigida ao setor. Observa-se que o segmento de negócios é tratado 

com ênfase aos eventos corporativos e de incentivo (nicho do 

segmento de negócios que é motivável). 

 S.5 - Subprograma de Suporte à Captação de Eventos prevê 

projetos e ações para que darão suporte à comunicação para captação 

de eventos para Belo Horizonte, especialmente de eventos técnico-

científicos e esportivos. 
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P.2 - PROGRAMA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.4 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE NEGÓCIOS E DE EVENTOS 

PJ.7 - Oferta para 
eventos e 
incentivo 
 

A34. Acompanhamento da 
implantação do novo Centro de 
Convenções de Belo Horizonte e de 
novos equipamentos para eventos 
públicos e privados 

2015-2016 DRPD 

A35. Implantação / 
operacionalização da agenda 
integrada dos espaços de eventos 
(por porte e perfil) 

2015-2016 DRPT 

A36. Roteirização para programas 
de visitas técnicas de inspeção 
 

2015-2016 DRPT 

A37. Organização da oferta para 
programas de incentivo  

2015-2016 DRPT 

S.5 - SUBPROGRAMA DE SUPORTE A CAPTAÇÃO DE EVENTOS 

PJ.8 - Grupo de 
captação de 
eventos 

A38. Prospecção de oportunidades 
para captação  

2015-2016 DRPT 

A39.Monitoramento da oferta de 
espaços para eventos: capacidade, 
ocupação e sazonalidade. 

2015-2016 DRPT 

A40. Levantamento e monitoramento 
dos serviços fornecedores 

2015-2016 DRPT 

A41. Fórum municipal de captação 
de eventos 

2015-2016 DRPT 
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6.3 Táticas de Marketing – o Plano Operacional de Promoção  

 

 

Uma vez definidas as diretrizes estratégicas e táticas, bem como os 

conteúdos que vamos promover (mensagem global e os produtos), o Plano 

Operacional de Promoção responde a questão: “Como vamos promover?”, tornando-

se o elemento que orientará as atuações da Belotur para os próximos dois anos.  

Conforme relatório anterior (da Etapa 3), os programas são os eixos de 

operacionalização do plano de marketing, sob os quais as diferentes frentes de 

atuação são planejadas. Constitui-se de um conjunto de projetos e ações que 

pretende modificar a realidade atual, geralmente de um público específico. Há, 

portanto, duas ideias centrais na constituição de um programa: a mudança 

pretendida e o público que se pretende atingir.   

A seleção dos programas de promoção para 2015-2016 partiram da 

revisão da estrutura trazida pelo Plano Horizonte, bem como do mapeamento das 

atuações planejadas pela Belotur para 2014. 

Para 2015-2016, foram estabelecidos 6 programas de promoção: 

 

Figura 53 - Programas de Promoção 
 

P.3 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

P.4 - PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DO TURISMO 

P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

P.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

P.7 - PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO 

P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 
P.8.1. BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 

 
Fonte: Elaboração Chias Marketing. 
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O P.3 - Programa de Comunicação e Informação Turística surgiu do 

desmembramento do antigo Programa de Suporte. Sua principal função é dar 

suporte à todas atuações promocionais, abrangendo o conjunto de ferramentas e 

fundamentos que serão determinantes para colocar em prática o novo estilo de 

comunicação do turismo de Belo Horizonte. Relaciona-se, portanto, a todos os 

públicos-alvo e mercados. 

Desdobra-se em três subprogramas sendo:  

 S.6 - Subprograma de Identidade, que tem como objetivo lançar e 

gerir a nova identidade do turismo de Belo Horizonte; 

 S.7 - Subprograma de Plataformas de Comunição e Promoção, que 

abarca todo o “arsenal” de comunicação disponível, ou seja, as 

ferramentas e materiais promocionais dirigidas aos diferentes públicos-

alvo; 

 S.8 - Subprograma de Informação Turística, que tem como objetivo 

tornar mais qualificada a informação turística ao turista na cidade (de 

acordo com as novas estratégias) e, principalmente, acessível em seus 

distintos canais 

P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.6 SUBPROGRAMA DE IDENTIDADE 

PJ.9 Marca do 
turismo de “Belo 
Horizonte”  

A42. Renovação do desenho 2015 DRMK; ASCOM 

A43. Padronização e controle de 
uso 

2015 - 2016 ASCOM 

PJ.10 Banco de 
imagens  

A44. Análise do banco atual 2015 
DRMK; DRPT; 

DROE; ASCOM  

A45. Aquisição de novas imagens 2015 - 2016 ASCOM 

PJ.11 Banco de 
conteúdos 

A46. Implantação da central de 
conteúdos técnicos 

2015 - 2016 
ASCOM; DRMK; 

DRPT 

PJ.12 Templates  
A47. Desenho da coleção de 
templates padrão 

2015 DRMK; ASCOM 

S.7 SUBPROGRAMA PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO 

PJ.13 Marketing 
digital  

A48. Adaptação do website (layout, 
conteúdo, formatos mobile e tablet) 

2015 DRMK 

A49. Integração dos canais e redes 
sociais  

2015  DRMK  

A50. Gestão do marketing digital 2015 - 2016 DRMK; ASCOM 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

PJ.14 Materiais 
promocionais e 
informativos 

A51. Desenho e produção da 
coleção de materiais ao consumidor 
final 

2015 - 2016 DRMK; ASCOM 

A52. Integração do Guia Turístico 
de Belo Horizonte à coleção de 
materiais ao consumidor 

2015 DRMK; ASCOM 

A53. Desenho e produção da 
coleção de materiais promocionais 
para profissionais (trade e 
imprensa) 

2015 - 2016  DRMK; ASCOM 

PJ.15 Materiais 
institucionais  

A54. Desenho e produção da 
coleção de materiais institucionais 

2015 - 2016 DRMK; ASCOM 

PJ.16 Pontos de 
identidade (stands)  

A55. Elaboração de modelo de 
stand para participação em eventos 

2015 DRMK; ASCOM 

A56. Desenho da coleção de 
materiais de suporte para 
participações cooperadas 

2015 DRMK; ASCOM 

PJ.17 Plataforma 
do Programa de 
N&E 

A57. Manutenção e controle do 
sistema de turismo de negócios e 
eventos  

2015 – 2016 DRPT 

S.8 - SUBPROGRAMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

PJ.18 Postos de 
Informação  

A58. Revisão do modelo de CATs 2016 DRMK; ASCOM 

A59. Adaptação visual do posto 
móvel de atendimento ao turística 

2016 DRMK; ASCOM 

PJ.19 Agenda 
integral de eventos  

A60. Gestão e manutenção da 
agenda integral de eventos 

2015 - 2016 DRPT 

PJ.20 Belo 
Horizonte mobile  

A61. Suporte aos principais 
aplicativos de informação turística 
disponíveis 

2015 - 2016 DRMK 

A62. Desenvolvimento de aplicativo 
para os turistas de negócios e 
eventos 

2016 DPRT 

 

O P.4 - Programa de Observatório do Turismo surgiu da evolução do 

Subprograma de Informação94 e tem como proposta redirecionar e ampliar a base de 

dados existente na Belotur, que caracteriza o atual observatório de turismo, 

atribuindo-lhe um caráter mais estratégico. 

Tem como finalidade, portanto, dotar a Belotur de inteligência comercial 

para o marketing. A partir do levantamento e monitoramento de indicadores sobre o 

mercado e o turismo da cidade, deverá ser feita a consolidação de dados e 

                                            
94

 Vinculado ao Programa de Suporte na estrutura do Plano Horizonte. 
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informações estratégicas, que visam orientar os tomadores de decisão e que, neste 

sentido, serão fundamentais para a avaliação de resultados do Plano e para sua 

continuidade e aprimoramento.  

Além disso, serão a base de conteúdos para a comunicação institucional 

junto à parceiros públicos e privados, à comunidade e à potenciais investidores. 

Desdobra-se em três subprogramas sendo:  

 S.9 - Subprograma de Pesquisas Secundárias, que abrange a 

recompilação e sistematização de indicadores em pesquisas e estudos 

existentes;  

 S.10 - Subprograma de Pesquisas Primárias, que incide sobre o 

levantamento de dados e informações por meio de fontes próprias; 

 S.11 - Subprograma de Informes Periódicos constitui-se da 

organização e análise integrada de dados e indicadores, em formatos 

específicos conforme público-alvo. 

 

P.4 - PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DO TURISMO 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.9 SUBPROGRAMA DE PESQUISAS SECUNDÁRIAS 

PJ.21 
Indicadores do 
mercado  

A63. Levantamento de indicadores 
de tendência do turismo 
internacional e doméstico do Brasil 

2015 – 2016 DRMK 

A64. Levantamento de indicadores 
dos mercados geográficos (dados 
de emissivo) 

2015 – 2016 DRMK 

A65. Levantamento de indicadores 
dos segmentos prioritários 

2015 – 2016 DRMK 

PJ.22 
Indicadores 
dos 
concorrentes  

A66. Levantamento de indicadores 
do turismo nos destinos 
competidores 

2015 – 2016 DRMK 

PJ.23 
Indicadores do 
turismo de Belo 
Horizonte 

A67. Estudo de Demanda Turística 
atual do Circuito de Belo Horizonte 
(SETES) 

2015 – 2016 DRMK 

A68. Levantamento de indicadores 
do setor hoteleiro (demanda, taxa de 
ocupação, etc.) 

2015 – 2016 DRMK 

A69. Levantamento de dados sobre 
a demanda dos espaços de eventos 

2015 – 2016 DRMK 

A70. Levantamento de indicadores 
de desembarques (aéreos e 
rodoviários) 

2015 – 2016 DRMK 
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P.4 - PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DO TURISMO 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.10 SUBPROGRAMA DE PESQUISAS PRIMÁRIAS 

PJ.24  
Indicadores da 
demanda 
turística de BH 

A71. Volume de turistas 2015 - 2016 DRMK 

A72. Perfil da demanda de negócios 
e eventos 

2015 - 2016 DRMK 

PJ.25 
Indicadores de 
oferta turística 
de BH  

A73. Pesquisa Trade de eventos 2015 - 2016 DRMK 

A74. Pesquisa Trade de lazer 
(comercialização dos roteiros 
turísticos) 

2016 DRMK 

A75. Pesquisa de opinião do turista 
atual 

2016 DRMK 

S.11 SUBPPROGRAMA DE INFORMES PERIÓDICOS 

PJ.26 Informes 
de resultados  

A76. Elaboração de informe anual 
para uso interno 

2015 - 2016 PRESI 

A77. Edição do informe anual para 
publicação 

205 - 2016 PRESI 

PJ.27 
Informações 
estratégicas 

A78. Atualização e aprimoramento 
do Plano de Marketing 

2016 PRESI 

 

O P.5 - Programa de Promoção aos Mercados integra e orienta todas 

as ações voltadas para o contato com os mercados. A estrutura adotada é similar a 

que foi estabelecida no Plano Horizonte, apoiando-se nos três públicos-alvo do 

mercado: turista, trade e imprensa, cada qual se constituindo em um subprograma. 

Os projetos de cada subprograma foram, porém especializados, marcando as 

diferentes dinâmicas de promoção e comercialização das ofertas de Belo Horizonte 

(de lazer, de negócios, de eventos). 

Este programa é constituído, portanto por três subprogramas: 

 S.12 - Subprograma turista, dirigido à comunicação direta com o 

usuário final, tem uma dupla proposta: informar o turista em Belo 

Horizonte, incentivando-o a usufruir de outras atividades; e seduzir, 

gerar desejo de viagem, nos consumidores potenciais dos mercados. 

Em ambos os casos, apesar da motivação de viagem, a comunicação 

tem a proposta de levar a oferta de lazer aos diferentes grupos de 

consumidores; 
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 S.13 - Subprograma trade, orienta o relacionamento pró-ativo junto 

aos públicos intermediários, ou seja, ao trade de vendas dos mercados 

(agências de viagem e operadores), prestando informações e 

apresentando os produtos de Belo Horizonte, de forma a incentivar a 

recomendação e “as vendas” nos diferentes segmentos; 

 S.14 - Subprograma imprensa, foca no atendimento e no 

relacionamento proativo junto aos veículos de imprensa dirigidos tanto 

ao consumidor final, em diferentes especialidades (viagens e turismo, 

negócios, cultura, moda, revistas de bordo, imprensa de massa, etc.), 

como aos profissionais de turismo / viagens e eventos.  

 

P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.12 SUBPROGRAMA TURISTA 

PJ.28 Promoção ao 
turista em Belo 
Horizonte  

A79. Campanha de Publicidade 
(mídia exterior e aeroporto) 

2015 - 2016 DRMK; ASCOM 

A80. Ações promocionais (em 
grandes eventos e hotéis)  

2015 - 2016 DRPT 

PJ.29 Promoção ao 
turista no mercado  

A81. Campanha de publicidade nos 
mercados 

2016 DRMK; ASCOM 

A82. Publi editoriais 2015 - 2016 DRMK; ASCOM 

A83. Anúncios cooperados 2016 DRMK; ASCOM 

S.13 SUBPROGRAMA TRADE 

PJ.30 Atenção ao 
trade corporativo  

A84. Boletins periódicos 2015 - 2016 ASCOM 

PJ.31 Atenção ao 
trade de eventos  

A85. Contatos personalizados 2015 - 2016 DRPT 

A86. Viagens de familiarização 2015 - 2016 DRPT 

A87. Participação em feiras e 
eventos do segmento 

2015 - 2016 DRPT 

A88. Apoio à captação de eventos 2015 - 2016 DRPT 

PJ.32 Atenção ao 
trade de lazer 

A89. Boletins periódicos 2015 - 2016 ASCOM 

A90. Contatos personalizados 2015 - 2016 DRPT 

A91. Viagens de familiarização 2015 - 2016 DRPT 
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P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

A92. Participação em feiras e 
eventos do segmento 

2015 - 2016 DRPT 

S.14 SUBPROGRAMA IMPRENSA 

PJ.33 
Relacionamento 
com a imprensa 
consumidor 

A93. Envio periódico de sugestões 
de pauta (press releases) – massa, 
turismo, temáticos. 

2015 - 2016 ASCOM 

A94. Viagens reportagem 2015 - 2016 ASCOM 

PJ.34 
Relacionamento 
com a imprensa 
profissional  

A95. Envio periódico de sugestões 
de pauta (press releases) para a 
imprensa trade de turismo e 
eventos 

2015 - 2016 ASCOM 

A96. Viagens reportagem para a 
imprensa trade de turismo e 
eventos 

2015 - 2016 ASCOM 

 

O P.6 - Programa de Comunicação Institucional foi incluído para 

enfatizar a pró-atividade da Belotur para a liderança do turismo, tendo como foco a 

comunicação e o relacionamento junto aos atores que serão fundamentais para dar 

respaldo e consistência à implementação do Plano de Ações Estratégicas: o trade 

belo-horizontino e investidores e parceiros do turismo (atuais e potenciais).   

Divide-se, portanto, em dois subprogramas:  

 S.15 - Subprograma Trade Belo-Horizontino, constitui-se dos 

projetos de comunicação e relacionamento junto aos profissionais, 

empresas e entidades do setor turístico da cidade; 

 S.16 - Subprograma Investidores e Parceiros do Turismo, propõe 

projetos de comunicação dirigidos ao fortalecimento da imagem do 

turismo perante os públicos de interesse, bem como a captação de 

parcerias e investimentos para a implementação das ações de 

marketing. 
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P.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.15 - SUBPROGRAMA TRADE BELO-HORIZONTINO 

PJ.35  
Fortalecimento  do 
Programa de 
Turismo de 
Negócios e 
Eventos  

A97. Contatos personalizados 
junto aos profissionais e entidades 
de classe do setor (apresentação 
do Programa de Turismo de 
Negócios e Eventos) 

2015-2016 DRPT 

A98. Boletins periódicos para o 
trade de N&E 

2015-2016 ASCOM 

A99. BH Inova: Ciclos de palestras 
e workshops para inovação no 
setor de N&E  

2015-2016 DRPT 

PJ.36  
BH Receptiva  

A100. Reuniões setoriais para o 
levantamento e encaminhamento 
de demandas específicas 

2015 - 2016 DRPT 

A101. “Blitz do Conhecimento” 2015 DRPT 

A102. Rede BH de atrativos 
turísticos / Voucher único 
(MinasPass) 

2015-2016 DRPT 

PJ.37  
Seminários Plano 
de Ações 
Estratégicas de 
Marketing  

A103. Seminários de mobilização 
do trade belo-horizontino para 
apresentação dos resultados e do 
cronograma anual de ações 

2015 PRESI 

A104. Apresentação do Plano nas 
universidades e escolas técnicas 
de turismo 

2015-2016 PRESI 

S.16 - SUBPROGRAMA DE INVESTIDORES E PARCEIROS DO TURISMO 

PJ.38  
Apresentações 
executivas do 
Plano de Ações 
Estratégias de 
Marketing  

A105. Apresentação do Plano para 
públicos focados 

2015-2016 PRESI 

PJ.39  
Captação de 
recursos, apoio e 
parcerias  

A106. Comercialização de 
anúncios para o Guia Turístico de 
Belo Horizonte 

2015-2016 DRMK 

A107. Mapeamento de 
oportunidades de captação de 
recursos, apoio e parcerias. 

2015-2016 DRMK; DRPD 

A108. Contatos personalizados 
junto à parceiros potenciais. 

2015-2016 DRMK; DRPD 
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O P.7 - Programa de Sensibilização para o Turismo que foi proposto 

pelo Plano Horizonte foi resgatado e adaptado ao que a Belotur já vem 

desenvolvendo nesse sentido. Busca, em suma, melhorar a percepção da população 

sobre a atividade do turismo, assim como estimular o sentimento de pertencimento e 

de orgulho da cidade sob este viés. Este trabalho é a base para refinar um dos 

principais ativos turísticos do destino: a hospitalidade.  

Seus subprogramas estão orientados à implantação de projetos de 

comunicação e sensibilização que gerem conhecimentos básicos sobre o turismo e 

um maior esclarecimento dos fenômenos associados à atividade turística, bem como 

conhecimento dos atrativos, produtos e da infraestrutura turística, na população 

geral e em grupos específicos da sociedade, especialmente o público infantil. São 

eles: 

 S.17 - Subprograma Comunidade, que propõe projetos de 

comunicação e mobilização massiva; 

 S.18 - Subprograma Grupos Especiais, dirigido à grupos específicos 

da população, com característica de ser multiplicadores “informais” de 

informação. 

 

P.7 PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.17 SUBPROGRAMA COMUNIDADE 

PJ.40  
Campanha de 
Sensibilização  

A109. Campanha de Sensibilização 
“BH com orgulho” 

2016 DRMK 

A110. Sistema de benefícios para a 
população belo-horizontina e 
turistas 

2016 DRPT 

S.18 SUBPROGRAMA GRUPOS ESPECIAIS 

PJ.41  
Sensibilização de 
multiplicadores 
de informação  

A111. Arte-educação nos museus e 
atrativos turísticos: incentivo ao 
atendimento de grupos pedagógicos 
da rede pública 

2016 DRMK 

A112. BH pra você: incentivo a 
visitação de atrativos, para 
recepcionistas de hotel, atendentes 
dos CATs, taxistas e policiais. 

2015-2016 DRPT 

 

 



 

 857 

 

O P.8 - Programa Reserva Conjuntural constitui-se de uma reserva de 

recurso para atuação em situações de crise, que necessitam de uma resposta rápida 

junto aos mercados; ou, ao contrário, em situações de oportunidade, que devem ser 

aproveitadas para ampliar o alcance do turismo de Belo Horizonte em mercados e 

contextos pontuais, sem, porém comprometer a consecução das ações e objetivos 

definidos no Plano. Deve ser estruturado um plano de atuação (subprograma, 

projetos e ações) customizado em cada caso. 

No período previsto deste planejamento, o evento excepcional Jogos 

Olímpicos Rio 2016 configura-se como a principal situação de oportunidade para 

Belo Horizonte. Observa-se que nem todas as situações de oportunidade podem ser 

previstas e planejadas com esta antecedência, entretanto, quanto antes for 

planejado e estruturado o programa de atuações, maiores as chances de gerar o 

melhor aproveitamento possível das situações mapeadas. 

Nesse sentido, este plano, em seu Programa P.8.1. “Belo Horizonte, 

Sub sede dos Jogos Olímpicos Rio 2016” prevê projetos e ações para serem 

implantadas antes e durante o evento, dirigidas para aproveitar a visibilidade que os 

Jogos Olímpicos pode gerar para a cidade e favorecendo em especial o 

posicionamento do destino no mercado internacional de eventos, especificamente 

para o nicho de eventos esportivos.  

Está estruturado em 4 subprogramas, sendo: 

 S.19 - Subprograma turista dos jogos que visa a promoção do 

turismo de Belo Horizonte para os turistas estrangeiros do evento, bem 

como o apoio à parcela de turistas que irá ao destino para assistir aos 

jogos;  

 S.20 - Subprograma trade especializado orientado para a atenção e 

ao relacionamento proativo junto aos profissionais que constituem o 

trade de eventos esportivos neste âmbito, ou seja, as delegações de 

esporte e os organizadores de eventos; 

 S.21 - Subprograma imprensa especializada, que visa a atenção e o 

relacionamento junto aos veículos de imprensa afins (esportiva e de 

eventos); 

 S.22 - Subprograma de comunicação institucional dirigida a 

comunicação da Belotur junto aos parceiros internos e externos 
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envolvidos na realização do evento e na implementação das demais 

ações de fomento do turismo durante esta oportunidade. 

 

P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 
BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.19 SUBPROGRAMA TURISTA DOS JOGOS 

PJ.42 Promoção 
cooperada ao 
turista 
internacional nos 
mercados (pré-
evento)  

A113. Participação nas ações 
promovidas pela Embratur nos 
mercados internacionais 

2015-2016 DRPT 

A114. Veiculação de anúncios 
cooperados nos mercados 
internacionais 

2015-2016 DRMK; ASCOM 

PJ.43 Promoção 
ao turista 
internacional no 
Brasil  

A115. Campanha e ações 
promocionais na cidade sede e 
nos aeroportos internacionais de 
SP e RJ. 

2016 DRMK; ASCOM 

A116. Campanha e ações 
promocionais em BH, incluindo 
aeroporto.  

2016 DRMK; ASCOM 

PJ.44 Informação 
ao turista dos 
Jogos 

A117. Materiais especiais 2016 DRMK; ASCOM 

A118. Postos móveis de 
informação turística 

2016 DRPT 

A119. Estruturas especiais de 
sinalização e informação 

2016 DRPD 

S.20 SUBPROGRAMA TRADE ESPECIALIZADO 

PJ.45 Atenção às 
comissões 
especializadas e 
delegações 
esportivas  

A120. Participação em eventos e 
reuniões especiais 

2015-2016 PRE 

PJ.46 Atenção à 
organizadores de 
eventos 
internacionais  

A121. Prospecção de 
oportunidades 

2015-2016 DRPT 

A122.Contatos personalizados 2015-2016 DRPT 

A123. Famtours especiais 2015-2016 DRPT 

S.21 SUBPROGRAMA IMPRENSA ESPECIALIZADA 

PJ.47 Atenção à 
imprensa 
esportiva  

A124. Prospecção de 
oportunidades 

2015-2016 ASCOM 

A125. Envio de press releases 
especiais 

2015-2016 ASCOM 

A126. Presstrips especiais 2015-2016 ASCOM 

PJ.48 Atenção à 
imprensa de 

A127. Prospecção de 
oportunidades 

2015-2016 ASCOM 
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P.8 - RESERVA CONJUNTURAL 
BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 

PROJETO AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

eventos  A128. Envio de press releases 
especiais 

2015-2016 ASCOM 

A129. Presstrips especiais 2015-2016 ASCOM 

S.22 SUBPROGRAMA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DIRIGIDA 

PJ.49 
Relacionamento 
com parceiros 
institucionais e 
comerciais  

A130. Participação em eventos e 
reuniões especiais 

2015-2016 PRE 

A131. Estabelecimento de 
parcerias comerciais 

2016 PRE; DRMK 

A132. Contatos personalizados 2015-2016 PRE 

PJ.50 
Relacionamento 
com o trade local  

A133. Seminários e reuniões com 
trade 

2015-2016 DRPT 

A134. Mobilização de voluntários 2015 - 2016 DRPT 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA OS PRODUTOS 

PRIORITÁRIOS 
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NTRODUÇÃO 
 

 

A quinta etapa do Plano de Ações Estratégicas de Marketing para Belo 

Horizonte e aprimoramento do Plano Atual consiste na “elaboração das ações 

estratégicas para os produtos prioritários identificados no diagnóstico da situação 

atual da Marca e do turismo em Belo Horizonte e seus produtos” e também da 

“análise das percepções e necessidades do marketing turístico de Belo Horizonte”. 

Esta etapa, assim como as anteriores, tem como referência os seguintes 

documentos:  

 as diretrizes do Ministério do Turismo; 

 o Relatório do Estudo de Competitividade dos 65 destinos Indutores 

do Desenvolvimento Turístico Regional; 

 o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – 

PDITS; 

 o Programa de Turismo de Eventos e Negócios; e 

 o BH Metas e Resultados”. 

 

Cada etapa do planejamento de marketing que vem sendo desenvolvido é 

uma evolução das etapas anteriores, nas quais os documentos de referência citados 

foram amplamente considerados.  

Portanto, a execução da Etapa 5 tem como ponto de partida o conteúdo já 

consolidado nas etapas anteriores, principalmente das diretrizes estratégicas e 

operacionais estabelecidas na Etapa 4. No que diz respeito aos produtos turísticos 

de Belo Horizonte, já foi estabelecido: 

 A seleção de produtos para 2015-2016. Constitui o portfólio de 95 

produtos turísticos de Belo Horizonte para os quais as estratégias e 

ações de marketing para este período foram traçadas. Estes produtos 

haviam sido levantados, avaliados e hierarquizados na Pesquisa de 

Produtos da Etapa 1; foram retomados no contexto da análise da 

situação atual do turismo de Belo Horizonte da Etapa 3; e na Etapa 4, 

decidiu-se estrategicamente sistematizá-los em um portfólio completo, 

abrangendo os 90 produtos de Belo Horizonte e os 5 produtos do 

entorno;  
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 A seleção de segmentos de Mercado. Com base no perfil dos 

produtos e nos indicadores de oferta analisados no diagnóstico da 

situação atual da Marca e do Turismo em Belo Horizonte, foi 

estabelecida a grade de segmentos e de atividades motivacionais do 

turismo de Belo Horizonte;  

 

Figura 54 - Grade de segmentos e atividades motivacionais de Belo Horizonte 215-2016 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing (Etapa 4). 

 

 O Portfólio de Produtos por Mercados. A seleção de produtos, de 

segmentos e de mercados geográficos originou este portfólio, na 

Etapa 4. O mesmo foi elaborado a partir do cruzamento de 6 grupos 

de produtos identificados (de turismo cultural, de eventos, de cidades, 

de negócios, de natureza e do entorno de Belo Horizonte) com 4 

grupos de mercados (Internacional, Nacional, Estadual e 

Especializado), identificando o nível de prioridade de cada grupo de 

produto para cada grupo de mercado e vice versa; 
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Figura 55 - Portfólio de Produtos por Mercados para Belo Horizonte 2015-2016 
 

Produto x 
Mercado 

INTERNACIONAL  NACIONAL  ESTADUAL  ESPECIALIZADO  

T. EVENTOS      

T. CULTURAL      

T. CIDADE      

T. NEGÓCIOS      

T. NATUREZA      

BH + ENTORNO      

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing, conforme Etapa 4. 

 

 O Plano Operacional de Produtos 2015-2016. Ao final da Etapa 4, 

foram estabelecidos dois Programas de Marketing: O P1. Programa 

de Turismo de Lazer e Compras, e P2. Programa de Turismo de 

Negócios e Eventos. Cada um destes programas desdobra-se em 

projetos e ações com o propósito de organizar os produtos e seus 

segmentos e, consequentemente, estruturar ofertas dirigidas aos 

diferentes mercados-alvo, cuja comercialização deverá ser fomentada 

e apoiada pela Belotur, por meio das atuações estabelecidas pelo 

Plano Operacional de Promoção do período. Este Plano Operacional, 

com seus respectivos programas, subprogramas, projetos e ações, foi 

aprovado pelo Conselho Diretivo da Belotur na Etapa 4. 

 

É importante, ainda, resgatar os conceitos de produto e de oferta que 

norteiam a metodologia adotada e o enfoque técnico do planejamento de marketing. 

Esses conceitos foram introduzidos na Etapa 1 para a Pesquisa de Produtos, e 

foram retomados na Etapa 3, para o aprimoramento do Plano Horizonte. 

“Um produto turístico é uma proposta de viagem fora do lugar de 

residência habitual, estruturada através dos recursos, à qual se incorporam serviços 

turísticos: transporte, alojamento, guias, serviços de alimentação, etc.” (CHIAS 

MARKETING,EM PLANO HORIZONTE, 2006). Há, portanto, três pressupostos do 
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produto turístico neste trabalho: a existência de um atrativo (ou atração) capaz de 

motivar demandas turísticas; uma proposta de acessibilidade, que são a 

regularidade e os horários de funcionamento, formas de chegar e preços; e por fim, 

as atividades que se pode realizar, (de visitar, assistir, participar, estudar, comprar, 

comer, dormir, etc.), que já estão estruturadas para atender ao visitante com 

conforto e segurança. 

“A oferta é um produto promovido mediante programas de atuações de 

comercialização, venda e comunicação, dirigidas tanto ao público profissional, o 

chamado “trade turístico”, como ao turista potencial, ou consumidor” (CHIAS 

MARKETING, EM PLANO HORIZONTE 2007). O planejamento de marketing parte 

da existência de Produtos e, por meio das estratégias e táticas propostas, visa sua 

conversão destes ativos em Ofertas. Estas se constituem, portanto, no produto ou 

no conjunto deles, promovidos fora da sua localidade, através dos canais de venda 

e/ou de comunicação turística. 

Partindo deste histórico de trabalho, o planejamento de ações 

estratégicas para os produtos prioritários (objeto desta etapa) foi desenvolvido por 

meio das seguintes atividades: 

 

1) Identificação dos Produtos Prioritários:  

 

Tendo como base o portfólio completo de 95 itens, a identificação dos 

produtos prioritários, que serão objeto deste planejamento, baseou-se, 

principalmente, na metodologia de seleção, avaliação e hierarquização de produtos 

apresentada na Etapa 1 e que vem sendo a referência para a construção do novo 

plano de marketing de Belo Horizonte. 

Reforça-se o fato de que o portfólio de produtos de Belo Horizonte é 

resultado de um amplo estudo de todos os documentos citados pelo Termo de 

Referência: da situação atual da Marca e do turismo em Belo Horizonte e seus 

produtos; da análise das percepções e necessidades do marketing turístico; das 

diretrizes do Ministério do Turismo; do Estudo de Competitividade dos 65 destinos 

Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional; do PDITS; do Programa de 

Turismo de Eventos e Negócios e do BH Metas e Resultados, realizado na Etapa 3. 
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2) Elaboração das Fichas Técnicas dos Produtos Prioritários:  

 

Uma vez identificados quais são os produtos prioritários dentre os 95 

identificados no portfólio atual, foi feita a caracterização e análise de cada um 

deles95· Para tanto, foi elaborado um modelo de ficha técnica, instrumento para 

organizar as atividades previstas no Termo de Referência: 

a) A identificação do perfil de cada produto tendo em vista a análise do 

ambiente externo e da posição competitiva de Belo Horizonte, dada 

pelos seguintes itens: 

 Tipologia do produto, conforme característica do atrativo a que se 

relaciona96;  

 Localização territorial em Belo Horizonte ou no entorno;  

 Categoria do produto, tendo em vista seu potencial competitivo no 

mercado97 (Produto Estrela, A, B, C); 

 Segmentos de mercado potenciais para o produto98; 

 Atividades motivacionais as quais os produtos podem estar 

relacionados99. 

b) O estabelecimento dos objetivos de marketing por produto, que 

considerou: 

 Objetivo de marketing por mercado (internacional, nacional, regional, 

especializado) tendo em vista o caráter motivador ou complementar do 

produto no composto da oferta turística de Belo Horizonte; 

 A interface de cada item com as demais ofertas de produtos 

combinados, portanto, no que diz respeito aos segmentos (produtos 

temáticos) e aos roteiros turísticos. 

c) A análise da situação e da posição competitiva do produto, que 

envolveu: 

                                            
95

 Atende aos itens de A a C estabelecidos no Termo de Referência, página 29. 
96

 Tem como referência as categorias estabelecidas na Etapa 1: museus e equipamentos culturais; 
parques naturais e áreas verdes; praças, mirantes e áreas urbanas; mercados, feiras e compras; 
identidade cultural urbana e serviços; eventos culturais e esportivos; espaços para eventos, estádios 
e centros esportivos; entorno de BH. 
97

 Tem como referência a valoração aplicada na Etapa 1, em que se consideram os critérios de valor 
potencial do produto (singularidade, valor intrínseco e caráter local), valor real (notoriedade, 
concentração e oferta) e grau de aproveitamento atual no mercado (dado pela relação entre potencial 
x valor real).  
98

 Tem como referência a grade de segmentos e atividades motivacionais estabelecida na Etapa 4. 
99

 Idem ao anterior. 
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 Análise qualitativa do produto tendo em vista os aspectos mais 

relevantes de sua situação atual e de seu potencial de atratividade; 

 Quando pertinente, a elaboração de recomendações específicas para 

estes produtos visando a melhoria da posição competitiva dos 

mesmos100. Estas recomendações podem ser aplicadas aos gestores 

dos produtos, responsáveis por sua manutenção e melhorias, e ou para a 

Belotur, quando se tratarem de questões relativas ao plano de marketing 

como, por exemplo, de direcionamento da comunicação/promoção e da 

estruturação de ofertas para comercialização. 

 O papel da Belotur no contexto das recomendações que não podem 

ser conduzidas direta e unicamente pela empresa já que, na maioria 

dos casos, a gestão dos produtos é de terceiros, com exceção de 

alguns eventos como o Carnaval e o Arraial de Belô.  

 

 

3) Identificação dos objetivos de marketing por segmento e por 

localização territorial:  

 

Tendo em vista as estratégias estabelecidas na Etapa anterior, foram 

identificados os objetivos qualitativos específicos para os diferentes agrupamentos 

de produtos. Aborda-se neste caso o papel destes grupos de produtos para que os 

objetivos gerais para o turismo de Belo Horizonte sejam atingidos.  

Produtos agrupados por área temática, conforme atividades que propicia, 

baseando-se nos grandes segmentos identificados: 

 Turismo de Eventos; 

 Turismo de Negócios; 

 Turismo Cultural; 

 Turismo de Cidades; e 

 Turismo de Natureza. 

                                            
100

 As recomendações referem-se, na sua maioria, às  necessidades de atuação na área de 
desenvolvimento (estruturação, obras, capacitação de serviços, etc.), que são importantes para 
melhorar a competitividade do produto no médio e no longo prazo e, assim, garantir a 
sustentabilidade do destino e de sua oferta no mercado, conforme abordado no capítulo introdutório 
da Etapa 4. Entretanto, nestes casos, sua implementação não influenciará nas estratégias e ações de 
marketing que estão sendo planejadas e que deverão ser implementadas nos próximos 
anos,conforme será verificado no capítulo pertinente. 
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Produtos agrupados por localização territorial101:  

 Belo Horizonte Centro Sul;  

 Belo Horizonte Pampulha;  

 Belo Horizonte outras regiões (Venda Nova, Nordeste, Noroeste, 

Leste, Oeste); e 

 Entorno de Belo Horizonte.  

 

4) Definição das estratégias e das táticas de comunicação para os 

Produtos Prioritários:  

 

A definição das estratégias e das táticas de comunicação para os produtos 

prioritários102 considerou o papel dos produtos e dos segmentos a que são pertinentes 

para a implementação do Plano de Ações Estratégicas de Marketing para Belo Horizonte 

(resultante da Etapa 4). Observa-se que o posicionamento e o fortalecimento da nova 

identidade turística do destino também decorrem do papel dos produtos.  

Portanto, nesta etapa o objetivo é compreender e aprofundar as 

estratégias de curto prazo (2015-2016) e os programas, projetos e ações já 

estabelecidos para o período indicado. Isto permitirá à Belotur a gestão do portfólio 

de produtos e a organização dos mesmos visando o desenvolvimento de ofertas. 

Estas ofertas, por sua vez, serão comunicadas, promovidas e comercializadas, de 

forma a permitir o melhor aproveitamento das potencialidades do destino.   

O enfoque técnico utilizado neste processo considerou:  

 As estratégias, que são as orientações para a promoção e para a 

comercialização e derivaram da aplicação das estratégias de produtos 

x segmentos x mercados, e do sistema de comunicação e de vendas 

(comercialização), os quais foram desenhados na Etapa 4, a cada um 

dos produtos e segmentos prioritários identificados; 

 As táticas consistem nas atuações concretas para a organização 

destes produtos e segmentos convertendo-os em ofertas, as quais 

serão promovidas, comunicadas e, sobretudo, apoiadas 

                                            
101

 Foram abordadas apenas as regiões em que foi detectada a presença de produtos, conforme 
indexação disponível nos apêndices . 
102

 Atende ao item D do Termo de Referência, página 29. 
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comercialmente junto aos respectivos mercados-alvo por meio de uma 

série de atuações diretas e indiretas da Belotur. Estas táticas já foram 

estabelecidas no Plano Operacional de Produtos da Etapa 4. Neste 

momento da Etapa 5 foram então retomados os programas de produto 

e procedeu-se a identificação dos atores envolvidos e fontes de 

recurso para a implantação de cada uma das ações identificadas103.  

 

Ressalta-se que o processo de planejamento adotado pela consultoria em 

observação aos termos e etapas determinados pelo Termo de Referência implica em 

processo de contínua especialização e aprofundamento do Plano de Marketing. 

Cada uma das etapas e cada um dos produtos entregues são interdependentes. Ou 

seja, cada etapa deriva da anterior e não possui uma finalidade em si mesma. 

Especialmente o Plano de Ações Estratégicas para os Produtos Prioritários retoma e 

aprofunda a análise, as estratégias e as ações que já foram estabelecidas na Etapa 

4. Não propõe a construção de novas estratégicas e atuações, mas sim a aplicação 

das diretrizes de marketing aos produtos prioritários, gerando orientações 

específicas que pautarão os conteúdos para as ações do Plano Operacional de 

Promoção, a ser detalhado na Etapa 6.   

  

                                            
103

 Atende ao item E do Termo de Referência, página 29. 
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1 OS PRODUTOS PRIORITÁRIOS 
 

 

Os produtos de Belo Horizonte estão dispostos em um portfólio, contendo 

95 itens. Na Etapa 1 eles foram avaliados e, posteriormente, hierarquizados em 4 

categorias, sendo: 

 Produtos Estrela: Itens que alcançaram o topo da hierarquia 

constituem produtos de caráter excepcional, cuja atratividade e 

capacidade competitiva são de âmbito mundial. Possuem, portanto, 

altíssima capacidade de motivar o deslocamento de turistas, seja de 

curta ou longa distância. 

 Produtos A: Correspondem a produtos de alta potencialidade, que 

são imprescindíveis para se conhecer e vivenciar o destino. Possuem 

considerável capacidade para seduzir e mobilizar fluxos turísticos de 

curta ou longa distância, em escala proporcional à que são 

reconhecidos nos principais mercados emissores nacionais e 

internacionais. Sua posição competitiva pode variar significativamente 

conforme a eficiência em que são comunicados, portanto. 

 Produtos B: Em posição intermediária na hierarquia, estes produtos 

desempenham uma função estratégica, permitindo a ampliação do 

período de permanência do turista na cidade ou a motivação do seu 

retorno pelo mesmo motivo quando a experiência da viagem foi 

positiva (no caso do turismo de lazer/passeio principalmente). Podem 

ainda gerar interesses pontuais e ser competitivamente relevantes 

para a mobilização de fluxos turísticos mais específicos (regionais, 

segmentados, nichos), em escala proporcional a que são 

reconhecidos por estes grupos de públicos.  

 Produtos C: São produtos complementares que também são 

apresentados como possibilidades de ampliação às opções já 

ofertadas, mas possuem os menores potenciais de atratividade. Em 

alguns casos, relacionam-se a atrativos e atividades que despertam 

interesses bastante focados e pontuais, em públicos muito 

especializados (nichos de mercado), numericamente limitados.  
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Tendo em vista a aplicação da metodologia adotada e as reuniões de 

validação com cada área da Belotur entre 21 e 22 de agosto de 2014, foram 

considerados produtos prioritários 50 itens, sendo: 

Os 47 produtos do portfólio classificados como Estrela, A e B, mais 3 

grandes eventos culturais e de entretenimento que são organizados ou apoiados 

pela Belotur: Carnaval, Arraia de Belô e Virada Cultural104. 

 

Tabela 159 - Produtos Prioritários para o Plano de Ações 
 

PRODUTO CATEGORIA 

Patrimônios da Humanidade  * 

Instituto Inhotim Arte Contemporânea e Jardim Botânico * 

Museu de Artes e Ofícios A 

Igreja S. Francisco de Assis A 

Gastronomia  A 

Mercado Central  A 

Dança A 

Moda A 

Praça da Liberdade A 

Teatro  A 

Música A 

Parque Nacional da Serra do Cipó A 

Museu das Minas e do Metal  A 

Pampulha A 

Memorial de Minas - Vale A 

Savassi B 

Minas Tênis Clube  B 

Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão) B 

Museu de Ciências Naturais da PUC B 

Expominas  B 

                                            
104

 A Virada Cultural é organizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal 
de Cultura, com o apoio institucional da Belotur. 
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PRODUTO CATEGORIA 

Museu Giramundo B 

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (Jd. Zoológico) B 

Polos de moda  B 

Museu Histórico Abílio Barreto B 

Palácio das Artes B 

Palácio da Liberdade e Museu do Automóvel B 

Espaço Tim UFMG do Conhecimento  B 

Feira de Arte e Artesanato da Afonso Pena B 

Centro de Artesanato Mineiro (Palácio das Artes) B 

Design B 

Museu de Arte da Pampulha B 

Casa do Baile  B 

Museu de História Natural e Jardim Botânico B 

Parque das Mangabeiras  B 

Bairro de Santa Tereza B 

Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa) B 

Mirante do Mangabeiras B 

Roteiro da Cerveja Artesanal B 

Grutas Fazendas e Cachaça B 

Serras e Vales B 

Roteiro da Cachaça B 

Parque da Serra do Curral  B 

Educação e Intercâmbio B 

Centro de Artesanato do SESC Mineiro (CENARTE) B 

Mãos de Minas  B 

Centro de Arte Popular Cemig B 

Praça da Estação - Rui Barbosa  B 

Mãos de Minas B 
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PRODUTO CATEGORIA 

Arraial de Belô C 

Carnaval de Belo Horizonte C 

Virada Cultural de Belo Horizonte - 

 
Fonte: Elaborado pela Chias Marketing. 

 

Observa-se que os demais itens do portfólio que são classificados como 

C não foram descartados, mas devem ser sempre abordados de forma combinada 

com os produtos prioritários (em roteiros ou nas ofertas temáticas por segmento: 

turismo de eventos, turismo de negócios, etc.) e/ou para nichos de mercado 

prioritários (como no caso, por exemplo, do BH Health Tour para o turismo de saúde 

ou excelência médica). 
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2 FICHAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS PRIORITÁRIOS 
 

 

Cada um dos 50 produtos prioritários foi caracterizado em seu perfil e 

analisado em sua posição competitiva e objetivo de marketing. Estas informações 

foram organizadas no que denominamos fichas técnicas de produto, apresentadas 

adiante. Quando pertinente, a análise gerou recomendações de melhoria de produto 

a serem trabalhadas por meio de projetos de desenvolvimento, ou ainda de 

organização e comunicação de ofertas para melhorar seu aproveitamento no 

mercado a partir de atuações de marketing.  

Em ambos os casos o que se propõe, por meio da implementação destas 

recomendações, é o futuro incremento do potencial competitivo dos produtos 

prioritários, tendo como princípio promover e/ou impulsionar um melhor desempenho 

dos mesmos nos critérios de avaliação adotados no planejamento de marketing, em 

observação às possibilidades de atuação e mobilização mais adequadas, que 

podem ser de responsabilidade da Belotur ou de terceiros. Neste último caso caberá 

a Belotur apenas o papel de articulação105. 

Ressalta-se que a implementação das recomendações não compromete, 

assim, a implantação do Plano de Marketing que, conforme abordado no capítulo 

introdutório da Etapa 4, parte dos produtos que temos disponíveis hoje, na situação 

em que os mesmos se encontram106. Mas, subsidiarão a atualização e a 

continuidade deste plano, mais especificamente, permitindo as revisões do portfólio 

de produtos a partir de 2016, assim como o aprimoramento e a sustentabilidade da 

oferta turística de Belo Horizonte.  

                                            
105

 Cumpre esclarecer que o turismo, por ser uma atividade transversal que integra mais de 50 
setores da economia, a gestão dos atrativos turísticos quase nunca é atribuição direta da própria 
área; na maioria dos casos envolve diferentes esferas do setor público e, por vezes, da iniciativa 
privada. Portanto, não cabe ao órgão oficial de turismo no destino, nem de um Plano de Marketing a 
função de realizar ações de infraestrutura de produtos, mas atuar para estruturar ofertas turísticas, 
sendo sua atribuição fazer as articulações, estabelecer parcerias e buscar as soluções para garantir 
ou permitir que essas ações sejam executadas. 
106

 Conforme se aborda no Produto 4 “3) O Plano concentra-se em soluções e propostas de 
marketing para garantir o melhor aproveitamento do que existe disponível hoje. O Plano de 
Marketing traz atuações mercadológicas para movimentar o setor (+ turistas, + receitas, + empregos, 
+ qualidade), a partir dos insumos detectados no contexto atual. Por outro lado, demanda ações 
complementares de desenvolvimento que deverão dar o devido suporte para garantir a melhoria, o 
incremento e a diversificação da oferta no futuro. O desenvolvimento e o marketing são, portanto, 
reflexo um do outro, sendo que um tem que se adaptar ao outro. O desenvolvimento, quando passa a 
ser orientado pelo marketing (diretrizes de mercado) tende a estar mais dirigido e temático, e catalisar 
os resultados, permitindo sua sustentabilidade.”. 
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Portanto, as fichas sistematizam as informações essenciais para cada 

produto prioritário, possibilitando uma visão mais clara sobre os principais “ativos107” 

do turismo de Belo Horizonte. Fundamentam o conteúdo e os objetivos específicos 

das ações do Plano Operacional de Produtos e/ou gerando demandas, 

especialmente para áreas externas à Belotur, por meio da articulação da mesma.  

As bases de dados que subsidiaram seu preenchimento foram as 

informações estratégicas determinadas e compiladas nas etapas anteriores do plano 

de marketing, especialmente o estudo realizado na Etapa 1 (durante a Pesquisa de 

Produtos), tendo como fonte os outros documentos citados no TR, os websites 

oficiais108, e, principalmente, as visitas in loco realizadas pela consultoria. 

 

                                            
107

 Empresta-se o termo “ativos” utilizado na contabilidade e nas análises financeiras uma vez que um 
dos objetivos principais do Plano de Marketing é gerar receitas ao município por meio da promoção, 
comunicação e apoio à comercialização de seus produtos turísticos. Trata-se porém de uma mera 
colocação textual, sendo que não há na literatura especializada de turismo referenciais conceituais 
sobre o termo. 
108

 São considerados websites oficiais tanto o portal da Belotur como das instituições e empresas que 
gerenciam os atrativos e equipamentos aos quais os produtos estão relacionados. 
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Quadro 19 - Ficha Técnica do Produto Patrimônios da Humanidade 
 

Nome do produto Patrimônios da Humanidade  

Perfil 

Tipologia  Turismo Cultural  

Localização 
Municípios do entorno de BH: Ouro Preto, Mariana, 

Sabará, Congonhas. 

Categoria Produto Estrela 

Segmentos mercado Turismo Cultural 

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Patrimônio Histórico & 

Arquitetura, Gastronomia Mineira, Arte & Produtos 

de Minas, Eventos Religiosos.  
 

Posição 

competitiva 

O maior e mais importante conjunto arquitetônico e artístico do barroco mineiro 

encontra-se no entorno de Belo Horizonte, dos quais a cidade de Ouro Preto e 

o Santuário de Matozinhos em Congonhas encontram-se inscritos na lista de 

Patrimônios Culturais da Humanidade.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Motivador Motivador Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Destaque como Produto Estrela no entorno do 

destino para turismo cultural.   

Roteirização 
Roteiros integrados: As Três Capitais de 

Minas, Da Tradição ao Contemporâneo. 
 

Recomendações 

ao gestor do 

produto 

Não se aplica 

Orientações para 

atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Incentivar a estruturação de atividades pedagógicas nos 

atrativos culturais e naturais de Belo Horizonte para 

favorecer a integração de roteiros com este foco de 

mercado; consolidar roteiros integrados com os destinos 

selecionados nesta ficha. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros integrados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção 

Apresentar os roteiros integrados e destacar Belo 

Horizonte como o portão de entrada para os patrimônios 

mundiais do Estado. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 20 - Ficha Técnica do Produto Instituto Inhotim de Arte Contemporânea e 
Jardim Botânico 
 

Nome do produto Instituto Inhotim de Arte Contemporânea e Jardim Botânico  

Perfil 

Tipologia  Entorno de BH 

Localização Município do entorno de BH: Brumadinho 

Categoria Produto Estrela 

Segmentos mercado Turismo Cultural, Turismo de Natureza, Eventos 

Atividades 

motivacionais  

Patrimônio Histórico & Arquitetura, Observação 

Flora, Educação Ambiental 
 

Posição 

competitiva 

O mais prestigiado museu de arte contemporânea da atualidade e o que 

oferece a melhor integração da arte com a paisagem.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Motivador Motivador Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação 

Destaque como Produto Estrela no entorno do 

destino para turismo cultural e turismo de 

natureza para observação da flora e educação 

ambiental. 

Roteirização 
Roteiro Da Tradição ao Contemporâneo; Roteiro 

de Museus. 

 

Recomendações 

ao gestor do 

produto  

Não se aplica 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Estabelecer a integração das ofertas da identidade 

cultural urbana de Belo Horizonte com este produto; e 

consolidar as propostas de roteiros integrados com este 

produto.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros integrados no portfólio 

das operadoras de turismo.  

Promoção 

Apresentar os roteiros integrados com este produto e 

destacar Belo Horizonte como portão de entrada para 

este produto  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 21 - Ficha Técnica do Produto Museu de Artes e Ofícios 
 

Nome do produto Museu de Artes e Ofícios  

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Centro-Sul  

Categoria Produto A 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico e Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Museu com conteúdo único no continente, estrutura e instalações excelentes, 

localizado numa região com boas ofertas turísticas, acessíveis a pé, sendo um 

produto conhecido pelo público especializado no Brasil.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador  

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Roteirização 

Roteiro As Três Capitais de Minas, Roteiro Da 

Tradição ao Contemporâneo, Ofícios de Minas, 

Roteiro de Museus. 

Segmentação Destaque como Produto A de Turismo Cultural  

 

Recomendações 

ao gestor do 

produto 

Estabelecer integração deste produto com os equipamentos do Circuito da 

Praça da Liberdade por meio dos roteiros que já atuam no entorno, inclusive em 

termos do horário de funcionamento dos equipamentos para que sejam 

compatíveis e complementares. 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Sensibilizar a Prefeitura sobre a necessidade da 

revitalização integral da Praça da Estação, inclusive 

tratamento paisagístico e melhoria das condições para a 

circulação de pedestres; 

Sensibilizar os receptivos e os gestores do produto a 

Implantar ações de estruturação do turismo pedagógico
109

 

nos principais atrativos de Belo Horizonte para favorecer 

a integração em roteiros do entorno com este foco de 

mercado; 

Comercialização  

Estimular a inserção do roteiro indicado no portfólio das 

operadoras de turismo e aquelas que são especializadas 

em turismo pedagógico. 

Promoção Destaque como oferta do segmento de turismo cultural 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  

                                            
109

 Turismo pedagógio é aquele voltado para escolas. 
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Quadro 22 - Ficha Técnica do Produto Igreja São Francisco de Assis 
 
Nome do 

produto 
Igreja São Francisco de Assis  

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais 

Localização Região da Pampulha 

Categoria Produto A  

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades motivacionais  Patrimônio Histórico e Arquitetônico  
 

Posição 

competitiva 

Um ícone da arquitetura moderna brasileira, que se destaca por seu pioneirismo e 

pelos artistas envolvidos em sua construção, conhecida por públicos 

especializados em todo o mundo, localizada em uma região com várias outras 

ofertas turísticas acessíveis preferencialmente em veículos automotores.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador  Motivador Motivador  
 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Roteirização 

Roteiro Pampulha o Início de Niemeyer; Roteiro 

As Três Capitais de Minas; Roteiro Da Tradição 

ao Contemporâneo.  

Segmentação Destaque como Produto A de Turismo Cultural 
 

Recomendaçõe

s ao gestor do 

produto  

Melhorar as condições de conservação física da edificação que apresenta sinais 

visíveis de goteiras e infiltrações; implantar roteiros de visitas guiadas por 

especialistas em arte, arquitetura e história.   

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os atrativos da região visando a formação e 

funcionamento de um comitê de governança do 

circuito/roteiro da Pampulha; 

Atuar junto a Prefeitura para a continuidade e finalização do 

processo de despoluição da lagoa; 

Elaborar estudo para implantação de passeios de barco pela 

lagoa, que permita a integração e acesso a todos os atrativos 

do conjunto arquitetônico da Pampulha; 

Implantar ações de estruturação do turismo pedagógico nos 

principais atrativos de Belo Horizonte para favorecer a 

integração em roteiros do entorno com este foco de mercado.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 

Destaque para o conjunto arquitetônico, ícone pioneiro da 

arquitetura de Niemeyer e como oferta especializada do 

segmento de turismo cultural.   
 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 23 - Ficha Técnica do Produto Gastronomia 
 
Nome do 

produto 
Gastronomia 

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana 

Localização Regiões Centro Sul e da Pampulha 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios 

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Gastronomia Mineira, Cursos & 

Intercâmbios, Gastronomia Autoral, Visitas Técnicas 
 

Posição 

competitiva 

A amplitude, diversidade da oferta e o reconhecimento como um destino que 

oferece bons restaurantes, uma infinidade de botecos e onde a gastronomia é um 

elemento da identidade local.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador  Motivador 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Destaque como Produto A dos segmentos de 

Turismo Cultural e Turismo de Cidade 

Roteirização 
Roteiro Gastronômico – Belo Horizonte a síntese 

da Gastronomia de Minas Gerais 
 

Recomendaçõe

s para os 

gestores do 

produto 

Estabelecer parcerias para garantir a consolidação do roteiro e adotar medidas 

especiais neste sentido, tais como tarifas promocionais, voucher único, dentre 

outras.  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Atuar junto aos empresários de gastronomia para a 

consolidação do roteiro temático e para o desenvolvimento 

de atividades vivenciais de curta duração, como oficinas de 

gastronomia, menus temáticos, dentre outros. 

Comercialização  
Estimular a inserção do roteiro temático no portfólio das 

operadoras de turismo. 

Promoção 

Utilizar a gastronomia como um dos ícones da oferta 

turística do destino, com foco na diversidade de opções e na 

qualidade da gastronomia típica e autoral.  

Destaque como oferta dos segmentos de turismo cultural e 

turismo de cidade. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 24 - Ficha Técnica do Produto Mercado Central 
 
Nome do 

produto 
Mercado Central  

Perfil 

Tipologia  Mercados, Feiras e Centros de Compras  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios  

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Patrimônio Histórico, Gastronomia 

Mineira, Artesanato & Produtos Mineiros, Compras.  
 

Posição 

competitiva 

O mais tradicional mercado de gêneros alimentícios, artesanato e produtos 

típicos de Minas Gerais, que integra também a oferta de vários botecos 

característicos. Um espaço conhecido e valorizado pelos belo-horizontinos, mas 

que sofre problemas crônicos de ordenamento e limpeza.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador  
 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Destaque como Produto A dos segmentos de 

Turismo Cultural e Turismo de Cidade 

Roteirização 

Roteiro Gastronômico – Belo Horizonte a síntese 

da Gastronomia de Minas Gerais; Roteiro de 

Compras; Roteiro Sínteses de Minas, Roteiro As 

Três Capitais de Minas; Roteiro Da Tradição ao 

Contemporâneo 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Elaborar projeto para a requalificação das fachadas e espaços internos; melhorar 

as condições de higiene e a limpeza das lojas, corredores e banheiros públicos; 

implantar sinalização interna de orientação e interpretação; ampliar o horário de 

funcionamento dos botecos e restaurantes pelo menos até às 22 horas.   

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Buscar recursos e parcerias para elaborar e implantar 

projeto para a revitalização e tratamento paisagístico da 

área de entorno do mercado;  

Desenvolver atividades interpretativas e vivenciais para 

visitas guiadas.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 
Destaque como oferta dos segmentos de turismo cultural e 

turismo de cidade. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 25 - Ficha Técnica do Produto Dança 
 
Nome do 

produto 
Dança (produção e grupos) 

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios. 

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Produção Cultural, 

Entretenimento, Cursos & Intercâmbios, 

Entretenimento, Visitas Técnicas.  
 

Posição 

competitiva 

Pelos grupos consolidados, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente 

fazem de Belo Horizonte o principal polo de dança contemporânea do Brasil.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador 

 

Interface com 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Destaque como Produto A dos segmentos de 

Turismo Cultural e Turismo de Cidade  

Roteirização - 

 

Recomendaçõe

s para os 

gestores do 

produto 

Estruturar atividades de visitação turística nas sedes/escolas dos grupos e 

laboratórios de dança para profissionais e estudantes de outros lugares.   

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Mapear todos os grupos estabelecidos, com sede ou escola e 

atuar para que eles se organizem para receber visitantes;  

Estimular a implantação de laboratórios e de atividades de 

visitação às sedes e escolas dos grupos; e 

Implantar roteiro temático de dança. 

Comercialização  
.Através da agenda cultural da cidade e do calendário de 

eventos culturais do destino.  

Promoção 

Utilizar a produção de dança, grupos e artistas consagrados 

como ícones da oferta turística do destino, produzindo fotos e 

textos especializados para aplicar nas ações de 

comunicação. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 26 - Ficha Técnica do Produto Moda 
 
Nome do 

produto 
Moda (estilistas, grifes e os polos de moda em BH) 

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado 
Turismo de Cidade, Turismo Cultural e Turismo de 

Negócios  

Atividades 

motivacionais  

Moda, Cursos & Intercâmbios, Patrimônio Histórico, 

Compras e Visitas Técnicas.  
 

Posição 

competitiva 

Desde a década de 60, Belo Horizonte vem se consolidando com um dos grandes 

centros produtores de moda feminina, reconhecida como a terra de estilistas 

talentosos e criativos, mas também pela produção em diferentes padrões 

econômicos.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Destaque como Produto A do segmento de 

Turismo de Cidade  

Roteirização Roteiro da Moda; Roteiro de Compras 

 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Preparar as equipes de venda para o atendimento turístico; estabelecer parceria 

com a rede hoteleira e criar descontos especiais para hóspedes  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os empresários do setor para a implantação de 

ações promocionais direcionadas ao turista e à consolidação 

dos roteiros temáticos.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 

Utilizar a moda e seus estilistas mais conceituados como 

ícone da oferta turística da cidade, produzindo fotos e textos 

especializados para aplicar nas ações de comunicação . 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  



 

884  

 

Quadro 27 - Ficha Técnica do Produto Praça da Liberdade 
 
Nome do 

produto 
Praça da Liberdade  

Perfil 

Tipologia  Praças, Mirantes e Áreas Urbanas 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado Turismo Cultural e Turismo de Cidade 

Atividades motivacionais  Patrimônio Histórico & Arquitetônico, Entretenimento. 
 

Posição 

competitiva 

A praça é um marco de fundação da cidade, de sua trajetória e de sua identidade 

urbana, cultural e política; com a transferência da sede administrativa do governo do 

estado e a transformação do conjunto arquitetônico em um complexo de museus e 

espaços culturais qualificados, ela se tornou um dos principais polos turísticos da 

capital mineira, com potencial para atrair o interesse de visitantes dos diferentes 

mercados à medida que for sendo mais conhecida e melhor estruturada.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado  

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador 
 

Interface com 

Roteiros e 

Segmentos 

Segmentação  Como Produto A do segmento de Turismo Cultural 

Roteirização 

Roteiro Liberdade; Roteiro de Museus; Roteiro As 

Três Capitais de Minas; Roteiro Da Tradição ao 

Contemporâneo; Roteiro Arquitetônico.  
 

Recomendaçõe

s para os 

gestores do 

produto 

Criar horário único de funcionamento dos equipamentos culturais; ampliar o 

período de funcionamento nos finais de semana e feriados; estabelecer formação 

e treinamento conjunto das equipes de monitores que trabalham nos 

equipamentos culturais; criar e implantar roteiros temáticos para o Circuito, 

conduzidos por especialistas em cultura, arquitetura e história.  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os gestores do Circuito para implementar as ações 

de melhoria como circuito, visando ampliar a integração 

entre os equipamentos e com outros produtos do destino; 

Apoiar tecnicamente o desenvolvimento de novas atividades 

lúdicas para o atendimento do visitante no âmbito do 

Circuito e dos equipamentos; Implantar ações de 

estruturação do turismo pedagógico nos principais atrativos 

de Belo Horizonte para favorecer a integração em roteiros 

do entorno com este foco de mercado.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Destaque como oferta do segmento de turismo cultural  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 28 - Ficha Técnica do Produto Teatro 
 
Nome do 

produto 
Teatro (produção e grupos) 

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios.  

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Produção Cultural, 

Entretenimento, Cursos & Intercâmbios, Visitas 

Técnicas.  
 

Posição 

competitiva 

A cidade é um dos mais importantes centros de produção teatral do Brasil, com 

grupos consolidados e reconhecidos internacionalmente, com artistas e diretores 

prestigiados, mas também com ampla oferta de programação regular e de eventos.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador 

 

Interface com 

Roteiros e 

Segmentos 

Segmentação 
Destaque como Produto A dos segmentos de 

Turismo Cultural e Turismo de Cidade 

Roteirização - 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Estruturar atividades de visitação turística nas sedes/escolas dos grupos e 

laboratórios de teatro para profissionais e estudantes de outros lugares.   

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Mapear os grupos estabelecidos, com sede ou escola e 

atuar para que eles se organizem para receber visitantes;  

Estimular a implantação de laboratórios e atividades de 

visitação às sedes e escolas dos grupos; e 

Implantar roteiro temático de teatro considerando 

equipamentos de referência, sedes/escolas dos grupos, 

agenda de espetáculos e as atividades 

vivenciais/laboratórios.  

Comercialização  
.Através da agenda cultural da cidade e do calendário de 

eventos culturais do destino.  

Promoção 

Utilizar a produção teatral, grupos e artistas consagrados 

como ícones da oferta turística do destino, produzindo fotos 

e textos especializados para aplicar nas ações de 

comunicação. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  

 



 

886  

 

Quadro 29 - Ficha Técnica do Produto Música 
 
Nome do 

produto 
Música (produção, artistas e identidade musical) 

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana  

Localização Região Centro Sul  

Categoria Produto A 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios 

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Produção Cultural, 

Entretenimento, Cursos & Intercâmbios, 

Entretenimento, Visitas Técnicas 
 

Posição 

competitiva 

Belo Horizonte é um autêntico centro de produção musical, terra de alguns dos 

mais consagrados e talentosos artistas brasileiros.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador 

 

Interface com 

Roteiros e 

Segmentos 

Segmentação  
Destaque como Produto A dos segmentos de 

Turismo Cultural e Turismo de Cidade 

Roteirização Roteiro Gastronômico  
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Estruturar atividades de visitação turística nos estúdios, locais de ensaio e pontos 

de encontro das bandas e artistas belo-horizontinos e escolas de música na 

cidade.   

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Mapear estúdios, escolas de música, locais de 

concentração de artistas e bandas estabelecidas e atuar 

para que eles se organizem para receber visitantes;  

Estimular a implantação de laboratórios/oficinas de curta 

duração e atividades de visitação nos estúdios e locais de 

ensaio; e 

Implantar roteiro temático, considerando os locais de 

referência para a música na cidade.  

Comercialização  
.Através da agenda cultural da cidade e do calendário de 

eventos culturais do destino.  

Promoção 

Utilizar a produção musical, grupos e artistas consagrados 

como ícones da oferta turística do destino, produzindo fotos 

e textos especializados para aplicar nas ações de 

comunicação.  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 30 - Ficha Técnica do Produto Parque Nacional da Serra do Cipó 
 
Nome do 

produto 
Parque Nacional da Serra do Cipó 

Perfil 

Tipologia  Entorno de BH 

Localização 
Municípios do entorno de BH: Jaboticatubas, 

Santana do Riacho, Lagoa Santa 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado Turismo de Natureza 

Atividades 

motivacionais  

Caminhadas/Trilhas, Observação Flora/Fauna, 

Educação Ambiental, Off Road, Esportes Verticais 
 

Posição 

competitiva 

A beleza cênica das formações rochosas, a diversidade da fauna e da flora dessa 

unidade de conservação, descrita por Burle Max como os jardins naturais do 

Brasil, e que se encontra dentro da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. 

Este Parque Nacional oferece excelentes trilhas, piscinas naturais e cachoeiras, 

além de ótimas condições para a prática de atividades de aventura.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador 

 

Interface com 

Roteiros e 

Segmentos 

Segmentação  
Destaque como Produto A de turismo de 

natureza. 

Roteirização Roteiro Belo Horizonte VerDe Perto 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto  

Não se aplica  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Estimular a estruturação de atividades de turismo 

pedagógico nos atrativos naturais de Belo Horizonte para 

favorecer a integração em roteiros com este foco de 

mercado; Consolidar os projetos de roteiros integrados com 

este produto. 

Comercialização  
 Estimular a inserção dos roteiros integrados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 

Apresentar os roteiros integrados e destacar Belo Horizonte 

como o portão de entrada para a Reserva da Biosfera da 

Serra do Espinhaço e o PN da Serra do Cipó 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 31 - Ficha Técnica do Produto Museu das Minas e do Metal 
 
Nome do 

produto 
Museu das Minas e do Metal  

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico e Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Museu com conteúdo expositivo de relativa singularidade, estrutura e instalações 

excelentes, localizado numa região com boas ofertas turísticas acessíveis a pé, 

sendo um produto ainda pouco conhecido fora do próprio destino.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Roteirização 

Roteiro Liberdade – Do Poder Político à Cultura; 

Roteiro de Museus; Roteiro Arquitetônico; Roteiro 

As Três Capitais de Minas; Roteiro Da Tradição ao 

Contemporâneo 

Segmentação Destaque como Produto A de Turismo Cultural 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Estabelecer horário único de funcionamento dos equipamentos culturais do 

Circuito da Praça da Liberdade; ampliar o período de funcionamento nos finais de 

semana e feriados; estabelecer formação e treinamento conjunto das equipes de 

monitores que trabalham nos equipamentos culturais do Circuito da Praça da 

Liberdade; criar visitas guiadas por especialistas em arte, história e arquitetura; 

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os gestores do Circuito para implementar as ações 

de melhoria como circuito, visando ampliar a integração entre 

os equipamentos e com outros produtos do destino; Apoiar 

tecnicamente o desenvolvimento de novas atividades lúdicas 

para o atendimento do visitante no âmbito do Circuito e dos 

equipamentos; Implantar ações de estruturação do turismo 

pedagógico nos principais atrativos de Belo Horizonte para 

favorecer a integração em roteiros do entorno com este foco 

de mercado. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Destaque como oferta do segmento de turismo cultural  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 32 - Ficha Técnica do Produto Pampulha 
 
Nome do 

produto 
Pampulha  

Perfil 

Tipologia  Praças, Mirantes e Áreas Urbanas 

Localização Região da Pampulha 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado Turismo Cultural, de Natureza e de Cidade 

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Patrimônio Histórico & Arquitetura, 

Gastronomia Mineira, Serviços, Cursos & Intercâmbios, 

Show, Observação Fauna, Eventos Esportivos.  
 

Posição 

competitiva 

A Pampulha pode ser considerado como primeiro polo turístico de Belo Horizonte, 

que surge em meados da década de 1940, a partir do represamento da lagoa e 

da construção do conjunto arquitetônico em seu entorno, projetado por Oscar 

Niemeyer e que, pelas inovações técnicas e estéticas que incorporou, se tornou 

um marco da arquitetura moderna no Brasil e no mundo. A esse núcleo original, 

somaram-se vários outros equipamentos esportivos e de lazer, no entanto, devido 

às características da região e ao seu processo de desenvolvimento, o acesso 

entre eles, depende do uso de veículos automotores.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado  

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos  

Segmentação  Como produto especializado de Turismo Cultural  

Roteirização 

Roteiro Pampulha - O Início de Niemeyer; Roteiro 

de Museus; Roteiro As Três Capitais de Minas, 

Roteiro Da Tradição ao Contemporâneo; Roteiro 

Arquitetônico  
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

 

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os atrativos da região visando à formação e 

funcionamento de um comitê de governança do 

circuito/roteiro da Pampulha; Atuar junto a Prefeitura para a 

continuidade e finalização do processo de despoluição da 

lagoa; Elaborar estudo para implantação de passeios de 

barco pela lagoa, que permita a integração e acesso a todos 

os atrativos do conjunto arquitetônico da Pampulha.  

Comercialização  Estimular a inserção dos roteiros no portfólio das operadoras 

Promoção 
Destaque para o conjunto arquitetônico, ícone pioneiro da 

arquitetura de Niemeyer  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 33 - Ficha Técnica do Produto Memorial Minas Gerais Vale 
 
Nome do 

produto 
Memorial Minas - Vale 

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto A 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico e Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Museu com conteúdo expositivo de elevada singularidade, estrutura e instalações 

compatíveis com a proposta museográfica, localizado numa região com boas 

ofertas turísticas acessíveis a pé, sendo um produto ainda pouco conhecido fora 

do próprio destino.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Motivador Motivador Motivador 
 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Roteirização 

Roteiro Liberdade - Do poder Político à Cultura, 

Roteiro As Três Capitais de Minas; Roteiro Da 

Tradição ao Contemporâneo; Roteiro de Museus; 

Roteiro Arquitetônico. 

Segmentação 
Destaque como Produto A do segmento de 

Turismo Cultural 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Estabelecer horário único de funcionamento dos equipamentos culturais do 

Circuito da Praça da Liberdade; ampliar o período de funcionamento nos finais de 

semana e feriados; estabelecer formação e treinamento conjunto das equipes de 

monitores que trabalham nos equipamentos culturais do Circuito da Praça da 

Liberdade; criar visitas guiadas por especialistas em arte, história e arquitetura; 

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os gestores do Circuito para implementar as ações 

de melhoria como circuito, visando ampliar a integração entre 

os equipamentos e com outros produtos do destino; 

Apoiar tecnicamente o desenvolvimento de novas atividades 

lúdicas para o atendimento do visitante no âmbito do Circuito 

e dos equipamentos;  

Implantar ações de estruturação do turismo pedagógico nos 

principais atrativos de Belo Horizonte para favorecer a 

integração em roteiros do entorno com este foco de mercado. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Destaque como oferta do segmento de turismo cultural  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  

 



 

 891 

 

Quadro 34 - Ficha Técnica do Produto Savassi 
 
Nome do 

produto 
Savassi 

Perfil 

Tipologia  Praças, Mirantes e Áreas Urbanas 

Localização Região Centro Sul  

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Cidade  

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Gastronomia Mineira, Produção 

Cultural, Artesanato & Produtos Mineiros, Moda, 

Design, Serviços, Entretenimento, Gastronomia 

Autoral, Show, Compras 
 

Posição 

competitiva 

Por seu comércio de rua, suas ruas arborizadas, oferta de entretenimento e 

exclusiva rede de serviços, a Savassi é a mais charmosa região da cidade e a 

que melhor sintetiza o estilo de vida dos belo-horizontinos.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação 
Como produto especializado do segmento de 

Turismo de Cidade 

Roteirização 

Roteiro Liberdade - Do Poder Político à Cultura; 

Roteiro As Três Capitais de Minas; Roteiro Da 

Tradição ao Contemporâneo; Roteiro 

Arquitetônico; Roteiro de Museus; Roteiro 

Gastronômico  
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Não se aplica  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

 
 

Estruturação de 

oferta 

Articular os empresários da região para formar um 

comitê/grupo gestor de turismo;  

Articular junto a Prefeitura Municipal a manutenção da 

requalificação urbana e do tratamento paisagístico da 

região, realizado recentemente.  

Articular com os setores responsáveis a melhoria da 

segurança no local e dar visibilidade aos resultados que 

forem obtidos.  

Estruturar conteúdos e propostas para roteiros 

interpretativos da paisagem urbana de BH; 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Como região privilegiada do segmento de turismo de cidade  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 35 - Ficha Técnica do Produto Minas Tênis Clube 
 
Nome do 

produto 
Minas Tênis Clube 

Perfil 

Tipologia  Espaços para eventos, estádios e centros esportivos 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Eventos  

Atividades 

motivacionais  
Eventos Esportivos  

 

Posição 

competitiva 

O mais tradicional e completo clube esportivo de Belo Horizonte é dotado de 

estrutura para a prática e o treinamento de esporte de alto rendimento em mais 

de 10 modalidades, com equipes de ponta em 8 modalidades.   

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo de Eventos 

Roteirização - 

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto  

Integrar o espaço ao sistema Programa de Turismo de Negócios e Eventos.  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Implantar e operacionalizar um sistema integrado de 

gestão, monitoramento e controle da agenda dos espaços 

para eventos do destino e entorno. 

Comercialização  
Como espaço qualificado para realização de eventos 

esportivos (captação e promoção de eventos). 

Promoção 

Como espaço qualificado para a realização de eventos 

esportivos e centro de treinamento esportivo de alto 

rendimento. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 36 - Ficha Técnica do Produto Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão) 
 

Nome do produto Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão) 

Perfil 

Tipologia  Espaços para eventos, estádios e centros esportivos 

Localização Região da Pampulha 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Eventos 

Atividades 

motivacionais  
Eventos Esportivos, Eventos Culturais, Shows 

 

Posição 

competitiva 

Um dos principais palcos do futebol brasileiro foi totalmente remodelado para sediar 

a Copa de 2014 e dotado de estrutura e instalações para receber grandes eventos 

do show business, de natureza esportiva ou cultural.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação 
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo de Eventos  

Roteirização 

Roteiro da Pampulha; Roteiro As Três Capitais de 

Minas; Roteiro Da Tradição ao Contemporâneo; 

Roteiro de Museus; Roteiro do Futebol 
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto  

Integrar o espaço ao sistema do Programa Turismo de Negócios e Eventos; e 

diversificar as propostas de roteiros para a visita guiada ao estádio. 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Articular os atrativos da região visando à formação de um 

comitê de governança do circuito/roteiro da Pampulha; 

Atuar junto a Prefeitura para a continuidade e finalização do 

processo de despoluição da lagoa; 

Implantar e operacionalizar, no âmbito do Programa Turismo 

de Negócios e Evento, um sistema integrado de gestão, 

monitoramento e controle da agenda dos espaços para 

eventos do destino e entorno. 

Comercialização  

Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo; 

Como espaço qualificado para realização de eventos 

esportivos e de grandes shows (captação e promoção de 

eventos). 

Promoção 
Como espaço privilegiado para a realização de eventos 

esportivos e culturais. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 37 - Ficha Técnica do Produto Museu de Ciências Naturais da PUC 
 
Nome do 

produto 
Museu de Ciências Naturais da PUC 

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Noroeste 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico e Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Conteúdo expositivo de relativa singularidade, proposta museográfica 

diferenciada com estrutura e instalações adequadas, localizado em uma região 

com poucas ofertas turísticas e conhecido principalmente pelo público do próprio 

destino.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Roteirização 
Roteiro de Museus; Roteiro As Três Capitais de 

Minas; Roteiro Da Tradição ao Contemporâneo.  

Segmentação 
Oferta complementar do segmento de Turismo 

Cultural  

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Implantar serviços de A&B e loja de souvenirs para garantir o atendimento do 

visitante 

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

 
 

Estruturação de 

oferta 

Estimular a estruturação de atividades de turismo 

pedagógico nos principais atrativos turísticos de Belo 

Horizonte para favorecer a integração em roteiros com 

este foco de mercado 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Como oferta especializada do segmento de turismo cultural  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 38 - Ficha Técnica do Produto Expominas 
 

Nome do produto Expominas 

Perfil 

Tipologia  Espaços para eventos, estádios e centros esportivos 

Localização Região Oeste 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Eventos 

Atividades 

motivacionais  

Convenções, Congressos, Feiras & Exposições, 

Eventos Culturais.  
 

Posição 

competitiva 

Um dos melhores equipamentos para eventos do país, com estrutura adequada 

e ótimas condições de acesso dentro da cidade, integrado por metrô e por 

importantes artérias viárias.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo de Eventos 

Roteirização - 

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Modernização do equipamento em novas tecnologias de comunicação e para o 

cumprimento de práticas sustentáveis; integrar ao sistema do Programa de 

Turismo de Negócios e Eventos.   

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Implantar e operacionalizar um sistema integrado de 

gestão, monitoramento e controle da agenda dos 

espaços para eventos do destino e entorno. 

Comercialização  

Como espaço qualificado para realização de 

eventos técnico-científicos e comerciais (captação e 

promoção de eventos). 

Promoção 
Como espaço qualificado para eventos técnico-

científicos e comerciais de grande porte.  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 39 - Ficha Técnica do Produto Museu Giramundo 
 

Nome do produto Museu Giramundo  

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Nordeste 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico e Produção Cultural  

 

Posição 

competitiva 

O equipamento é guardião do maior acervo de teatro de bonecos das Américas, 

se distingue de outros porque integra espetáculos originais ainda em atividade 

e pela coleção de desenhos e projetos técnicos de Álvaro Apocalypse, um dos 

maiores nomes do teatro de bonecos no mundo; localizado em região 

relativamente próxima a outras ofertas turísticas e que é pouco conhecido 

mesmo no destino.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Roteirização 
Roteiro de Museus; Roteiro As Três Capitais de 

Minas; Roteiro da Tradição ao Contemporâneo 

Segmentação 
Oferta especializada de Produção Cultural; 

Roteiro de Museus.  
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Implantar serviços de A&B e loja de souvernirs temáticos; estabelecer 

integração com o Circuito da Praça da Liberdade, inclusive em termos de 

horário de funcionamento.   

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Estimular a estruturação de atividades de turismo 

pedagógico nos principais atrativos turísticos de 

Belo Horizonte para favorecer a integração em 

roteiros do entorno com este foco de mercado;  

Buscar mecanismos para favorecer a integração das 

ofertas características de turismo cultural com o 

Circuito da Praça da Liberdade. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no 

portfólio das operadoras de turismo 

Promoção 
Como oferta especializada do segmento de turismo 

cultural  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 40 - Ficha Técnica do Produto Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte 
(Jardim Zoológico) 
 

Nome do produto Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (Jardim Zoológico) 

Perfil 

Tipologia  Parques Naturais e Áreas Verdes  

Localização Região da Pampulha  

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Natureza  

Atividades 

motivacionais  
Observação Fauna e Educação Ambiental 

 

Posição 

competitiva 

Complexo de lazer e pesquisas aplicadas, que integra um jardim botânico dedicado 

aos estudos para a conservação da flora regional; zoológico com mais de 3 mil 

animais de 250 espécies; e o jardim japonês, com área de 5 mil m2, com 

paisagismo e estrutura inspirada na filosofia zen. Localizado em região com outras 

ofertas turísticas acessíveis preferencialmente por veículos automotores.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo de Natureza 

Roteirização 

Roteiro Belo Horizonte VerDe Perto, Roteiro As 

Três Capitais de Minas; Roteiro da Tradição ao 

Contemporâneo 
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Ampliar e melhorar a oferta de A&B nas áreas internas do atrativo; diversificar as 

atividades lúdicas e de interpretação do atrativo. 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Articular os atrativos da região visando à formação e 

funcionamento de um comitê de governança do 

circuito/roteiro da Pampulha; 

Implantar ações para consolidar atividades de turismo 

pedagógico nos principais atrativos do destino com vistas 

a melhorar a integração com as ofertas do entorno com 

esse viés de mercado. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 
Como oferta especializada do segmento de turismo de 

natureza 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 41 - Ficha Técnica do Produto Polos de Moda 
 
Nome do 

produto 
Polos de Moda  

Perfil 

Tipologia  Mercados, Feiras e Centros de Compras  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Cidade e Turismo de Negócios  

Atividades 

motivacionais  
Moda, Compras e Visitas Técnicas 

 

Posição 

competitiva 

A moda é um dos elementos mais fortes da identidade cultural de Belo 

Horizonte, que é um centro de intensa produção, com vários estilistas 

conhecidos internacionalmente e a cidade ainda possui ofertas de lojas 

exclusivas de vestuário e assessórios; no entanto, essas características ainda 

não estão totalmente associadas ao destino turístico.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo de Negócios  

Roteirização 

Roteiro Sínteses de Minas; Roteiro de Compras; 

Roteiro da Moda; Roteiro As Três Capitais de 

Minas; Roteiro Da Tradição ao Contemporâneo 
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Preparar as equipes de vendas para o atendimento turístico; estabelecer 

parcerias com a rede hoteleira e criar descontos especiais para hóspedes.   

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os empresários do setor para a implantação de 

ações promocionais direcionadas ao turista e à 

consolidação dos polos e dos roteiros temáticos.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 
Utilizar a moda e seus estilistas mais conceituados como 

ícone da oferta turística da cidade.  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 42 - Ficha Técnica do Produto Museu Histórico Abílio Barreto 
 

Nome do produto Museu Histórico Abílio Barreto 

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico e Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Conteúdo expositivo de relativa singularidade, boa estrutura e instalado em 

edificação histórica de elevada importância para a memória da cidade; 

localizado em região com várias ofertas turísticas acessíveis por veículos 

automotores, sendo um produto conhecido principalmente pelo público do 

próprio destino.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Roteirização 

Roteiro de Museus; Roteiro As Três Capitais de 

Minas, Roteiro Da Tradição ao Contemporâneo; 

Roteiro Arquitetônico 

Segmentação 
Oferta complementar do segmento de Turismo 

Cultural  
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto  

Estabelecer integração com o Circuito da Praça da Liberdade, inclusive em 

termos de horário de funcionamento; criar visitas guiadas por especialistas em 

história e arquitetura.  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Estimular a estruturação de atividades de turismo 

pedagógico nos principais atrativos turísticos de Belo 

Horizonte para favorecer a integração em roteiros do 

entorno com este foco de mercado;  

Buscar mecanismos para favorecer a integração das 

ofertas características de turismo cultural com o Circuito 

da Praça da Liberdade. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção 
Como oferta especializada do segmento de turismo 

cultural  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 43 - Ficha Técnica do Produto Palácio das Artes 
 

Nome do produto Palácio das Artes  

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  

Patrimônio Histórico & Arquitetura, Eventos 

Culturais, Produção Cultural e Artesanato & Produtos 

de Minas.  
 

Posição 

competitiva 

Equipamento cultural que se destaca no cenário nacional por sua arquitetura, 

por sua infraestrutura e instalações; por sua localização privilegiada no contexto 

da cidade, bem como pelo conjunto de atividades da produção cultural que 

integra e pela diversidade das ofertas turísticas existentes no seu entorno 

próximo; sendo um produto turístico conhecido pelo público especializado no 

Brasil.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Roteirização 

Roteiro As Três Capitais de Minas; Roteiro Da 

Tradição ao Contemporâneo; Roteiro Ofícios de 

Minas; Roteiro Arquitetônico 

Segmentação 
Oferta especializada de Produção Cultural e 

espaço privilegiado para eventos culturais  

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Integração efetiva na rede do Programa Turismo de Negócios e Eventos 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Implantar e operacionalizar, no âmbito do Programa 

Turismo de Negócios e Eventos, um sistema integrado de 

gestão, monitoramento e controle da agenda dos 

espaços para eventos do destino e entorno. 

Comercialização  
Através da rede do Programa de Turismo de Negócios e 

Eventos e calendário de eventos culturais  

Promoção 
Como espaço qualificado para eventos culturais e 

calendário de eventos culturais 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 44 - Ficha Técnica do Produto Palácio da Liberdade 
 
Nome do 

produto 
Palácio da Liberdade  

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais 

Localização Região Centro Sul  

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades motivacionais  Patrimônio Histórico e Arquitetônico  
 

Posição 

competitiva 

É um exemplo da arquitetura eclética com predominância do neoclassicismo e um 

símbolo da fundação da cidade, que se destaca pelas excelentes condições de 

conservação; localizado numa região com boas ofertas turísticas acessíveis a pé, 

sendo mais conhecido nacionalmente como a sede administrativa do governo do 

estado do que como produto turístico.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  Como oferta complementar de Turismo Cultural  

Roteirização 

Roteiro Liberdade - Do Poder Político à Cultura; 

Roteiro As Três Capitais de Minas, Roteiro Da 

Tradição ao Contemporâneo; Roteiro de 

Arquitetônico; Roteiro de Museus.   
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Estabelecer horário único de funcionamento dos equipamentos culturais do 

Circuito da Praça da Liberdade; ampliar o período de funcionamento nos finais de 

semana e feriados; estabelecer formação e treinamento conjunto das equipes de 

monitores que trabalham nos equipamentos culturais do Circuito da Praça da 

Liberdade;  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os gestores do Circuito para implementar as ações de 

melhoria como circuito, visando ampliar a integração entre os 

equipamentos e com outros produtos do destino; Apoiar 

tecnicamente, sob o ponto de vista turístico, o desenvolvimento 

de novas atividades lúdicas para o atendimento do visitante no 

âmbito do Circuito e dos equipamentos; Implantar ações para 

consolidar atividades de turismo pedagógico nos principais 

atrativos do destino com vistas a melhorar a integração com as 

ofertas do entorno com esse viés de mercado. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Destaque como oferta especializada de turismo cultural  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 45 - Ficha Técnica do Produto Espaço UFMG do Conhecimento 
 
Nome do 

produto 
Espaço TIM UFMG do Conhecimento 

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Cultural e Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Equipamento que oferece um conteúdo singular no contexto do próprio estado, 

em que a estrutura física e instalações favorecem as condições para a visitação e 

estimulam o interesse do público; localizado numa região com boas ofertas 

turísticas acessíveis a pé, sendo um produto ainda pouco conhecido fora do 

próprio destino. 

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  Como oferta complementar de Turismo Cultural  

Roteirização 

Roteiro Liberdade - Do Poder Político à Cultura; 

Roteiro As Três Capitais de Minas; Roteiro Da 

Tradição ao Contemporâneo; Roteiro Arquitetônico; 

Roteiro de Museus  
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Estabelecer horário único de funcionamento dos equipamentos culturais do 

Circuito da Praça da Liberdade; ampliar o período de funcionamento nos finais de 

semana e feriados; estabelecer formação e treinamento conjunto das equipes de 

monitores que trabalham nos equipamentos culturais do Circuito da Praça da 

Liberdade; criar visitas guiadas por especialistas em história, arquitetura, 

arqueologia e astronomia;  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os gestores do Circuito para implementar as ações 

de melhoria como circuito, visando ampliar a integração entre 

os equipamentos e com outros produtos do destino; Apoiar 

tecnicamente o desenvolvimento de novas atividades lúdicas 

para o atendimento do visitante no âmbito do Circuito e dos 

equipamentos; Implantar ações para consolidar atividades de 

turismo pedagógico nos principais atrativos do destino com 

vistas a melhorar a integração com as ofertas do entorno com 

esse viés de mercado. 

Comercialização  Estimular a inserção dos roteiros no portfólio das operadoras 

Promoção Destaque como oferta do segmento de turismo cultural  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 46 - Ficha Técnica do Produto Feira de Arte e Artesanato da Afonso Pena 
 
Nome do 

produto 
Feira de Arte e Artesanato da Afonso Pena  

Perfil 

Tipologia  Mercados, Feiras e Centros de Compras 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios 

Atividades 

motivacionais  
Artesanato & Produtos de Minas, Moda e Compras 

 

Posição 

competitiva 

Com mais de 40 anos de funcionamento, cerca de 2500 expositores e até 100 mil 

visitantes a cada do domingo, a feira se transformou em uma das maiores do 

gênero na América Latina, sendo muito conhecida regionalmente e pelo público 

mais especializado em todo o Brasil.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação 
Como oferta especializada dos segmentos de 

Turismo Cultural e de Negócios  

Roteirização 

Roteiro de Compras; Roteiro Da Tradição ao 

Contemporâneo; Roteiro As Três Capitais de Minas; 

Roteiro da Moda; Roteiro Ofícios de Minas 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto  

Elaborar e implantar projeto para a recuperação e valorização de produtos 

autênticos de arte e artesanato; definir áreas específicas para os produtos mais 

exclusivos. 

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Incentivar a cooperação e a organização empresarial do setor 

como instrumento para consolidar os roteiros temáticos;  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 

Destacar o artesanato mineiro como um ícone turístico do 

destino; como oferta dos segmentos de turismo cultural, 

turismo de cidade e turismo de negócios.  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  

 

 

 



 

904  

 

Quadro 47 - Ficha Técnica do Produto Centro de Artesanato Mineiro (Palácio das Artes) 
 
Nome do 

produto 
Centro de Artesanato Mineiro (Palácio das Artes) 

Perfil 

Tipologia  Mercados, Feiras e Centros de Compras 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios 

Atividades 

motivacionais  
Artesanato & Produtos de Minas, Design e Compras 

 

Posição 

competitiva 

Localização na área central da cidade, em meio a inúmeras outras opções 

turísticas e a seleção de produtos são os diferenciais dessa loja de artesanato, 

que é ainda conhecida principalmente pelos frequentadores do Palácio das Artes.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  Como oferta especializada do Turismo Cultural 

Roteirização 

Roteiro As Três Capitais de Minas; Roteiro da 

Tradição ao Contemporâneo; Roteiro de Compras; 

Roteiro da Moda; Ofícios de Minas 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto  

Ampliar o catálogo de produtos para ter oferta de todas as regiões do estado ou 

pelo menos das principais expressões do artesanato mineiro; aumentar a 

visibilidade do empreendimento com a realização de mostras/exposições 

especiais (artesão, tipologia ou região) e implantar site próprio exclusivo;  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Incentivar a cooperação e a organização empresarial do setor 

como instrumento para consolidar os roteiros temáticos;  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 

Destacar o artesanato mineiro como um ícone turístico do 

destino; como oferta dos segmentos de turismo cultural, 

turismo de cidade e turismo de negócios.  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 48 - Ficha Técnica do Produto Design 
 
Nome do 

produto 
Design (joias e lapidação de pedras preciosas; móveis; etc.) 

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Cidade e Turismo de Negócios 

Atividades 

motivacionais  

Produtos de Minas, Design, Cursos & Intercâmbio, 

Compras e Visitas Técnicas.  
 

Posição 

competitiva 

Belo Horizonte é um dos mais importantes centros brasileiros de design, 

especialmente relacionado à joalheria e lapidação de gemas, à produção de 

móveis, à moda, dentre outros. No entanto, essas características ainda não são 

de todo percebidas pelo mercado turístico brasileiro.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada dos segmentos de 

Turismo de Cidade e Turismo de Negócios 

Roteirização Roteiro da Moda; Roteiro de Compras  

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Preparar as equipes de venda para o atendimento turístico; estabelecer 

parcerias com a rede hoteleira e criar descontos especiais para hóspedes.  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os empresários do setor para a implantação de 

ações promocionais direcionadas ao turista e à 

consolidação dos roteiros temáticos.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 

Utilizar o design, seus produtos e profissionais mais 

conceituados como ícone da oferta turística da cidade; 

apresentar a diversidade das áreas de atuação e os 

diferenciais do desenho belo-horizontino. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 49 - Ficha Técnica do Produto Museu de Arte da Pampulha 
 
Nome do 

produto 
Museu de Arte da Pampulha  

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região da Pampulha  

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico e Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Produto que se destaca por ser uma das edificações do conjunto arquitetônico da 

Pampulha projetado por Oscar Niemeyer, seu conteúdo expositivo possui 

relevância de interesse regional; sua notoriedade está diretamente associada ao 

conjunto, sem expressão própria como museu; está localizado em uma região 

com várias outras ofertas turísticas acessíveis preferencialmente em veículos 

automotores. 

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Roteirização 

Roteiro Pampulha - o Início de Niemeyer; Roteiro As Três 

Capitais de Minas; Roteiro Da Tradição ao Contemporâneo; 

Roteiro de Museus; Roteiro Arquitetônico 

Segmentação Oferta complementar do segmento de Turismo Cultural  
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto  

Ampliar e melhorar os serviços oferecidos ao visitante especialmente A&B e loja 

de objetos de design; e implantar visitas guiadas por especialistas em arte, 

arquitetura e história.  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Atuar junto a Prefeitura para a continuidade e finalização do 

processo de despoluição da lagoa; Elaborar estudo para 

implantação de passeios de barco pela lagoa, que permita a 

integração e acesso a todos os atrativos do conjunto 

arquitetônico da Pampulha; Implantar ações para consolidar 

atividades de turismo pedagógico nos principais atrativos do 

destino com vistas a melhorar a integração com as ofertas 

do entorno com esse viés de mercado. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 

Destaque para o conjunto arquitetônico, ícone pioneiro da 

arquitetura de Niemeyer; e como oferta especializada do 

segmento de turismo cultural  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 50 - Ficha Técnica do Produto Casa do Baile 
 
Nome do 

produto 
Casa do Baile  

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região da Pampulha  

Categoria Produto B  

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico e Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Produto que se destaca por ser uma das edificações do conjunto arquitetônico da 

Pampulha projetado por Oscar Niemeyer, o uso principal é por exposições 

temporárias com relevância de interesse regional; sua notoriedade está 

diretamente associada ao conjunto, sem expressão própria como espaço 

expositivo; está localizado em uma região com várias outras ofertas turísticas 

acessíveis preferencialmente em veículos automotores. 

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  Como oferta complementar do segmento de Turismo Cultural  

Roteirização 

Roteiro Pampulha - o Início de Niemeyer; Roteiro As Três 

Capitais de Minas; Roteiro Da Tradição ao Contemporâneo; 

Roteiro de Museus; Roteiro Arquitetônico 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Ampliar e melhorar os serviços oferecidos ao visitante especialmente A&B e loja 

de souvernirs ou livraria especializada em arquitetura; e implantar visitas guiadas 

por especialistas em arte, arquitetura e história.  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Atuar junto a Prefeitura para a continuidade e finalização do 

processo de despoluição da lagoa; 

Elaborar estudo para implantação de passeios de barco pela 

lagoa, que permita a integração e acesso a todos os 

atrativos do conjunto arquitetônico da Pampulha; 

Implantar ações para consolidar atividades de turismo 

pedagógico nos principais atrativos do destino com vistas a 

melhorar a integração com as ofertas do entorno com esse 

viés de mercado. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção 
Destaque para o conjunto arquitetônico, ícone pioneiro da 

arquitetura de Niemeyer.  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 51 - Ficha Técnica do Produto Museu de História Natural e Jardim Botânico 
 

Nome do produto Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG 

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Leste 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural e Turismo de Natureza  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico, Observação de Flora 

 

Posição 

competitiva 

Conteúdo expositivo de relativa singularidade, estrutura e instalações sem 

diferenciais significativos, localizado em uma região com várias ofertas 

turísticas acessíveis por veículos automotores, sendo um produto conhecido 

principalmente pelo público do próprio destino. 

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Roteirização 

Roteiro As Três Capitais de Minas; Roteiro Da 

Tradição ao Contemporâneo; Roteiro de Museus; 

Roteiro Pampulha – O Início de Niemeyer; 

Roteiro Belo Horizonte VerDe Perto. 

Segmentação 
Oferta complementar dos segmentos de Turismo 

Cultural e Turismo de Natureza 

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto  

Implantar serviços de A&B e loja temática de souvernirs.  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Estimular a estruturação de atividades de turismo 

pedagógico nos principais atrativos turísticos de Belo 

Horizonte para favorecer a integração em roteiros com 

este foco de mercado 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção 
Como oferta especializada do segmento de turismo 

cultural  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 52 - Ficha Técnica do Produto Parque das Mangabeiras 
 

Nome do produto Parque das Mangabeiras 

Perfil 

Tipologia  Parques Naturais e Áreas Verdes 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Natureza 

Atividades 

motivacionais  

Caminhadas/Trilhas, Observação Flora/Fauna e 

Educação Ambiental 
 

Posição 

competitiva 

Parque que se destaca pelos mirantes, estrutura de lazer e esporte em um 

espaço privilegiado pela paisagem, topografia e vegetação típica do cerrado; o 

relativo isolamento em relação a outras ofertas turísticas do destino e o pouco 

conhecimento pelos públicos externos ao destino afeta negativamente a 

posição competitiva deste produto.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo de Natureza 

Roteirização 

Roteiro Horizontes da Cidade; Roteiro Belo 

Horizonte VerDe Perto; Roteiro As Três Capitais 

de Minas; Roteiro Da Tradição ao 

Contemporâneo 
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto  

Ampliar a rede de serviços de A&B; implantar visitas guiadas e atividades de 

interpretação da natureza e da paisagem; implantar site próprio exclusivo para 

melhorar a notoriedade e visibilidade deste parque, a exemplo da Serra do 

Curral.  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Estimular a estruturação de atividades de turismo 

pedagógico nos principais atrativos naturais de Belo 

Horizonte para favorecer a integração em roteiros do 

entorno com este foco de mercado.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção 
Como oferta especializada do segmento de turismo de 

natureza 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 53 - Ficha Técnica do Produto Bairro de Santa Tereza 
 
Nome do 

produto 
Bairro de Santa Tereza 

Perfil 

Tipologia  Praças, Mirantes e Áreas Urbanas  

Localização Região Leste 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Cidade  

Atividades motivacionais  

Eventos Culturais, Patrimônio Histórico & Arquitetura, 

Produção Cultural, Gastronomia Mineira, Serviços, 

Entretenimento, Gastronomia Autoral, Shows. 
 

Posição 

competitiva 

Santa Tereza tradicionalmente concentra a classe artística, especialmente 

músicos, e a boêmia belo-horizontina, palco original do Clube da Esquina, do 

Skank, do Sepultura, mas também endereço privilegiado de ateliês, artesãos e 

uma ampla oferta de bares e restaurantes, etc..    

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  Como oferta especializada de Turismo de Cidade 

Roteirização 

Roteiro Arquitetônico; Roteiro Gastronômico; Roteiro 

As Três Capitais de Minas; Roteiro da Tradição ao 

Contemporâneo 
 

Recomendaçõ

es ao gestor 

do produto  

Não se aplica 

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Articular os empresários que têm negócios no bairro para 

formar um comitê/grupo gestor de turismo; Elaborar projeto 

e implantar sinalização interpretativa na praça central e ruas 

adjacentes; Articular junto a Prefeitura Municipal a 

elaboração de projeto para a requalificação urbana e o 

tratamento paisagístico da praça central do bairro; Estruturar 

conteúdos e propostas para roteiros interpretativos da 

paisagem urbana de BH. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Como região privilegiada do segmento de turismo de cidade  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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 Quadro 54 - Ficha Técnica do Produto Praça Israel Pinheiro – Praça do Papa 
 

Nome do produto Praça Israel Pinheiro – Praça do Papa  

Perfil 

Tipologia  Praças, Mirantes e Áreas Urbanas  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  
Patrimônio Histórico & Arquitetura  

 

Posição 

competitiva 

Emoldurada pela Serra do Curral, a praça fica em área residencial nobre e é 

dos pontos mais altos da cidade, funcionando como um mirante com vista para 

o centro de Belo Horizonte; com uma estrutura apenas de calçamento, sem 

bancos ou áreas sombreadas, e a falta de serviços no entorno próximo, 

restringem o melhor aproveitamento da paisagem e o tempo de permanência 

do visitante.   

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos  

Segmentação  
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo Cultural  

Roteirização 

Roteiro Horizontes da Cidade; Roteiro Belo 

Horizonte VerDe Perto; Roteiro As Três Capitais 

de Minas; Roteiro Da Tradição ao 

Contemporâneo  
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto  

Não se aplica  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Articular junto a Prefeitura Municipal a elaboração de 

projeto para a requalificação urbana, com vistas a 

viabilizar a instalação de mobiliário urbano adequado, 

instalação de binóculos para a observação da paisagem 

e de pequenos serviços de A&B para o atendimento do 

visitante, sem comprometer a proposta clean que a 

caracteriza; 

Estruturar conteúdos e propostas para roteiros 

interpretativos da paisagem urbana de BH;  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção Como oferta do segmento de turismo cultural  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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Quadro 55 - Ficha Técnica do Produto Mirante Mangabeiras 
 

Nome do produto Mirante Mangabeiras 

Perfil 

Tipologia Praças, Mirantes e Áreas Urbanas 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Cidades e Turismo de Natureza 

Atividades 

motivacionais 
Caminhadas/Trilhas, Observação Flora/Fauna 

 

Posição 

competitiva 

Localizado em um dos pontos mais altos da Serra do Curral, este é dos 

melhores lugares de observação da paisagem cultural de Belo Horizonte e de 

seu entorno. 

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação 
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo de Cidades e Turismo de Natureza 

Roteirização 

Roteiro Horizontes da Cidade; Roteiro Belo 

Horizonte VerDe Perto; Roteiro As Três Capitais 

de Minas; Roteiro Da Tradição ao 

Contemporâneo 
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Ampliar a rede de serviços de A&B para favorecer a ampliação do tempo de 

permanência do visitante. 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Estruturar conteúdos e propostas para roteiros 

interpretativos da paisagem urbana de BH.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no 

portfólio das operadoras de turismo 

Promoção 
Como oferta dos segmentos de turismo de natureza 

e turismo de cidades  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 56 - Ficha Técnica do Produto Roteiro da Cerveja Artesanal 
 

Nome do produto Roteiro da Cerveja Artesanal  

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Cidade e Turismo de Negócios 

Atividades 

motivacionais  

Entretenimento, Gastronomia Autoral, Compras e 

Visitas Técnicas 
 

Posição 

competitiva 

É crescente no Brasil o interesse do consumidor pelas cervejas artesanais e 

Belo Horizonte se destaca como um dos principais centros produtores no país, 

com uma produção de qualidade e pela oferta de bares especializados.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada dos segmentos de 

Turismo de Cidade e Turismo de Negócios 

Roteirização Roteiro Gastronômico 

 

Recomendações 

para os gestores 

do produto 

Atuar conjuntamente na criação e operacionalização de ações promocionais 

necessárias à consolidação do roteiro.  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Atuar junto aos empresários do setor para garantir o 

ambiente empresarial de cooperação e parceria, que 

é imprescindível na operacionalização do roteiro.  

Comercialização  
Estimular a inserção do roteiro temático no portfólio 

das operadoras de turismo. 

Promoção 
Destaque como oferta dos segmentos de turismo 

cultural e turismo de cidade. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 57 - Ficha Técnica do Produto Grutas e Fazendas 
 
Nome do 

produto 
Grutas e Fazendas  

Perfil 

Tipologia  Entorno de BH 

Localização 

Municípios do entorno de BH - Lagoa Santa, 

Codisburgo, Sete Lagoas, Betim, Jaboticatubas, 

Nova União e Esmeraldas 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural e Turismo de Natureza 

Atividades 

motivacionais  

Caminhadas/Trilhas, Observação Flora/Fauna, 

Educação Ambiental, Off Road e Espeleoturismo 
 

Posição 

competitiva 

No entorno de Belo Horizonte encontram-se centenas de cavernas, das quais 

algumas são as que oferecem visitação regular há várias décadas e estão 

localizadas em municípios que, a despeito da proximidade com a capital mineira, 

ainda mantêm fortes características interioranas e de produção rural.   

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada dos segmentos de 

Turismo Cultural e Turismo de Natureza 

Roteirização 
Roteiro Gastronômico; Roteiro Belo Horizonte VerDe 

Perto  

 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto 

Não se aplica  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Incentivar a estruturação de atividades pedagógicas nos 

atrativos culturais e naturais de Belo Horizonte para 

favorecer a integração de roteiros com este foco de 

mercado; consolidar roteiros integrados com os destinos 

selecionados nesta ficha. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros integrados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção 
Apresentar os roteiros integrados e destacar Belo 

Horizonte como o portão de entrada para estes produtos.  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 58 - Ficha Técnica do Produto Serras e Vales 
 

Nome do produto Serras e Vales  

Perfil 

Tipologia  Entorno de BH 

Localização 
Municípios do entorno de BH: Brumadinho e Nova 

Lima. 

Categoria Produto B  

Segmentos mercado Turismo de Natureza  

Atividades 

motivacionais  

Caminhadas/Trilhas, Observação Flora/Fauna, 

Educação Ambiental, Off Road, Voo Livre & 

Balonismo 
 

Posição 

competitiva 

A paisagem e as características geográficas de algumas vilas dos municípios 

de Brumadinho e Nova Lima, criam condições excepcionais para o turismo de 

natureza e os esportes de aventura, especialmente o voo livre e o off road.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação 
Como oferta de natureza e esportes de aventura 

no entorno de BH 

Roteirização Roteiro Belo Horizonte VerDe Perto 

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto  

Não se aplica  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Incentivar a estruturação de atividades pedagógicas nos 

atrativos culturais e naturais de Belo Horizonte para 

favorecer a integração nos roteiros com este foco de 

mercado; consolidar roteiros integrados com os destinos 

selecionados nesta ficha. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros integrados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção 
Apresentar os roteiros integrados e destacar Belo 

Horizonte como o portão de entrada para estes produtos.  
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 59 - Ficha Técnica do Produto Roteiro da Cachaça 
 

Nome do produto Roteiro da Cachaça  

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana  

Localização Região Centro Sul e destinos no entorno 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo Cultural e Turismo de Negócios 

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Patrimônio Histórico, Gastronomia 

Mineira, Compras, Visitas Técnicas 
 

Posição 

competitiva 

Minas é o maior produtor de cachaça artesanal no Brasil; a cachaça mineira é 

um sinônimo de qualidade e, naturalmente, uma denominação de origem. Belo 

Horizonte é o principal portão para a exportação dessa produção e em seu 

entorno concentram vários alambiques de prestígio.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada dos segmentos de 

Turismo Cultural e do Turismo de Negócios 

Roteirização Roteiro Gastronômico 

 

Recomendações 

para os gestores 

do produto  

Atuar conjuntamente na criação e operacionalização de ações promocionais 

necessárias à consolidação do roteiro.  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Atuar junto aos empresários do setor para garantir o 

ambiente empresarial de cooperação e parceria, que 

é imprescindível na operacionalização do roteiro.  

Comercialização  
Estimular a inserção do roteiro temático no portfólio 

das operadoras de turismo. 

Promoção 

Utilizar a cachaça artesanal como um dos ícones da 

oferta turística da cidade; 

Destaque como oferta especializada dos segmentos 

de turismo cultural e turismo de cidade. 
 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 60 - Ficha Técnica do Produto Parque da Serra do Curral 
 

Nome do produto Parque da Serra do Curral  

Perfil 

Tipologia  Parques Naturais e Áreas Verdes 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Natureza 

Atividades 

motivacionais  

Caminhadas/Trilhas, Observação Flora/Fauna e 

Educação Ambiental 
 

Posição 

competitiva 

A paisagem da cidade, a topografia e a vegetação típica de cerrado são 

elementos diferenciais deste parque, ao que se soma sua moderna 

infraestrutura, instalações e equipe para o atendimento do visitante; o relativo 

isolamento em relação a outras ofertas turísticas e o pouco conhecimento pelo 

mercado são aspectos que pesam desfavoravelmente a este produto.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo de Natureza 

Roteirização 

Roteiro Horizontes da Cidade; Roteiro Belo 

Horizonte VerDe Perto; Roteiro As Três Capitais 

de Minas; Roteiro Da Tradição ao 

Contemporâneo  
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Implantar serviços de A&B e ampliar as atividades de interpretação da natureza 

e da paisagem;  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Estimular a estruturação de atividades de turismo 

pedagógico nos principais atrativos naturais de Belo 

Horizonte para favorecer a integração em roteiros do 

entorno com este foco de mercado.  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção 
Como oferta especializada do segmento de turismo de 

natureza 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 61 - Ficha Técnica do Produto Educação e Intercâmbio 
 
Nome do 

produto 
Educação e Intercâmbio (instituições de ensino, formação e pesquisa) 

Perfil 

Tipologia  Identidade Cultural Urbana 

Localização Regiões Centro Sul, Pampulha e entorno 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Cidade e Turismo de Eventos 

Atividades 

motivacionais  

Serviços, Cursos & Intercâmbio, Seminários e 

Congressos 
 

Posição 

competitiva 

Belo Horizonte é o terceiro polo acadêmico do país, com instituições de formação 

e pesquisa de excelência, com destaque para a melhor escola de negócios da 

América Latina.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Complementar 

 

Interface com 

os roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta complementar dos segmentos de 

Turismo de Cidade e Turismo de Eventos 

Roteirização - 
 

Recomendaçõe

s para o gestor 

do produto  

 

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Articular as instituições de ensino para estabelecer um 

ambiente de cooperação e o fortalecimento de parcerias 

com vistas à estruturação desta linha de produtos;  

Incentivar a captação e a realização de eventos técnicos e 

científicos em áreas de destaque das instituições de ensino 

do destino;  

Elaborar conteúdo específico sobre as instituições, com 

dados e informações sobre as áreas de mais destaques, 

posição em rankings nacionais e internacionais quando 

possível, dentre outros aspectos.  

Comercialização   

Promoção 
Apresentar a rede de serviços de ensino do destino como 

um dos diferenciais do segmento de turismo de cidades  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 62 - Ficha Técnica do Produto Centro de Artesanato do SESC Mineiro 
(CENARTE) 
 

Nome do produto Centro de Artesanato do SESC Mineiro (CENARTE) 

Perfil 

Tipologia  Mercados, Feiras e Centros de Compras 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios 

Atividades 

motivacionais  
Artesanato & Produtos Minas, Design e Compras 

 

Posição 

competitiva 

Produtos mais rústicos e preços mais em conta são os principais diferenciais 

dessa central de vendas do artesanato mineiro, que é conhecida pelo público 

mais especializado.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Como oferta especializada do segmento de 

Turismo Cultural  

Roteirização Roteiro de Compras 

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Ampliar o catálogo de produtos para ter oferta de todas as regiões do estado ou 

pelo menos das principais expressões do artesanato mineiro; aumentar a 

visibilidade do empreendimento com a realização de mostras/exposições 

especiais (artesão, tipologia ou região) e implantar site próprio exclusivo.   

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Incentivar a cooperação e a organização empresarial do 

setor como instrumento para consolidar os roteiros 

temáticos;  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio 

das operadoras de turismo 

Promoção 

Destacar o artesanato mineiro como um ícone turístico 

do destino; como oferta dos segmentos de turismo 

cultural, turismo de cidade e turismo de negócios.  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 63 - Ficha Técnica do Produto Centro de Arte Popular Cemig 
 
Nome do 

produto 
Centro de Arte Popular Cemig 

Perfil 

Tipologia  Museus e Equipamentos Culturais  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto C 

Segmentos 

mercado 
Turismo Cultural  

Atividades 

motivacionais  

Patrimônio Cultural & Arquitetura, Artesanato & 

Produtos de Minas.   
 

Posição 

competitiva 

Minas Gerais é reconhecida junto aos públicos especializados como um dos estados 

brasileiros com mais tradição e diversidade em arte popular e artesanato, este 

espaço pode vir a ser uma referência neste âmbito; no entanto, o acervo e sua 

forma de apresentação não favorecem o cumprimento desse potencial, além da 

sobreposição parcial de conteúdo com outro importante equipamento do Circuito da 

Praça da Liberdade, que é o Memorial Minas Gerais. O espaço está localizado 

numa região com boas ofertas turísticas acessíveis a pé e ainda é pouco conhecido, 

mesmo pela população do próprio destino.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Complementar 
 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação Como oferta complementar de Turismo Cultural  

Roteirização 
Roteiros: Liberdade - Do Poder Político à Cultura; As Três Capitais 

de Minas; Da Tradição ao Contemporâneo; Roteiro de Museus.  
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Estabelecer horário único de funcionamento dos equipamentos culturais do Circuito 

da Praça da Liberdade; ampliar o período de funcionamento nos finais de semana e 

feriados; estabelecer formação e treinamento conjunto das equipes de monitores 

que trabalham nos equipamentos culturais do Circuito da Praça da Liberdade; rever 

o projeto curatorial do espaço para ser um centro de referência da arte popular e do 

artesanato mineiro, apresentando toda a diversidade que a temática suscita; 

implantar loja especializada em artesanato e arte popular. 

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

Estruturação de 

oferta 

Articular os gestores do Circuito para implementar as ações 

de melhoria como circuito, visando ampliar a integração entre 

os equipamentos e com outros produtos do destino; Apoiar 

tecnicamente o desenvolvimento de novas atividades lúdicas 

para o atendimento do visitante no âmbito do Circuito e dos 

equipamentos; Implantar ações de estruturação do turismo 

pedagógico nos principais atrativos de Belo Horizonte para 

favorecer a integração em roteiros do entorno com este foco 

de mercado. 

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros temáticos no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Destaque como oferta do segmento de turismo cultural  

 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 64 - Ficha Técnica do Produto Praça da Estação – Rui Barbosa 
 
Nome do 

produto 
Praça da Estação – Rui Barbosa  

Perfil 

Tipologia  Praças, Mirantes e Áreas Urbanas 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado Turismo de Cidades 

Atividades 
motivacionais  

Eventos Culturais, Patrimônio Histórico & 
Arquitetura, Serviços, Entretenimento, Show 

 

Posição 

competitiva 

Em 1895 a Estrada de Ferro Central do Brasil chegou a Belo Horizonte e por seu 

terminal era o portão de entrada para a construção da nova capital de Minas 

Gerais; a urbanização da praça foi iniciada em 1904 e o prédio da estação 

inaugurado em 1922. Com a desativação dos trens de passageiros no Brasil, a 

estação foi adaptada para receber o Museu de Artes e Ofícios, função que 

compartilha com terminal do metrô e do trem Vitória-Minas, atualmente a única 

linha em operação entre duas capitais no país. Esta região é um dos mais 

tradicionais palcos públicos da cidade, onde acontece o carnaval, as festas 

juninas, shows e que também concentra manifestações políticas e sociais; no 

seu entorno ficam localizados vários equipamentos culturais, o mais antigo 

parque natural da cidade, dentre outras opções.  

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação Como oferta complementar de Turismo Cultural e 
como espaço para eventos de entretenimento 

Roteirização 
Roteiros: As Três Capitais de Minas; Da Tradição 
ao Contemporâneo; Arquitetônico; Roteiro de 
Museus; Ofícios de Minas 

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto  

Não se aplica  

Orientações 

para a atuação 

da Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Articular junto a Prefeitura Municipal a elaboração de 

projeto para a requalificação urbana e tratamento 

paisagístico da praça: padronização do mobiliário urbano, 

dotar a área de infraestrutura compatível para o 

recebimento de eventos populares (soluções para a 

iluminação, sonorização, instalações sanitárias e de 

proteção ao patrimônio público, recuperação dos prédios 

de reconhecido valor histórico e arquitetônico, melhoria 

das condições de circulação de pedestres e redução do 

trânsito de veículos);  

Estruturar conteúdos e propostas para roteiros 

interpretativos da paisagem urbana de BH;  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no portfólio das 

operadoras de turismo 

Promoção Como oferta do segmento de turismo de cidades  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  



 

922  

 

Quadro 65 - Ficha Técnica do Produto Mãos de Minas 
 

Nome do produto Mãos de Minas  

Perfil 

Tipologia  Mercados, Feiras e Centros de Compras  

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto B 

Segmentos mercado 
Turismo Cultural, Turismo de Cidade e Turismo de 

Negócios 

Atividades 

motivacionais  
Artesanato & Produtos de Minas, Design e Compras 

 

Posição 

competitiva 

Loja da central de apoio ao desenvolvimento e a profissionalização do 

artesanato mineiro, que disponibiliza produtos de até 500 artesãos 

credenciados. Estrutura e instalações favorecem a visualização dos produtos, 

localização próxima a outras ofertas turísticas e serviços urbanos, 

empreendimento conhecido apenas pelo público mais especializado. 

Objetivos de 

marketing por 

mercado 

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 

 

Interface com os 

roteiros e 

segmentos 

Segmentação  
Oferta especializada do segmento de Turismo 

Cultural  

Roteirização  Roteiro de Compras 

 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

Aumentar a visibilidade do empreendimento com a realização de 

mostras/exposições especiais (artesão, tipologia ou região) e outros eventos de 

caráter promocional.  

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Incentivar a cooperação e a organização 

empresarial do setor como instrumento para 

consolidar os roteiros temáticos;  

Comercialização  
Estimular a inserção dos roteiros indicados no 

portfólio das operadoras de turismo 

Promoção 

Destacar o artesanato mineiro como um ícone 

turístico do destino; como oferta dos segmentos de 

turismo cultural, turismo de cidade e turismo de 

negócios.  

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 66 - Ficha Técnica do Arraial de Belô 
 

Nome do produto Arraial  de Belô 

Perfil 

Tipologia  Eventos Culturais e Esportivos 

Localização Região Centro Sul 

Categoria Produto C 

Segmentos mercado Turismo Cultural e Turismo de Cidade 

Atividades 

motivacionais  
Eventos Culturais e Entretenimento 

 

Posição 

competitiva 

Ser um evento junino que recupera as tradições culturais do interior de Minas 

Gerais, com peculiaridades e características próprias.  

Objetivos de 

marketing  

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Complementar 
 

Recomendações 

para o gestor do 

produto 

(Belotur) 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Estabelecer elementos diferenciais em relação a outros 

eventos similares, especialmente no que se refere ao 

formato, programação e busquem a valorização da 

identidade cultural mineira e da oportunidade de 

surgimento de atrações culturais locais identificadas com 

a temática da festa, evitando o fomento a atrações 

culturais que não tenham raízes mineiras. 

Comercialização  
Inserir no calendário de eventos culturais de Belo 

Horizonte e no “circuito” das festas juninas do Brasil  

Promoção 

Promoção do calendário de eventos culturais de Belo 

Horizonte em âmbito estadual e nacional.  Destacar o 

Arraial de Belô no “circuito” dos festejos juninos do Brasil, 

atuando junto a veículos especializados de divulgação de 

agendas culturais e de eventos (shows, festivais, etc.), 

especializados em viagens e turismo, e outras temáticas 

afins. 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 67 - Ficha Técnica do Carnaval de BH 
 

Nome do produto Carnaval de Belo Horizonte 

Perfil 

Tipologia  Eventos Culturais e Esportivos 

Localização Diferentes regiões da cidade  

Categoria Produto C 

Segmentos mercado Turismo Cultural e Turismo de Cidade 

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Produção Cultural e 

Entretenimento 
 

Posição 

competitiva 

A PBH vem fazendo um importante trabalho de recuperação e valorização do 

carnaval de rua mais tradicional e que está a cada ano conquistando a 

população belo-horizontina. A festa se espalha pela cidade e se caracteriza 

pela presença de blocos, marchinhas e ranchos.  

Objetivos de 

marketing  

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Complementar 
 

Táticas de 

marketing 

Promoção/comunicação  Calendário de eventos culturais  

Comercialização Calendário de eventos culturais  
 

Recomendações 

ao gestor do 

produto 

(Belotur) 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Estabelecer elementos diferenciais em relação a outros 

eventos similares, especialmente no que se refere ao 

formato, programação e busquem a valorização da 

identidade cultural mineira,  evitando o fomento a 

atrações culturais que não tenham raízes mineiras.  

Comercialização  
Inserir no calendário de eventos culturais de Belo 

Horizonte e no “circuito” dos carnavais do Brasil  

Promoção 

Promoção do calendário de eventos culturais de Belo 

Horizonte em âmbito estadual e nacional.  Destacar o 

carnaval de Belo Horizonte no “circuito” dos carnavais do 

Brasil, atuando junto a veículos especializados na 

divulgação de agendas culturais e de eventos (shows, 

festivais, etc.), veículos de viagens e turismo, e outros em 

temáticas afins. 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing.  
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Quadro 68 - Ficha Técnica da Virada 
 

Nome do produto Virada Cultural de Belo Horizonte 

Perfil 

Tipologia  Eventos Culturais e Esportivos 

Localização Diferentes regiões da cidade  

Categoria - 

Segmentos mercado Turismo Cultural e Turismo de Cidade 

Atividades 

motivacionais  

Eventos Culturais, Produção Cultural e 

Entretenimento 
 

Posição 

competitiva 

Evento similar ao realizado em outros destinos e que oferece 24 horas 

ininterruptas de programação artístico-cultural. No caso de Belo Horizonte, o 

conteúdo envolve música, teatro, dança, circo, audiovisual, literatura, artes 

plásticas, moda e gastronomia.  

Objetivos de 

marketing  

Internacional Nacional Estadual Especializado 

Complementar Complementar Motivador Motivador 
 

Recomendações 

ao gestor do 

produto 

Estabelecer elementos diferenciais em relação a outros eventos similares, 

especialmente no que se refere ao formato, programação e busquem a 

valorização da identidade cultural mineira. 

Orientações para 

a atuação da 

Belotur 

 

Estruturação de 

oferta 

Sensibilizar os gestores responsáveis (Fundação 

Municipal de Cultura) da importância em se estabelecer 

diferenciais para o evento e em valorizar aspectos da 

identidade cultural mineira.  

Comercialização  
Inserir no calendário de eventos culturais de Belo 

Horizonte e no “circuito” das Viradas Culturais do Brasil  

Promoção 

Promoção do calendário de eventos culturais de Belo 

Horizonte em âmbito estadual e nacional.  Destacar a 

edição belo-horizontina no “circuito” das Viradas Culturais 

do Brasil, atuando junto a veículos especializados na 

divulgação de agendas culturais e de eventos (shows, 

festivais, etc.) das principais capitais. 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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3 OBJETIVOS POR SEGMENTO E POR LOCALIZAÇÃO 
TERRITORIAL 

 

 

Na etapa anterior foram definidos em conjunto com a Belotur os objetivos 

gerais (2020) e os objetivos específicos (2016) para o turismo de Belo Horizonte. 

São eles:  

Os objetivos gerais para 2020: 

 Gerar imagem de Belo Horizonte como destino turístico;  

 Aumentar a receita gerada pela atividade turística (aumentando a 

permanência média e o gasto diário); 

 Aumentar o fluxo turístico na cidade; 

 Posicionar Belo Horizonte como um destino para grandes eventos 

nacionais e internacionais, em diferentes especialidades; 

 Manter a taxa de ocupação hoteleira em níveis sustentáveis; 

 Garantir o legado da Copa 2014 e das Olimpíadas.  

 

Os objetivos específicos para 2016 são:  

 Incentivar o turista de negócios a estender sua estadia para usufruir de 

atividades e produtos de lazer; 

 Melhorar os canais e a qualidade da informação turística ao turista na 

cidade (sistema integrado de informação); 

 Ampliar e diversificar a participação dos fluxos turísticos dos mercados 

nacionais e internacionais de longa distância;  

 Aumentar a taxa de ocupação hoteleira aos finais de semana e feriados; 

 Ampliar a notoriedade dos produtos de BH com maior potencial de 

motivação; 

 Aumentar a presença de BH no trade nacional e internacional, de lazer 

e de eventos; 

 Melhorar o posicionamento de Belo Horizonte no ranking ICCA de 

eventos internacionais, dentre as cidades brasileiras; 

 Ampliar a atração de eventos de pequeno e médio porte e eventos 

temáticos (culturais, esportivos, MICE) que tenham relevância e 

visibilidade em âmbito nacional e/ou internacional; 
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 Garantir o melhor aproveitamento da visibilidade gerada pelos eventos 

de oportunidade para posicionar o destino em âmbito internacional. 

 

Tendo como pressuposto tais objetivos, e tendo em vista a composição 

do portfólio de produtos abrangendo os prioritários (categorias Estrela, A e B) e 

também os complementares (categoria C), foram estabelecidos objetivos específicos 

por segmento de produto e por localização territorial.  

Aborda-se nestes casos como as propostas específicas de produtos e 

respectivas atividades (dadas pelos segmentos), e os conjuntos de produtos de cada 

região da cidade, deverão contribuir e se articular para o alcance dos objetivos 

estabelecidos para o destino, dadas suas limitações e características de potencial e 

atratividade.  

 

 

3.1 Objetivos específicos por segmento 

 

 

Os produtos de Belo Horizonte foram categorizados conforme 

características inerentes ao atrativo a que está relacionado em: museus e 

equipamentos culturais; eventos culturais e esportivos; mercados, feiras e compras; 

identidade cultural urbana e serviços; praças, mirantes e áreas urbanas; parques 

naturais e áreas verdes; entorno de BH.  

Na Etapa 4 foi feita uma análise desses conjuntos, tendo sido 

estabelecidos segmentos de produtos a que cada uma destas categorias de 

atrativos pode estar relacionadas, considerando as atividades que podem ser 

realizadas pelos turistas durante a visitação.  

A tabela abaixo sintetiza esta relação, bem como permite visualizar a 

participação de cada uma das categorias de produto, e consequentemente destes 

segmentos enquanto propostas específicas de atividades, no portfólio de produtos 

da cidade110.  

 

 

                                            
110

 O portfólio completo está disponível nos apêndices deste relatório. 
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Tabela 160 - Portfólio 2015-2016 - Distribuição dos Produtos por tipologia e 
segmento 
 

Categoria de produto / 
atrativo 

Segmentos a que 
podem estar 
relacionados 

Presença no portfólio em números de 
produtos 

Estrela A B C Total 

Museus e equipamentos 
culturais 

Turismo Cultural - 4% 11% 13% 27% 

Eventos culturais e 
esportivos 

Turismo Cultural; 
Turismo de Cidades 

- - - 19% 19% 

Mercados, feiras e compras 
Turismo de 
Cidades; Turismo 
de Negócios 

- 1% 5% 7% 14% 

Identidade cultural urbana e 
serviços 

Turismo Cultural; 
Turismo de 
Cidades; Turismo 
de Negócios 

- 5% 4% 2% 12% 

Espaços para eventos, 
estádios e centros 
esportivos 

Turismo de Eventos - - 3% 6% 9% 

Praças, mirantes e áreas 
urbanas 

Turismo de Cidades - 2% 5% 1% 8% 

Parques naturais e áreas 
verdes 

Turismo de 
Cidades; Turismo 
de Natureza 

- - 3% 2% 5% 

Entorno de Belo Horizonte 
Turismo de 
Natureza; Turismo 
Cultural. 

2% 1% 2% - 5% 

Total 2% 14% 34% 51% 100% 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

Esta composição é a base para que adiante sejam estabelecidos os 

objetivos específicos por segmento e seus pressupostos, pois caracterizam o 

potencial de cada um destes agrupamentos no composto da oferta turística da 

cidade. 

Observa-se que este trabalho também tem como referência o quadro 

apresentado no capítulo introdutório da Etapa 4, em que são abordadas as 

dinâmicas comerciais para os diferentes tipos de atividades turísticas (de lazer, de 

negócios, de eventos MICE e de eventos culturais).  
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Turismo de Eventos: 

 

O turismo de eventos e, consequentemente, a categoria de produtos a 

que se relaciona (os espaços para eventos, estádios e centros esportivos), tem um 

papel preponderante nos objetivos gerais e específicos para Belo Horizonte111, 

embora nenhum dos produtos desta categoria tenha grande destaque potencial (ou 

seja, é um equipamento referência no mercado de eventos). Por este motivo, 

assumiu-se como pressuposto dos objetivos gerais (na Etapa 4) o investimento em 

ações de desenvolvimento dirigidas ao mesmo; o foco na captação de eventos “com 

maior qualidade” ou relevância, e que, por isso mesmo, são capazes de gerar maior 

notoriedade para Belo Horizonte neste segmento de atividade.  

Desta forma, são objetivos específicos de marketing para a atividade de 

turismo de eventos: 

 Posicionar Belo Horizonte no mercado especializado de Congressos, 

Convenções e Feiras (eventos MICE), e no mercado de eventos 

esportivos, nacional e internacionalmente112, direcionando-se o 

trabalho de captação de eventos com esta proposta; 

 Contribuir para a imagem do destino, sendo esta atividade um de seus 

pilares; 

 Motivar fluxos turísticos de longa distância (internacionais e nacionais), 

por meio da captação de eventos com este perfil e da promoção dos 

mesmos para os seus públicos especializados; 

 Contribuir para a elevação do gasto médio no destino, considerando 

que os turistas com esta motivação deverão ter gasto médio/dia 

superior ao gasto meta. Portanto, maior que R$ 116,72 em 2016 e R$ 

147,36 em 2020; 

 Contribuir para ampliar e diversificar a participação dos fluxos turísticos 

dos mercados nacionais e internacionais de longa distância, a partir do 

redirecionamento do perfil dos eventos que ocorrem na cidade e do 

fomento a esta atividade;  

                                            
111

 Objetivos gerais (2020) e objetivos específicos (2016) para o turismo de Belo Horizonte que foram 
definidos na Etapa 4. 
112

 Internacionalmente este posicionamento poderá ser verificado pelo Ranking ICCA. 
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 Contribuir para a manutenção da taxa de ocupação hoteleira em níveis 

sustentáveis para o setor, reduzindo os riscos inerentes a uma possível 

sobreoferta. Neste caso, é importante observar que as taxas de ocupação 

durante a semana, período em que geralmente ocorrem os eventos 

técnico-científicos e de negócios, devem-se manter superiores à taxa 

média estabelecida como meta (63%), ficando no mínimo 70%; 

 Gerar visibilidade para o destino, à medida que o coloca no circuito das 

grandes cidades latino americanas. 

 

Turismo de Negócios: 

 

O turismo de negócios, embora pouco motivável pelas ações de 

marketing turístico, é responsável por gerar e manter a demanda de visitantes na 

cidade ao longo do ano, e é o fator responsável por sustentar a taxa de ocupação 

hoteleira. É ainda uma possibilidade para a captação de eventos relacionados aos 

setores mais dinâmicos da economia no destino e de seu entorno. Destaca-se, 

portanto, como um importante gerador de demandas potenciais e oportunidades 

para as atividades de lazer e para o turismo de eventos, à medida que Belo 

Horizonte se destaca e se consolida em determinados setores econômicos. 

No âmbito do produto turístico de negócios, destaca-se no portfólio itens 

das categorias “identidade urbana belo-horizontina” (gastronomia, moda, design) e 

“mercados e centros de compras” que, ao passo que atendem também outros 

segmentos, podem gerar negócios de compras no atacado e/ou para revenda, para 

públicos regionais e para outras partes do Brasil.  

Assim, são objetivos específicos do segmento. 

 Contribuir para a manutenção da taxa de ocupação hoteleira em níveis 

sustentáveis para o setor, reduzindo os riscos inerentes a uma possível 

sobreoferta. Neste caso, é importante observar que as taxas de 

ocupação durante a semana, período em que se concentram as 

demandas com esta motivação, devem-se manter superiores à taxa 

média estabelecida como meta 63%, ficando no mínimo 70%; 

 Contribuir para a imagem do destino, sendo um de seus pilares; 

 Motivar fluxos turísticos na cidade para compras em moda, design, 

produtos gastronômicos e produtos típicos de Minas; 
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 Gerar fluxos turísticos potenciais para os segmentos e atividades de lazer. 

 

Turismo Cultural: 

 

A maior parte e os mais relevantes produtos da cidade (de maior valor 

potencial) são relacionados ao turismo cultural, constituindo-se principalmente de 

atrativos físicos (espaços culturais, edifícios e áreas urbanas de patrimônio); da 

produção artístico-cultural e das tradições mineiras, traços essenciais da identidade 

urbana de Belo Horizonte e mineira (música, dança, moda, gastronomia, etc.). São 

aspectos fundamentais para conhecer Belo Horizonte e determinantes para gerar 

atividades para o visitante em sua estadia na cidade. Os eventos culturais, que 

geralmente conferem maior dinamismo ao segmento e tendem a gerar repetições da 

viagem, bem como incrementos significativos da demanda em determinados 

períodos do ano, são complementares, precisam ser reforçados em sua identidade, 

e ainda possuem um baixo aproveitamento como ativos turísticos para além do 

Estado (ou seja, devem ser melhor divulgados e informados). 

São, portanto, objetivos específicos para o segmento de turismo cultural: 

 Contribuir para a imagem de Belo Horizonte como destino turístico, 

sendo um de seus pilares; 

 Posicionar Belo Horizonte no mercado turístico nacional de lazer e nos 

mercados especializados de turismo cultural, por meio da estruturação 

de ofertas temáticas (conforme grade de segmentos e atividades 

motivacionais), da comunicação dirigida e do apoio à comercialização 

dos principais produtos turísticos da cidade com esta proposta de 

atividade (produtos A e B); 

 Motivar o turista de negócios e de eventos estenda sua estadia na 

cidade para conhecer os atrativos culturais de Belo Horizonte e usufruir 

de atividades e produtos de lazer; 

 Motivar o retorno dos turistas de lazer, de negócios e de eventos para a 

cidade; 

 Contribuir para aumentar a taxa de ocupação hoteleira aos finais de 

semana e feriados, tornando-a mais próxima à taxa meta de 63%; 

 Contribuir para ampliar e diversificar a participação dos fluxos turísticos 

dos mercados nacionais e internacionais de longa distância, a partir do 
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direcionamento da comunicação e do apoio à comercialização das 

ofertas turísticas culturais para estes mercados;  

 Contribuir para a manutenção da participação dos fluxos regionais, 

motivando e fidelizando turistas mineiros, especialmente para os 

eventos culturais.  

 

Turismo de Cidades: 

 

Assim como o turismo cultural, o turismo de cidades se relaciona a grande 

parte dos produtos turísticos identificados no portfólio, alguns de grande potencial 

motivador (produtos A). O segmento compartilha com o turismo cultural os produtos 

relacionados à identidade cultural e urbana da cidade; e evidencia áreas e pontos 

territoriais da cidade que são ícones do modo de vida belo-horizontino (Pampulha, 

Praça da Liberdade, Savassi, Mercado Central, etc.), assim como ocorre nos principais 

centros urbanos do mundo. Tem um papel preponderante nos mercados regional e 

nacional, sendo Belo Horizonte um centro de serviços e de lazer e de entretenimento, 

capital do Estado; referência em educação, em especialidades médicas, etc. 

São, portanto, objetivos específicos para o segmento de turismo de cidades: 

 Contribuir para a imagem de Belo Horizonte como destino turístico, 

sendo um de seus pilares; 

 Posicionar Belo Horizonte no mercado turístico nacional de lazer e nos 

mercados especializados em que é referência (educação, excelência 

médica, etc.), por meio da estruturação de ofertas temáticas, da 

comunicação dirigida e do apoio à comercialização dos produtos 

turísticos da cidade com esta proposta de atividade;  

 Motivar o turista de negócios e de eventos a estender sua estadia para 

“conhecer Belo Horizonte”, e usufruir de atividades e produtos de lazer 

e de entretenimento; 

 Motivar o retorno dos turistas de lazer, de negócios e de eventos para a 

cidade; 

 Contribuir para aumentar a taxa de ocupação hoteleira aos finais de 

semana e feriados, tornando-a mais próxima à taxa meta de 63%; 
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 Contribuir para a manutenção da participação dos fluxos regionais, 

motivados pelas ofertas de serviços e de entretenimento da capital do 

Estado.  

 

Turismo de Natureza: 

 

A presença dos produtos de turismo de natureza no portfólio da cidade é 

bastante limitada em termos numérico e de potencial de atração, possuindo uma 

característica complementar e especializada (em atividades de educação ambiental, 

por exemplo). Os parques e áreas verdes da cidade possuem, porém, um papel 

preponderante na diferenciação de sua imagem, sendo que os produtos dessa são 

compartilhados com o turismo de cidades.  

São portanto objetivos específicos do segmento turismo de natureza: 

 Contribuir para a imagem de Belo Horizonte como destino turístico, 

sendo um de seus pilares; 

 Motivar o turista de negócios e de eventos a estender sua estadia para 

“conhecer Belo Horizonte”, e usufruir de atividades e produtos de lazer; 

 Contribuir para manter a participação dos fluxos regionais para 

atividades especializadas, especialmente de educação ambiental, 

caminhadas/trilhas, observação de flora e fauna. 

 

Os produtos do entorno irão compor a etapa seguinte: “objetivos 

específicos por localização territorial”.  

 

 

3.2 Objetivos específicos por localização territorial  

 

 

Na Etapa 1 foram identificados produtos turísticos nas seguintes regiões 

administrativas da cidade: Centro-Sul, Pampulha, Noroeste, Venda Nova, Nordeste, 

Leste, Oeste, além do entorno, considerando outros municípios em um raio de 

100Km a partir de BH. Observa-se que alguns produtos envolvem mais de uma 

região da cidade e até mesmo seu entorno (por exemplo, Educação, Saúde, etc.) 

enquanto outros não podem ser localizados em nenhuma parte do território em 
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especial. São geralmente eventos que ocorrem de maneira pulverizada por todo o 

município (como por exemplo, o Carnaval), ou não possui local fixo para ocorrer (por 

exemplo, Casa Cor Minas) 113. 

Os produtos do portfólio estão territorialmente distribuídos da seguinte 

forma: 

 

Figura 56 - Distribuição territorial dos produtos turísticos de Belo Horizonte 
 

 

 

 

Observação: A soma percentual entre o total das regiões é maior que 100% pois os produtos 

relacionados a mais de uma região foram contabilizados repetidamente.  

 

Fonte: Plano Horizonte, 2006 (mapa). Elaborado por Chias Marketing. 

 

                                            
113

 O detalhamento do portfólio de produtos está nos apêndices deste relatório. Os produtos que não 
podem ser referenciados territorialmente não  foram utilizados nesta análise. Os produtos “multi-
região” foram contabilizados repetidamente na figura abaixo.  

PARTIC. * A B C 

66% - 11% 23% 33% 

TODAS AS CATEGORIAS DE 
ATRATIVOS 

 

PARTIC. * A B C 

18% - 3% 23% 33% 

TODAS AS CATEGORIAS DE 
ATRATIVOS 

 

PARTIC. * A B C 

1% - - - 1% 

Categoria: 
Museu e equipamentos Culturais 

 
PARTIC. * A B C 

1% - - 1% - 

Categoria: 
Museu e equipamentos Culturais 

 

PARTIC. * A B C 

1% - - 1% - 

Categoria: 
Museu e equipamentos Culturais 

 

PARTIC. * A B C 

1% - - - 1% 

Categoria: 
Espaço para eventos 

 

PARTIC. * A B C 

1% - - 1% - 

Categoria: 
Museu e equipamentos Culturais 

 
ENTORNO 

PARTIC. * A B C 

9% 2% 1% 2% 2% 

Categorias: 
Entorno de BH 
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Com base nestes indicadores, definem-se como objetivos específicos 

para as regiões administrativas de Belo Horizonte: 

A Região Centro Sul agrega o maior composto turístico da cidade, 66% 

dos produtos estão ali localizados, e o maior número de produtos motivadores. Há, 

ainda, uma significativa diversidade em categorias de produtos para todos os 

segmentos. É preponderante para conhecer o destino Belo Horizonte. São objetivos 

específicos para esta região: 

 Contribuir para a imagem de Belo Horizonte como destino turístico, 

sendo um de seus pilares; 

 Posicionar Belo Horizonte em todos os mercados geográficos e nos 

mercados especializados, em especial de turismo cultural e turismo de 

cidades; 

 Ampliar e diversificar os fluxos turísticos, gerar maiores receitas (por 

meio do incremento do gasto médio e estadia); 

 Incentivar o turista de negócios a estender sua estadia para “conhecer 

a cidade” e usufruir de atividades e produtos de lazer. 

 

A Região da Pampulha, depois da Região Centro-Sul, possui um dos 

mais relevantes compostos turísticos, compartilhando os mesmos objetivos. 

 Contribuir para a imagem de Belo Horizonte como destino turístico, 

sendo um de seus pilares; 

 Posicionar Belo Horizonte em todos os mercados geográficos e nos 

mercados especializados, em especial de turismo cultural e turismo de 

cidades; 

 Ampliar e diversificar os fluxos turísticos, gerar maiores receitas (por 

meio do incremento do gasto médio e estadia); 

 Incentivar o turista de negócios a estender sua estadia para “conhecer 

a cidade” e usufruir de atividades e produtos de lazer. 

 

As demais regiões da cidade possuem uma função complementar para o 

turismo de lazer e de eventos. As regiões Noroeste e Nordeste têm ainda um papel 

importante na integração territorial dos territórios centro-sul e Pampulha para o 

turismo de lazer. Portanto: 
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As Regiões Noroeste, Nordeste e Oeste têm como objetivos:  

 Ampliar a experiência do turista na cidade, sobretudo o turista 

frequente; 

 Incentivar o aumento da estadia e do gasto médio do turista na cidade;  

 Complementar e integrar a oferta de turismo cultural, contribuindo para 

o posicionamento de Belo Horizonte no mercado especializado. 

 

A Região Leste tem como objetivo: 

 Complementar e integrar a oferta de turismo de eventos, contribuindo 

para o posicionamento de Belo Horizonte no mercado especializado de 

eventos esportivos. 

 

Por fim, o Entorno de Belo Horizonte, conforme visto no subcapítulo 

anterior, caracteriza-se pela presença de produtos de altíssimo valor potencial no 

mercado turístico mundial e de produtos de grande caráter local (autênticos), sendo 

alguns compartilhados com a cidade Belo Horizonte (como o Roteiro da Cachaça, 

Educação, BH Health Tour). São objetivos específicos, nesse caso: 

 Contribuir para a imagem de Belo Horizonte como destino turístico, 

sendo um de seus pilares; 

 Contribuir para o posicionamento Belo Horizonte no mercado turístico 

nacional de lazer e nos mercados especializados de turismo cultural, 

de turismo de natureza, de Educação e Intercâmbio, e de Excelência 

Médica; 

 Contribuir para ampliar e diversificar a participação dos fluxos turísticos 

originados nos mercados nacionais e internacionais, especialmente de 

longa distância; 

  Incentivar o turista de negócios a estender sua estadia para usufruir de 

atividades e produtos de lazer (roteiros integrados BH + entorno); 

 Aumentar a taxa de ocupação hoteleira durante os finais de semana e 

feriados (roteiros integrados BH + entorno). 
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4 ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PARA OS PRODUTOS 
PRIORITÁRIOS 

 

 

Conforme abordado na introdução, as estratégias para os produtos 

prioritários decorrem da aplicação das diretrizes de curto prazo para Belo Horizonte 

(seleção de produtos, de segmentos, de mercados e portfólio de produtos x 

mercados) e do sistema de comunicação e de vendas, a cada um destes itens.   

Ou seja, significa estabelecer prioridades e orientações táticas para os 

produtos identificados, dentro do escopo de atuações que já foi definido para o 

turismo da cidade, em especial sobre: 

 A interface de cada produto na composição das ofertas de Belo 

Horizonte; 

 O papel de cada produto / oferta no sistema de comunicação e vendas;  

 As prioridades de mercado para os produtos / ofertas. 

 

Estas diretrizes orientarão a seleção de conteúdos para as ações 

previstas no Plano Operacional de Promoção que serão implementadas em 2015 e 

2016, cujo detalhamento é feito na Etapa 6, de acordo com o que foi previsto no TR. 

 

 

4.1 Estratégia 2015-2016 para os produtos prioritários – estruturando as 

ofertas turísticas de Belo Horizonte 

 

 

A estratégia de seleção de produtos adotada naquela etapa identificou 

três formatos por meio dos quais os mesmos devem ser trabalhados na 

comunicação, ou seja, três modelos de estruturação das ofertas turísticas de Belo 

Horizonte: 

 Produtos isolados, em que são considerados os itens do portfólio com 

maior potencial de gerar interesse e motivar visitas ao destino. São os 

produtos Estrela e A do portfólio atual, o que há de melhor na cidade 

para todos os públicos e que traduzem a experiência de viajar a 

Belo Horizonte. No contexto da comunicação, é fundamental 
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aumentar a notoriedade (exposição) destes produtos nos mercados-

alvo de forma que os mesmos sejam mais e melhor conhecidos, e 

diretamente associados ao turismo de Belo Horizonte;  

 Especialização baseada em segmentos, fundamentando-se na grade 

de segmentos e atividades motivacionais, constitui-se na combinação 

de produtos Estrela, A, B e C sob um mesmo tema/atividade, gerando 

ofertas temáticas. É fundamental desenvolver os temas 

imprescindíveis para o posicionamento de Belo Horizonte e para se 

atingir as metas estabelecidas, bem como aqueles em que o destino 

tem maior capacidade de ser competitivo, ou seja, em que possui 

produtos de potencial relevante (Estrela e A). Foram identificados, 

portanto, como prioridades para 2015-2016, a estruturação e 

comunicação das ofertas temáticas de: gastronomia, moda, compras, 

produção cultural, de turismo de eventos e excelência médica. 

 

Figura 57 - Seleção dos segmentos e nichos de mercado prioritários para 2015-2016 
 

 

Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 Roteirização considera-se que os roteiros são um instrumento 

funcional de organização dos produtos em ofertas com fins exclusivos 

de comercialização. Funcionam melhor quando estão baseados em 
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produtos motivadores com grande notoriedade (principal fator de 

atratividade do roteiro) e que são, por sua vez, combinados com os 

demais produtos (B e C - complementares). No caso de Belo Horizonte, 

alguns dos roteiros incluem produtos do entorno com certo grau de 

consolidação no mercado turístico e que são fundamentais para 

ampliar a notoriedade de BH e o poder de atração da região junto a 

mercados de mais longa distância (como os internacionais). Assim 

como os roteiros na cidade, são importantes para induzir o melhor 

aproveitamento dos produtos e atrativos com menor potencial de 

atração. 

 

Considerando estes três formatos em que os produtos de Belo Horizonte 

serão comunicados, constituindo as ofertas turísticas, a tabela abaixo sistematiza as 

intersecções destes modelos de oferta aos produtos prioritários identificados, 

recomendados para o período 2015-2016. Este cruzamento pautará o detalhamento 

do Plano Operacional de Produtos, bem como o conteúdo das ações do Programa 

de Comunicação. 

 

Figura 58 - Estratégia 2015-2016 para os produtos prioritários: Modelos de oferta 
aplicados aos produtos turísticos de Belo Horizonte 
 

Produtos 

Modelos de oferta 

Produtos 
de Belo 

Horizonte 

Segmentos / 
atividades 
temáticas 

Roteiros 

Patrimônios da Humanidade   
 

Instituto Inhotim Arte Contemporânea e Jardim 
Botânico    

Museu de Artes e Ofícios    

Igreja S. Francisco de Assis    

Gastronomia    

Mercado Central    

Dança    

Moda     

Praça da Liberdade    
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Produtos 

Modelos de oferta 

Produtos 
de Belo 

Horizonte 

Segmentos / 
atividades 
temáticas 

Roteiros 

Teatro    

Música    

Parque Nacional da Serra do Cipó    

Museu das Minas e do Metal    

Pampulha    

Memorial de Minas – Vale    

Savassi 
   

Minas Tênis Clube 
   

Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão) 
   

Museu de Ciências Naturais da PUC 
   

Expominas 
   

Museu Giramundo 
   

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte 
(Jardim Zoológico)    

Polos de moda 
   

Museu Histórico Abílio Barreto 
   

Palácio das Artes 
   

Palácio da Liberdade  
   

Espaço TIM UFMG do Conhecimento 
   

Feira de Arte e Artesanato da Afonso Pena 
   

Centro de Artesanato Mineiro (Palácio das Artes) 
   

Design 
   

Museu de Arte da Pampulha 
   

Casa do Baile 
   

Museu de História Natural e Jardim Botânico da 
UFMG    

Parque das Mangabeiras 
   

Bairro de Santa Tereza 
   

Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa) 
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Produtos 

Modelos de oferta 

Produtos 
de Belo 

Horizonte 

Segmentos / 
atividades 
temáticas 

Roteiros 

Mirante do Mangabeiras 
   

Roteiro da Cerveja Artesanal 
   

Grutas e Fazendas 
   

Serras e Vales 
   

Roteiro da Cachaça 
   

Parque da Serra do Curral 
   

Educação e Intercâmbio 
   

Centro de Artesanato do SESC Mineiro 
(CENARTE)    

Centro de Arte Popular Cemig 
   

Praça da Estação - Rui Barbosa 
   

Mãos de Minas 
   

Carnaval de Belo Horizonte    

Arraial de Belô    

Virada Cultural de Belo Horizonte    

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

 

4.2 Estratégia 2015-2016 para os produtos prioritários – diretrizes de 

comunicação e de vendas 

 

 

Outro aspecto importante a ser considerado nas estratégias é a função 

dos produtos e ofertas enquanto conteúdos das atuações especificadas no sistema 

comunicação e de vendas de Belo Horizonte. Na Etapa 4, foram detectadas funções 

básicas da comunicação turística sendo: promoção/divulgação, apoio à 

comercialização e informação turística114. Estas funções se desdobram em um 

sistema de comunicação e de vendas que considerou três níveis de atuação:  

                                            
114

 O apoio à comercialização e de informação turística são os formatos mais próximos da 
comercialização que podem ser praticados pela Belotur. 
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 Atuação Global, que se baseia na comunicação digital e na imprensa 

global (jornal e revistas de grande circulação, especializada em viagens 

e turismo, revistas de companhias aéreas, etc.) para fortalecer o 

posicionamento do destino no mercado turístico nacional e 

internacional. Constitui, portanto, de ações de alcance universal, em 

que não há um mercado-alvo específico, mas são fundamentais para 

criar imagem e posicionar o destino; 

 Atuação Local nos mercados, baseada no sistema PUSH & PULL 

ilustrado e detalhado na Etapa 4, propõe ações de comunicação 

dirigida aos mercados prioritários selecionados, em que se mescla: no 

PUSH, a promoção/divulgação ao trade emissivo e a “comercialização” 

por meio de relacionamento e apoio aos canais intermediários 

(agências, operadores, organizadores de eventos, etc.); no PULL, a 

promoção/divulgação e a “comercialização” diretas ao consumidor final, 

via publicidade e imprensa local. Também por meio da informação 

turística na cidade. São ações que propiciam um melhor 

direcionamento de BH e seus produtos aos mercados potenciais, 

fomentando diretamente a comercialização e o consumo;  

 Atuação Complementar, baseada na comunicação institucional e de 

sensibilização da comunidade. Será desconsiderada neste momento 

por não estar diretamente aplicada aos produtos e ofertas de Belo 

Horizonte. 

 

A aplicação deste modelo de atuação às ofertas identificadas acima para 

os produtos prioritários permite o cruzamento apresentado adiante, em que as 

intersecções convertem-se nas orientações táticas de comunicação e vendas 

recomendadas aos produtos prioritários no período 2015-2016. De maneira inversa, 

essa relação também pautará a definição dos conteúdos para as ações do Plano 

Operacional de Promoção na próxima etapa do trabalho (Etapa 6), especialmente 

dos Programas de Comunicação e de Promoção aos Mercados. 
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Figura 59 - Estratégia 2015-2016 para os produtos prioritários: Sistema de 
comunicação e vendas aplicado aos produtos de Belo Horizonte 
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Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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4.3 Estratégia 2015-2016 para os produtos prioritários - portfólio de produtos e 

mercados 

 

 

A partir do portfólio de produtos e mercados da etapa anterior e utilizando 

a mesma metodologia, foram estabelecidas prioridades os produtos de Belo 

Horizonte que serão levados para diferentes mercados, relacionando os segmentos 

com os grupos de mercados identificados.  

São três níveis de prioridade, representados por estrelas, em que: 

 - Baixa Prioridade 

 - Média Prioridade 

 - Alta Prioridade 

 

Figura 60 - Estratégia 2015-2016 para os produtos prioritários: Portfólio de Produtos 
x Mercados 
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Produtos / Ofertas 

Mercados 

Internacional Nacional Regional Especializado 
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Produtos / Ofertas 

Mercados 
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Roteiro da Cerveja 
Artesanal 

    

Grutas e Fazendas      

Serras e Vales     

Roteiro da Cachaça     
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Produtos / Ofertas 

Mercados 

Internacional Nacional Regional Especializado 

Produção cultural     

Turismo de Eventos 
(MICE) 

    

Excelência médica     
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o
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s
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Horizonte 
    

Roteiros Belo Horizonte + 
Entorno 

    

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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5 AS TÁTICAS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS 
PRIORITÁRIOS 

 

 

 As estratégias para os produtos prioritários se consolidam em táticas de 

marketing no Plano Operacional de Produtos, com a formulação objetiva de 

programas, projetos e ações aplicadas à estruturação de ofertas competitivas que 

serão comunicadas por meio das ações de divulgação, promoção, relacionamento e 

comercialização115, em função das potencialidades observadas no contexto dos 

produtos prioritários.  

Neste relatório, o Plano Operacional de Produtos estabelecido na etapa 

anterior (Etapa 4) é retomado. Os dois programas e seus projetos, bem como suas 

ações, foram revisados e, para cada uma delas, foram detectados as fontes de 

recurso e os atores envolvidos116. 

Observa-se, porém, que será por meio da implementação de todo o Plano 

Operacional, especialmente das ações de aproximação direta com os mercados 

previstas no Plano Operacional de Promoção, que os objetivos e metas para Belo 

Horizonte e para os produtos, segmentos e regiões, serão alcançados.  

 

 

5.1 O plano operacional de produtos para o turismo de Belo Horizonte 

 

 

O Plano Operacional de Produtos foi estruturado em 2 Programas: 

 O Programa de Turismo de Lazer e Compras; 

 O Programa de Negócios e Eventos.  

 

O P1. - Programa de Turismo de Lazer e Compras tem o objetivo de 

organizar e apoiar a estruturação de ofertas competitivas de lazer e de compras, as 

quais serão comunicadas ao trade especializado e a todos os públicos de 

consumidor final, independente da motivação principal da viagem, já que são as 

                                            
115

 As ações de divulgação, promoção, relacionamento e comercialização estão detalhadas no Plano 
Operacional de Promoção. Assim como o Plano Operacional de Produtos, o PO de Promoção  foi 
elaborado na Etapa 4 e é detalhado na Etapa 6. 
116

 Observa-se que o detalhamento completo destas ações será realizado na próxima etapa (Etapa 
6), conforme previsto no TR. 
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atividades base para o aumento da estadia do turista na cidade, a partir do melhor 

aproveitamento dos produtos prioritários. 

A estrutura e o conteúdo do Programa têm como alicerce o trabalho de 

roteirização e estruturação de ofertas temáticas que já vem sendo desenvolvido pela 

Belotur. Este trabalho tem como principal objetivo fomentar a estruturação destes 

roteiros e produtos temáticos (segmentos) pelas empresas de receptivo, agregando 

valor por meio de serviços especializados e, posteriormente, apoiar sua 

comercialização em formato de pacotes, por meio das atuações junto aos 

operadores e agentes de viagem dos mercados. Portanto, para seu detalhamento 

enquanto ação de marketing considera-se apenas os atores e as fontes de recurso 

que estão envolvidos nesse processo (de comunicação e de comercialização).  

O Programa foi subdividido em três subprogramas: 

 O S.1 Subprograma de Produtos de Lazer na Cidade é composto 

pelos projetos dos roteiros, rotas e ofertas temáticas de lazer 

organizadas a partir dos produtos turísticos e dos serviços localizados 

exclusivamente em Belo Horizonte. Ao conjunto que já foi previsto pela 

Belotur, foi agregado ainda uma nova proposta de projeto para ser 

desenvolvida (o PJ3117), em observação aos produtos e segmentos 

prioritários que não estavam contemplados. Trata-se da Oferta 

Artístico-Cultural.  

 

O subprograma constitui-se, portanto, pelos seguintes projetos e ações: 

 
Tabela 161 - Táticas 2015-2016 para os produtos prioritários: S.1 Subprograma de 
produtos de lazer na cidade – projetos, ações, atores envolvidos e fontes de recurso 
 

S.1 SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL ATORES ENVOLVIDOS 
FONTE DE 
RECURSO 

PJ.1 - ROTEIROS TURÍSTICOS NA CIDADE 

A1. Roteiro 
“Pampulha: o início de 
Niemeyer” e rotas 
associadas 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

                                            
117

 Revisado e reformulado neste relatório. 
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S.1 SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL ATORES ENVOLVIDOS 
FONTE DE 
RECURSO 

A1. Roteiro 
“Pampulha: marco do 
modernismo (e o 
início de Niemeyer)” e 
rotas associadas 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A2. Roteiro 
“Liberdade: Do Poder 
Político à Cultura” 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A3. Roteiro Sínteses 
de Minas 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A4. Roteiro 
Arquitetônico  

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A5. Roteiro Horizontes 
da Cidade e rotas 
associadas 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A6. Roteiro “Belo 
Horizonte VerDe 
Perto” / Rota de 
Parques 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A7. Belo Horizonte “A 
pé” ou “em Bicicleta” 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A8. Roteiro do Futebol 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A9. Ofícios de Minas 
(Revitalização para 
Corredor Cultural) 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A10. Roteiro de 
Museus  

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 
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S.1 SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL ATORES ENVOLVIDOS 
FONTE DE 
RECURSO 

A11. Roteiro Religioso  2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A12. Roteiro 
Cemiterial 

2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

PJ.2 - OFERTA GASTRONÔMICA: BELO HORIZONTE, A SÍNTESE DA GASTRONOMIA DE 
MINAS GERAIS 

A14. Rota das 
Cachaças Artesanais 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A15. Rota das 
Cervejas Artesanais 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A16. Rota dos Bares 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A17. Rota dos Cafés 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A18. Rota da Comida 
Típica 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A19. Rota Noturna (By 
night) 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A20. Rota dos 
Mercados 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 
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PJ. 3 – OFERTA ARTÍSTICO-CULTURAL: BELO HORIZONTE, ARTE E CRIATIVIDADE DO 
BRASIL 

A21. Rota das Artes 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A22. Calendário de 
eventos culturais e de 
entretenimento 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A23. Belo Horizonte, E 
se chover? 

2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
 
 

 O S.2 Subprograma de Produtos de Compras compõe-se pelas 

ofertas do segmento de compras, que poderão ser dirigidas não só aos 

turistas de lazer como também aos públicos especializados de negócios. 

Neste caso, consideram-se as atividades de compras no atacado. 

 
Tabela 162 - Táticas 2015-2016 para os produtos prioritários: S.2 Subprograma de 
produtos de compras – projetos, ações, atores envolvidos e fontes de recurso 
 

S.2 SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE COMPRAS 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL Atores Envolvidos 
Fonte de 
Recurso 

PJ.4 - OFERTAS DA MODA MINEIRA 

A24. Distrito da Moda 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

PJ.5 - OFERTAS DE COMPRAS 

A25. Rota Popular 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A26. Rota das Feiras 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 
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S.2 SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE COMPRAS 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL Atores Envolvidos 
Fonte de 
Recurso 

A27. Rota dos Centros 
Comerciais 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A28. Rota Moveleira 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A29. Rota de Luxo 2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A30. Rota dos 
Artesanatos 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Receptivos BH; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

 S.3 Subprograma de Roteiros Integrados considera os projetos de 

roteiros que integram os produtos, atrativos e serviços de Belo 

Horizonte e das cidades do entorno (definindo-se prioritariamente as 

atrações turísticas em um raio de 100Km da capital). 

 

Tabela 163 - Táticas 2015-2016 para os produtos prioritários: S.3 Subprograma de 
roteiros integrados – projetos, ações, atores envolvidos e fontes de recurso 
 

S.3 SUBPROGRAMA DE ROTEIROS INTEGRADOS 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL Atores Envolvidos 
Fonte de 
Recurso 

PJ. 6 - ROTEIROS TURÍSTICOS BH + ENTORNO 

A31. Roteiro “As Três 
Capitais de Minas” 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Secretarias de Turismo 
das cidades do entorno. 
Receptivos BH; 
Receptivos locais nas 
cidades do entorno; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

A32. Roteiro “Da 
Tradição ao 
Contemporâneo” 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Secretarias de Turismo 
das cidades do entorno; 
Receptivos BH; 

Belotur 



 

956  

 

S.3 SUBPROGRAMA DE ROTEIROS INTEGRADOS 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL Atores Envolvidos 
Fonte de 
Recurso 

Receptivos locais nas 
cidades do entorno; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

A33.Roteiro “Belo 
Horizonte VerDe Perto” 
/ Rota de Aventura 

2015-2016 DRMK 

Belotur; CATs; 
Sec. de Turismo cidades 
do entorno; 
Receptivos BH; 
Receptivos locais nas 
cidades do entorno; 
Gestores dos produtos e 
equipamentos no âmbito 
do roteiro 

Belotur 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

O P.2 - Programa de Turismo de Negócios e Eventos118 objetiva 

organizar e dar suporte à estruturação de ofertas competitivas de negócios e de 

eventos que serão comunicados especialmente ao trade especializado. Baseia-se 

nos desdobramentos e no suporte ao atual Programa de Turismo de Negócios e 

Eventos (antiga “Rede de Turismo de Negócios e Eventos”). 

O Programa subdivide-se em dois subprogramas: 

 S.4 - Subprograma de Produtos de Negócios e de Eventos que 

propõe projetos para o incremento da oferta nos segmentos de eventos 

e de negócios, base do conteúdo para as ações de comunicação 

dirigidas ao setor. Observa-se que o segmento de negócios é tratado 

com ênfase para os eventos corporativos e de incentivo (nicho do 

segmento de negócios em que é possível motivar para a escolha do 

destino). 

 

  

                                            
118

 Observa-se que, apesar da nomenclatura, é preciso manter o discernimento técnico sobre as 
ofertas e atuações sobre os segmentos de negócios e de eventos, conforme dinâmicas demonstradas 
na Tabela 1, apresentada no início do documento.  
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Tabela 162 - Táticas 2015-2016 para os produtos prioritários: S.4 Subprograma de 
produtos de negócios e eventos – projetos, ações, atores envolvidos e fontes de 
recurso 
 

S.4 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE NEGÓCIOS E DE EVENTOS 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL Atores Envolvidos 
Fonte de 
Recurso 

PJ.7 - OFERTA PARA EVENTOS E INCENTIVO 

A34. Acompanhamento 
da implantação do novo 
Centro de Convenções 
de Belo Horizonte e de 
novos equipamentos 
para eventos públicos e 
privados 

2015-2016 DRPD 

Prefeitura de Belo 
Horizonte; 
Belotur; 
Governo de MG; 
Mtur 

Belotur 

A35. Implantação / 
operacionalização da 
agenda integrada dos 
espaços de eventos (por 
porte e perfil) 

2015-2016 DRPT 

Belotur; BHC&VB; 
Provedores de serviços   
públicos e privados; 
Empresas privadas locais 
na área de hotelaria, 
centros de eventos, 
esportes e outros 
espaços participantes do 
Programa de Negócios e 
Eventos; Entidades 
representativas do setor: 
ABEOC-MG, ABIH-MG, 
BHCVB, SETES. 

Belotur; 
 

A36. Roteirização para 
programas de visitas 
técnicas de inspeção 
 

2015-2016 DRPT 

Belotur; SETES MG; 
BHCVB; ABEOC; ABIH; 
Receptivos ABAV; 
Empresas públicas e 
privadas locais na área 
de hotelaria, centros de 
eventos, esportes e 
outros espaços 
participantes do 
Programa de Negócios e 
Eventos. 

Belotur; 
BHC&VB 

A37. Organização da 
oferta para programas 
de incentivo  

2015-2016 DRPT 

Belotur; SETES/MG; 
BHC&VB; 
ABIH; Receptivo ABAV; 
ABRACORP. 

Belotur; 
SETES; 
PBH 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 

 

 S.5 - Subprograma de Suporte à Captação de Eventos prevê 

projetos e ações que darão suporte à comunicação para captação de 

eventos para Belo Horizonte, especialmente de eventos técnico-

científicos e esportivos. 
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Tabela 1634 - Táticas 2015-2016 para os produtos prioritários: S.5 Subprograma de 
suporte à captação de eventos – projetos, ações, atores envolvidos e fontes de 
recursos 
 

S.5 – SUBPROGRAMA DE SUPORTE À CAPTAÇÃO DE EVENTOS 

AÇÃO CRONOGRAMA RESPONSÁVEL Atores Envolvidos 
Fonte de 
Recurso 

PJ.8 – GRUPO DE CAPTAÇÃO DE EVENTOS 

A38. Prospecção de 
oportunidades para 
captação  

2015-2016 DRPT 

Belotur; BHC&VB; 
Fundação Municipal de 
Cultura; Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Econômico; Secretaria 
Municipal de Relações 
Internacionais; SETES / 
MG; Embratur; 
Entidades e 
associações de classe, 
empresas, instituições 
de ensino, esportivas, 
culturais e outros 
possíveis parceiros de 
captação. 

Belotur; 
SETES; 
Recursos 
privados; 
EMBRATUR 

A39.Monitoramento 
da oferta de espaços 
para eventos: 
capacidade, 
ocupação e 
sazonalidade. 

2015-2016 DRPT 

Belotur; 
BHC&VB; 
Empresas e espaços de 
eventos 

Belotur 

A40. Levantamento 
e monitoramento 
dos serviços 
fornecedores 

2015-2016 DRPT 

Belotur; BHC&VB; 
ABEOC MG; ABRASEL;  

Receptivos da 
ABAV/MG; Gestores dos 
Espaços para eventos. 

Belotur 
 

A41. Fórum 
municipal de 
captação de eventos 

2015-2016 DRPT 

Belotur; BHC&VB; 
Municipal de Cultura; 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento 
Econômico; Secretaria 
Municipal de Relações 
Internacionais; Outros 
possíveis parceiros de 
captação; SETES / MG; 
ABEOC; ABIH 

Belotur; 
BHC&VB 

 
Fonte: Elaborado por Chias Marketing. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O novo Plano de Marketing para o turismo de Belo Horizonte vem 

chegando ao estágio final de planejamento. No que diz respeito às ações 

estratégicas que deverão ser implementadas nos próximos anos, o trabalho 

envolveu as seguintes atividades antecedentes: 

 Na Etapa 3, foi realizado um amplo estudo das políticas públicas 

vigentes, bem como dos programas e projetos planejados e/ou em 

curso, tanto em âmbito federal e estadual, como municipal, incluindo 

principalmente o plano de trabalho da Belotur para o ano de 2014. A 

estrutura operacional do Plano Horizonte foi resgatada, tendo sido a 

referência para a leitura, o mapeamento e a sistematização de todas as 

ações detectadas; 

 Posteriormente, nas duas etapas subsequentes (4 e 5), foi elaborado o 

conjunto de diretrizes estratégicas e operacionais para o destino e para 

os seus produtos prioritários respectivamente, abrangendo propostas 

concretas de atuação para os próximos dois anos (2015-2016). Para 

que os objetivos definidos sejam alcançados, foram desenhados dois 

Planos Operacionais, sendo um de Produtos e um de Promoção, que 

abordaram 7 programas regulares, com 18 subprogramas, 41 projetos 

e 112 ações; e mais 1 programa de reserva conjuntural. Focando na 

oportunidade dos Jogos Olímpicos Rio 2016, foram estabelecidos 

então mais 4 subprogramas, 9 projetos e 22 ações especiais dirigidas 

ao melhor aproveitamento deste evento no contexto do turismo de Belo 

Horizonte.  

 

Dando continuidade a esse processo de trabalho, a sexta etapa, objeto 

deste relatório, consiste na elaboração das orientações técnicas e dos 

detalhamentos necessárias para a implantação adequada de todos os programas e 

subprogramas, projetos e ações definidos, configurando-se como um importante 

instrumento para as diretorias e gerências da Belotur e também um manual de 

consulta para suas equipes técnicas. 
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Seguindo o Termo de Referência que orienta esse projeto, o relatório 

desta etapa foi desenvolvido nas seguintes atividades: 

1. Retomada dos pressupostos e fundamentos do Plano Operacional, 

abordados na Etapa4, especialmente sobre os conceitos 

metodológicos inerentes à sua estrutura; 

2. Recompilação dos Programas de produto e de promoção e seus 

respectivos subprogramas, projetos e ações, com o intuito de 

consolidar as orientações gerais pertinentes para implementação dos 

seus respectivos subprogramas e projetos; 

3. Elaboração das fichas técnicas das ações, em que cada uma das 134 

propostas de atuação foi devidamente detalhada quanto aos seguintes 

itens:  

 Descrição da ação;  

 Objetivos específicos da ação;  

 Passos de execução;  

 Atores envolvidos;  

 Necessidades financeiras para o período (2015 e 2016); 

 Fontes de recursos;  

 Indicadores de acompanhamento e resultados para a ação; 

 Prazo. 

  

Esta Etapa incluiu ainda, entre os dias 21 e 22 de agosto, reuniões entre 

a equipe consultora e cada uma das diretorias da Belotur para alinhar as atuações 

em curso e as novas propostas do Plano de Marketing.  

Com a aprovação deste detalhamento foi consolidado e entregue a 

Belotur um cronograma de implantação, com a sistematização dos investimentos 

anuais de marketing e promoção, considerando: um escopo ideal de recursos para 

garantir a melhor implementação dos projetos e ações definidas; as prioridades 

orçamentários (de acordo com o orçamento da Belotur aprovado para 2015); bem 

como as atuações por diretoria. 
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1 DOS CONCEITOS E FUNDAMENTOS PARA A 
OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE 
MARKETING 

 

 

O Plano de Ações Estratégicas de Marketing se concretiza no Plano 

Operacional, considerado no conjunto de suas duas vertentes: de Produtos e de 

Promoção. 

Em suma, esta etapa é uma forma de organizar “o que temos que fazer” 

para alcançar os objetivos que foram estabelecidos. A partir de seu detalhamento 

respondemos “como temos que fazer”, visando o melhor aproveitamento das 

potencialidades do destino, a maximização do retorno sobre o investimento em 

marketing e promoção e a implementação coerente das diretrizes estratégicas que 

foram decididas nas etapas anteriores.  

Existem, portanto, dois fundamentos essenciais que foram levados em 

consideração na definição e no detalhamento operacional dos programas de 

marketing, bem como em sua operacionalização: 

 As estratégias para Belo Horizonte e seus produtos prioritários, 

definidas na Etapa 4 e complementadas na Etapa 5, que devem ajudar 

a Belotur a tomar decisões e estabelecer prioridades em cenários de 

recursos limitados (“O que queremos ter” no longo e no médio prazo; 

“O que vamos promover” no curto prazo); 

 O constante monitoramento da implantação e dos resultados, por meio 

dos indicadores estabelecidos na Etapa 4 e nas Fichas das Ações 

disponíveis neste relatório. 

 

Conforme já foi abordado nas etapas anteriores, o Plano Operacional tem 

como pressuposto a implementação integral do modelo de comunicação 

estabelecido119. Ou seja, cada ação a ser executada tem um papel concreto (“cada o 

quê tem o seu por quê”) para implementação da estratégia de marketing definida, 

mas é a soma de todas que permitirá alcançar os objetivos gerais e específicos para 

o turismo de Belo Horizonte, a medida que gera um processo de comunicação 

                                            
119

 O modelo abrange todo o escopo de estratégias disponíveis nos capítulos 3, 4 e 5 do Relatório do 
Produto 4. 
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estratégica integrada junto aos mercados alvo prioritários e aos públicos de 

interesse. 

Nesse sentido, o trabalho de planejamento executado nas etapas 

anteriores utilizou-se de uma série de processos e ferramentas como por exemplo o 

portfólio de produtos, a grade de segmentos e atividades motivacionais, o portfólio 

de produtos x mercados, o sistema de comunicação, o mapa de posicionamento, 

etc., que estabeleceram diretrizes e prioridades (pressuposto de um planejamento 

estratégico) e visam facilitar e orientar as tomadas de decisões cotidianas dos 

gestores e técnicos que irão conduzir a operacionalização das atuações 

estabelecidas pelo Plano de Marketing pelos próximos anos. 

Assim, o Plano deve ser um guia e um documento de consulta na 

Belotur. Recomenda-se que a Empresa, por meio de seu corpo técnico, desenvolva 

um fluxo detalhado das ações propostas, especialmente daquelas que serão 

incorporadas aos seus planejamentos anuais, a fim de organizar e integrar o 

processo de trabalho entre suas áreas e com demais atores e parceiros. 

 Sob o ponto de vista metodológico, o Plano Operacional se estrutura da 

seguinte forma: 

 

Figura 61 - Estrutura do Plano Operacional de Promoção 

 

Fonte: Elaboração Chias Marketing. 

  

PROGRAMA PROGRAMA... 

SUBPROGRAMA 
SUBPROGRAMA..

. 

PROJETO PROJETO PROJETO... 

AÇÃO AÇÃO ... 
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PROGRAMA: 

Os programas são os eixos de operacionalização do Plano de Marketing, 

sob os quais as diferentes frentes de atuação foram planejadas. Constitui-se de um 

conjunto de projetos e ações que pretendem modificar aspectos da realidade atual 

(em observação ao que foi diagnosticado) e que serão pertinentes a um público 

específico que se pretende atingir, conforme as estratégias de marketing. Há, então, 

duas ideias centrais na constituição de um programa: a mudança pretendida e o 

público-alvo dos projetos e ações. 

 

SUBPROGRAMA: 

Os programas podem ser desdobrados em subprogramas que, por sua 

vez, pressupõem um conjunto de atuações previamente planejadas dentro de um 

foco específico de mudança e/ou um público especializado no âmbito do programa 

pertinente. 

 

PROJETO: 

Os projetos são propostas mais concretas de atuação, que permitem 

dividir a gestão do programa ou subprograma. É onde começa a se estruturar o 

plano de ações propriamente dito, ficando mais evidente as atribuições e relações 

entre as equipes técnicas envolvidas para se atingir os resultados esperados. 

 

AÇÃO: 

As ações correspondem aos esforços específicos necessários para o 

cumprimento adequado dos projetos e, por consequência, dos subprogramas e 

programas a que estão relacionadas. Algumas vezes as ações precisam ser 

cumpridas em mais de um procedimento que, por sua vez, correspondem às 

práticas diárias e ao trabalho das equipes técnicas da Belotur e/ou de articulação 

junto a seus parceiros.  

Assim como o Plano, cada uma das ações deverão ser monitoradas e 

avaliadas para que a empresa aprenda cada vez mais a usar melhores suas 

ferramentas. A execução das ações e, consequentemente o monitoramento e 

controle das mesmas deve ter início imediato, após o término da elaboração do 

plano. Por isso, para cada uma foram estabelecidos indicadores específicos de 

controle, diferenciando esforço de resultado. Este trabalho demanda a elaboração 
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ou a reformulação de relatórios analíticos por parte das equipes responsáveis e 

devem, quando pertinente, levar a aplicação de ações corretivas. 

Ao mesmo tempo, os resultados gerais também devem ser mensurados e 

monitorados, a fim de que se possa fazer uma avaliação mais ampla da implantação 

e, periodicamente, os devidos aprimoramentos. O próprio Plano Operacional permite 

esse processo de trabalho a medida que estabelece, em seu Programa Observatório 

do Turismo, ações que retomam os indicadores de resultados estabelecidos na 

Etapa 4120. Desta forma, estabelecendo-se um processo de implementação e gestão 

do planejamento, poderão ser feitas atualizações e aprimoramentos programados a 

fim de que o planejamento se atualize continuamente e possa ter seguimento após o 

período 2015-2016, propiciando resultado de mais longo prazo. 

 

Portanto, destaca-se: 

 

O Plano Estratégico deve ser um documento vivo, em constante 

discussão e atualização na Belotur. 

Sua implementação é um processo contínuo de planejamento, execução 

e avaliação dos programas, dos projetos e ações de comunicação e de apoio à 

comercialização do destino e de seus produtos, coordenados e mensuráveis ao 

longo do tempo, dirigidos aos consumidores potenciais e atuais e seus 

intermediários; à comunidade; ao trade belo-horizontino e aos parceiros 

institucionais, bem como outros públicos relevantes que foram identificados, internos 

e externos, com metas de gerar retorno financeiro para a cidade e sua população 

(receita turística) no curto prazo, mas também para posicionar o destino e construir 

uma marca de longo prazo e de valor, de acordo com os objetivos e metas. 

Por meio de um trabalho permanente e estrategicamente orientado de 

fomento à atividade turística, será possível, ao longo do tempo, ampliar a cadeia de 

valor mobilizada pelo setor, gerando outros impactos positivos para Belo Horizonte 

como mais empregos diretos e indiretos, orgulho do cidadão, maior qualidade de 

vida. 

 

                                            
120

 Capítulo 6.1.3. Indicadores de acompanhamento. 



 

968  

 

2 AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 
OPERACIONAL DE PRODUTOS 

 

 

A primeira vertente do Plano Operacional, a de Produtos, propõe um 

trabalho de estruturação de ofertas, a partir do qual os produtos identificados no 

Plano de Marketing são organizados e dispostos em formatos pertinentes à sua 

comercialização, visando o melhor aproveitamento das potencialidades de Belo 

Horizonte. 

O Plano Operacional de Produtos foi então estruturado em 2 Programas, 

em função das principais propostas de viagem que a cidade oferta: 

 O Programa de Turismo de Lazer e Compras; 

 O Programa de Negócios e Eventos, que pretende organizar .  

 

Ao longo deste capítulo, os dois programas e seus respectivos 

subprogramas e projetos foram recopilados e detalhados, a fim de que se possa 

garantir o melhor entendimento do que se propõem, orientando o trabalho das 

equipes responsáveis.  

 

 

2.1 Orientações para a implementação do programa de turismo de lazer e 

compras 

 

O P1. - Programa de Turismo de Lazer e Compras tem o objetivo de 

organizar e apoiar a estruturação de ofertas competitivas para o mercado de turismo 

de lazer e de compras. 

A estrutura e o conteúdo do Programa têm como alicerce o trabalho de 

roteirização e estruturação de ofertas temáticas que já vem sendo desenvolvido pela 

Belotur. Este trabalho e, consequentemente, o Programa, tem como principal 

objetivo fomentar a estruturação de roteiros e produtos temáticos (ofertas baseadas 

em atividades específicas / segmentos) pelas empresas de receptivo, agregando 

valor por meio de serviços especializados e, posteriormente, apoiar sua 
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comercialização em formato de pacotes, por meio das atuações junto aos 

operadores e agentes de viagem dos mercados121. 

Conforme consta em documento fornecido pela própria equipe da Belotur, 

em observação ao conceito adotado pelo Ministério do Turismo, a roteirização 

turística é “o processo que visa propor, aos diversos atores envolvidos com o 

turismo, orientações para a constituição dos roteiros turísticos. Essas orientações 

vão auxiliar na integração e organização de atrativos, equipamentos, serviços 

turísticos e infraestrutura de apoio do turismo, resultando na consolidação dos 

produtos de uma determinada região”.  

Todos os roteiros e ofertas podem ser realizadas no modo autoguiado, 

devendo a Belotur dispor de uma proposta estruturada neste formato, para ser 

diretamente ofertado ao turista, independente da motivação principal da viagem, já 

que são as atividades base para o aumento da estadia do turista na cidade. 

Entretanto, o principal objetivo deste programa é fomentar a oferta destes 

roteiros e ofertas pelas empresas de receptivo agregando valor por meio destes 

serviços e, posteriormente, por meio das atuações junto aos operadores e agentes 

de viagem dos mercados, apoiar sua comercialização em formato de pacotes.  

O Programa foi subdividido em três subprogramas que se especificam por 

abrangência territorial dos roteiros e ofertas ou por mercado de viagens a que se 

relaciona. 

O S1 Subprograma de Produtos de lazer na cidade foca na 

estruturação de ofertas dirigidas ao mercado de viagens de lazer, a partir dos 

principais atrativos e produtos exclusivos de Belo Horizonte, em formatos de roteiros 

ou ofertas temáticas que destacam os segmentos de atividades prioritárias. Está 

constituído por 3 projetos: PJ.1 - Roteiros turísticos na cidade; PJ.2 - Oferta 

Gastronômica: Belo Horizonte, a síntese da Gastronomia de Minas Gerais; PJ. 

3 – Oferta artístico-cultural: Belo Horizonte, Arte e Criatividade do Brasil.O S.2 

Subprograma de Produtos de Compras compõe-se pelas ofertas do segmento de 

compras, que poderão ser dirigidas não só ao mercado de lazer como também aos 

públicos especializados de negócios, voltado para compras no atacado que 

mobilizam principalmente os mercados intraestaduais. Baseia-se em setores em que 

os produtos de Belo Horizonte são destaque por sua diferenciação e criatividade, 

                                            
121

Estas ações diretas ao mercado estão previstas no Plano Operacional de Promoção.  
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atrativas à diferentes perfis de públicos. Compõem-se por dois projetos, sendo: PJ.4 

- Ofertas da Moda Mineira; PJ.5 - Ofertas de Compras. 

O S.3 Subprograma de Roteiros Integrados é uma versão do S.1. mas 

que considera propostas de roteiros que integram os produtos, atrativos e serviços 

de Belo Horizonte e das cidades do entorno (definindo-se um raio de 100Km), 

maximizando o potencial de atração da cidade junto à mercados de mais longa 

distância, especialmente internacionais. Compõe-se de apenas um projeto, sendo: 

PJ. 6 - Roteiros Turísticos BH + entorno. Sua implementação deverá abranger 

parcerias com os destinos e gestores do entorno, mas este trabalho deve ser 

liderado pela Belotur, prezando pela utilização dos serviços turísticos da cidade. 

 

P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

S.1 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE LAZER NA CIDADE 

PJ.1 - Roteiros 
turísticos na cidade  

A1. Roteiro “Pampulha: marco do 
modernismo (e o início de Niemeyer)” 
e rotas associadas 

DRMK DRPT; DRPD 

A2. Roteiro “Liberdade: Do Poder 
Político à Cultura” 

DRMK DRPT; DRPD 

A3. Roteiro Sínteses de Minas DRMK DRPT; DRPD 

A4. Roteiro Arquitetônico  DRMK DRPT; DRPD 

A5. Roteiro Horizontes da Cidade e 
rotas associadas 

DRMK DRPT; DRPD 

A6. Roteiro “Belo Horizonte Ver De 
Perto” / Rota de Parques 

DRMK DRPT; DRPD 

A7. Belo Horizonte “A pé” ou “em 
Bicicleta” 

DRMK DRPT; DRPD 

A8. Roteiro do Futebol DRMK DRPT; DRPD 

A9. Ofícios de Minas (Revitalização 
para Corredor Cultural) 

DRMK DRPT; DRPD 

A10. Roteiro de Museus  DRMK DRPT; DRPD 

A11. Roteiro Religioso  DRMK DRPT; DRPD 

A12. Roteiro Cemiterial DRMK DRPT; DRPD 

A13. Roteiro Infantil DRMK DRPT; DRPD 

PJ.2 - Oferta A14. Rota das Cachaças Artesanais DRMK DRPT; DRPD 
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P1. PROGRAMA DE TURISMO DE LAZER E COMPRAS 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

Gastronômica: Belo 
Horizonte, a síntese 
da Gastronomia de 
Minas Gerais 
 

A15. Rota das Cervejas Artesanais DRMK DRPT; DRPD 

A16. Rota dos Bares DRMK DRPT; DRPD 

A17. Rota dos Cafés DRMK DRPT; DRPD 

A18. Rota da Comida Típica DRMK DRPT; DRPD 

A19. Rota Noturna (By night) DRMK DRPT; DRPD 

A20. Rota dos Mercados DRMK DRPT; DRPD 

PJ. 3 – Oferta 
artístico-cultural: 
Belo Horizonte, Arte 
e Criatividade do 
Brasil 

A21. Rota das Artes DRMK DRPT; DRPD 

A22. Calendário de eventos culturais e 
de entretenimento 

DRMK 
DRPT/ ASCOM / 

DROE  

A23. Belo Horizonte, E se chover? DRMK DRPT; DRPD 

S.2 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE COMPRAS 

PJ.4 - Ofertas da 
Moda Mineira  

A24. Distrito da Moda DRMK DRPT; DRPD 

PJ.5 - Ofertas de 
Compras 

A25. Rota Popular DRMK DRPT; DRPD 

A26. Rota das Feiras DRMK DRPT; DRPD 

A27. Rota dos Centros Comerciais DRMK DRPT; DRPD 

A28. Rota Moveleira  DRMK DRPT; DRPD 

A29. Rota de Luxo DRMK DRPT; DRPD 

A30. Rota dos Artesanatos DRMK DRPT; DRPD 

S.3 - SUBPROGRAMA DE ROTEIROS INTEGRADOS  

PJ. 6 - Roteiros 
Turísticos BH + 
entorno 

A31. Roteiro “As Três Capitais de 
Minas” 

DRMK DRPT; DRPD 

A32. Roteiro “Da Tradição ao 
Contemporâneo” 

DRMK DRPT; DRPD 

A33.Roteiro “Belo Horizonte VerDe 
Perto” / Rota de Aventura 

DRMK DRPT; DRPD 
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2.2 Orientações para a implementação do programa de turismo de negócios e 

eventos 

 

 

O P.2 - Programa de Turismo de Negócios e Eventos122 objetiva 

organizar e dar suporte a estruturação de ofertas competitivas de negócios e de 

eventos que serão comunicados especialmente ao trade especializado. Baseia-se 

nos desdobramentos e no suporte ao atual Programa de Turismo de Negócios e 

Eventos (antiga “Rede de Turismo de Negócios e Eventos). 

O Programa subdivide-se em dois subprogramas: 

 S.4 - Subprograma de Produtos de Negócios e de Eventos que 

propõe projeto – o PJ.7 Oferta para eventos e incentivo - para o 

incremento da oferta nos segmentos de eventos e de negócios 

(especialmente incentivos), base do conteúdo para as ações de 

comunicação dirigida ao setor. Observa-se que o segmento de 

negócios é tratado com ênfase aos eventos corporativos e de incentivo 

(nicho do segmento de negócios que é de caráter motivável); 

 S.5 - Subprograma de Suporte à Captação de Eventos prevê o 

projeto PJ.8. Fórum de Captação - e ações para que darão suporte à 

comunicação para captação de eventos para Belo Horizonte, de 

eventos técnico-científicos, eventos esportivos, eventos de negócios e 

eventos culturais. 

 

  

                                            
122

 Observa-se que, apesar da nomenclatura, é preciso manter o discernimento técnico sobre as 
ofertas e atuações sobre os segmentos de negócios e de eventos, conforme dinâmicas demonstradas 
na Tabela 1, apresentada no início do documento.  
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P.2 - PROGRAMA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

S.4 - SUBPROGRAMA DE PRODUTOS DE NEGÓCIOS E DE EVENTOS 

PJ.7 - Oferta para 
eventos e incentivo 
 

A34. Acompanhamento da implantação 
do novo Centro de Convenções de Belo  
Horizonte e de novos equipamentos para 
eventos públicos e privados 

DRPD 
DRPT; DRMK; 

DROE 

A35. Implantação / operacionalização da 
agenda integrada dos espaços de 
eventos (por porte e perfil) 

DRPT DROE  

A36. Roteirização para programas de 
visitas técnicas de inspeção 

DRPT DRMK 

A37. Organização da oferta para 
programas de incentivo  

DRPT DROE; DRMK 

S.5 - SUBPROGRAMA DE SUPORTE A CAPTAÇÃO DE EVENTOS 

PJ.8 - Grupo de 
captação de eventos  

A38. Prospecção de oportunidades para 
captação  

DRPT  DROE 

A39.Monitoramento da oferta de espaços 
para eventos: capacidade, ocupação e 
sazonalidade. 

DRPT DRPD  

A40. Levantamento e monitoramento dos 
serviços fornecedores 

DRPT   

A41. Fórum municipal de captação de 
eventos 

DRPT DROE  
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3 AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 
OPERACIONAL DE PROMOÇÃO 

 

 

A segunda vertente do Plano Operacional, a de Promoção, propõe um 

trabalho integral de comunicação direta aos públicos-alvo do Plano de Marketing 

propiciando a implementação das diretrizes de atuação que foram estabelecidas nas 

Etapas 4 e 5, a promoção e o apoio à comercialização do destino, de seus produtos 

e ofertas nos mercados prioritários, a comunicação institucional e a sensibilização da 

comunidade.  

O Plano Operacional de Promoção foi estruturado em 6 Programas, em 

função dos principais públicos e desafios da comunicação e do trabalho de 

marketing: 

 O Programa de Comunicação e Informação Turística; 

 O Programa Observatório do Turismo; 

 O Programa de Promoção aos Mercados; 

 O Programa de Comunicação Institucional; 

 O Programa de Sensibilização para o Turismo; 

 O Programa Reserva Conjuntural, com seu primeiro desdobramento 

dirigido à oportunidade dos Jogos Olímpicos Rio 2016.   

 

Ao longo deste capítulo, os seis programas e seus respectivos 

subprogramas e projetos foram recopilados e detalhados, a fim de que se possa 

garantir o melhor entendimento do que se propõem, orientando o trabalho das 

equipes responsáveis.  

 

 

3.1 ORIENTAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO P3. PROGRAMA DE 

COMUNICAÇAO E INFORMAÇAO TURISTICA  

 

 

O P.3 - Programa de Comunicação e Informação Turística tem como 

principal função organizar as bases que darão suporte à todas atuações de 

comunicação da Belotur: de promoção, de informação, de apoio à comercialização, 
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institucional, etc. Abrange o conjunto de ferramentas e fundamentos que serão 

determinantes para colocar em prática o novo estilo de comunicação do turismo de 

Belo Horizonte, elucidando e fortalecendo a imagem do destino, seja como destino 

de lazer, seja como destino de negócios e de eventos. É dirigido à públicos variados, 

conforme o escopo de seus subprogramas, projetos e ações. 

Desdobra-se em três subprogramas sendo:  

 S.6 - Subprograma de Identidade tem como objetivo lançar e gerir a 

nova identidade do turismo de Belo Horizonte e sua aplicação à todos 

os pontos de contato com os diferentes públicos, alinhando textos, 

imagens,  a aplicação do arquétipo da marca (logotipo e mensagem 

permanente), o conceito visual dos materiais e plataformas. É 

composto assim por 4 projetos, sendo: PJ.9 Marca do turismo de 

“Belo Horizonte”; PJ.10 Banco de imagens; PJ.11 Banco de 

conteúdos, PJ.12 Templates; 

 S.7 - Subprograma de Plataformas de Comunição e Promoção tem 

como foco o desenho e produção de todo “arsenal” de comunicação 

disponível, ou seja, as ferramentas e materiais promocionais, em 

diferentes formatos, dirigidas aos diferentes públicos-alvo, que darão 

suporte às ações promocionais junto aos mesmos. É composto por 5 

projetos, sendo: PJ.13 Marketing digital; PJ.14 Materiais 

promocionais e informativos; PJ.15 Materiais institucionais; PJ.16 

Pontos de identidade (stands); PJ.17 Plataforma do Programa de 

N&E; 

 S.8 - Subprograma de Informação Turística tem como foco 

qualificar o acesso ao serviço de informação turística na cidade, 

trabalhando distintos canais. Compõe-se assim por 3 projetos: PJ.18 

Postos de Informação; PJ.19 Agenda integral de eventos; PJ.20 

Belo Horizonte mobile. 
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P.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

S.6 SUBPROGRAMA DE IDENTIDADE 

PJ.9 Marca do 
turismo de “Belo 
Horizonte”  

A42. Renovação do desenho DRMK; ASCOM PBH 

A43. Padronização e controle de uso ASCOM DRMK 

PJ.10 Banco de 
imagens  

A44. Análise do banco atual 
DRMK; DRPT; 

DROE; ASCOM  
 

A45. Aquisição de novas imagens ASCOM DRMK 

PJ.11 Banco de 
conteúdos 

A46. Implantação da central de conteúdos 
técnicos 

ASCOM; DRMK; 
DRPT 

DROE 

PJ.12 Templates  
A47. Desenho da coleção de templates 
padrão 

DRMK; ASCOM  

S.7 SUBPROGRAMA PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO 

PJ.13 Marketing 
digital  

A48. Adaptação do website (layout, 
conteúdo, formatos mobile e tablet) 

DRMK 
ASCOM; DRPT; 

DRAF 

A49. Integração dos canais e redes sociais  DRMK  ASCOM; DRPT 

A50. Gestão do marketing digital DRMK; ASCOM DRPT 

PJ.14 Materiais 
promocionais e 
informativos 

A51. Desenho e produção da coleção de 
materiais ao consumidor final 

DRMK; ASCOM DRPT; DROE 

A52. Integração do Guia Turístico de Belo 
Horizonte à coleção de materiais ao 
consumidor 

DRMK; ASCOM DRPT; DROE 

A53. Desenho e produção da coleção de 
materiais promocionais para profissionais 
(trade e imprensa) 

DRMK; ASCOM DRPT  

PJ.15 Materiais 
institucionais  

A54. Desenho e produção da coleção de 
materiais institucionais 

DRMK; ASCOM PRESI  

PJ.16 Pontos de 
identidade (stands)  

A55. Elaboração de modelo de stand para 
participação em eventos 

DRMK; ASCOM DRPT  

A56. Desenho da coleção de materiais de 
suporte para participações cooperadas 

DRMK; ASCOM DRPT  

PJ.17 Plataforma do 
Programa de N&E  

A57. Manutenção e controle do sistema de 
turismo de negócios e eventos  

DRPT   

S.8 - SUBPROGRAMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

PJ.18 Postos de 
Informação  

A58. Revisão da identidade visual dos 
CATs 

DRMK; ASCOM DRPT; DRPD 

A59. Adaptação visual do posto móvel de 
atendimento ao turística 

DRMK; ASCOM DRPT; DRPD 

PJ.19 Agenda 
integral de eventos  

A60. Gestão e manutenção da agenda 
integral de eventos 

DRPT   

PJ.20 Belo Horizonte 
mobile  

A61. Suporte aos principais aplicativos de 
informação turística disponíveis 

DRMK DPRT; DRPD 

A62. Desenvolvimento de aplicativo para 
os turistas de negócios e eventos 

DPRT DRMK; DRPD 
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3.2 Orientações para a implementação do P4. Programa Observatório do 

Turismo 

 

 

O P.4 - Programa de Observatório do Turismo tem como proposta 

redirecionar e ampliar a base de dados sobre o turismo da cidade, que caracteriza o 

atual observatório de turismo, atribuindo-lhe um caráter mais estratégico. 

Tem como principal finalidade, portanto, dotar a Belotur de inteligência 

comercial para o marketing. A partir do levantamento e monitoramento de 

indicadores sobre o mercado e o turismo da cidade, deverá ser feita a consolidação 

de dados e informações estratégicas, que visam orientar os tomadores de decisão e 

que, neste sentido, serão fundamentais para a avaliação de resultados do Plano e 

para sua continuidade e aprimoramento.  

Além disso, serão a base de conteúdos para aos materiais e ações de 

comunicação institucional junto à parceiros públicos e privados, à comunidade e à 

potenciais investidores. 

Desdobra-se em três subprogramas sendo:  

 S.9 - Subprograma de Pesquisas Secundárias, que abrange a 

recompilação e sistematização de indicadores em pesquisas e estudos 

existentes, que são inerentes ao contexto competitivo do turismo de 

BH. Constitui-se de 3 projetos, sendo: PJ.21 Indicadores do 

Mercado; PJ.22 Indicadores dos Concorrentes; PJ.23. Indicadores 

do Turismo de Belo Horizonte; 

 S.10 - Subprograma de Pesquisas Primárias, que incide sobre o 

levantamento de dados e informações por meio de fontes próprias, 

que permitem a obtenção de indicadores mais específicos de 

demanda e de comercialização, que são fundamentais para a 

avaliação de resultados e para a atualização do plano, sendo: PJ.24  

Indicadores da demanda turística de BH; PJ.25 Indicadores de 

oferta turística de BH; 

 S.11 - Subprograma de Informes Periódicos constitui-se da 

organização e análise integrada de dados e indicadores, em formatos 

específicos para uso interno da Belotur, e para publicação. Constitui-
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se por dois projetos: PJ.26 Informes de resultados; PJ.27 

Informações estratégicas.  

 

P.4 - PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO DO TURISMO 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEL 

S.9 SUBPROGRAMA DE PESQUISAS SECUNDÁRIAS 

PJ.21 Indicadores 
do mercado  

A63. Levantamento de indicadores de 
tendência do turismo internacional e 
doméstico do Brasil 

DRMK   

A64. Levantamento de indicadores dos 
mercados geográficos (dados de 
emissivo) 

DRMK   

A65. Levantamento de indicadores dos 
segmentos prioritários 

DRMK   

PJ.22 Indicadores 
dos concorrentes  

A66. Levantamento de indicadores do 
turismo nos destinos competidores 

DRMK   

PJ.23 Indicadores 
do turismo de 
Belo Horizonte 

A67. Estudo de Demanda Turística atual 
do Circuito de Belo Horizonte (SETES) 

DRMK   

A68. Levantamento de indicadores do 
setor hoteleiro (demanda, taxa de 
ocupação, etc.) 

DRMK   

A69. Levantamento de dados sobre a 
demanda dos espaços de eventos 

DRMK DRPT; DRPD 

A70. Levantamento de indicadores de 
desembarques (aéreos e rodoviários) 

DRMK   

S.10 SUBPROGRAMA DE PESQUISAS PRIMÁRIAS 

PJ.24  
Indicadores da 
demanda 
turística de BH 

A71. Volume de turistas DRMK   

A72. Perfil da demanda de negócios e 
eventos 

DRMK DRPT; DROE 

PJ.25 Indicadores 
de oferta turística 
de BH  

A73. Pesquisa Trade de eventos DRMK DRPT; DROE 

A74. Pesquisa Trade de lazer 
(comercialização dos roteiros turísticos) 

DRMK DRPT; DROE 

A75. Pesquisa de opinião do turista atual DRMK   

S.11 SUBPPROGRAMA DE INFORMES PERIÓDICOS 

PJ.26 Informes 
de resultados  

A76. Elaboração de informe anual para 
uso interno 

PRESI TODAS 

A77. Edição do informe anual para 
publicação 

PRESI DRMK; ASCOM 

PJ.27 
Informações 
estratégicas 

A78. Atualização e aprimoramento do 
Plano de Marketing 

PRESI TODAS 
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3.3 Orientações para a implementação do P5. Programa de Promoção aos 

Mercados 

 

 

O P.5 - Programa de Promoção aos Mercados integra e orienta todas 

as ações voltadas para o contato com os mercados. A estrutura adotada é similar a 

que foi estabelecida no Plano Horizonte, apoiando-se nos três públicos-alvo do 

mercado: turista, trade e imprensa, cada qual se constituindo em um subprograma. 

Os projetos de cada subprograma foram, porém especializados, marcando as 

diferentes dinâmicas de promoção e comercialização das ofertas de Belo Horizonte 

(de lazer, de negócios, de eventos). 

Este programa é constituído, portanto por três subprogramas: 

 S.12 - Subprograma turista, dirigido à comunicação direta com o 

usuário final, tem uma dupla proposta: informar o turista em Belo 

Horizonte, incentivando-o a usufruir de outras atividades; e seduzir, 

gerar desejo de viagem, nos consumidores potenciais dos mercados. 

Em ambos os casos, apesar da motivação de viagem, a comunicação 

tem a proposta de levar a oferta de lazer aos diferentes grupos de 

consumidores; 

 S.13 - Subprograma trade, orienta o relacionamento pró-ativo junto 

aos públicos intermediários, ou seja, ao trade de vendas dos 

mercados (agências de viagem e operadores), prestando informações 

e apresentando os produtos de Belo Horizonte, de forma a incentivar a 

recomendação e “as vendas” nos diferentes segmentos; 

 S.14 - Subprograma imprensa, foca no atendimento e no 

relacionamento pró ativo junto aos veículos de imprensa dirigidos tanto 

ao consumidor final, em diferentes especialidades (viagens e turismo, 

negócios, cultura, moda, revistas de bordo, imprensa de massa, etc.), 

como aos profissionais de turismo / viagens e eventos.  
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P.5 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO AOS MERCADOS 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

S.12 SUBPROGRAMA TURISTA 

PJ.28 Promoção ao 
turista em Belo 
Horizonte  

A79. Campanha de Publicidade (mídia 
exterior e aeroporto) 

DRMK; ASCOM  

A80. Ações promocionais (em grandes 
eventos e hotéis)  

DRPT 
DRMK; DROE; 

ASCOM 

PJ.29 Promoção ao 
turista no mercado  

A81. Campanha de publicidade 
(aeroportos, mídias impressa e digital) 

DRMK; ASCOM  

A82. Publi editoriais DRMK; ASCOM  

A83. Anúncios cooperados DRMK; ASCOM  

S.13 SUBPROGRAMA TRADE 

PJ.30 Atenção ao 
trade corporativo  

A84. Boletins periódicos ASCOM DRPT; DRMK 

PJ.31 Atenção ao 
trade de eventos  

A85. Contatos personalizados DRPT   

A86. Viagens de familiarização DRPT DRMK; DROE 

A87. Participação em feiras e eventos 
do segmento 

DRPT DRMK 

A88. Apoio à captação de eventos DRPT  DROE; DRPD 

PJ.32 Atenção ao 
trade de lazer 

A89. Boletins periódicos ASCOM DRPT; DRMK 

A90. Contatos personalizados DRPT DRMK 

A91. Viagens de familiarização DRPT DRMK; DROE 

A92. Participação em feiras e eventos 
do segmento 

DRPT DRMK; DROE 

S.14 SUBPROGRAMA IMPRENSA 

PJ.33 Relacionamento 
com a imprensa 
consumidor 

A93. Envio periódico de sugestões de 
pauta (press releases) – massa, 
turismo, temáticos. 

ASCOM TODAS 

A94. Viagens reportagem ASCOM DRMK; DROE 

PJ.34 Relacionamento 
com a imprensa 
profissional  

A95. Envio periódico de sugestões de 
pauta (press releases) para a imprensa 
trade e de turismo de eventos 

ASCOM TODAS 

A96. Viagens reportagem para a 
imprensa trade e de turismo de eventos 

ASCOM 
DRPT; DRMK; 

DROE 
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3.4 ORIENTAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO P6. PROGRAMA DE 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

O P.6 - Programa de Comunicação Institucional foi incluído para 

enfatizar a pró-atividade da Belotur para a liderança do turismo, tendo como foco a 

comunicação e o relacionamento junto aos atores que serão fundamentais para dar 

respaldo e consistência à implementação do Plano de Ações Estratégicas: o trade 

belo-horizontino e investidores e parceiros do turismo (atuais e potenciais).   

Divide-se, portanto, em dois subprogramas:  

 S.15 - Subprograma Trade Belo-Horizontino, constitui-se dos 

projetos de comunicação e relacionamento junto aos profissionais, 

empresas e entidades do setor turístico da cidade; 

 S.16 - Subprograma Investidores e Parceiros do Turismo, propõe 

projetos de comunicação dirigidos ao fortalecimento da imagem do 

turismo perante os públicos de interesse, bem como a captação de 

parcerias e investimentos para a implementação das ações de 

marketing. 
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P.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

S.15 - SUBPROGRAMA TRADE BELO-HORIZONTINO 

PJ.35  
Fortalecimento do 
Programa de Turismo 
de Negócios e 
Eventos  

A97. Contatos personalizados junto aos 
profissionais e entidades de classe do 
setor (apresentação do Programa de 
Turismo de Negócios e Eventos) 

DRPT DRPD  

A98. Boletins periódicos para o trade 
de N&E 

ASCOM DRPT 

A99. BH Inova: Ciclos de palestras e 
workshops para inovação no setor de 
N&E  

DRPT  DROE 

PJ.36  
BH Receptiva  

A100. Reuniões setoriais para o 
levantamento e encaminhamento de 
demandas específicas 

DRPT DRPD 

A101. “Blitz do Conhecimento” DRPT DRMK; DRPD 

A102. Rede BH de atrativos turísticos / 
Voucher único (MinasPass) 

DRPT 
DRMK; DRPD; 

DROE 

PJ.37  
Seminários Plano de 
Ações Estratégicas 
de Marketing  

A103. Seminários de mobilização do 
trade belo-horizontino para 
apresentação dos resultados e do 
cronograma anual de ações 

PRESI TODAS 

A104. Apresentação do Plano nas 
universidades e escolas técnicas de 
turismo 

PRESI DRMK 

S.16 - SUBPROGRAMA DE INVESTIDORES E PARCEIROS DO TURISMO 

PJ.38  
Apresentações 
executivas do Plano 
de Ações Estratégias 
de Marketing  

A105. Agenda de reuniões 
personalizadas para apresentação do 
Plano nas demais secretarias e 
instituições públicas municipais, para 
empresários e executivos do setor 
turístico, Secretaria do Estado 
(SETES), etc. 

PRESI DRMK; DRPD 

PJ.39  
Captação de 
recursos, apoio e 
parcerias  

A106. Comercialização de anúncios 
para o Guia Turístico de Belo Horizonte DRMK   

A107. Mapeamento de oportunidades 
de captação de recursos, apoio e 
parcerias. 

DRMK; DRPD TODAS 

A108. Contatos personalizados junto à 
parceiros potenciais. DRMK; DRPD TODAS 
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3.5 Orientações para a implementação do P7. Programa de Sensibilização para 

o Turismo 

 

 

O P.7 - Programa de Sensibilização para o Turismo que foi proposto 

pelo Plano Horizonte foi resgatado e adaptado ao que a Belotur já vem 

desenvolvendo nesse sentido. Busca, em suma, melhorar a percepção da população 

sobre a atividade do turismo, assim como estimular o sentimento de pertencimento e 

de orgulho da cidade sob este viés. Este trabalho é a base para refinar um dos 

principais ativos turísticos do destino: a hospitalidade.  

Seus subprogramas estão orientados à implantação de projetos de 

comunicação e sensibilização que gerem conhecimentos básicos sobre o turismo e 

um maior esclarecimento dos fenômenos associados à atividade turística, bem como 

conhecimento dos atrativos, produtos e da infraestrutura turística, na população 

geral e em grupos específicos da sociedade, especialmente o público infantil. São 

eles: 

 S.17 - Subprograma Comunidade, que propõe um projeto de 

comunicação e mobilização massiva da população, o PJ.40 

Campanha de Sensibilização, por meio de campanha de publicidade 

e implementação de um programa de incentivo à visitação aos 

atrativos turísticos da cidade; 

 S.18 - Subprograma Grupos Especiais, que propõe projeto de 

sensibilização dirigido à grupos específicos da população, com 

característica de ser multiplicadores “informais” de informação. O 

PJ.41 Sensibilização de Multiplicadores de Informação, prevê 

ações dirigidas: ao público infantil da rede pública de educação, 

multiplicadores em seus próprios núcleos familiares; e aos prestadores 

de serviços que atendem diretamente ou prestam informações ao 

turista durante sua estadia na cidade. 

 

A implementação de ambos os subprogramas e respectivos projetos e 

ações depende da parceria com outras instituições públicas municipais, cabendo à 

Belotur a idealização da proposta, a articulação junto às demais instituições e, por 

fim, a interlocução com o setor turístico, quando necessário. A aproximação e 
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interlocução com estes parceiros poderá iniciar-se por meio da implementação do 

P.6 Programa de Comunicação Institucional, especialmente das ações: A.105 

Agenda de Reuniões Personalizadas; A.107 Mapeamento de Oportunidades para a 

captação de recursos, apoio e parcerias; A.108 Contatos personalizados junto à 

parceiros potenciais. 

 

P.7 PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

S.17 SUBPROGRAMA COMUNIDADE 

PJ.40  
Campanha de 
Sensibilização  

A109. Campanha de Sensibilização “BH 
com orgulho” 

DRMK ASCOM; DRPT 

A110. Sistema de benefícios para a 
população belo-horizontina e turistas 

DRPT DRMK 

S.18 SUBPROGRAMA GRUPOS ESPECIAIS 

PJ.41  
Sensibilização de 
multiplicadores de 
informação  

A111. Arte-educação nos museus e 
atrativos turísticos: incentivo ao 
atendimento de grupos pedagógicos da 
rede pública 

DRMK DRPD; DRPT 

A112. BH pra você: incentivo a visitação 
de atrativos, para recepcionistas de hotel, 
atendentes dos CATs, taxistas e policiais. 

DRPT DRMK 
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3.6 Orientações para a implementação do programa de reserva conjuntural 

 

 

O P.8 - Programa Reserva Conjuntural constitui-se de uma reserva de 

recurso para atuação em situações de crise, que necessitam de uma resposta rápida 

junto aos mercados; ou, ao contrário, em situações de oportunidade, que devem ser 

aproveitadas para ampliar o alcance do turismo de Belo Horizonte em mercados e 

contextos pontuais, sem, porém comprometer a consecução das ações e objetivos 

definidos no Plano. Deve ser estruturado um plano de atuação (subprograma, 

projetos e ações) customizado em cada caso. 

No período previsto deste planejamento, o evento excepcional Jogos 

Olímpicos Rio 2016 configura-se como a principal situação de oportunidade para 

Belo Horizonte. Observa-se que nem todas as situações de oportunidade podem ser 

previstas e planejadas com esta antecedência, entretanto, quanto antes for 

planejado e estruturado o programa de atuações, maiores as chances de gerar o 

melhor aproveitamento possível das situações mapeadas. 

Conforme o surgimento de novas situações entre 2015-2016, deve-se 

estruturar novas versões do Programa, com estruturas próprias de Subprogramas, 

Projetos e Ações, customizadas ao modelo de atuação necessária em cada caso. 

 

 

3.6.1 ORIENTAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO P8.1 BELO HORIZONTE, SUB 

SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 

 

 

O P8.1. Programa “Belo Horizonte, Sub sede dos Jogos Olímpicos 

Rio 2016” prevê projetos e ações para serem implantadas antes e durante o evento, 

dirigidas para aproveitar a visibilidade que os Jogos Olímpicos pode gerar para a 

cidade e favorecendo em especial o posicionamento do destino no mercado 

internacional de eventos, especificamente para o nicho de eventos esportivos.  

Está estruturado em 4 subprogramas, sendo: 

 S.19 - Subprograma turista dos jogos que visa a promoção do 

turismo de Belo Horizonte para os turistas estrangeiros do evento, bem 
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como o apoio à parcela de turistas que irá ao destino para assistir aos 

jogos;  

 S.20 - Subprograma trade especializado orientado para a atenção e 

ao relacionamento pró-ativo junto aos profissionais que constituem o 

trade de eventos esportivos neste âmbito, ou seja, as delegações de 

esporte e os organizadores de eventos; 

 S.21 - Subprograma imprensa especializada, que visa a atenção e o 

relacionamento junto aos veículos de imprensa afins (esportiva e de 

eventos); 

 S.22 - Subprograma de comunicação institucional dirigida a 

comunicação da Belotur junto aos parceiros internos e externos 

envolvidos na realização do evento e na implementação das demais 

ações de fomento do turismo durante esta oportunidade. 

 

P.8.1 - RESERVA CONJUNTURAL 
BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

S.19 SUBPROGRAMA TURISTA DOS JOGOS 

PJ.42 Promoção 
cooperada ao turista 
internacional nos 
mercados (pré-
evento)  

A113. Participação nas ações 
promovidas pela Embratur nos 
mercados internacionais 

DRPT DRMK 

A114. Veiculação de anúncios 
cooperados nos mercados 
internacionais 

DRMK; ASCOM DRPT 

PJ.43 Promoção ao 
turista internacional 
no Brasil  

A115. Campanha e ações promocionais 
na cidade sede e nos aeroportos 
internacionais de SP e RJ. 

DRMK; ASCOM DRPT 

A116. Campanha e ações promocionais 
em BH, incluindo aeroporto.  

DRMK; ASCOM DRPT 

PJ.44 Informação ao 
turista dos Jogos 

A117. Materiais especiais DRMK; ASCOM DRPT 

A118. Postos móveis de informação 
turística 

DRPT   

A119. Estruturas especiais de 
sinalização e informação 

DRPD DRMK 

S.20 SUBPROGRAMA TRADE ESPECIALIZADO 

PJ.45 Atenção às 
comissões 
especializadas e 
delegações 
esportivas  

A120. Participação em eventos e 
reuniões especiais 

PRE DRPT; DRMK 

PJ.46 Atenção à A121. Prospecção de oportunidades DRPT DRMK  
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P.8.1 - RESERVA CONJUNTURAL 
BELO HORIZONTE, SUB SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 

PROJETO AÇÃO 
BELOTUR 

RESPONSÁVEL APOIO 

organizadores de 
eventos 
internacionais  

A122.Contatos personalizados DRPT  

A123. Famtours especiais DRPT  DRMK 

S.21 SUBPROGRAMA IMPRENSA ESPECIALIZADA 

PJ.47 Atenção à 
imprensa esportiva  

A124. Prospecção de oportunidades ASCOM DRPT; DRMK 

A125. Envio de press releases especiais ASCOM DRPT; DRMK 

A126. Presstrips especiais ASCOM DRPT; DRMK 

PJ.48 Atenção à 
imprensa de eventos  

A127. Prospecção de oportunidades ASCOM DRPT; DRMK 

A128. Envio de press releases especiais ASCOM DRPT; DRMK 

A129. Presstrips especiais ASCOM DRPT; DRMK 

S.22 SUBPROGRAMA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DIRIGIDA 

PJ.49 
Relacionamento com 
parceiros 
institucionais e 
comerciais  

A130. Participação em eventos e 
reuniões especiais 

PRE 
DRMK; DRPT; 

DRPD 

A131. Prospecção de oportunidades de 
parcerias comerciais 

PRE; DRMK DRPT; DRPD 

A132. Contatos personalizados PRE 
DRMK; DRPT; 

DRPD 

PJ.50 
Relacionamento com 
o trade local  

A133. Seminários e reuniões com trade DRPT TODAS 

A134. Mobilização de voluntários DRPT DRMK 
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Contextualização /  
Contextualización 
 

•  Belotur – Empresa Municipal de Turismo 

de Belo Horizonte S/A 

•  COMTUR 

•  Plano Municipal de Turismo 



PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO 

TURÍSTICO DA 
PAMPULHA  

 PLAN DE DESARROLLO 
TURÍSTICO DE PAMPULHA  

  



1) Premissas / Supuestos 
   
  
  •  PDITS - Plano de Desenvolvimento Integrado do 

Turismo Sustentável do Município de Belo 
Horizonte 

 

•  PMKT – Plano de Marketing Turístico de Belo 
Horizonte  

•  Plano de Desenvolvimento Turístico da 
Pampulha – proposta 



2) Diretrizes conceituais / Directrices 
conceptuales  
  
•  Incentivar sentimento de pertencimento e de amorização dos 

belorizontinos pela Pampulha; 
•  Planejamento turístico integrado dos atrativos culturais, 

arquitetônicos, eventos, ofertas de lazer, entretenimento, 
gastronomia, hospitalidade, acessibilidade, mobilidade; 

•  Atenção constante aos parâmetros de suportabilidade e de “carga” 
tendo em vista a proteção e conservação do complexo urbanístico, 
arquitetônico, ambiental, paisagístico e sua adequada fruição; 

•  Atenção à adequada destinação de uso, tipologia turística e uso 
de equipamentos, como condição essencial à preservação; 

•  O turismo é a moderna resposta socioeconômica à cultura, como 
provedor de públicos e de receitas financeiras. 



3) PLANO DE AÇÃO / PLAN DE ACCIÓN 

Ø  INFRAESTRUTURA / 
INFRAESTRUCTURA 

•  ACESSIBILIDADE 

•  CICLOVIA  

•  CAT DINO BARBIERI  

•  TRANSPORTE  

•  SINALIZAÇÃO TURÍSTICA  

•  BANHEIRO  



Ø  PRODUTOS / PRODUCTOS 

•  PRODUTOS E ROTEIROS TURÍSTICOS  

•  TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS  



Ø  PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO /  
   PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

•  APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 

TURÍSTICOS  

•  LICENCIAMENTO DO PERCURSO TURÍSTICO 

•  PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS  

•  PROMOÇÃO REGIONAL, NACIONAL E 

INTERNACIONAL PAMPULHA  



Ø  MARKETING E COMUNICAÇÃO /   
   MARKETING Y COMUNICACIÓN 
  
•  SENSIBILIZAÇÃO E AMORIZAÇÃO PAMPULHA 

PATRIMÔNIO  

•  DADOS ESTATÍSTICOS 

•  PARCERIAS 

•  EVENTOS REGIÃO PAMPULHA  





BELO HORIZONTE.  
UNA CIUDAD QUE INNOVA 
 Aquí, lo antiguo se convierte en nuevo, 
el ayer se vuelve hoy 
y el hoy en un mañana. 
 

La esquina se convierte en club, 
el hippie se vuelve feria 
y la plaza en libertad. 
 

Lo inesperado se convierte en oportunidad, 
el solitario se vuelve multitud 
y la “ultima cerveza” en otras más. 

MANIFESTO 



BELO HORIZONTE.  
UNA CIUDAD QUE INNOVA 
 La recta se convierte en curva,  
el paisaje se vuelve cuadro 
y la belleza en patrimonio. 
 

La guitarra se convierte en trova, 
la danza se vuelve espéctaculo  
y las calles en  palcos. 
 

La receta se convierte en plato,  
el plato en tradición  
y la tradición se vuelve referencia. 



BELO HORIZONTE.  
UNA CIUDAD QUE INNOVA 
 La recta se convierte en curva,  
el paisaje se vuelve cuadro 
y la belleza en patrimonio. 
 
La guitarra se convierte en trova, 
la danza se vuelve espéctaculo  
y las calles en  palcos. 
 
La receta se convierte en plato,  
el plato en tradición  
y la tradición se vuelve referencia. 
 



BELO HORIZONTE.  
UNA CIUDAD QUE INNOVA 
 Un “buen dia” se convierte en sonrisa, 
un  “gracias” se vuelve rutina  
y un “hasta luego” en sinceridad. 
 
B e l o H o r i z o n t e e s t á s i e m p r e 
transformándose. Y justamente por 
reinventarse todos los dias es que ella 
continúa así: una ciudad que innova.  
 

    Belo Horizonte.  
                      Visite y apasiónese. 
  

 
 



Ø      PROJETOS / PROYECTOS 
•  BH VAI ATÉ VOCÊ  

•  BH RECEPTIVA  

•  OLIMPÍADAS 2016 

•  UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA LAGOA (BARCO, 

ATIVIDADES NÁUTICAS E PESQUEIRAS) 

•  NOVO USO VEVECO  

•  VALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

•  CAPTAÇÃO DE RECURSOS  



OBRIGADA ! GRACIAS !  

 
Ana Gabriela M. M. Baêta Ale  
Gerente do Departamento de Estudos Mercadológicos 
Diretoria de Marketing Turístico   
anagabriela.belotur@pbh.gov.br 



Annex 25 

Actions of 

communication and 

promotion of Modern 

Ensemble



ANNEX - ACTIONS OF COMMUNICATION AND PROMOTION OF THE 
PAMPULHA MODERN ENSEMBLE 
 
The actions of communication and promotion of Modern Pampulha Ensemble 
seek to establish a common and integrated speech, both by government 
managers, as citizens, about the importance of the Pampulha Modern 
Ensemble. 
 
The attached file contains: 
 
1. Communication Plan Pampulha 
2. Video Pampulha 70 years 30s - 2013 
3. Video Pampulha Balanco 1 min -2013 
4. Video Casa Kubitschek 30s - October 2013 
5. Concept Presentation brand Pampulha 2014 
6. Video Embrace the Pampulha 2015 
 
 
 
 



PLANO DE COMUNICAÇÃO 



“Não existe marketing sem produto.” 
 

Régis Souto 



MISSÃO, VISÃO E VALORES DA 
COMUNICAÇÃO 

Missão: 
Ter um discurso comum e integrado, tanto pelos 
gestores governamentais, quanto pelos cidadãos, a 
respeito da importância do Conjunto Moderno da 
Pampulha Patrimônio Cultural da Humanidade. 
 
Visão:  
Que todo morador de Belo Horizonte seja embaixador  
do Conjunto Moderno da Pampulha. 

 



MISSÃO, VISÃO E VALORES DA 
COMUNICAÇÃO 

Valores: 

•  Ética e transparência;  

•  Caráter informativo, educativo e de orientação social; 

•  Presteza e atenção com os públicos envolvidos; 

•  Busca permanente da excelência. 



PÚBLICOS ESTRATÉGICOS 

•  Gestores: PBH, Governo do Estado e Governo 
Federal (secretários / superintendentes / diretores); 

•  Servidores públicos; 

•  População;  

•  Imprensa; 

•  Entidades parceiras; 

•  Turistas.  



OBJETIVOS GERAIS 

•  Dar ampla visibilidade à candidatura em todas as  
 fases do processo de tombamento; 

 

•  Fomentar nos mineiros e belo-horizontinos os 
sentimentos de identificação, pertencimento, 
autoestima, amorização e coletividade; 

•  Contribuir para reforçar a identidade cultural; 

•  Referenciar e consolidar a imagem de Belo Horizonte 
no mapa mundial como polo de cultura, turismo, lazer, 
negócios e desenvolvimento sustentável. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•  Comunicar o que significa e os benefícios de estar   
na lista do Patrimônio Cultural da Humanidade; 

•  Difundir o conceito do “Valor Universal Excepcional” 
conferido ao Conjunto Moderno da Pampulha; 

•  Contribuir para que os públicos tenham a dimensão 
da importância de se ter uma “obra-prima” em sua 
cidade; 

•  Estimular a adesão dos moradores para serem 
agentes multiplicadores dessa compreensão. 



ESTRATÉGIAS 

•  Divulgar amplamente as ações, obras, eventos e 
etapas que envolvem o processo da candidatura; 

•  Subsidiar a imprensa com dados e informações para 
criar pautas positivas; 

•  Potencializar a divulgação utilizando todos os veículos 
de comunicação oficiais dos entes envolvidos; 

 

•  Integrar os gestores públicos para nivelar informações 
e promover desdobramentos; 

•  Esclarecer e envolver o público interno;  
 



ESTRATÉGIAS 

•  Informar e mobilizar os cidadãos, especialmente os 
moradores da Região da Pampulha, a participarem   
de ações coletivas; 

•  Sensibilizar formadores de opinião para incremento  
de ações e parcerias; 

•  Criar redes de parceiros multiplicadores de 
informações; 

•  Envolver o trade turístico nas ações de comunicação   
da candidatura. 



AÇÕES REALIZADAS 



LOGO OFICIAL DA CIDADE - 2010  

Criada pela PBH e utilizada pelo município, trade turístico e parceiros 
em programas, ações e eventos nacionais e internacionais.  



LOGO OFICIAL DA CIDADE - 2010  
7.000 taxis 

Placas de sinalização Assinatura em todos os eventos importantes   



CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE 
ACOMPANHAMENTO E GESTÃO - 2012 

Evento, com ampla divulgação, no qual foi assinada a 
portaria que nomeou a comissão para elaborar o dossiê 
a ser entregue ao IPHAN. 12/12/2012 



Governo Federal apoia a candidatura anunciando 
investimentos a serem feitos. 08/03/2013 
 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA - 2013 



70 ANOS DA PAMPULHA - 2013 

Durante o ano de 2013, várias ações aconteceram para 
desenvolver, valorizar e atrair visibilidade ao circuito 
cultural, arquitetônico e turístico da Pampulha. Todas 
contaram com a comunicação na divulgação, mobilização 
e prestação de contas:  
 

•  Obras estruturais, de manutenção e de restauração /
requalificação do patrimônio; 

•  Eventos nacionais e internacionais; 

•  Exposições; 

•  Campanhas institucionais. 

 
  



70 ANOS DA PAMPULHA - 2013 

A campanha publicitária dos 70 anos contou com ampla 
divulgação em TVs, rádios, jornais e revistas, além de 
assessoria de imprensa, eventos e ações de marketing 
interno e ocorreu em duas fases: 
 

•  Em maio, mês do aniversário da Pampulha; 

•  Em dezembro, mês do aniversário de Belo Horizonte, 
com uma campanha de balanço anual. 

 
  01 Filme Pampulha 70 Anos 30” 02 Filme Obras Pampulha  60” 



70 ANOS DA PAMPULHA - 2013 

Selo comemorativo 



70 ANOS DA PAMPULHA - 2013 

Veiculação de anúncios em jornais, revistas e guias 
turísticos. 



Kit de postais 
 

70 ANOS DA PAMPULHA - 2013 



E-mail marketing para público interno 
 

70 ANOS DA PAMPULHA - 2013 



70 ANOS DA PAMPULHA - 2013 

Evento comemorativo aos 70 anos da Pampulha.  
Praça Dalva Simão. 16/05/2013 



70 ANOS DA PAMPULHA - 2013 

Inauguração do Viaduto Oscar Niemeyer. 16/05/2013 



SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - 2013 

Instalação, na orla da Lagoa, de placas trilíngues dos 
atrativos turísticos da região. 05/2013 



OBRAS DE RESTAURAÇÃO - 2013 

Entrega da 1ª etapa da restauração dos jardins de Burle 
Marx. 04/07/2013 



EXPOSIÇÃO - 2013 

Exposição “Pampulha: um Patrimônio da Humanidade”. 
Casa do Baile.  



REABERTURA CASA KUBITSCHEK - 2013 

A inauguração em 10/09/2013 contou com um grande 
evento e foi amplamente divulgado em toda a mídia 
televisiva e eletrônica.  
 
Foram produzidos e veiculados anúncios para TV, jornais 
e revistas e em todas as mídias oficiais do município. 
 

 
  

03 Filme Casa Kubitschek 30” 



REABERTURA CASA KUBITSCHEK - 2013 

Convite do evento 



REABERTURA CASA KUBITSCHEK - 2013 

Veiculação de anúncios em jornais e revistas. 



REABERTURA CASA KUBITSCHEK - 2013 

Folder de divulgação 



ARTICULAÇÃO ENTRE AS TRÊS  
ESFERAS DE GOVERNO  

Evento de Assinatura da Carta de Intenções. Museu de 
Arte da Pampulha. 12/12/2013 



ARTICULAÇÃO ENTRE AS TRÊS  
ESFERAS DE GOVERNO  



Capas e anúncios de guias turísticos e postais 
 

COPA DAS CONFEDERAÇÕES DA  
FIFA - 2013 



COPA DO MUNDO DA FIFA - 2014 

Capa guias turísticos, postais 
 



Assinatura de Termo de Cooperação Técnica entre 
Prefeitura de Belo Horizonte e Associação Brasileira da 
Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB). 21/08/2014 

FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS - 2014 



Divulgação da candidatura no evento. 09/2014 

COMEMORAÇÃO DE 1 ANO DA CASA 
KUBITSCHEK - 2014 



Entrega ao Iphan do dossiê de candidatura, com  
presença de autoridades dos governos estadual,    
federal e representações diplomáticas. 12/12/2014 

ENTREGA DO DOSSIÊ AO IPHAN - 2014 
 



Entrega ao Iphan do dossiê de candidatura, com  
presença de autoridades dos governos estadual,    
federal e representações diplomáticas. 12/12/2014 

ENTREGA DO DOSSIÊ AO IPHAN - 2014 
 



ENTREGA DO DOSSIÊ AO IPHAN - 2014 
 

Ampla cobertura da mídia local, estadual e nacional.  
 



Lançamento da marca da candidatura e obliteração do 
selo comemorativo dos Correios em homenagem a 
Oscar Niemeyer. 12/12/2014. 
 

LANÇAMENTO DA MARCA PAMPULHA  
E OBLITERAÇÃO DE SELO - 2014 



MARCA PAMPULHA - 2014 

Desenvolvida pela Grecco Design, a logo sintetiza com 
harmonia, beleza e simplicidade os atributos de 
modernidade, arquitetura e paisagismo que compõem o 
Conjunto Moderno da Pampulha.  

 
  

04 Apresentação logo Grecco 



DIVULGAÇÃO DA CANDIDATURA A 
MORADORES E TURISTAS - 2014 

Assessoria de imprensa, anúncios em guias turísticos, 
painéis eletrônicos e redes sociais. 



DIVULGAÇÃO DA CANDIDATURA EM 
EVENTOS INTERNACIONAIS - 2014 

Divulgação da marca na VIII Volta 
Internacional da Pampulha. 
Participação de mais de 10 mil atletas 
e transmissão para 177 países. 
Dezembro/2014. 



Exposição “Da Pampulha à Modernidade”. 
Casa do Baile.  

EXPOSIÇÕES - 2015 



Exposição “Re-Conhecer - Conjunto Moderno da 
Pampulha. Casa do Baile. 17/06/2015. 
 

EXPOSIÇÕES - 2015 



Exposição “Re-Conhecer - Conjunto Moderno da 
Pampulha. Casa do Baile. 17/06/2015. 
 

EXPOSIÇÕES - 2015 



Presente entregue ao Papa Francisco em participação do 
prefeito em evento no Vaticano. Julho/2015.  
 

DIVULGAÇÃO DA PAMPULHA NO 
ENCONTRO COM O PAPA - 2015 



CAPACITAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA REDE 
DE PARCEIROS - 2015 

Reunião com representantes do trade turístico para 
capacitação e promoção da candidatura. 
 



Capacitação com representantes de várias 
entidades parceiras para serem multiplicadores. 

 
 

CAPACITAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA REDE 
DE PARCEIROS - 2015 



Palestras para divulgação e engajamento à candidatura. 
 

MOBILIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL -  2015 



E-MAIL MARKETING PARA PÚBLICO 
INTERNO (PBH E PARCEIROS) - 2015 



Palestras para capacitação de servidores da Belotur.  
01/07/2015. 

REUNIÕES DE CAPACITAÇÃO - 2015 
ENDOMARKETING  
 



Palestras para capacitação de servidores da Fundação 
Municipal de Cultura. 11/05/2015  

REUNIÕES DE CAPACITAÇÃO - 2015 
ENDOMARKETING  
 



Evento de posse do Comitê Gestor amplamente 
coberto pela imprensa. 03/09/2015. 

 
 

FORMALIZAÇÃO DO TRABALHO DO 
COMITÊ GESTOR - 2015 



Divulgação da posse do Comitê Gestor nos veículos 
oficiais e para toda a mídia de massa.  

FORMALIZAÇÃO DO TRABALHO DO 
COMITÊ GESTOR - 2015 



Redes sociais e canais digitais:  
•  Fan page no Facebook: “Conjunto Arquitetônico 

Pampulha Patrimônio”; 

•  Site “BH Faz Cultura”; 

•  Youtube: Canal da FMC 

•  Twitter (conta da FMC) 

REDES SOCIAIS 



REDES SOCIAIS 

Fan page Facebook: “Conjunto Arquitetônico Pampulha 
Patrimônio da Humanidade. Aprox. 5.000 seguidores 



REDES SOCIAIS 

Fan page Facebook: “Prefeitura de Belo Horizonte”. 
Aprox. 100.000 seguidores 



PORTAIS INSTITUCIONAIS 

Divulgação no portal da Prefeitura de Belo Horizonte.  
Média de 40 mil acessos/dia. 



PORTAIS INSTITUCIONAIS 

Divulgação nos portais do BH Faz Cultura e da Belotur. 



Apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MG) 
à candidatura, divulgado no portal da entidade. 

 
 

DIVULGAÇÃO NOS CANAIS DA REDE  
DE PARCEIROS - 2015 



Apoio do Observatório do Turismo à candidatura, 
divulgado no portal da entidade. 

 
 

DIVULGAÇÃO NOS CANAIS DA REDE  
DE PARCEIROS - 2015 



DIVULGAÇÃO NOS CANAIS DA REDE  
DE PARCEIROS - 2015 

Apoio do Minas Arena na veiculação da marca nos 
telões do estádio Mineirão e na festa de 50 anos, que 
reuniu mais de 80 mil pessoas. 



Pascal Torres – Curador do Museu do Louvre 

VISITAS TÉCNICAS - 2015 
Stefano Caro – Diretor Geral ICCROM Diretores Sec. de Cultura  - Cidade do México 

Bernardo Guevara – Gestão Amb. Pref. Quito 



VISITAS TÉCNICAS - 2015 
Representantes da Sanna: Curadoria para montagem 
de exposição itinerante sobre Niemeyer no Japão  

Ana Niemeyer – neta de Oscar Niemeyer e 
Presidente do Instituto Oscar Niemeyer 



ADESÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
ABRAÇO VIRTUAL- 2015 

Artistas, moradores, turistas, servidores públicos e 
autoridades demonstram seu apoio à candidatura.  



AÇÕES COOPERADAS DE PARCEIROS  
DA CANDIDATURA - 2015 

Casa Cor Minas: divulgação no local da exposição, redes 
sociais, peças de divulgação e painéis para fotografia. 



AÇÕES COOPERADAS DE PARCEIROS  
DA CANDIDATURA - 2015 

Casa Cor Minas: divulgação no local da exposição, redes 
sociais, peças de divulgação e painéis para fotografia. 



AÇÕES COOPERADAS DE PARCEIROS  
DA CANDIDATURA - 2015 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais: 
Bótons de divulgação da candidatura. 



DIVULGAÇÃO NOS GRANDES EVENTOS 
2015 

Festival Literário Internacional: 50 mil pessoas e 
Noturno nos Museus: 30 mil pessoas.   



DIVULGAÇÃO NOS GRANDES EVENTOS 
2015 

Descontorno Cultural: 20 mil pessoas e Virada Cultural: 
mais de 600 atrações e 500 mil pessoas.   



Caminhada na orla da Lagoa com servidores 
de vários órgãos da PBH. 19/09//2015 

 
 

CAMINHADA COM SERVIDORES  
ENGAJAMENTO E VISIBILIDADE - 2015 



APROVEITAMENTO TURÍSTICO DA 
PAMPULHA - 2015 

Criação e divulgação do guia de roteiros turísticos 
temáticos. 



3.000 veículos e 1,5 milhão de passageiros/dia. 
 
 

 
 

JORNAL DO ÔNIBUS - 2015 



CAMPANHA “ABRACE O CONJUNTO 
MODERNO DA PAMPULHA” - 2015 

A campanha convida, com entusiasmo e alegria, os 
moradores a abraçarem a candidatura.  

Produção e veiculação de VT de 1 min. para TV, spots 
para rádio e anúncios para jornais, revistas,  

05 Filme Abrace a Pampulha 60” 



CAMPANHA “ABRACE O CONJUNTO 
MODERNO DA PAMPULHA” - 2015 

Veiculação de anúncios em jornais e revistas. 



CAMPANHA “ABRACE O CONJUNTO 
MODERNO DA PAMPULHA” - 2015 

Veiculação de anúncios em jornais e revistas. 



CARTILHA QUADRILÍNGUE - 2015 

Produção e distribuição de cartilha informativa 
quadrilíngue a todos os grupos mobilizados. 



FOLDER INFORMATIVO - 2015 

Produção e distribuição de folders a todos os grupos 
mobilizados. 



MÍDIA EXTERIOR - 2015 

Sinalização em tapumes de obras. Galhardetes na orla 
da Lagoa e nos equipamentos culturais da cidade. 



MÍDIA EXTERIOR - 2015 

Totens publicitários 



•  Continuar o envio periódico de pautas positivas, aos 
veículos locais e nacionais, sobre ações de recuperação 
da Lagoa, eventos, apoios e parcerias firmadas; 

•  Continuar o monitoramento e alimentação das redes 
sociais com fatos positivos; 

•  Gerar pautas para a imprensa especializada em turismo 
e cultura, revistas de bordo e TVs universitárias; 

•  Visitar as redações e editorias dos veículos locais; 

AÇÕES CONTINUADAS – 2015/2016 



•  Oferecer encontros e palestras aos assessores de 
comunicação da PBH; 

•  Promover media trainning às fontes que falam sobre 
assuntos específicos; 

•  Realizar visitas guiadas à Pampulha com jornalistas 
locais; 

•  Articular press trips para veículos nacionais e 
estrangeiros; 

•  Produzir materiais para divulgação de massa (cartazes, 
plotagens para tapumes e traseiras de ônibus); 

AÇÕES CONTINUADAS – 2015/2016 



•  Produzir e distribuir guias turísticos trilíngues; 

•  Criar materiais lúdicos sobre o Conjunto Moderno da 
Pampulha para diversos públicos; 

•  Realizar concurso fotográfico; 

•  Realizar encontros com instâncias de participação 
popular do município; 

•  Continuar promovendo reuniões de mobilização com 
públicos do Turismo, Arquitetura, História, entidades de 
classe e terceiro setor, universidade, clubes sociais e 
recreativos da Pampulha e lideranças religiosas. 

AÇÕES CONTINUADAS – 2015/2016 



AÇÕES PÓS-ANÚNCIO - 2016 

•  Realizar entrevista coletiva com as principais 
autoridades e parceiros envolvidos no processo da 
candidatura; 

•  Distribuir material jornalístico aos veículos locais, 
nacionais e internacionais, além das mídias 
eletrônicas; 

•  Realizar evento público e gratuito para a população, 
dando ampla divulgação ao recebimento do título; 

•  Criar campanha institucional para divulgar aos 
cidadãos a conquista do título; 

c 



“Quando uma forma cria beleza tem na beleza 
sua própria justificativa.” 

 
Oscar Niemeyer 





Conjunto Moderno Pampulha





P A M P U L H A



Arquitetura,
Paisagismo e
Espelho d'Água.



Indivíduos geométricos.



Elementares, 
irredutíveis, 
essenciais, 
fundadores 
e originais.
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ANNEX - EDUCATIONAL ACTIONS 
 
The educational activities developed by the cultural facilities of the Pampulha 
Modern Ensemble (Pampulha Art Museum, the Ball Room and Casa 
Kubitschek) aim to provide the appropriation of visitors and the general public 
with cultural property included in the site. 
 
The attached file contains: 
 
1. Presentation of educational activities 
 
 

















- Natureza humana
- Reunião de todos os seres humanos



Cidades para pessoas
Jan Gehl



Patrimônios para pessoas



Iate Tênis Clube



Casa Kubitschek



Museu de Arte
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Igreja São Francisco
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Casa do Baile





Projetos 
Educativos



Projetos 
Educativos

vivência e experiência



Projetos 
Educativos

Diretoria do Conjunto
Moderno da Pampulha



Projetos 
Educativos

Casa do Baile

Diretoria do Conjunto
Moderno da Pampulha

Cássio Campos
 



Projetos 
Educativos

Casa do Baile
Casa Kubitschek

 

Diretoria do Conjunto
Moderno da Pampulha

Cássio Campos
Joanna Fernandes 



Projetos 
Educativos

Cássio Campos
Joanna Fernandes
Paola Cunha 

Casa do Baile
Casa Kubitschek

Museu de Arte da Pampulha 

Diretoria do Conjunto
Moderno da Pampulha



Mediação Dialógica



Mediação Dialógica
encontro
troca
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Mediação Dialógica
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interação
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encontro
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diálogo



Ações



Visitas Mediadas



Oficina Outras Histórias



Oficinas de Férias



Oficinas de Férias



Oficina Brinquedos de Jardim



Piquenique



Oficina Outra Presença Oficina Reciclo



Educativo Sobre o que se Desenha



Oficina Bordando Jardins



Ciclo Educativo



Ciclo Educativo



Mediação Extra-museal



Mediação Extra-museal



Caminhada Cultural



Kombitour



Caminhos Arquitetônicos



Caminhos Arquitetônicos



Arquitetura dos Sentidos



Arquitetura dos Sentidos



Arquitetura dos Sentidos



Arquitetura dos Sentidos



Arquitetura dos Sentidos



Arquitetura dos Sentidos



Acessibilidade Cultural



Acessibilidade Cultural



Acessibilidade Cultural



Apresentação Ontem Hoje Amanhã



Campanha Eu Abraço o Conjunto Moderno da Pampulha



Campanha Eu Abraço o Conjunto Moderno da Pampulha



Apresentação da Candidatura



Apresentação da Candidatura



Oficina Bordando a Pampulha



Oficina Bordando a Pampulha



Laboratório Educativo



Laboratório Educativo
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ANNEX - ENVIRONMENTAL ACTIONS 
 
Environmental actions include targets for the PROPAM - Environmental 
Recovery and Development Program of the Pampulha Basin for the year 
2016, in addition to remediation actions of the lagoon and the actions 
provided for in Pampulha Viva Project. 
 
The attached file contains: 
 

1. Goals for 2016 PROPAM 
2. Remediation Program Lagoa by Copasa 
3. Presentation of Pampulha Viva Project 
4. Video of the work of dredging the Pampulha Lagoon 

 
 



 
 
 
 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE 
LA CUENCA DE PAMPULHA 

 
PROPAM META 2016 

	  Weber	  Cou)nho	  
Director	  de	  Planificación	  y	  Monitoreo	  Ambiental	  

Secretaria	  Municipal	  de	  Medio	  Ambiente	  

Sep)embre/2015	  

	  

Pampulha	  Patrimonio	  Mundial	  
	  

Misión	  de	  Evaluación	  Técnica	  
	  

ICOMOS	  



Mapa General de Cuenca Pampulha 
	  
	  

• SUPERFICIE ~100 Km2  

(56% Contagem   y  
44% Belo Horizonte) 
 
 
•  POBLACIÓN: 500.000 hab. 



 
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUENCA PAMPULHA - 
ONG 

•  Las administraciones municipales de las 
ciudades de Belo Horizonte y Contagem han 
firmado una cooperación, cuyo objetivo 
principal consiste en la formación de un 
Consorcio Intermunicipal para apoyar la 
integración de la gestión ambiental de la 
Cuenca de Pampulha. 

•  Los asociados pueden contribuir con recursos 
financieros  y / o servicios a la organización. 



Consorcio Intermunicipal Cuenca Pampulha 

Dirección 
Técnica 

Dirección 
 de Educação  

Ambiental  

Control  
Ambiental 

Gestión 
Ambiental 

Presidente 

Vice Presidente 

Consejo de  
Administración 

ASOCIADOS (~120) 
Municipios, Empresas públicas y privadas; ONGs; Universidades 

Consejo Fiscal 

Dirección 
General 

Monitoreo  
Ambiental 



P R O P A M	   CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL DE LA 
CUENCA  PAMPULHA	  

Subprograma                                                    
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escombros	  

Red de 
alcantarillado 	  

Disposición 
final	  

Cala del 
Zoológico	  

Intervención 
Cultural y 
Centro de 
registros	  

Hidrológico	   Clasificación 
de los 

Recursos 
Hídricos	  

Planta de 
compostaje	  

Recuperación 
de Calles	  

Aprovechamie
nto de la arena	  

Revitalización 
del alrededor	  

Formación  
en Educación 

Ambiental	  

Sedimentos	   Control 
Ambiental	  

Recuperación 
del vertedero	  

Proyecto 
Colecta 

Selectiva	  
Areas Verdes	  



PROPAM	  /	  Meta	  2016	  
Obje)vos	  

(I)	  Ac)vidades	  de	  dragado	  y	  tratamiento	  del	  Agua	  
•  Dragado	  de	  los	  sedimentos;	  
•  Ampliación	  del	  sistema	  de	  alcantarillado;	  
•  Tratamiento	  de	  aguas	  del	  lago;	  
	  
(II)	  Ges)ón	  Ambiental	  
•  Ac6vidades	  de	  movilización	  y	  educación	  ambiental	  en	  
la	  cuenca	  de	  Pampulha;	  

•  Monitoreo	  y	  control	  ambiental;	  
•  Plan	  de	  mantenimiento	  de	  la	  calidad	  ambiental.	  



CALIDAD DEL AGUA 

IQA: Índice de Calidad del 
Agua   (EPA - USA); 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUNTOS  

IQA (Lagoa da Pampulha - Pontos Internos)
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(I.a)	  A)vidades	  de	  Dragado de los Sedimentos	  



(I.b)	  A)vidades	  de	  Ampliación	  del	  sistema	  de	  
alcantarillado	  

COPASA	  

•  Obje)vo:	  
-‐	  Asis)r	  a	  100%	  de	  la	  población	  
•  Acciones:	  Empresa	  de	  Saneamiento	  del	  Estado	  de	  MG	  

(COPASA)	  
-‐Ampliación	  de	  los	  colectores	  interceptores	  y	  de	  la	  red;	  
	  
-‐Implementación	  del	  Programa	  "Caça-‐Esgotos":	  
	  	  	  	  	  	  ..	  Iden)ficación	  y	  eliminación	  de	  conexiones	  ilegales	  de	  las	  
redes	  de	  alcantarillado	  en	  las	  aguas	  pluviales;	  
	  	  	  	  	  	  ..	  Iden)ficación	  y	  movilización	  de	  las	  personas	  para	  la	  
realización	  de	  las	  conexiones	  domiciliarias.	  



Ampliación	  del	  sistema	  de	  alcantarillado	  	  
COPASA	  

Colección de 95% 

Córrego Rua 3 – Jardim 
Laguna – Projeto a ser 
elaborado 

Córrego Bragança – Parque 
Airton Senna – Projeto a ser 
elaborado 

Córrego Santa Terezinha – 
Projeto a ser elaborado 

Córrego SINDI / Bonanza 
Projeto a ser elaborado 

Córrego Muniz – São Mateus 
– Projeto a ser elaborado 

Interlig. Rua Manoel Brandão 
Projeto a ser elaborado 

Av. Nacional – 4ª Etapa 
Projeto a ser elaborado 

Complementação Córrego 
Bom Jesus - Projeto a ser 
elaborado 

Córrego Pica Pau – Vila Boa 
Vista – Projeto a ser 
elaborado 

Córrego Vila Beatriz – 
Projeto a ser elaborado 

Obras	  en	  toda	  la	  Cuenca	  
Conclusión:	  Dec/15	  



(I.c)	  Ac)vidades	  de	  Tratamiento	  de	  Aguas	  del	  lago	  

	  
Tratamiento	  para	  la	  recuperación	  y	  mantenimiento	  de	  

la	  Calidad	  del	  agua	  Clase	  3	  
	  	  

(Recreación	  de	  Contacto	  Secundario	  -‐	  deportes	  
acuá)cos	  ,	  pesca	  ,	  etc	  ..)	  

	  	  
	  



ETAF – Ressaca / Sarandi 

Tratamiento de Aguas de los Arroyos 
(Existente) 

 Sistema de Flotación por Aire Disuelto - Flotflux ® 



Tratamiento de Aguas del Lago 
Sistema de Biorremediación  

(em proceso de licitación)  

-  Aceleración de  
autodepuración de los 
cursos de agua. 

-  Reducción de DBO y de 
compuestos de fósforo y 
nitrógeno. 

-  Eliminación de olores 

-  Equilibrio en el 
ecosistema acuático. 

Resultados de las pruebas en Pampulha 



Tratamiento de Aguas del Lago 
Sequestro de Fósforo - Phoslock® 

(em proceso de licitación) 
  

Uso de la arcilla iónicamente modificado desarrollado para reducir los 
efectos de la eutrofización en los cuerpos de agua, adsover el fosfato y 
controlar cianobacterias. 

www.hidroscience.com.br	  

Aplicación en Londres 
 
Juegos Olimpicos 2012 



Biorremediación – China 
Juegos Olimpicos 2008 

Antes	  

Después	  



 (II) Actividades de Gestión Ambinetal 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN e CONTROL AMBIENTAL 



Cronograma	  Físico	  

Aciones 2013 2014 2015 2016 2017 
1° S 2° S 1° S 2° S 1° S 2° S 1° S 2° S 1° S 2° S 

Ampliación Red  
de Alcantarillado 

 

          

Dragado de  
Sedimentos del 

Lago 
 

          
(2020) 

Tratamiento del 
Agua del Lago 

 

       (22 m)   

 
 
  



Gracias	  
webercou(nho@pbh.gov.br	  



Out/2015 

COPASA – PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 
– PREFEITURA DE CONTAGEM 



PARTE DA HISTÓRIA 

Com sua inauguração em 1938, a Barragem da Pampulha 
sinalizou o começo de projeto urbanístico bem maior. Além de 
solucionar o problema de abastecimento naquela época, 
viabilizou a drenagem de uma planície que deu lugar ao que, 
em 1940, passou a ser denominado “Aeroporto da 
Pampulha”. Tal projeto teve continuidade na administração do 
prefeito Juscelino Kubitschek, jovem médico de 38 anos de 
idade que, em 1940, tomava posse como prefeito da capital 
mineira, um homem urbano e de visão empreendedora. 
 
 

Fonte: PBH 



CARACTERIZAÇÃO DA BACIA 

q  A bacia da Lagoa da 
Pampulha possui uma 
área de 98 km² e 
abrange áreas do 
Municípios de Belo 
Horizonte (44%) e  
Contagem (56%). 

 



CARACTERIZAÇÃO DA BACIA 

Core Zone Zona de Amortecimento Monumento 



CARACTERIZAÇÃO DA BACIA 

q Os reflexos da urbanização da bacia modificaram a região e a função 
original da lagoa. Antes projetada para servir como reservatório de 
abastecimento para Belo Horizonte, a represa  passou a desempenhar a 
função hidrológica de amortecer ondas de cheia, evitando inundações à 
jusante. 



Bacia	  da	  Pampulha	  

Interceptor Pampulha 
Vai p/ ETE Onça 

Interceptor Margem 
Esquerda 

Recalque E1/E17 Recalque E17/Bacia do 
Nado Vai p/ ETE Onça 

Interceptor Francisco 
Negrão de lima 

Recalque  E2/E3 

Recalque  E3/E4 

Interceptor 
Água Funda - 
Contagem 

Interceptor Braunas 

Recalque E5/ Interceptor 
Margem Direita 

Recalque E4/ Interceptor 
Margem Direita 

Interceptor  do Córrego 
Sarandi - Contagem 

Interceptor Margem Direita 

Interceptor Bandeirantes 
Interceptor Ouro 
Preto  

E1 

E17 

E2 

E3 

E4 

E5 

Zoológico 

Mineirão 

ETAF 

Interceptor  Paquetá 

Bacia da Pampulha 



q  O Programa Caça-esgoto consiste em um conjunto de obras e serviços 
voltados para a retirada do esgoto lançado indevidamente em redes pluviais 
e cursos d’água, direcionando o esgoto para as estações de tratamento, 
despoluindo os córregos e ribeirões da RMBH. 

q  Na bacia da Pampulha a estimativa da vazão de esgoto gerado é de 566 L/s, 
deste volume, 87% (494 L/s) é atualmente coletado e chega à ETE Onça; 

q  Salienta-se, entretanto, que as obras em andamento e a serem iniciadas 
(PREVISÃO DE CONCLUSÃO DEZEMBRO/2016) irão permitir o atendimento 
de 95% da bacia. 

 
 

PROGRAMA CAÇA ESGOTO 



q  A COPASA, desde 2002, já concluiu 89 EMPREENDIMENTOS na região à 
montante da Lagoa da Pampulha. Com essas obras já foram corrigidos 272 
lançamentos indevidos de esgoto na bacia com investimento de cerca de R
$ 245 milhões (Programa Caça Esgoto). 

 

PROGRAMA CAÇA ESGOTO 



Lançamento 

PROGRAMA CAÇA ESGOTO 



q  Exemplo da pulverização de lançamentos na bacia: 
 

PROGRAMA CAÇA ESGOTO 



  

PROGRAMA CAÇA ESGOTO 

q  Características da urbanização que 
exigem soluções diferenciadas para 
sistema de esgotamento sanitário.  



ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Imóveis não conectados 
q  2008: 13.300 potenciais; 
q  2015: 19.590 potenciais; 
 
 
 
Ação da COPASA 
q  Executadas: 9.650 ligações; 

§  2.050 – Belo Horizonte; 
§  7.600 – Contagem; 

 

 

Correspondente a uma população de 32 
mil habitantes (vazão de 35 L/s). 



ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 
Licitação inicial:  
q  Investimento: R$ 89 milhões. 
q  Em andamento, previsão de 

conclusão em Dez/2015; 
 
Obras complementares: 
q  Licitação prevista para Out/2015; 
q  Previsão de término para Dez/

2016; 
q  A aderir: 9.940 ligações; 

§  3.270 – Belo Horizonte; 
§  6.670 – Contagem. 

q  Investimento: R$ 12 milhões! 
 
 



ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

q  Essas ligações representam 
cerca de 6% das ligações 
restantes na bacia, com previsão 
de conclusão até Dezembro de 
2016, a partir dos esforços 
c o o r d e n a d o s  e n t r e  a s 
Prefeituras dos municípios de 
Belo Horizonte, Contagem e da 
COPASA. 

 
 



ETAF – CÓRREGOS RESSACA E 
SARANDI 
q  Implantação: 2002; 

q  Investimento: R$ 6 milhões; 

q  Convênio Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte e COPASA; 

q  Objetivo: tratamento das águas dos 
Ribeirões Ressaca e Sarandi; 

q  Tratamento: flotação em canal para 
uma vazão de até 750 L/s; 

q  Vazão média 2015: 679 L/s. 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ÁGUAS FLUVIAIS 



ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ÁGUAS FLUVIAIS 



ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ÁGUAS FLUVIAIS 

Visitas à ETAF 

q  Desde 2003 já foram recebidos 11.772 
visitantes na ETAF, com público 
variando de estudantes do 6º ano a 
alunos de pós graduação. 



PROGRAMA DE MONITORAMENTO 
DOS CORPOS RECEPTORES 

Pontos monitorados 

P-309 

P-308 

P-307 

P-306 

P-303 
P-304 

P-05 

P-21 P-312 

P-302 P-310 

P-301 

P-311 



PROGRAMA DE MONITORAMENTO 
DOS CORPOS RECEPTORES 

Pontos monitorados – Parâmetros analisados 

Alumínio	  total Cor Mercúrio	  total SST 
Arsênio	  total Cromo	  total N	  amoniacal ST 
ATA DBO N	  orgânico STF 
Cádmio	  total DQO Níquel	  total STV 
Chumbo	  total Escherichia	  coli Nitrato Sulfatos 
Cianetos Fenóis OD Sulfetos 
Cobre	  dissolvido Ferro	  solúvel Óleos	  e	  graxas Temp.	  ambiente 
Coliformes	  totais Fósforo	  total pH Temp.	  amostra 
ConduNvidade Hidrocarbonetos Prata	  total Turbidez 

	  	  	  	  	  Cloreto	   Manganês	  total SS Zinco	  total 

q  Os parâmetros analisados são definidos de acordo com a 
ocupação da bacia; 

q  Parâmetros destacados são utilizados para o cálculo do IQA. 



MOBILIZAÇÃO SOCIAL E AÇÕES DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

q  A COPASA vem desenvolvendo ações de educação ambiental junto às 
comunidades na região da Lagoa; 

q  As ações incluem, entre outras, visitas domiciliares para adesão à rede 
de esgoto e informação sobre tarifa social, oficinas e cursos de 
capacitação, e ações educativas; 

q  No último ano já foram realizadas mais de 11 mil visitas de adesão e 121 
palestras, que atenderam a um público de mais de 4,5 mil pessoas.  



EVOLUÇÃO DAS VAZÕES - ETE ONÇA 

q  Tipo de tratamento: Sistema UASB seguido de filtros biológicos percoladores 
e decantadores secundários; 

q  Capacidade instalada: 1.800 L/s; 
§  Fevereiro/2007: 700 L/s (630 mil pessoas); 
§  Agosto/2015: 1.450 L/s (1,3 milhões de pessoas!). 

 
 
 



OBRIGADO! 

 
Ronaldo Matias 

dpg@copasa.com.br 



PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DA LAGOA DA PAMPULHA

PAMPULHA VIVA 

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

Belo Horizonte, 01 de Outubro de 2015.



� Área superficial: 330 km2

� População: 2,4 milhões de habitantes

� Região Metropolitana: 4,9 milhões de 
habitantes

� Hidrografia: Bacia do Rio das Velhas 
Afluente do Rio São Francisco

ASPECTOS GERAIS DA CIDADE DE BELO HORIZONTE

Elevação

Bacia do Ribeirão Isidoro

Bacia do Ribeirão da Onça

Bacia do Rio das Velhas

Bacia do Ribeirão Arrudas



BELO HORIZONTE

MALHA 

HIDROGRÁFICA

700 km de córregos:

200 km – canalizados

200 km - leito aberto na 
malha urbana

300 km - áreas de proteção 
ambiental

LEGENDA

Limite Municipal

Curso d’ água em Leito Natural

Canais Revestidos Abertos

Canais Revestidos Fechados

Rede Tubular 

Curso d’ água Não Cadastrado

Lagoa da Pampulha

ASPECTOS GERAIS DA CIDADE DE BELO HORIZONTE

Bacia da 
Pampulha



BACIA HIDROGRÁFICA DA 
PAMPULHA:

- Área: 97 km² (45% em Belo
Horizonte e 55 % em Contagem);

- Beneficiários das Intervenções:
diretamente, cerca de 500 mil
hab., e indiretamente, os demais
habitantes dos Municípios de
Belo Horizonte e Contagem.

BACIA HIDROGRÁFICA DA PAMPULHA 
CARACTERÍSTICAS

Cursos de água 

Áreas assoreadas

Parque Ecológico

Legenda

Lagoa da Pampulha 
Poluída



JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DA LAGOA DA 
PAMPULHA

PAMPULHA VIVA



DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA

� Assoreamento da lagoa, com redução da sua capacidade de
amortecimento dos picos das cheias e de controle das enchent es nas
áreas a jusante – aporte anual de cerca de 115 mil m³ de sedimentos;

� Lançamento de esgotos in natura, causando a Eutrofização das
águas da lagoa;

� Deposição irregular de resíduos sólidos ao longo da bacia
hidrográfica;

� Poluição difusa causando danos ao ecossistema da lagoa.



Evolução do assoreamento da Lagoa da Pampulha

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA

Assoreamento da Lagoa

1964 1981 2004 2012



DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA

Poluição das Águas da Lagoa

Assoreamento da Lagoa



Lançamento de esgotos, lixo e entulhos nos cursos d ´água

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA



PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DA LAGOA DA 

PAMPULHA

PAMPULHA VIVA



OBJETIVOS – PROGRAMA PAMPULHA VIVA  

OBJETIVO GERAL

Promover a recuperação e o desenvolvimento ambiental da bacia,
através da despoluição de suas águas , da melhoria das condições
sanitárias e de controle de inundações , bem como a revitalização da
Lagoa da Pampulha , importante espaço de lazer, cultura e turismo.

As ações do Programa Pampulha Viva estão em consonância com os
princípios e diretrizes do Programa de Recuperação e
Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Lagoa da Pampulha –
PROPAM.

INVESTIMENTO TOTAL DO PROGRAMA PAMPULHA VIVA – US$ 150 MILHÕES.



PROGRAMA PAMPULHA VIVA  
AÇÕES PREVISTAS

� Desassoreamento da Lagoa, incluindo os serviços de 
dragagem de manutenção;

� Recuperação da Qualidade das Águas da Lagoa;

� Coleta e Interceptação de Esgotos; 

� Gestão Urbana e Ambiental; 

� Requalificação da Orla.



OBJETIVO

Desassoreamento da Represa por meio de dragagem de cerca de
850.000 m³ de sedimentos acumulados, visando a recuperação do
espelho d' água, a manutenção da capacidade de amortecimento
nos picos de cheias e a proteção contra enchentes nas áreas situadas
à jusante da barragem.

PROGRAMA PAMPULHA VIVA  
DESASSOREAMENTO (CONCLUÍDO)

 

Áreas de Intervenção 

Áreas que foram realizados 
os serviços de Dragagem e 

Limpeza da Lagoa da 
Pampulha.



AÇÕES EXECUTADAS DE DESASSOREAMENTO

DESASSOREAMENTO DA LAGOA DA PAMPULHA

• CONTRATADO: Consórcio Nova Pampulha

• VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 108.551.825,58

• VOLUME DE DRAGAGEM E TRANSPORTE REALIZADO: 847.246,10 m³

• DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 16/05/2013

• DATA DE TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 01/11/2014



AÇÕES EXECUTADAS DE DESASSOREAMENTO
VISTA AÉREA DA LAGOA – ANTES E DEPOIS

Antes Depois



AÇÕES EXECUTADAS DE DESASSOREAMENTO
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Antes Depois



AÇÕES EXECUTADAS DE DESASSOREAMENTO
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Antes

Depois



OBJETIVO

Os serviços de Desassoreamento (dragagem de manutenção)
correspondem à retirada do aporte anual estimado em 115.000
m³ de sedimentos.

Valor estimado: R$ 83 milhões.

Situação atual: Termo de Referência em elaboração e Planilhas em
Orçamento.

Início previsto dos serviços: 1º semestre de 2016

Duração dos serviços: 4 anos

PROGRAMA PAMPULHA VIVA  
DESASSOREAMENTO (DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO)

Esta ação visa garantir a manutenção do espelho d’água atual, a manutenção
da capacidade de amortecimento nos picos de cheias, bem como a
sustentabilidade das ações de dragagem já realizadas.



PROGRAMA PAMPULHA VIVA  
RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

OBJETIVO
Recuperação da qualidade da água da Lagoa da Pampulha através da
implantação de técnicas que possibilitem o atendimento aos dispositivos da
Resolução CONAMA n° 357/05, DN COPAM/CERH/001-08,
considerando os limites para a Classe 3.

SITUAÇÃO
Atualmente, o Processo Licitatório dos Serviços de Recuperação da
Qualidade das Águas encontra-se em fase final. Os serviços estão
orçados em R$ 30 milhões. Previsão de início dos serviços em 60 dias.

CRONOGRAMA PREVISTO

• 10 meses: aplicação das técnicas selecionadas para o tratamento da água
da represa, com alcance das metas finais previstas;

• 12 meses: atividades de manutenção da qualidade da água atingida,
garantidos os padrões das metas finais previstas.



ao abastecimento para consumo humano, após tratamen to convencional ou avançado

à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e fo rrageiras
à pesca amadora

à recreação de contato secundário

à dessedentação de animais

C
LA

S
S

E
 3

CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUA

Águas que podem ser destinadas:

Abastecimento para consumo 
humano, após tratamento.

Irrigação de árvores e jardins.

Pesca amadora e a recreação de contato secundário. Não se pode nadar.

Dessedentação de animais.

PROGRAMA PAMPULHA VIVA  
RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS



PROGRAMA PAMPULHA VIVA  
RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

Tecnologias apresentadas no processo licitatório:

� Ozonização; 

� Biorremediação - técnicas combinadas, com 

sequestro de fósforo; (Tecnologia com melhor nota 

técnica e única que participou da abertura de preços);

� Estação de Tratamento de Águas Fluviais (ETAF).



PROGRAMA PAMPULHA VIVA  
RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

Estação de Tratamento de Águas Fluviais – ETAF 
Via Tecnologia de Jardins Filtrantes

OBJETIVO
Recuperação da qualidade da água dos afluentes à Lagoa da
Pampulha, através da implantação de técnica que possibilite o tratamento,
principalmente, da poluição difusa que aporta ao lago.

SITUAÇÃO
Atualmente, o Projeto Executivo da ETAF – Via Tecnologia de Jardins
Filtrantes para o afluente Córrego D’ Água Funda, encontra-se em fase
final de detalhamento.

Previsão de licitação: 2° semestre de 2015
Orçamento estimado: R$ 5,5 milhões.
Duração: 5 meses



PROGRAMA PAMPULHA VIVA  
RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

Estação de Tratamento de Águas Fluviais – ETAF 
Via Tecnologia de Jardins Filtrantes



BACIA HIDROGRÁFICA DA PAMPULHA 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Meta 2014 – R$ 102,5 Milhões

Previsão de Conclusão das Obras pela COPASA: 2016

Complementação do sistema de esgotamento sanitário na 

Bacia Hidrográfica da Pampulha, incluindo a implantação 

de:

� 60 km de redes coletoras de esgotos;

� 19 km de interceptores de esgotos;

� 10.600 ligações prediais.

Além de intervenções de tratamento de fundo de vale e 

relocalização de famílias.

OBJETIVO



BACIA HIDROGRÁFICA DA PAMPULHA 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO

Cursos de água 

Empreendimentos COPASA  
Meta 2014 (Áreas não 
atendidas pelo SES) 

Parque Ecológico

Legenda

Áreas assoreadas

Lagoa da Pampulha



BACIA HIDROGRÁFICA DA PAMPULHA    
GESTÃO URBANA E AMBIENTAL

O Componente de Gestão Urbana e Ambiental envolve
as seguintes ações:

� Mobilização Social;

� Educação Ambiental;

� Monitoramento da Qualidade das Águas;

� Monitoramento Ambiental (da fauna, da flora, dos
ruídos, do ar e dos resíduos sólidos);

� Apoio ao Controle Ambiental.

Os serviços desta Componente encontram-se em
orçamento, com previsão de licitação esse ano.



SMOBI - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 
SUDECAP - Superintendência de Desenvolvimento da Capital  

CONTATOS

E-mail: renato.pires@pbh.gov.br  
Telefone: (31) 3277-8111

www.pbh.gov.br
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ANNEX - INVENTORY OF THE HERITAGE OF THE ARCHDIOCESE 
 
The inventory allows the complete and correct identification of all cultural 
property of the Archdiocese, including the collection of the São Francisco de 
Assis Church in the Pampulha Modern Ensemble. 
 
The attached file contains: 
 

1. Inventory of the heritage of the archdiocese 
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Prefácio 

A Arquidiocese de Belo Horizonte, preocupada em preservar o seu valioso acervo 

de bens históricos e artísticos, dá um primeiro passo nesse sentido ao patrocinar o presente 

Inventário de seu patrimônio cultural, sob a responsabilidade da Pontificia Universidade 

Católica de Minas Gerais . 

Com isso, abre-se uma porta para o trabalho de apurado conhecimento e 

identificação dos bens culturais da Igreja no território da Arquidiocese, que abriga 

edificações religiosas da mais alta importância na história da arte sacra brasileira . 

Trata-se de um estudo pioneiro em sua modalidade, do qual a Arquidiocese muito se 

orgulha, pois responde a um anseio formulado pelos bispos mineiros desde 1926, renovado 

por Carta Circular de 1999 da Pontificia Comissão para os Bens Culturais da Igreja . 

No comando da Arquidiocese quando do início deste Inventário, pude testemunhar a 

seriedade com que está sendo conduzido por equipe altamente qualificada . 

Sinto-me feliz por essa equipe ter investido seus esforços iniciais de pesquisa em 

uma Igreja marco da renovação da arte religiosa brasileira, que se inspira na tradição 

colonial mineira e sua devoção ao nosso grande Santo Francisco de Assis . 

Que o leitor e o estudioso do assunto encontrem nesta obra contribuições 

importantes para o conhecimento da história da arte sacra mineira . 

Belo Horizonte, 9 de março de 2004 

Dom Serafim Cardeal Fernandes de Araújo 

Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte 
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APRESENTAÇÃO 

"Para atalharmos, quanto de nós depende, desvio de bens, objectos, 
títulos, documentos, pertencentes a uma parochia, lembramos a obrigação do 
inventario completo e minucioso, e de sua copia na Curia diocesana ... " 
(CARTA PASTORAL DO EPISCOPADO MINEIRO AO CLERO E AOS 
FIEIS DE SUAS DIOCESES SOBRE O PATRIMONIO ARTISTICO, 
Belo Horizonte, Imprensa Official de Minas, 3 de maio de 1926, p. 25) . 

A Diocese de Belo Horizonte foi criada em 1921 , pelo Papa Bento XV, e elevada à 

condição de Arquidiocese e Sede Metropolitana pelo Papa Pio XI em 1924. Sua área 

territorial compõe-se do município da Capital e de mais 27 localizados em seu entorno, onde 

vive uma população estimada em 4 milhões e 400 mil habitantes . 

Dividida em quatro regiões episcopais, respectivamente de Nossa Senhora da Piedade, 

Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Esperança, 

organiza-se em foranias e paróquias . 

Instalada logo após a transferência da Capital, de Ouro Preto para Belo Horizonte, 

possui valioso, diversificado e vasto patrimônio cultural e artístico, representado notadamente 

por igrejas e capelas construídas pela devoção popular desde o início do século XVIII até a 

atualidade . 

A Arquidiocese, em observância à Carta Circular Necessidade e urgência da 

Inventariação e Catalogação do Patrimônio Cultural da Igreja, da Pontificia Comissão para 

os Bens Culturais da Igreja, datada de 8 de dezembro de 1999, que estabelece que "cuidar do 

patrimônio histórico-artístico eclesiástico é uma responsabilidade cultural, que atinge a Igreja 

em primeiro plano", e sensível à necessidade de proteger, conservar e divulgar esse 

importante acervo de bens culturais, incumbiu a Pontificia Universidade Católica de realizar o 

Inventário do Patrimônio Cultural da Arquidiocese de Belo Horizonte . 

Executado por equipe técnica multidisciplinar sediada em sua Pró-reitoria de 

Extensão, o projeto desenvolve metodologia de trabalho própria, ajustada às características e 

especificidades dos bens que inventaria e inspirada em modelos adotados por organismos 

internacionais e nacionais que se incumbem da proteção ao patrimônio cultural. 
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Sua elaboração foi iniciada em 2000 pelo mais importante monumento histórico e 

artístico situado em Belo Horizonte, a Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, 

construída na década de 40 do século passado . 

Para sua execução, o Inventário conta com o apoio e a colaboração das paróquias 

pesquisadas, da Cúria Metropolitana e dos órgãos públicos e privados que atuam nas áreas de 

pesquisa histórica e de preservação do patrimônio cultural, notadamente o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, o Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG, que participa diretamente dos trabalhos, 

a Gerência do Patrimônio Histórico e Urbano da Secretaria Municipal de Regulação Urbana 

da Prefeitura de Belo Horizonte e as prefeituras municipais das cidades localizadas no 

território da Arquidiocese . 

O Inventário permitirá a completa e correta identificação de todos os bens culturais de 

propriedade da Arquidiocese, muitos conservados de maneira inadequada, sem a observância 

de padrões técnicos recomendáveis e expostos não só ao risco de alterações, danos e 

destruições, mas também de extravios e furtos . 

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2003 . 

Luiz Gonzaga Teixeira 
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PARÓQUIA - INFORMAÇ0ES GERAIS I BH/2000-0001-0001 

1. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 

2. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pampulha) 

4. Data de criação: 01105/1949 

6. Responsável: Pe. João de Bona Filho - Pároco 

7. Histórico: 

3. Município: Belo Horizonte 

5. Endereço: Av. Expedicionário Benvindo Belém de 
Lima, 1038- São Luís- Pampulha 

A paróquia de Nossa Senhora da Divina Providência foi erigida pelo primeiro Arcebispo de Belo Horizonte, Dom Antônio 
dos Santos Cabral, através do Decreto n° 61 , datado de 1° de maio de 1949 - Festa do Bom Pastor. Desde sua criação foi 
entregue aos padres e religiosos Orionitas, da Congregação dos Filhos da Divina Providência, fundada na Itália por Dom Luís 
Orione (1872-1940), proclamado beato em 1980. 

Desmembrada das paróquias dos Sagrados Corações (Pe. Eustáquio), de São Gonçalo, de Contagem e de Nossa Senhora da 
Paz, da Cachoeirinha, abrange hoje os bairros Bandeirantes, São Luís, São José - Pampulha, Ouro Preto e Jardim Paquetá. Dela 
surgiram várias outras paróquias. 

Em 1991 foi consagrada a ampla Igreja Matriz de Nossa Senhora da Divina Providência . 
Atualmente, a paróquia abrange, além da Igreja Matriz e do Centro Catequético-Social Dom Orione (em construção), 

também as Capelas de Nossa Senhora Aparecida, de Santa Teresinha, de Sant' Ana, de Santa Marcelina, a Igreja de São 
Francisco de Assis e ainda o Seminário Orionita . 

Durante esses anos atuaram na paróquia diversos padres Orionitas, entre eles: Pe. Nazareno Malfati (1949); Pe. Paulo Malfati 
(1951); Pe. João dei Fabro (1954); Pe. Tarcfsio Lovo (1956); Pe. José Tonelli; Pe. João Porfrri; Pe. João Bonifácio (1962); Pe. 
Luiz Lazzarin (1964); Pe. Antônio Pellanda (1965); Pe. Nelson Gomes (1967); Pe. José Cândido (1978); Pe. Geraldo Dias 
(1981); Pe. Antônio Lemos (1987); Pe. Dino Barbiero (1988); Pe. José Noleto (1991) . 

Desde 1995, o pároco é o Pe. João de Bona Filho, que conta com a colaboração dos padres: Luiz Lazzarin, Jarbas A. Serpa, 
Márcio Almeida, Antônio Soares e Otávio Marques . 

De 1998 a 2003, quando faleceu, foi responsável pela administração da Igreja de São Francisco de Assis o Pe. Dino 
Barbiero, que, nela atuando em diversos períodos, desde sua entrega ao culto em 1959, desenvolveu importante trabalho visando 
à sua preservação . 

8. Bens imóveis: 
• Matriz de Nossa Senhora da Divina Providência 
• Igreja de São Francisco de Assis 
• Capela de Nossa Senhora Aparecida - bairro Ouro Preto 
• Capela de Santa Teresinha - bairro Paquetá- antigo Itamaraty (Bento Pires) 
• Capela de Sant' Ana - bairro Novo Paquetá (Sant' Ana) 
• Capela do Colégio Santa Marcelina - bairro São Luís 
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9. Arquivos: 
Livros do Tombo- 1949- 1991 (manuscrito) e 1993- ... 
Visita Pastoral, Paróquia de Nossa Senhora da Divina Providência, Belo Horizonte, 01/05/1999 . 

10. Festas religiosas: 
• Nossa Senhora da Divina Providência- 20 de novembro 
• Nossa Senhora Aparecida - 12 de outubro 
• Santa Teresinha- 1° de outubro 
• Sant' Ana - 26 de julho 

11. Referências: 
LIVRO do Tombo I da Paróquia de Nossa Senhora da Divina Providência. Belo Horizonte, 1949-1991. (manuscrito). 
LIVRO do Tombo 11 da Paróquia de Nossa Senhora da Divina Providência. Belo Horizonte, 1993 . 
Visita Pastoral à Paróquia de Nossa Senhora da Divina Providência. Belo Horizonte, 01/05/1999 . 

12. Observações: 

13. Levantamento: Luiz Gonzaga Teixeira Data: 12/12/2000 
14. Elaboração: Luiz Gonzaga Teixeira Data: 13/12/2000 
15. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2003 

7 
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BENS IIIÓVEIS ..... 1101..0002 

1. Edificaçlo: Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio (Pampulha) 

9. Histórico: 
No inicio da década de 40, Oscar NIEMEYER Soares Filho foi convidado pelo então Prefeito Municipal de Belo Horizonte, 

Juscelino Kubitschek, para projetar um conjunto de edificios no novo bairro da Pampulha, incluindo a Igreja de São Francisco de 
Assis. Obra-prima da arquitetura modernista brasileira por seu caráter inovador, a igreja foi foco de controvérsias que impediram, 
por longo período, o seu uso para fins religiosos. Sua ornamentação é de autoria de Cândido Torquato PORTINARI, Alfredo 
CESCHIA TTI e PAULO Cabral da Rocha WERNECK. O paisagismo ficou a cargo de Roberto BURLE MARX . 

Em 1947, a edificação, já carecendo de cuidados, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), por proposição de Lúcio Costa. Foi entregue ao culto somente em 1959, pelo então Arcebispo Metropolitano de Belo 
Horizonte, Dom João Resende Costa. A igreja foi tombada também pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Minas Gerais (IEPHAIMG), em 1984 e pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, em 
2003. A edificação tem apresentado problemas de natureza construtiva, sendo alvo de periódicas intervenções para sua solução . 

10. Descrição: 
É composta por quatro arcos em concreto armado revestido de pastilhas, o maior correspondendo à nave. A torre sineira, à 

direita da fachada principal, liga-se ao corpo da igreja por marquise de concreto armado sustentada por dois pilaretes curvos. À 
esquerda da fachada principal situa-se cruzeiro, em madeira. A fachada principal é toda envidraçada, com brise-soleil acima das 
esquadrias, ambos de metal. A fachada posterior é revestida por mural de azulejos de autoria de PORTINARI. As fachadas laterais 
não possuem abertura. Internamente, sua divisão é clara, cada espaço desempenha uma função. A nave, de pé-direito alto, 
revestida por forro de madeira que acompanha a cobertura, é ladeada por supedãneos e pelos quadros da Via Sacra. No átrio, à 
esquerda, localiza-se o batistério curvo e, à direita, escada sinuosa que leva ao coro, também com curvas. À frente, à esquerda, o 
confessionário e o púlpito. Na capela-mor está a pintura mural de PORTINARI, iluminada por luz natural através de uma clarabóia 
situada no desnível entre as coberturas da nave e da capela-mor. Ao lado desta, à esquerda, em arco menor, situa-se a capela do 
Santíssimo Sacramento, onde fica uma laje de granito com nicho para o sacrário. À direita, em dois arcos, a sacristia, hoje 
transformada em de · turística e de venda de culturais . 
11. Proteção legal: 

(X) Federal 
(X) Estadual 
(X) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-T/L0 

B.A. 13121 f. 65 -
1/12/1947 . 
Est.: Decreto n° 23.646, de 
2610611984 
Mun.: Deliberação n° 116, 
do Conselho Deliberativo 
do Patrimônio Cultural do 
Município de Belo 
Horizonte, publicada 
DOM em 21/1012003 . 

~-

. ~~~~~~~ 13. Estado de conservação: 12. Dimensões: 
• ( ) Excelente ( ) Bom 
• (X) Regular ( ) Ruim 

( ) Péssimo • • • • • 

Altura Fachada frontal Fachada posterior 
9,20 m (abóbada) 16,50 m 23,80 m 
Fachadas laterais Marquise Torre sineira (base) 
27,45m 17,55m 1,10m - 1,15mCruzeiro 
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14. Análise do estado de conservação: 

• Em 28/1112000 constataram-se problemas que comprometem a integridade do edificio. Em algumas partes verificou-se urgência 
• de reparos, dado seu alto grau de deterioração. Foram percebidos os seguintes problemas: vidros quebrados; oxidação em 

• 
esquadrias e brise-so/eil; infiltração na marquise; pastilhas soltas, sujas, com lodo e diferença de tonalidade; na cobertura, trincas, 
sujidades e mofo nas calhas das junções entre as abóbadas; no beiral, placas de granito soltas e quebradas, "casa" de marimbondo, 

• pregos e arames utilizados para iluminação natalina e não removidos; na torre sineira, treliça de madeira apodrecendo e 
descascando e sua junção com a torre danificada; pintura do guarda-corpo da escada descascando; sujidades em esquadrias, pisos 

• (cimento e mármore) e na iluminação da torre sineira; calçada portuguesa com sujidades, musgos e desníveis; jardim mal cuidado; 
• instalações elétricas e luminárias que alteram o sistema de iluminação original; danificação da sanca no coro. 

~-------------------------------------------------------------------------------------------1 
• 15. Intervenções: 
• 04/05/1954 - Retirada do forro para colocação de calhas na laje e substituição de vidros, sob orientação de Sylvio de Vasconcellos. 

1955 - Inserção de juntas de dilatação na abóbada da nave . 
• 05/06/l956 - Construção de nova marquise e trabalhos de recuperação das paredes internas. 
• 07/1957 - Reformulação das juntas de dilatação, recolocação de pastilhas de revestimento externo e troca de lambris internos. 

03/06/l980 - Reparos na calha, recomposição das pastilhas com cimento colorido, substituição do rufo, retirada da vegetação que 
• contribuía para o aumento da umidade no interior, reforma do forro e limpeza das paredes onde havia infiltrações provocadas pela 
• má colocação do rufo. 

0411990-11 /1992 - "Externamente: retirada do fosso envidraçado que ficava debaixo da marquise, substituído por granito preto; e rebaixamento dos gramados e execução de sistema de drenagem; remoção e reinstalação das pastilhas da cobertura; trato das juntas 
• de dilatação inseridas por Joaquim Cardozo na abóbada da nave em 1955; impermeabilização e limpeza das abóbadas; 

remanejamento dos jardins, de acordo com projeto de Burle Marx; nova iluminação externa; restauração das testeiras de granito, 
• das treliças de madeira da torre sineira e dos brise-so/ei/. Internamente: novo forro da nave, restauração das esquadrias, substituição 
• dos vidros por cristais temperados; reforma da capela do Santíssimo; substituição dos pisos em madeira; pintura geral; restauração e 

polimento dos pisos de granito e mármore; instalações elétricas refeitas; adição de refletores; instalação de sistema de alarme" 
• (Notas sobre a Restauração da Igreja de São Francisco de Assis da Pampulha, Cláudio M. Alves, IPHAN/1992). Obras executadas 
• graças à parceria entre IPHAN, IEPHA-MG, PBH e Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) . 

• 
27/09/2001 - Adaptação da sacristia para uso como postos de informação turística e de venda de produtos culturais relativos à 
Igreja e ao conjunto da Pampulha. O espaço, remodelado segundo projeto desenvolvido pelos arquitetos Álvaro Hardy e Mariza 

e Machado Coelho e aprovado por Oscar NIEMEYER, foi inaugurado em 12/04/2002. 

• 16. Características estilísticas: 
É a primeira igreja no Brasil de traçado modernista. Rompendo radicalmente com os padrões estabelecidos de linhas retas e 

• rígidas, vigentes até então na arquitetura brasileira, aproxima-se, em alguns aspectos, do estilo colonial mineiro, um dos mais 
e importantes da arte sacra brasileira. Tomando o partido da capela setecentista do Padre Faria, de Ouro Preto, e da de São Francisco 

de Assis, de Diamantina, adota solução geométrica baseada em linhas curvas, característica do Barroco. As quatro curvas lembram 
• um certo goticismo e a treliça na torre sineira a arquitetura civil colonial mineira. A curva do coro assemelha-se à de algumas 
• igrejas de ordens terceiras do período colonial mineiro. A luz inunda todo o seu interior, através da transparente fachada principal, 
A conferindo-lhe leveza. Apesar de amenizada, há a funcionalidade de uso hierarquizado que a Igreja Católica sempre exigiu . 

• 
17. Referências: 
CAMPOS, Adalgisa A. Pampulha: uma proposta estética e ideológica. Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, v.l3, n.5/6, p.60-90, maio/j un . 

• 1983. • ' 
INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTÓRICO E ARTISTICO. Processo de tombamento da Igreja de São Francisco de Assis da 

• Pampulha. Belo Horizonte: IEPHA-MG, 1984 . 

• 
ALVES, Cláudio M. Notas sobre a restauração da Igreja de São Francisco de Assis na Pampulha. Belo Horizonte. IPHAN/ 131

• SR-MG, 1992. 
Datilografado . 

• JORNAL COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO. Belo Horizonte, Ano 4, n. 39, fev 1990. 

e 18. Informações complementares: 

• 
No projeto original, o espaço reservado à sacristia foi utilizado, durante muitos anos, como bazar. Assim, o corredor interno, que 

dá acesso aos sanitários passou a cumprir, até hoje, a função a ser desempenhada por aquela. e Alguns dos textos descritivos e analfticos, das partes referentes a bens móveis e integrados, utilizam livremente trechos do 

• 
Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados da igreja, realizado em 1987, pela VITAE/SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA. 

Em oficio datado de 05 de janeiro de 1959, o então chefe do 3° Distrito da DPHAN, em Minas Gerais, arquiteto Sylvio de e Vasconc~ll~s, dirigido ao então ~ir~tor da DPHAN, Dr. R~dri~o de Melo Franco. Andrade, confo~e fotocópia nos arquivos do 

• 
Inventário, informa que a mesa ongmal do altar retomara à IgreJa, bem como estariam sendo confecciOnados novos bancos, iguais 
aos primitivos. A atual mesa, teria sido confeccionada recentemente, por determinação do Pe. Dino Barbiero, responsável pela e igreja, conforme sua informação verbal prestada à equipe do Inventário. Essa mesa veio substituir outra em metal, padronizada, 

a adotada pela Arquidiocese quando da reforma litúrgica resultante do Concílio Vaticano li. 
- 19. Documentação fotográfica e Fotógrafos: Marta Carneiro e IEPHA/MG Filmes D0 S. : 01 /03, 02/03 
a Fotogramas n°s.: 31 , 32 (01103) e 06, 09,29 (02/03) 
- 20. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira 
• 21. Elaboração: Mônica Eustáquio Fonseca e Thiago M. L. Moreira 
• 22. RevisAo: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca 

• • 

Data: maio, junho/2001 
Data: 28/11 /2000 
Data: 01112/2000 
Data: 12/12/2003 
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• 1. Denomiaaçlo I Edifk:açlo: Documentação Gráfica I Igreja de Slo Francisco de Assis • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. da Conceição I Santo Antônio (Pampulha) 

5. Endereço: Av. Otacflio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

8. Espécie: Croqui 

' 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denominaçlo/Editicaçlo: Documentação Gráfica I Igreja de São Francisco de Assis 

• 2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N.Sra. da Conceição I Santo Antônio (Pampulha) 

5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, sln°- Pampulha • 4. Município: Belo Horizonte 

• 6. Data: c. 1942 7. Autoria: Oscar NIEMEYER 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

8. Espécie: Planta de situação 

Implantação Igreja São Francisco de 
Assis- Pampulha 
Escala gráfica 
o 1 2 • -

~ 

N 

9. Fonte: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN PRÓ-MEMÓRIAIVITAE - 138 SR-MG 
10. Levantamento: Thia o M . L. Moreira Data: 29/10/2000 
11. Revisão: Luiz Gonza a Teixeira e Mônica Eustá uio Fonseca Data: 2410612003 
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2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N.Sra da Conceição I Santo Antônio (Pampulha) 

4. Municfpio: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacilio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

L 

Planta Igreja São Francisco de Assis
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS IMÓVEIS 

1. Denominaçio/Edificaçio: Igreja de São Francisco de Assis - Vista panorâmica 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Foraoia: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Muoicipio: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacilio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: · unbol200 1 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS IMÓVEIS 

1. Denominaçio/Edificaçio: Fachada frontal I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Municipio: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: · unhol200 1 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS IMÓVEIS 

1. Denominaçio/Edificaçio: Fachada Lateral Direita, Torre Sineira e Sacristia I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
{Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: · unhol200 1 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS IMÓVEIS 

1. Denominaçio/Edificaçlo: Igreja de São Francisco de Assis- fachada lateral esquerda 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacflio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

8. Foto rama n": 2402 9. Data: "unhol2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS IMÓVEIS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Torre Sineira I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
{Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: A v. Otacflio Negrão de Lima, sln° - Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: · unbol200 I 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS IMÓVEIS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Nave I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Paro ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, s/n°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: maio/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Mesa do altar-mor I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc./ Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Municfpio: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, s/n°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: maio/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Bancos I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: maiol2001 



• • • • • • 
INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

32 

• 1. Denominaçlo I Edificaçlo: Jardins I Igreja de São Francisco de Assis 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 

13. Descrição: 
Os jardins da igreja são compostos por três canteiros: um acompanha as fachadas posterior e laterais, os outros dois estão 

situados, respectivamente, à esquerda e à direita do edificio. No primeiro aparecem pequenos arranjos com rosas; em ambos os 
lados, junto à fachada posterior, arranjos com Schizocentron elegans (quaresmeira-rasteira), Hemerocallis fiava (Iírio-de-são
josé ou hemerocalis), Hemerocallis jluva (lirio) e dois Crinum asiaticum (crino branco), nos cantos da fachada. Os canteiros são 
contornados por grama . 

14. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

15. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( )Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-T/L0 B.A . 
/312/ f. 65 - 1/12/1947. 
Est.: Decreto n° 23.646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação n° 116, do 
Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Município 
de Belo Horizonte, publicada no 
DOM em 21110/2003 . 

17. Estado de conservação: 
( ) Excelente ( ) Bom 
(X) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo 

16. Dimensões: 
Altura Profundidade ± 72 m 

Largura Diâmetro 

to + 48 m Peso 
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18. Análise do estado de conservação: 
Os jardins encontram-se descaracterizados e mal cuidados, com ocorrência de mato entre as espécies cultivadas, grama 

pisoteada e podas mal feitas . As espécies plantadas no canteiro que se desenvolve ao longo da fachada posterior encobrem a 
parte inferior do painel de azulejos . 

19. Intervenções : 
0511992 - Restauração dos canteiros, onde foi especificado o uso de Crinum asiaticum, Schizocentron elegans, Hemerocallis 
fiava, Hemerocallis jluva e rosas nos arranjos. O terreno foi rebaixado em 1 metro . 

20. Características técnicas: 

21. Características estilfsticas: 
O jardim segue preceitos modernistas, integrando seu desenho à arquitetura da edificação com a geometria curvilínea que 

denota o seu caráter orgânico e, ao mesmo tempo, assegura maior aproximação com o natural, contrariando a rigidez geométrica 
do paisagismo de influência francesa . 

22. Características iconográficas: 

23. Referências: 
MARX, Roberto Burle. Plantas do projeto paisagístico de restauração. Belo Horizonte: SPHAN I 13". SR-MG, 1992 . 

24. Informações complementares: 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°s. : 02/03 
Fotogramas n°s. : 15 Data: junho/2001 
26. Levantamento: Rodrigo A. dos S. Silva Data: 28/1112000 
27. Elaboração: Mônica Eustáquio Fonseca e Rodrigo A. dos S. Silva Data: 18/12/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12112/2003 
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7. Histórico: 
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No início da década de 40, Oscar NIEMEYER Soares Filho foi convidado pelo então Prefeito Municipal de Belo Horizonte, 
Juscelino Kubitschek, para projetar um conjunto de edificios no novo bairro da Pampulha, entre eles a Igreja de São Francisco de 
Assis. Obra-prima da arquitetura modernista brasileira pelo seu caráter inovador, foi foco de controvérsias que impediram, por 
longo período, o seu uso para fins religiosos. Sua ornamentação é de autoria de Cândido Torquato PORTINARI, Alfredo 
CESCHIATII e PAULO Cabral da Rocha WERNECK. O paisagismo ficou a cargo de Roberto BURLE MARX. 

Em 1947, por proposição de Lúcio Costa, foi tombada pelo IPHAN, com a edificação já carecendo de cuidados. Foi entregue 
ao culto somente em 1959, pelo então Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom João Resende Costa. Em 1984, o 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHNMG e em 2003, o Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, tombaram a igreja. A edificação tem apresentado problemas de natureza 
construtiva, sendo alvo de periódicas intervenções visando à sua solução. 

8. Descrição: 
Sala à esquerda da capela-mor, com duas paredes revestidas de lambris de madeira escura, cobrindo caixas de luz, uma janela 

basculante, um banco em alvenaria ao longo da parede de entrada e uma laje de granito polido, retangular (1,80 m x 1,00 m), 
assentada verticalmente, onde se encaixa o sacrário em metal (0,40 m x 0,26 m). 

9. Proteção legal: 
(X) Federal 
(X) Estadual 
(X) Municipal 
( )Nenhuma 

Tombamento: 
Fed. : Processo n° 373-T/L0 

B.A. /312/ f. 65 - 1/1211947. 
Est. : Decreto n° 23.646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação n° 116, do 
Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do 
Município de Belo Horizonte, 
publicada no DOM em 
21/1 0/2003 . 

• 
11. Estado de conservação: 
( ) Excelente (X) Bom 10. Dimensões: 

• ( ) Regular ( ) Ruim 
• ( ) Péssimo 

• 
• • • • 

Altura: Profundidade: 

Largura: 2,65 m Diâmetro: 

Comprimento: 4,08 m Peso: 
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12. Análise do estado de conservação: 
Pintura suja, instalação elétrica aparente, sem o espelho, ventilador instalado com o fio sob canaleta sobre a parede, 

interruptor solto . 

13. Intervenções: 
O espaço da capela recebeu ao longo do tempo intervenções descaracterizadoras diversas, com acréscimo de peças, 

mobiliário e elementos decorativos incompatíveis com a edificação. Não foram encontrados registros dessas intervenções . 

14. Características estilisticas: 
Cômodo quadrangular, anexo à capela-mor . 

15. Referências documentais: 
CAMPOS, Adalgisa A. Pampulha: uma proposta estética e ideológica. Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, v.13, n.S/6, 
p.60-90, maio/jun. 1983. 
INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO. Processo de tombamento da Igreja de São 
Francisco de Assis da Pampu/ha. Belo Horizonte: IEPHA-MG, 1884 . 
ALVES, Cláudio M. Notas sobre a restauração da Igreja de São Francisco de Assis na Pampu/ha. Belo Horizonte. IPHAN/ 
13a. SR-MG, 1992. Datilografado . 
JORNAL COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO. Belo Horizonte, Ano 4, n. 39, fev . 1990 . 

16. Informações complementares: 
Pelas características do espaço, e apesar das interferências em desacordo, percebe-se uma intenção de despojamento, de se 

criar um espaço livre para meditação diante de Deus, simbologia que se perdeu com as referidas intervenções . 

17. Documentação fotográfica 
Fotó2rafos: Marta Carneiro Filmes n"s. : 03/03 
Fotogramas n"s. : O 1 Data: maio/2003 
18. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 2811112000 
19. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12112/2000 
20. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12112/2003 
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BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Sacrário I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. E pise. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, sln° - Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: maiol200 1 
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1. Denominaçlo I Edificaçlo: Sacristia I Igreja de São Francisco de Assis 
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2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania : N. Sra. da Conceição I Santo Antônio (Pampulha) 

7. Histórico: 
No início da década de 40, Oscar NIEMEYER Soares Filho foi convidado pelo então Prefeito Municipal de Belo Horizonte, 

Juscelino Kubitschek, para projetar um conjunto de edifícios no novo bairro da Pampulha, entre eles a Igreja de São Francisco 
de Assis. Obra-prima da arquitetura modernista brasileira pelo seu caráter inovador, foi foco de controvérsias que impediram, 
por longo período, o seu uso para fins religiosos. Sua ornamentação é de autoria de Cândido Torquato PORTINARI, Alfredo 
CESCHIATTI e PAULO Cabral da Rocha WERNECK. O paisagismo ficou a cargo de Roberto BURLE MARX . 

Em 1947, por proposição de Lúcio Costa, foi tombada pelo IPHAN, com a edificação já carecendo de cuidados. Foi 
entregue ao culto somente em 1959, pelo então Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom João Resende Costa. Em 
1984, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHAIMG e em 2003 , o Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, tombaram a igreja. A edificação tem apresentado 
problemas de natureza construtiva, sendo alvo de periódicas intervenções visando à sua solução . 

8. Descrição: 
Cômodo retangular situado atrás da capela-mor ao qual se tem acesso por porta localizada na parede lateral, ao fundo, nos 

Postos de Atendimento Turístico e de Venda de Produtos Culturais. 
Nesse espaço estão instalados cinco armários embutidos que guardam materiais diversos - paramentos e alfaias. A parede 

que o separa da capela-mor é revestida por treliça de madeira, com 11 ,7 metros de extensão por 1,05 metros de altura, servindo 
de respiradouro para o painel pintado em seu verso. Em sua extremidade esquerda localiza-se instalação sanitária . 

9. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo no 373-T/L0 

B.A. 13121 f. 65 -
111211947. 
Est. : Decreto n° 23 .646, de 
2610611984 
Mun.: Deliberação no 116, 
do Conselho Deliberativo 
do Patrimônio Cultural do 
Município de Belo 
Horizonte, publicada no 
DOM em 21/1012003. 

11. Estado de conservação: 
( ) Excelente (X) Bom 
( ) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo 

10. Dimensões: 

Altura 

Largura 
6,67m 

Comprimento 
7,82m 

Profundidade 

Diâmetro 

Peso 
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12. Análise do estado de conservação: 

13. Intervenções: 
Instalação da treliça de madeira com objetivo de fornecer respiro para o painel pictórico da capela-mor, durante a reforma 

de 1990/1992 . 

14. Características estilísticas: 

15. Referências documentais: 
CAMPOS, Adalgisa A. Pampulha: uma proposta estética e ideológica. Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, v.l3 , n.5/6, 
p .60-90, maio/jun. 1983. 
INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO IDSTÓRICO E ARTÍSTICO. Processo de tombamento da Igreja de São 
Francisco de Assis da Pampulha. Belo Horizonte: IEPHA-MG, 1884 . 
ALVES, Cláudio M. Notas sobre a restauração da Igreja de São Francisco de Assis na Pampulha. Belo Horizonte. IPHAN/ 
13". SR-MG, 1992. Datilografado . 
JORNAL COMPANIDA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO. Belo Horizonte, Ano 4, n. 39. fev. 1990 . 

16. Informações complementares: 

17. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°s. : 03/03 
Fotogramas n°s. : 15 Data: maio/2003 
18. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/11/2000 
19. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12/12/2000 
20. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2003 
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1. Denominaçlo I Edificaçlo: Postos de Atendimento Turístico e de Venda de Produtos Culturais I Igreja de S. Francisco de Assis 

Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio (Pampulha) 

10. Descrição: 
Espaço retangular com cobertura em abóbada, situado na lateral direita da nave, ao fundo. Possui quatro vãos de acesso fechados 

por portas de madeira de verga reta, um deles com fechamento duplo, que dá acesso ao local, situado na parede frontal. Os demais, 
situados na parede lateral esquerda, dão acesso à nave, à sacristia e a um pequeno escritório, respectivamente. Três esquadrias 
metálicas compostas em seções quadrangulares, dispostas verticalmente e fechadas por vidro verde fosco, proporcionam a 
iluminação natural e a ventilação. O piso, revestido em tacos de madeira, é paginado em espinha de peixe e complementado por 
soleira expandida em larga faixa de mármore branco, formada por onze placas de 1,20m x 0,71m, que faz o trajeto até à porta de 
acesso à nave. 

Nas paredes laterais, à esquerda e à direita, estão fixados dois painéis sobre a igreja, um de 2,02m x 0,77m, com informações 
históricas, e outro de 4,00m x 1,00m, com croquis concebidos especialmente por Oscar Niemeyer. 

Atualmente, o espaço acolhe postos de atendimento turístico e de venda de produtos culturais, para os quais foi concebido 
mobiliário específico em mármore, madeira e vidro, composto por dois balcões com 4,45m x 0,97m e 5,28m x 0,97m, e duas 
prateleiras de vidro com 0,015m de espessura. 

12. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( )Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo no 373-T/L0 

B.A. /312/ f. 65 -
1/1211947. 
Est.: Decreto n° 23 .646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação no 116, 
do Conselho Deliberativo 
do Patrimônio Cultural do 
Município de Belo 
Horizonte, publicada no 
DOM em 21110/2003 . 

Profundidade 

Largura Diâmetro 

Peso 
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15. Análise do estado de conservação: 

16. Intervenções: 

17. Características técnicas: 
Espaço onde foram utilizados sistemas construtivos de alvenaria de tijolo e de concreto armado. Os fechamentos dos vãos 

também empregam diferentes soluções e materiais: portas e janelas em madeira, ferro e vidro . 

18. Características estilísticas: 
Espaço quadrangular com cobertura mista, em abóbada e plana, com viga aparente, duas paredes cegas e duas abertas em 

diversos vãos . 
Funciona como uma ante-sala para a entrada lateral na igreja. Na leitura da planta, em cruz estilizada, é o braço direito do 

transepto, ampliado em relação ao esquerdo . 

19. Referências: 

20. Informações complementares: 
O lugar era originalmente usado como bazar para venda de produtos diversos. Em 2001 foi remodelado mediante projeto dos 

arquitetos Álvaro Hardy e Marisa Machado Coelho, aprovado por Oscar Niemeyer. Sua inauguração ocorreu em 12/04/2002 . 

21. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n"s. : 03/03 
Fotogramas n"s. : 18 Data: maio/2003 
22. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/11/2000 
23. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12/12/2000 
24. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS IMÓVEIS 

1. Denominaçlo/Edificaçio: Posto de atendimento turístico e venda de produtos culturais I Igreja de São Francisco 
de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 

4. Município: Belo Horizonte 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

9. Data: maiol2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçlo/Edificaçio: Painel Histórico I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Paro ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, s/n°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: abriV2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçio/Edificaçio: Painel Niemeyer I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. E pise. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Municfpio: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, sino- Pampulha 

=---===--==-- -- ~~-
~· 

----

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: abril/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS IIÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominação I Edificação: Mosaico I Igreja de São Francisco de Assis 

48 

• 
Painéis de pastilhas em tons de azul e branco, abstrato-geométricos, em movimentos sinuosos. Estão situados nas laterais 

externas da nave, em uma extensão de 19 metros cada, conformando uma faixa de 3,20 metros, a uma altura mínima do solo de 
• 0,80 metros . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

13. Condição de 
segurança: 

()Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( )Nenhuma 

Tombamento: 
Fed. : Processo no 373-T/L0 

B.A. /312/ f. 65 - 1112/1947 . 
Est.: Decreto no 23 .646, de 
26/06/1984 
Mun. : Deliberação no 116, do 
Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do 
Município de Belo Horizonte, 
publicada no DOM em 
21110/2003 . 

16. Estado de conservação: 
( ) Excelente (X) Bom 
( ) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo 

15. Dimensões: 
Altura 0,80m Profundidade 

Largura 3,20m Diâmetro 

Comprimento 19m Peso 



,-----~~~~~~~~~~~~--~~~--~-~~~~------~------
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17. Análise do estado de conservação: 
O revestimento está comprometido por trincas, infiltrações, desprendimentos e falta de pastilhas, sujidades e lodo, o que, 

entretanto, não compromete a área do mosaico . 

18. Histórico: 

19. Intervenções : 
1958- Rejuntamento das pastilhas- IPHAN/13 a SR-MG. 
1992- Limpeza com água pressurizada e reintegração de pastilhas perdidas- IPHAN/13 a SR-MG . 

20. Características técnicas: 
Mosaico em pastilhas de porcelana não vitrificada, em formato quadrado, com 1 ,95 em de lado, denominadas palito, nas 

cores branca, azul claro e azul escuro . 

21. Características estilísticas: 
Formas abstratas de tipo geométrico que se desenvolvem no sentido longitudinal, compondo um movimento sinuoso e 

sugerindo diferentes planos . 

22. Características iconográficas: 

23. Referências: 
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO lllSTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL Oficio de 01/03/1958. Trabalhos de reparação e 
restauração da Capela da Pampulha concluídos, com reparos na estrutura do edifício e colocação dos azulejos decorativos 
faltosos. Rio de Janeiro: IPHAN I 13 a SR-MG, 1958 . 
ALVES, Cláudio M. Notas sobre a restauração da Igreja de São Francisco de Assis na Pampulha. Belo Horizonte: IPHAN/13a 
SR-MG, 1992. Datilografado . 
INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO lllSTÓRICO E ARTÍSTICO. Relatório de vistoria em bem tombado. Belo 
Horizonte: IEPHA-MG, novembro de 1994 . 

24. Informações complementares: 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°S. : O 1/01, O 1/03 
Fotogramas n°S. : 32 (01/01), 08,36 (01/03) Data: maio, agosto/200 1 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/11/2000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 18/12/2000 
28. Revisão: Luíz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS IMÓVEIS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Mosaico I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacflio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: a osto1200 I 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçio/Edificaçio: Mosaico (detalhe) I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, sino- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: maiol200 1 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS IIÓVBS E INTEGRADOS 

1. Denominação I Edificação: Mural da fachada posterior I Igreja de São Francisco de Assis 
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2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio (Pampulha) 

4. Municí io: Belo Horizonte 
6. Data: c. 1944 

9. Mat. I Técnica: Azule·os sobre alvenaria 

11. Res onsável: Pe. João de Bona Filho - Pároco 
12. Descrição: 

Painel da parede posterior da igreja, composto por quatro curvas, a mais alta correspondendo à nave. Na do centro, à 
direita, está São Francisco de pé e de perfil, com os braços flexionados e as mãos abertas, tendo à sua frente um lobo. Ao lado, 
uma figura de braços levantados e expressão de espanto e, à esquerda, outra de costas, braços abertos e levantados, como que se 
dirigindo à anterior. Um pouco mais acima, surge figura enquadrada em janela, com os braços levantados. Na curva à direita, 
São Francisco sentado junto a uma árvore, com três aves à sua frente. Nos dois arcos da esquerda aparecem imagens de São 
Francisco de pé e de perfil, em posição de marcha, com braços para a frente, e de joelhos e mãos abaixadas. Fundo com linhas 
curvas em azul escuro, áreas brancas e azuis em tons degradés e enxadrezado com pássaros em pleno vôo e peixes, motivos que 
se repetem por todo o painel . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-T/Lo 
B.A. 13121 f. 65 - 111211947 . 
Est. : Decreto n° 23 .646, de 
2610611984 
Mun.: Deliberação n° 116, 
do Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do 
Município de Belo 
Horizonte, publicada no 
DOM em 21/10/2003 . 

16. Estado de conservação: 
( ) Excelente (X) Bom 
( ) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo 

15. Dimensões: 
Altura ± 7,50 m Profundidade 

Largura 23,03 m Diâmetro 

Comprimento Peso 
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17. Análise do estado de conservação: 
Apresenta avarias como trincas e quebras em azulejos, pregos nos rejuntes e sujidades de cimento e cola . 

18. Histórico: 

19. Intervenções: 
1978 - Restauração parcial, quando aproximadamente 30 azulejos se desprenderam devido a infiltrações de água pluvial e 
variação de temperatura . Foi adotada técnica de fixação preventiva, executada por Gianfranco Cavedoni Cerri 
(CECORIUFMG). 
0511987 - Colocação de 7 azulejos novos e fixação de azulejos soltos - SPHAN/7ª DR-MG . 

20. Características técnicas: 
Painel em alvenaria revestida de azulejos nas cores branca e azul, peças pintadas em baixo-vidrado com pigmentos à base 

de óxido de cobalto em vários tons de azul, medindo 15x15 em, executadas no Ateliê-oficina Osirarte, com base em modelo de 
cartão e cozidos por l.R.F. Matarazzo, ambos de São Paulo, em 1944. Painel de aproximadamente 23 m x 7 m, irregular nas 
laterais e na parte superior . 

21. Características estilísticas: 
A composição constrói o espaço pela superposição de diferentes planos, gerando a ilusão de profundidade e de 

movimentação do conjunto. Denota influências expressionista e cubista, estilos que marcaram a produção do artista . 

22. Características iconográficas: 
Representação de episódios - os chamados milagres - da vida de São Francisco de Assis . 
Nos correspondentes ao arco central, mais alto, além do episódio de São Francisco domesticando o lobo, na cidade de 

Gubbio, estariam, em prováveis interpretações, São Francisco, ainda jovem, em trajes civis, dirigindo-se a um leproso para 
beijá-lo e, ao alto, enquadrada em janela, pessoa assustada com a expulsão dos demônios, por Frei Silvestre, na cidade de 
Arezzo. À direita São Francisco falando a aves. À esquerda, São Francisco possivelmente diante de Santa Clara, que, ao 
abraçar a vida religiosa, corta simbolicamente os cabelos. 
23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 13". SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n.l. 
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Oficio n. o 1766, 18/07/1978. Restauração do 
painel de azulejos na fachada posterior da Capela de São Francisco de Assis. Rio de Janeiro: IPHAN I 13"· SR-MG, 1978 . 
MODERNISMO: desdobramentos: marcos históricos. São Paulo: Instituto Cultural ltaú, 1993. 52p. (Cadernos história da 
pintura no Brasil, 3) 
TORRES, Marco Antônio - OFM Cap. Proposta de estudo sobre a temática religiosa trabalhada por Portinari na Igrejinha de 
São Francisco da Pampulha/Belo Horizonte. Belo Horizonte: [S.n.], 2002 
24. Informações complementares: 

A análise iconográfica dos trabalhos realizados por Portinari na Pampulha baseia-se nos episódios da vida de São Francisco 
- as lendas que narram seus "milagres" - fartamente descritos nos textos existentes sobre sua vida e também representados 
imageticamente por artistas diversos. Alguns são de fácil identificação por sua evidência, outros requerem interpretação por não 
apresentarem suficiente clareza, sendo, portanto, passíveis de diferentes leituras . 

Sabe-se que Portinari não tinha por hábito deixar registros textuais sobre suas obras e que, se as comentou com 
contemporâneos com quem conviveu, estes também nada teriam registrado. É o caso das obras da Igreja da Pampulha, sobre as 
quais até agora nada foi encontrado na bibliografia disponível ou nos arquivos documentais do Projeto Portinari, sediado na 
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro e cujas cópias foram gentilmente cedidas ao arquivo do Inventário . 

O Ateliê-oficina Osirarte foi fundado em São Paulo, em 1940, por Paulo Rossi Osir, para executar os azulejos dos painéis 
desenhados por Portinari, para o prédio do Ministério da Educação, hoje Palácio da Cultura, no Rio de Janeiro, e para a Igreja 
de São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte, repondo em uso revestimento arquitetônico bastante utilizado no 
Brasil, no período colonial. Funcionando até 1959, dele participaram, entre outros, Ernesto de Fiori, Krajcberg, Mário Zanini e 
Alfredo Volpi . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Neuman R. Sá, Marta Carneiro e IEPHA/MG Filmes n°S. :OI/OI, OI/02 
Fotogramas n°s.: 34 (01101), 28,29,36 (01/02) Data: agostol2001 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/ll/2000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 11112/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/1212003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Mural da fachada posterior- Cena 1 I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacilio Negrão de Lima, sino- Pampulha 

9. Data: a osto/200 1 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Mural da fachada posterior - Cena 2 I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

9. Data: a ostol2001 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Mural da fachada posterior- Cena 3 I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. E pise. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacilio Negrão de Lima, sino- Pampulha 

6. Fotó rafo: Neu.man R. Sá 

9. Data: a ostol200 1 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçio/Edificaçio: Mural da fachada posterior - Cena 4 I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Paro ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Neuman Ribeiro de Sá 

9. Data: a ostol2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçio/Edificaçio: Mural da fachada posterior I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam olha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: a ostol200 1 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denomioaçlo I Edificaçlo: Painel decorativo do Coro I Igreja de São Francisco de Assis 
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Guarda-corpo do coro com a parte frontal em azulejos azuis e brancos, motivos decorativos com pássaros voando dentro de 
uma malha xadrez, com fundo em ondulações azul claro e escuro, alternados . 

13. Condição de 
segurança: 

(X) Boa 
( ) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-T/L0 

B.A. /312/ f. 65- 1112/1947 . 
Est.: Decreto n° 23.646, de 
26/0611984 
Mun.: Deliberação no 116, 
do Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do 
Município de Belo 
Horizonte, publicada no 
DOM em 21110/2003 . 

16. Estado de conservação: 
(X) Excelente ( ) Bom 
( ) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo 

17. Análise do estado de conservação: 

15. Dimensões: 
Altura Profundidade 

Largura 0,98 m Diâmetro 

Comprimento 8,88 m Peso 

Bom estado de conservação, com cromatismo vivo e brilhante . 

18. Histórico: 
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19. Intervenções : 

20. Características técnicas: 
Painel em alvenaria revestida de azulejos nas cores branca e azul, peças pintadas em baixo-vidrado com pigmentos à base 

de óxido de cobalto em vários tons de azul, medindo 15xl5 em, executados a partir de modelo em cartão, no Ateliê-oficina 
Osirarte e cozidos por I.R.F. Matarazzo, ambos em São Paulo, em 1944 . 

21. Caracteristicas estilisticas: 
Painel em azulejos realizado a partir de desenho feito por Cândido Portinari, com figuras estilizadas de pássaros em revoada 

e enquadradas nos losangos formados pela malha xadrez. Foi utilizado o esquema compositivo da frontalidade . 

22. Caracteristicas iconográficas: 
Ligados à iconografia de São Francisco de Assis, os pássaros referem-se à convivência do Santo com os animais e à busca 

de uma identidade maior entre o homem e a natureza . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 138

• SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n.l. 
MODERNISMO: desdobramentos : marcos históricos. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1993. 52p. (Cadernos história da 
pintura no Brasil, 3) 

24. Informações complementares: 
O Ateliê-oficina Osirarte foi fundado em São Paulo, em 1940, por Paulo Rossi Osir para executar os azulejos dos painéis 

desenhados por Portinari, para o prédio do Ministério da Educação, hoje Palácio da Cultura, no Rio de Janeiro, e para Igreja de 
São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte, repondo em uso revestimento arquitetônico bastante utilizado no 
Brasil, no período colonial. Funcionando até 1959, dele participaram, entre outros, Ernesto de Fiori, Krajcberg, Mário Zanini e 
Alfredo Volpi . 

Os azulejos somente foram afixados em 1957, mas já estavam produzidos em 1944, no Ateliê-oficina Osirarte . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n"s. : 03/03 
Fotogramas n"s. : 27 Data: junho/2001 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/11/2000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 11/12/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denominaçlo I Edificaçlo: Escada do Coro I Igreja de São Francisco de Assis 

12. Descrição: 
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Escada que dá acesso ao coro, situada no vestíbulo, à direita. Desenvolve-se num movimento elíptico, ascendente, ligando
se ao coro. É um volume solto, constituído por uma laje moldada em torção, com os degraus lisos revestidos de mármore 
branco (carrara), o mesmo que compõe a paginação do piso. O corrimão, de ambos os lados, é de tubo metálico fino, pintado de 
branco, fixado por esteios também em tubos metálicos na mesma dimensão . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-T/L0 

B.A. /312/ f. 65 -
1/12/1947. 

15. Dimensões: 
Altura 

Largura 
1,16 m 

Comprimento 

Profundidade 

Diâmetro 

Est.: Decreto no 23.646, de Peso 
26/06/1984 
Mun. : Deliberação n° 116, 
do Conselho Deliberativo 
do Patrimônio Cultural do 
Município de Belo 
Horizonte, publicada no 
DOM em 2 1/10/2003 . 
16. Estado de conservação: 
( ) Excelente (X) Bom 
( ) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo 

17. Análise do estado de conservação: 
Estrutura sólida, pedras integras. Guarda corpo e corrimão com pontos de ferrugem e descascados na pintura . 
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18. Histórico: 

19. Intervenções: 

20. Características técnicas: 
Concreto armado, à base de forma, com revestimento em placas de mármore . 

21. Características estilísticas: 
O desenho da escada conjuga-se à concepção geral do edificio, que trabalha com curvas livres. Apesar de se constituir de 

uma sólida massa de concreto, gera uma leitura de leveza e transparência perfeitamente compatível com a noção de amplitude 
espacial presente na nave, sem criar obstáculo visual através do pano de vidro que reveste a fachada . 

22. Características iconográficas: 

23. Referências: 

24. Informações complementares: 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°s. : 03/03 
Foto2ramas n°s. : 28 Data: maio/2001 
26. Levantamento: Mônica E. Fonseca Data: abril/2003 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca Data: abril/2003 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12112/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

12. Descrição: 
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Elemento da nave, em azulejos, a face superior com repetição de motivos decorativos, composto por figuras de pássaros de 
dois tipos, um azul e outro branco, distribuídos dentro de uma malha xadrez, sendo a decoração do fundo em ondulações azuis, 
claros e escuros. Face - ou espelho - ornamentada com peixes, também repetidos, em posições diferentes dentro de linhas 
diagonais, prolongando o enxadrezado da parte superior, com fundo em nuances de azul claro e escuro, formando ondas . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
( ) Razoável 
(X) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo no 373-T/L0 B.A. 
/312/ f. 65 -1/12/1947. 
Est.: Decreto n° 23.646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação no 116, do 
Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do 
Município de Belo Horizonte, 
publicada no DOM em 
21/10/2003 . 

16. Estado de conservação: 
( ) Excelente ( ) Bom 
(X) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo 

15. Dimensões: 
Altura 
O, 31m 
Largura 
1,02m 

Profundidade 

Diâmetro 

Comprimento Peso 
11,14 m (esq.) 
14,65 m (dir.) 
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17. Análise do estado de conservação: 
Apresenta avarias, como instalações elétricas expostas, azulejos com arranhões e encardidos, peças quebradas, sujas e 

remendos com cimento branco . 

18. Histórico: 

19. Intervenções: 

20. Características técnicas: 
Supedâneo em alvenaria revestida de azulejos nas cores branca e azul, pintadas em baixo-vidrado com pigmentos à base de 

óxido de cobalto em vários tons de azul, medindo 15x15 em na face superior e 15x7,5 em no espelho, executados no Ateliê-
oficina Osirarte, com base em modelo de cartão e cozidos por I.R.F. Matarazzo, ambos em São Paulo, em 1944 . 

21. Características estilísticas: 
Painel realizado segundo desenho de Portinari, de inspiração expressionista e cubista, onde a construção do espaço sugere 

uma superposição de planos, dando a ilusão de profundidade. As figuras parecem deslocar-se no espaço, envolvidas por linhas e 
ondas . 

22. Características iconográficas: 
Figuras de animais ligados à vida de São Francisco de Assis que, segundo a tradição, conversava com eles: os pássaros, 

símbolo da busca de identidade do santo com os animais, e os peixes, símbolo de Cristo presente na iconografia do Cristianismo 
desde os seus primórdios . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 138

• SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n.l. 
MODERNISMO: desdobramentos: marcos históricos. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1993. 52p. (Cadernos história da 
pintura no Brasil, 3) 

24. Informações complementares: 
O Ateliê-oficina Osirarte foi fundado em São Paulo, em 1940, por Paulo Rossi Osir, para executar os azulejos dos painéis 

desenhados por Portinari, para o prédio do Ministério da Educação, hoje Palácio da Cultura, no Rio de Janeiro e para a Igreja de 
São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte, repondo em uso revestimento arquitetônico bastante utilizado no 
Brasil, no período colonial. Funcionando até 1959, dele participaram, entre outros, Ernesto de Fiori, Krajcberg, Mário Zanini e 
Alfredo Volpi . 

Há supedâneos nos dois lados da nave, sendo que o da direita é maior por estar livre, enquanto o da esquerda é interrompido 
pelo batistério e confessionário, na entrada, e pelo púlpito, no fim da nave . 

Os azulejos só foram afixados em 1957, mas já estavam produzidos em 1944, no Ateliê-oficina Osirarte . 
Oscar Niemeyer denomina rodapé o elemento arquitetônico registrado como supedâneo pelo Inventário Nacional de Bens 

Móveis e Integrados da SPHAN . 

25. Documentação fotográfica 
Fotó2rafos: Marta Carneiro Filmes n°S. : 03/03 
Fotogramas n°s. : 30, 32 Data: junho/2001 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/11/2000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12112/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Supedâneo I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacilio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: "unho/2001 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS IIÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçlo I Edificação: Batistério I Igreja de São Francisco de Assis 
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2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 

12. Descrição: 

Volume formado por meia parede em curva, sobre a qual são aplicados revestimentos distintos, externamente azulejos e, 
internamente, placas de bronze com baixo-relevo . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoâvel 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo no 373-T/L0 

B.A. 1312/ f. 65 -
1112/1947. 
Est.: Decreto n° 23 .646, de 
26/06/1984 
Mun. : Deliberação no 116, 
do Conselho Deliberativo 
do Patrimônio Cultural do 
Município de Belo 
Horizonte, publicada no 
DOM em 21110/2003 . 

16. Estado de conservação: 
( ) Excelente (X) Bom 
( ) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo 

15. Dimensões: 
Altura 
1,80 m 

Largura 

Comprimento 
1,95 m 

Espessura 

Diâmetro 

Peso 

15. Dimensões: 
Altura Profundidade 

Largura Diâmetro 

Comprimento Peso 
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17. Análise do estado de conservação: 

18. Histórico: 

19. Intervenções : 

20. Características técnicas: 
Espaço construído em alvenaria de tijolo e revestido por argamassa pintada. Externamente recebeu dois tipos de 

revestimento: placa metálica e azulejos. A placa metálica é um baixo-relevo em bronze que atende à ornamentação do 
Batistério e os azulejos são peças em baixo-vidrado com pigmentos à base de óxido de cobalto em vários tons de azul, 
medindo 15x7,5 em, executados a partir de modelo em cartão, no Ateliê-oficina Osirarte e cozidos por I.R.F. Matarazzo, 
ambos em São Paulo, em 1944 . 

21. Características estilísticas: 
Elemento em curva seguindo a orientação arquitetônica da edificação . 

22. Características iconográficas: 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 138

• SR-MG, 1987. Pró-memória!Vitae; n.l. 
MODERNISMO: desdobramentos: marcos históricos. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1993. 52p. (Cadernos história da 
pintura no Brasil, 3) 

24. Informações complementares: 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n"s. : O 1/03 
Fotogramas n"s. : 05 Data:Junho/200 1 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá, Rodrigo A. Silva e Thiago Moreira Data: ~osto/200 1 
27. Elaboração: Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eus~guio Fonseca Data: 12/12/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS IIÓVEIS E . IEGRADOS 

1. Denominaçio I Edificaçio: Painel da parede do Batistério I Igreja de São Francisco de Assis 

12. Descrição: 
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Painel que reveste a parede do Batistério em curvas e contracurvas, composto por seis cenas. I a cena: grupo de cinco 
pessoas, quatro de pé, uma de costas, outra também de costas e de joelhos, com um cajado na mão esquerda. Na base direita: 
"Composição de C. Portinari - Execução de Osirarte São Paulo". 28 cena: São João Batista, de pé, túnica curta, mão direita 
estendida sobre a cabeça de Jesus, de pé, posição frontal, mãos cruzadas sobre o peito, vestindo saiote, pomba sobre sua cabeça. 
38 cena: grupo de anjos, dois completos, vestindo longas túnicas, com asas grandes e de pé, e cinco rostos esboçados atrás. 48 

cena: homem com o corpo recurvado e o pé direito sobre uma rocha, com a mão direita sobre a perna e pé esquerdo à margem 
d' água, vestido de túnica curta. 58 cena: anjo com túnica longa ornada com círculos, asas grandes e uma toalha nos braços. 
Circundando a cena, pássaros em pleno vôo. 68 cena: duas figuras, uma de saiote curto, dorso nu, manto nas costas e braços 
para o alto, cruzados e outra de túnica longa e cajado, tendo a seu lado quatro cordeiros. Toda a composição apresenta pássaros 
voando e o fundo é formado por ondas com peixes . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
(X) Estadual 
(X) Municipal 
( )Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo no 373-T/L0 

B.A./312/ f. 65 -
1/12/1947. 

15. Dimensões: 
Altura 
1,80 m 

Largura 

Comprimento 
9,60m 

Profundidade 

Diâmetro 

Est.: Decreto n° 23 .646, de Peso 
26/0611984 
Mun.: Deliberação no 116, 
do Conselho Deliberativo 
do Patrimônio Cultural do 
Município de Belo 
Horizonte, publicada no 
DOM em 21110/2003 . 
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16. Estado de conservação: 15. Dimensões: 
( ) Excelente (X) Bom Altura Profundidade 
( ) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo Largura Diâmetro 

Comprimento Peso 
17. Análise do estado de conservação: 

Apresenta avarias como azulejos com pedaços lascados, sujidades de cera, manchas e depósitos de cola . 

18. Histórico: 

19. Intervenções : 

20. Características técnicas: 
Azulejos nas cores branca e azul, pintados em baixo-vidrado com pigmentos à base de óxido de cobalto em vários tons de 

azul, medindo 15x7,5 em, executados no Ateliê-oficina Osirarte, com base em modelo de cartão e cozidos por I.R.F. 
Matarazzo, ambos em São Paulo, em 1944 . Representam seis cenas, separadas por espaços mais ou menos regulares, onde 
sobrevoam pássaros . 

21. Características estilísticas: 
Painéis que ressaltam o estilo expressionista de Portinari, com tratamento estilizado das figuras, sugerindo formas pelo uso 

da linha. A construção do espaço não tem preocupação com a perspectiva . 

22. Características iconográficas: 
1" cena: pessoas se preparando para o batismo (a figura de costas, despindo-se, poderia ser Jesus, numa interpretação em 

leitura seriada). 2" cena: batismo de Jesus por João Batista, seu primo, no Rio Jordão, aparecendo o Espírito Santo sob a forma 
de pomba sobre a cabeça de Jesus. 3" cena: coro de anjos. 4" cena: figura (Jesus?) enxugando os pés. 5" cena: anjo levando a 
toalha para Jesus enxugar os pés. 6" cena: jovem se despindo, possivelmente para o batismo, com ancião e cordeiros ao lado . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 13". SR-MG, 1987. Pró-memória!Vitae; n.l. 
MODERNISMO: desdobramentos: marcos históricos. São Paulo: Instituto Cultural 1taú, 1993. 52p. (Cadernos história da 
pintura no Brasil, 3) 

24. Informações complementares: 
O Ateliê-oficina Osirarte foi fundado em São Paulo, em 1940, por Paulo Rossi Osir, para executar os azulejos para os painéis 

desenhados por Portinari, para o prédio do Ministério da Educação, hoje Palácio da Cultura, no Rio de Janeiro e para a Igreja de 
São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte, repondo em uso revestimento arquitetônico bastante utilizado no 
Brasil, no período colonial. Funcionando até 1959, dele participaram, entre outros, Ernesto de Fiori, Krajcberg, Mário Zanini e 
Alfredo Volpi. 

Os azulejos só foram afixados em 1957, mas já estavam produzidos em 1944, no Ateliê-oficina Osirarte . 

25. Documentação fotográfica 
Fotó2rafos: Marta Carneiro Filmes n°S. : 01/01, 01/03, 02/02 
Fotogramas n°s.: 25,26 (01/01); 14, 17, 21,23 (01/03); 25 (02/02) Data: junho, agosto/2001 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/11/2000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12/12/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12112/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Painel da parede do batistério I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Municfpio: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacilio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: "unhol2001 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçio/Edificaçio: Painel da parede do batistério I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. E pise. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Paro ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacflio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: "unhol2001 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominação/Edificação: Painel da parede do batistério I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, sino- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: "unhol2001 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Painel da parede do batistério I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacilio Negrão de Lima, sino- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: ·unhol2001 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Painel da parede do batistério I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. / Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, s/n°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: ·unho/2001 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Painel da parede do batistério I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. E pise. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacilio Negrão de Lima, sln° - Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: ·unhol2001 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS IIÓVEIS E INTEGRADOS 
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da Conceição I Santo Antônio 

12. Descrição: 
Baixo-relevo representando a criação do Homem . 
Deus aparece à esquerda, de pé, com a parte superior do corpo curvada para a frente, braços flexionados, mão esquerda 

erguida em posição de abençoar. Braço direito junto ao corpo, com a mão segurando as vestes na altura do ventre e corpo 
envolto pelas costas por uma túnica, que deixa seu tronco nu . 

Adão aparece à direita, despido, sentado no chão, com a cabeça erguida e os olhos dirigidos para Deus. Braço direito 
disposto de forma transversal ao corpo, sobre o ventre, e o esquerdo apoiado no solo. Pernas flexionadas e cruzadas . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-TIL o 

B.A. /312/ f. 65 -
1/12/1947. 
Est.: Decreto n° 23.646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação n° 116, 
do Conselho Deliberativo 
do Patrimônio Cultural do 
Município de Belo 
Horizonte, publicada no 
DOM em 21/10/2003 . 

15. Dimensões: 
Altura 
1,80m 

Largura 

Comprimento 
1,95 m 

Espessura 
0,01 m 

Diâmetro 

Peso 
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16. Estado de conservação: 15. Dimensões: 
( ) Excelente (X) Bom Altura Profundidade 
( ) Regular ( )Ruim 
( ) Péssimo Largura Diâmetro 

Comprimento Peso 

17. Análise do estado de conservação: 

18. Histórico: 

19. Intervenções : 

20. Características técnicas: 
Painel retangular, côncavo, em bronze fundido, composto de uma só chapa fixada sobre alvenaria e elaborada em baixo-

relevo . 

21. Características estilísticas: 
Composição em curva e contracurva, onde as figuras apresentam formas simples, linhas arredondadas e contornos suaves . 

As figuras enquadram-se na estrutura iconográfica usual às cenas da Criação do Homem: a figura divina, em um semi-círculo, 
no plano superior e a figura do homem, da mesma forma, no plano inferior . 

22. Características iconográficas: 
Representação da criação do homem, baseada no Antigo Testamento: "E Deus criou o Homem à sua imagem" (Gn. 1.27) . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 13". SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n.l. 
BÍBLIA SAGRADA. 36. ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1980 . 

24. Informações complementares: 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n"s. : 03/03 
Fotogramas n"s. : 23 Data: maio/2003 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/11/2000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12/12/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denominação I Edificação: Batistério - Baixos-relevos - 2•. cena: Criação da Mulher I Igreja de Slo Francisco de Assis 
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2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 

12. Descrição: 
Baixo-relevo representando a criação de Eva a partir da costela de Adão. 
Deus aparece na parte superior da cena, apenas de meio corpo, com os braços estendidos e envolto em um manto 

esvoaçante. À esquerda está Adão adormecido, debruçado sobre uma rocha, com o braço esquerdo estendido em diagonal 
sobre o ventre e despido. À direita aparece Eva de pé, cabeça erguida, o olhar dirigido para Deus, braço esquerdo flexionado, 
cobrindo os seios e braço direito estendido lateralmente. Está nua e seu ventre é coberto por longa cabeleira . 

13. Condição de 
segurança: 

( )Boa 
(X) Razoável 
( )Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo no 373-T/L0 

B.A. 13121 f. 65 -
1112/1947. 
Est.: Decreto n° 23 .646, de 
2610611984 
Mun. : Deliberação no 116, 
do Conselho Deliberativo 
do Patrimônio Cultural do 
Município de Belo 
Horizonte, publicada no 
DOM em 21/1012003 . 

15. Dimensões: 
Altura 
1,80m 

Largura 

Comprimento 
1,95 m 

Espessura 
0,01 m 

Diâmetro 

Peso 
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16. Estado de conservação: 15. Dimensões: 
( ) Excelente (X) Bom Altura Profundidade 
( ) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo Largura Diâmetro 

Comprimento Peso 

17. Análise do estado de conservação: 

18. Histórico: 

19. Intervenções: 

20. Características técnicas: 
Painel retangular, côncavo, em bronze fundido, composto de uma só chapa fixada sobre alvenaria e elaborada em baixo-

relevo . 

21. Características estilisticas: 
Composição em triangulação invertida em que a base é a representação divina . As figuras adotam a frontalidade e seu 

desenho apóia-se em linhas arredondadas e contornos suaves. A representação divina está composta em um relevo mais brando, 
o que sugere distância em relação às figuras terrenas . 

22. Características iconográficas: 
Representação da criação da mulher, baseada no Antigo Testamento, a partir da costela de Adão: "Da costela que tirou do 

homem, Deus edificou uma mulher e a apresentou ao homem" (Gn. 2.21-22) . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 138

• SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n.l. 
BÍBLIA SAGRADA. 36. ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1980 . 

24. Informações complementares: 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°s. : 03/03 
Fotogramas n°s. : 24 Data: maio/2003 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/11/2000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago Moreira Data: 12112/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12112/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denominaçlo I Edificaçlo: Batistério - Baixos-relevos - 3•. cena: Pecado Original I Igreja de São Francisco de Assis 

12. Descrição: 
Baixo-relevo representando o momento em que Eva oferece a Adão a maçã do pecado original . 
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Eva aparece à direita, de perfil, em pé, apoiada numa árvore onde, em um galho horizontal sobre sua cabeça, encontra-se 
enrolada a serpente. Tem o braço direito ligeiramente flexionado, estendido à frente, segurando na mão a maçã que é oferecida 
a Adão. O braço esquerdo está flexionado para o alto, na altura do ombro, cujos dedos se perdem nas mechas dos cabelos . 
Adão aparece à esquerda, nu, de costas, com a cabeça de perfil, inclinado para a frente e com o olhar voltado para a maçã. Seu 
braço direito está flexionado e estendido à frente com a mão aberta, recebendo a maçã da mão de Eva, e o braço esquerdo está 
caído ao longo do tronco . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed. : Processo n° 373-T/L0 

B.A. /312/ f. 65 -
1/1211947 . 

15. Dimensões: 
Altura 
1,80m 

Largura 

Comprimento 
1,95 m 

Espessura 
0,01 m 

Diâmetro 

Est.: Decreto n° 23 .646, de Peso 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação no 116, 
do Conselho Deliberativo 
do Patrimônio Cultural do 
Município de Belo 
Horizonte, publicada no 
DOM em 21/1 0/2003 . 
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16. Estado de conservação: 15. Dimensões: 
( ) Excelente (X) Bom Altura Profundidade 
( ) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo Largura Diâmetro 

Comprimento Peso 

17. Análise do estado de conservação: 

18. Histórico: 

19. Intervenções : 

20. Características técnicas: 
Painel retangular, côncavo, em bronze fundido, composto de uma só chapa fixada sobre alvenaria e elaborada em baixo-

relevo . 

21. Características estilísticas: 
Composição em perspectiva suave que chama a atenção para a estrutura vertical resultante da superposição das mãos e da 

cabeça da serpente. Com a disposição do galho fechando o plano celeste o quadro parece sugerir, antecipadamente, o interdito 
divino . 

22. Características iconográficas: 
Representação, baseada no Antigo Testamento, da passagem em que Eva oferece a Adão o fruto proibido que, juntamente 

com a serpente, simboliza o pecado original: "A mulher, vendo que o fruto era bom para comer, de agradável aspecto e mui 
apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, e o apresentou ao seu marido, que comeu igualmente" (Gn. 3.6) . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 138

• SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n.l. 
BÍBLIA SAGRADA. 36. ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1980 . 

24. Informações complementares: 

25. Documentação fotográfica 
Fotó2rafos: Marta Carneiro Filmes n°s. : 01/03 
Fotogramas n°s. : 1 O Data: junho/2001 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/1112000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12/12/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denominaçlo I Edificaçlo: Batistério -Baixos-relevos - 4•. cena: Expulsão do Paraíso I Igreja de Slo Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 

12. Descrição: 
Baixo-relevo representando a expulsão de Adão e Eva do Paraíso por anjo. 
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Anjo aparece à esquerda, em posição frontal, de pé, pairando no ar, vestindo túnica transparente e manto esvoaçante que 
envolve a parte inferior de seu corpo e que se enrola em seu braço direito. Tem o braço esquerdo estendido, com o indicador 
apontado e o braço direito flexionado, voltado para trás com a mão espalmada. Adão e Eva aparecem à direita, com pernas 
indicando movimento. Adão está vestido com uma tanga curta, tem o braço esquerdo erguido para o alto e flexionado; com a 
mão procura cobrir o rosto e com o braço direito abraça Eva. Eva tem o braço direito flexionado, cobrindo os seios, o braço 
esquerdo estendido e a mão segura o cabelo sobre o ventre . 

13. Condição de 
segurança: 

( )Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo no 373-T/L0 

B.A. 13121 f. 65 -
1/1211947. 

15. Dimensões: 
Altura 
1,80m 

Largura 

Comprimento 
1,97m 

Espessura 
0,01 m 

Diâmetro 

Est.: Decreto n° 23 .646, de Peso 
26106/1984 
Mun.: Deliberação n° 116, 
do Conselho Deliberativo 
do Patrimônio Cultural do 
Município de Belo 
Horizonte, publicada no 
DOM em 21/1012003 . 

16. Estado de conservação: 
( ) Excelente (X) Bom 
( ) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo 

15. Dimensões: 
Altura Profundidade 

Largura Diâmetro 

Comprimento Peso 
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17. Análise do estado de conservação: 

18. Histórico: 

19. Intervenções: 

20. Características técnicas: 
Painel retangular, convexo, em bronze fundido, composto de uma só chapa fixada sobre alvenaria e elaborada em baixo-

relevo . 

21. Características estilísticas: 
Composição em ligeira perspectiva, calcada em diagonal que parte da figura ao fundo em direção ao casal à frente . Percebe-

se que a escala das figuras atende mais aos sentidos pretendidos do que às referências naturais . 

22. Características iconográficas: 
Representação da Expulsão de Adão e Eva do Paraíso, baseada no Antigo Testamento: "Lançou-o então Deus para fora do 

Jardim paradisíaco do Éden de delícias, para que cultivasse a terra donde fora tirado" (Gn. 3. 23-24) . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 13". SR-MG, 1987. Pró-memória!Vitae; n.l. 
BÍBLIA SAGRADA. 36. ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1980 . 

24. Informações complementares: 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n"s. : 01/03 
Fotogramas n"s.: 12 Data: junho/2001 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28111/2000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12/12/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2003 
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da Conceição I Santo Antônio 

12. Descrição: 
Volume formado por meia-parede, em semicírculo irregular ligado ao Batistério, ao qual dá continuidade. Internamente as 

paredes são simples, rebocadas e pintadas de branco. A face externa recebe, de um lado, placa de bronze do Batistério, com o 
baixo-relevo da Expulsão do Paraíso e, do outro lado, painel de azulejos com grupo de anjos, o da frente, completo, segurando 
rolo de pergaminho . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-T/L0 B.A . 
/312/ f. 65 - 111211947. 
Est.: Decreto n° 23 .646, de 
26/0611984 
Mun.: Deliberação n° 116, do 
Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Município 
de Belo Horizonte, publicada no 
DOM em 21110/2003 . 

16. Estado de conservação: 
( ) Excelente (X) Bom 
( ) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo 

15. Dimensões: 
Altura 1,80 m Profundidade 1,03 m 

Largura 1,14 m Perfmetro 

Comprimento Peso 
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17. Análise do estado de conservação: 
O espaço encontra-se íntegro, sem modificações descaracterizadoras. Os materiais de revestimento não sofreram danos, mas 

os azulejos que revestem a parte externa à direita estão sujos e arranhados, principalmente na proximidade do piso . 

18. Histórico: 

19. Intervenções : 

20. Características técnicas: 
Espaço construído em alvenaria de tijolo e revestido por argamassa pintada. Externamente recebeu dois tipos de 

revestimento: placa metálica e azulejos. A placa metálica é um baixo-relevo em bronze que atende à ornamentação do 
Batistério. Os azulejos são peças pintadas em baixo-vidrado com pigmentos à base de óxido de cobalto em vários tons de azul, 
medindo 15x7,5 em, executados no Ateliê-oficina Osirarte, com base em modelo de cartão e cozidos por I.R.F. Matarazzo, 
ambos de São Paulo, em 1944 . 

21. Características estilísticas: 
O confessionário é uma peça de arquitetura singela, mas extremamente bem concebida já que envolto pela curva do 

Batistério. Conformado por ela, abre-se num plano mais privado, compatível com a função e a concepção do programa. Há de 
se notar a inexistência, possivelmente por nunca ter sido utilizado, de cortina, treliça ou outro elemento usualmente empregado 
nos confessionários para prover a separação entre o confessor e o confessando . 

22. Características iconográficas: 
Pode-se identificar uma intenção simbólica tanto no aspecto arquitetônico quanto no ornamental. O fato de a entrada estar 

encoberta pelas curvas, metade para dentro, como dois braços que acolhem, aliado ao revestimento externo, com a Expulsão do 
Paraíso à esquerda e anjos à direita, sugere a idéia da salvação pela confissão do erro e o perdão. Percebe-se ainda que a 
paginação do piso cria o efeito de ligação direta entre a entrada do edificio e a dele . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 13a. SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n.l. 
MODERNISMO: desdobramentos : marcos históricos. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1993. 52p. (Cadernos história da 
pintura no Brasil, 3) 

24. Informações complementares: 
O Ateliê-oficina Osirarte foi fundado em São Paulo, em 1940, por Paulo Rossi Osir, para executar os azulejos para os 

painéis desenhados por Portinari, para o prédio do Ministério da Educação, hoje Palácio da Cultura, no Rio de Janeiro e para a 
Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte, repondo em uso revestimento arquitetônico bastante 
utilizado no Brasil, no período colonial. Funcionando até 1959, dele participaram, entre outros, Ernesto de Fiori, Krajcberg, 
Mário Zanini e Alfredo Volpi. 

Os azulejos somente foram afixados em 1957, mas já estavam produzidos em 1944, no Ateliê-oficina Osirarte . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°S. : 03/03 
Fotogramas n°s. : 1 O Data: maio/200 1 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/1112000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 11112/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçio/Edificaçlo: Confessionário I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: maiol200 1 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS IMÓVEIS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Painel da parede do confessionário I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Municipio: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacilio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: · unhol200 1 
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2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 

12. Descrição: 
Elemento construído de forma curva, lisa, em alvenaria, com alguns degraus de mármore branco na parte posterior, 

revestido com azulejaria branca e azul, composta de três cenas. A cena central representa São Francisco de pé, em ligeiro 
perfil, com um pássaro na mão esquerda, calçando sandálias, vestindo hábito, grupo de seis pessoas atrás de si, um frade de 
capuz e observadores. Na cena da esquerda há um grupo de quatro pessoas de pé, sendo uma de costas, um ancião sentado 
segurando um cajado, e uma criança de pé na frente. Na cena da direita há um grupo de três pessoas: um ancião sentado, mão 
direita que indica ouvir, outro de pé e uma figura de braços levantados, atrás. Entre as cenas, vários pássaros no ar (13) e aves 
no chão (13) estão relacionados ao tema tratado . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-T/L0 

B.A. /312/ f. 65 -
1/12/1 947. 

15. Dimensões: 
Altura 
l ,80m 

Largura 
3,48m 

Comprimento 

Profundidade 
± 1,80 m 

Diâmetro 

Est. : Decreto n° 23.646, de Peso 
26/06/1 984 
Mun.: Deliberação n° 116, 
do Conselho Deliberativo 
do Patrimônio Cultural do 
Município de Belo 
Horizonte, publicada no 
DOM em 21 /1 0/2003 . 

16. Estado de conservação: 
( ) Excelente ( ) Bom 
(X) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo 
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17. Análise do estado de conservação: 
Apresenta avarias como azulejos sujos de cola, com arranhões; azulejos quebrados; sujeira de cera na base; lasca profunda 

que corta o painel sobre a terceira fieira de azulejos, de baixo para cima, e numa extensão de, aproximadamente, 60 em . 

18. Histórico: 

19. Intervenções : 
05/1987 - Recomposição de três azulejos faltantes e fixação de azulejos em desprendimento . 

20. Características técnicas: 
Azulejos nas cores branca e azul no formato 15 x 7,5 em, peças pintadas em baixo-vidrado com pigmentos à base de óxido 

de cobalto em vários tons de azul, executadas no Ateliê-oficina Osirarte, com base em modelo de cartão e cozidos por I.R.F . 
Matarazzo, ambos em São Paulo, em 1944 . 

21. Características estilísticas: 
Painéis em azulejos realizados a partir de desenho de Portinari. Compreendendo três grupos de figuras, a composição 

organiza-se em tomo do santo. As figuras são concebidas de maneira estilizada, conforme as características expressionistas do 
pintor . 

22. Características iconográficas: 
Representação central de São Francisco vestido de hábito, com sandálias, tendo um pássaro na mão, pregando para frades , 

pessoas e pássaros. O santo tem os olhos voltados para fora e se destaca do grupo em que se encontra. Nas cenas da direita e da 
esquerda, pessoas também o estariam ouvindo . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 138

• SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n. 1. 
MODERNISMO: desdobramentos: marcos históricos. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1993. 52p. (Cadernos história da 
pintura no Brasil, 3) 
ZANINI, Walter. Historia geral da arte no Brasil. São Paulo: Instituto Walter Moreira Salles: Fundação Djalma Guimarães, 
1983. 2v . 
24. Informações complementares: 

O Ateliê-oficina Osirarte foi fundado em São Paulo, em 1940, por Paulo Rossi Osir, para executar os azulejos dos painéis 
desenhados por Portinari, para o prédio do Ministério da Educação, hoje Palácio da Cultura, no Rio de Janeiro e para a Igreja de 
São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte, repondo em uso revestimento arquitetônico bastante utilizado no 
Brasil no período colonial. Funcionando até 1959, dele participaram, entre outros, Ernesto de Fiori, Krajcberg, Mário Zanini e 
Alfredo Volpi . 

Os azulejos somente foram colocados em 1957, mas já estavam produzidos em 1944, no Ateliê-oficina Osirarte . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°s. : 01/03 
Foto2ramas n°s. : 02, 03, 34, 36 Data: junho/2001 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28111/2000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 11112/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12112/2003 
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BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Painel da parede do Púlpito - Cena 11 Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: 'unhol2001 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Painel da parede do Púlpito - Cena 2 I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: · unhol200 I 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Painel da parede do Púlpito -Cena 3 I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha 

4. Município: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacilio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

N 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: "unhol2001 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

I. Denominaçlo I Edificaçlo: Painel da capela-mor I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 

4. Município: Belo Horizonte 
6. Data: 1945 
8. Es écie: Pintura mural 
10. Autoria: Cândido Tor uato PORTINARI 
11. Res onsável: Pe. João de Bona Filho 
12. Descrição: 

3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

5. Endereço: Av. Otacflio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 
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Pintura mural acompanhando a forma do arco da capela com base reta. Ao centro, São Francisco de Assis despoj ando-se de 
suas vestes. Apresenta-se de pé, braço direito levantado e esquerdo flexionado para o lado, vestido com túnica curta, peito nu, 
manto esvoaçante caindo até o chão, em tons de marrom e cabeça com auréola branca. À direita, duas mulheres, uma de joelhos, 
com as mãos estendidas em direção ao santo e outra, atrás, assentada, com o braço esquerdo levantado sobre a cabeça. Ao fundo, 
figura de pé, de costas, segurando criança nos braços. À esquerda, aos pés do santo, um cão e uma figura assentada, com muleta, 
sustentada por outra vestida de hábito marrom. Atrás e aos lados do santo, grupos de pessoas em pé. O fundo é composto por 
formas geométricas e recortadas, de cores e tons diversos . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed. : Processo no 373-T/L0 

B.A. /312/ f. 65 - 1/12/1947. 
Est. : Decreto n° 23 .646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação no 116, 
do Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do 
Município de Belo 
Horizonte, publicada no 
DOM em 21 /1 0/2003 . 

16. Estado de conservação: 
( ) Excelente (X) Bom 
( ) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo 

15. Dimensões: 
Altura 7,50 m Profundidade 

Largura 10,60 m Diâmetro 

Comprimento Peso 
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17. Análise do estado de conservação: 
Apresenta avarias como falhas no reboco, trincas no painel e na junção deste com a abóbada, sujidades, principalmente na 

proximidade do piso . 

18. Histórico: 
Iniciado por volta de 1943, foi concluído em 1945 . 

19. Intervenções : 
07/1991 - 02/1992: Remoção de manchas e reintegração da pintura perdida das áreas manchadas na parte inferior, executadas 
pela empresa de restauro Espaço Tempo, contratada pela SUDECAP . 

20. Caracterfsticas técnicas: 
Pintura a têmpera sobre parede preparada com argamassa de cal e areia, em tons pastéis, colocando em destaque, pela cor 

mais escura, a figura central de São Francisco de Assis . 
Cores predominantes: vermelho-zarcão, rosa, amarelo claro, azul claro, cinza, bege, marrom claro . São Francisco em marrom, 

branco e preto . 

21. Características estilfsticas: 
Predominam os tons pastéis, as pinceladas largas e as deformações que evidenciam influências do estilo expressionista . 

Notam-se também influências do Muralismo mexicano e do Cubismo. Estilização das figuras humanas e superposição de planos 
formados por diferentes zonas cromáticas, a exemplo das colagens. O uso do marrom forte refere-se ao hábito da Ordem e 
contribui para projetar a figura do santo, reforçada pela centralidade e pela escala . 

22. Características iconográficas: 
Representação de São Francisco, renovador da regra cristã, abençoando com a mão direita levantada - gesto que se inscreve 

na tradição iconográfica cristã bizantina. Os demais figurantes seriam, provavelmente, Santa Clara e sua irmã Beatriz, 
localizadas à direita. A esquerda o cão, simbolizando seu amor pelos animais e, Jogo a seguir, paralítico que teria sido curado por 
um milagre, sustentado por um frade franciscano (o próprio São Francisco em desdobramento de sua representação?). A direita 
do santo, grupo de pessoas (leproso), à sua esquerda, possivelmente, membros das 1 a e 28 Ordem e, ao fundo, da 38

• 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e integrados: 
Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 138

• SR-MG, 1987. Pró-memória!Vitae; n.l. 
TORRES, Marco Antônio - OFM Cap. Proposta de estudo sobre a temática religiosa trabalhada por Portinari na Igrejinha de 
São Francisco da Pampulha/Belo Horizonte. Belo Horizonte: (S.n.], 2002 . 

24. Informações complementares: 
A análise iconográfica dos trabalhos realizados por Portinari na Pampulha baseia-se nos episódios da vida de São Francisco -

as lendas que narram seus "milagres" - fartamente descritos nos textos existentes sobre sua vida e também representados 
imageticamente por artistas diversos. Alguns são de fácil identificação por sua evidência, outros requerem interpretação por não 
apresentarem suficiente clareza, sendo, portanto, passíveis de diferentes leituras . 

Sabe-se que Portinari não tinha por hábito deixar registros textuais de suas obras e que, se as comentou com contemporâneos 
com quem conviveu, estes também nada teriam registrado. É o caso das obras da Igreja da Pampulha, sobre as quais até agora 
nada foi encontrado na bibliografia disponível ou nos arquivos documentais do Projeto Portinari, sediado na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro e cujas cópias foram gentilmente cedidas ao arquivo do Inventário . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°S. : 02/03, 03/03 
Fotogramas n°s. : 19, 29, 36 Data: junho/2001 
26. Levantamento: Neuman R. Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/11/2000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 11/12/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçio/Edificaçlo: Painel da capela-mor I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Municfpio: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacflio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: "unhol2001 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 

1. Denominaçlo/Edificaçlo: Painel da capela-mor I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Municipio: Belo Horizonte S. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, sln°- Pampulha 

6. Fotó rafo: Marta Carneiro 

9. Data: 'unho/2001 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denominaçlo I Edificaçlo: Via Sacra: I Estação - Jesus é condenado à morte I Igreja de São Francisco de Assis 

12. Descrição: 

118 

Quadro de formato quadrangular com moldura em quatro ripas lisas e pintadas de branco. Margem ou passe-partout 
branco . 

Cena representando figuras estilizadas de Jesus de pé e de perfil, vestindo túnica em tons marrom e preto, com os braços 
caídos, diante de Pilatos sentado em um trono amarelo claro, reto, de perfil, vestindo túnica marrom e preta, com a mão 
esquerda para a frente. Ao fundo, um soldado vestindo couraça e saiote, portando uma lança. À direita aparece um grupo de 
pessoas vestindo túnicas longas em tons marrom, terra, preto e, em algumas áreas, azul. Fundo amarelo claro, bege e chão 
marrom avermelhado e em tons terrosos, composto por formas geométricas e recortadas . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
()Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo no 373-T/L0 

B.A. /312/ f. 65 - 1112/1947 . 
Est.: Decreto n° 23.646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação n° 116, 
do Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do 
Município de Belo 
Horizonte, publicada no 
DOM em 21/10/2003 . 
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16. Estado de conservação: 15. Dimensões: 
( ) Excelente (X) Bom Altura 0,60 m- 0,62 m (c/ moldura) Profundidade 
( ) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo Largura 0,60 m - 0,62 m (c/ moldura) Diâmetro 

Comprimento Peso 

17. Análise do estado de conservação: 
Trincas e sujidades generalizadas no passe-partout e na moldura. Bolhas e descolamento de parte da pintura do passe-

partout . 

18. Histórico: 

19. Intervenções: 
Restauração - 1992 - limpeza da pintura, fixação de camadas em desprendimento, reintegração de perdas de policromias, 
tratamento do passe-partout e das molduras que se acoplam a novos suportes. Executado por CECOR I UFMG . 

20. Caracteristicas técnicas: 
Pintura a têmpera sobre madeira compensada . 

21. Caracteristicas estiUsticas: 
Predominam os tons pastéis em contraste com os escuros das túnicas e das sombras no piso. As pinceladas são largas, com 

uso de tinta empastada, evidenciando o estilo expressionista do artista. As figuras humanas são estilizadas e a construção do 
espaço tridimensional é apenas sugerida . 

22. Caracteristicas iconográficas: 
Primeira Estação da Via Sacra - Jesus é condenado à morte. Estação vem de stationes, as paradas ou passos que servem 

para meditar sobre a paixão do Salvador. A condenação de Cristo à morte na cruz é uma cena bíblica: "Mas os príncipes dos 
sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e que fizesse morrer Jesus ( .. )" (Mateus 27:20-26). No 
quadro está sintetizado o processo de julgamento de Jesus, desde o momento em que foi apresentado a Pilatos até a sua 
condenação. Os apóstolos Marcos 15:15, Lucas 22:24 e João 19:16 também se referem ao tema . 
23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 13". SR-MG, 1987. Pró-memória!Vitae; n.l. 
BÍBLIA SAGRADA. 36. ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1980 . 

24. Informações complementares: 
Os quadros, com as Estações de I a VIII, estão fixados na parede lateral direita da nave . 
Não apresentam assinatura nem data . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°s. : 03/03 
Fotogramas n°s. : 01 Data: junho/2001 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/11/2000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12/12/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Fonseca, Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

12. Descrição: 

120 

Antônio 

Quadro de formato quadrangular com moldura em quatro ripas lisas e pintadas de branco. Margem ou passe-partout 
branco . 

Cena representando figuras estilizadas na passagem em que Jesus Cristo coloca a cruz nas costas e está vestido de túnica 
nas cores lilás, azul e preta, com o braço esquerdo caído e o direito segurando a cruz marrom avermelhada com traços pretos, 
sustentada na parte inferior por um soldado com o corpo encurvado e pernas flexionadas, em tons rosa, azul, cinza, com traços 
pretos. A esquerda aparece um soldado de perfil, usando corpete lilás, saiote acinzentado e branco e capacete laranja. Na mão 
esquerda empunha um chicote e tem o braço direito estendido junto ao corpo. Fundo em tons amarelo claro, bege, azul e rosa, 
e chão em tons de vermelho, marrom e ferrugem, compostos por formas geométricas e recortadas . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo no 373-T/L0 

B.A. /312/ f. 65 - 1/12/1947 . 
Est. : Decreto n° 23.646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação n° 116, 
do Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do 
Município de Belo 
Horizonte, publicada no 
DOM em 21/10/2003 . 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

121 

16. Estado de conservação: 15. Dimensões: 
( ) Excelente (X) Bom Altura 0,60 m- 0,62 m (c/ moldura) Profundidade 
( ) Regular ( )Ruim 
( ) Péssimo Largura 0,60 m - 0,62 m (c/ moldura) Diâmetro 

Comprimento Peso 

17. Análise do estado de conservação: 
Trincas e sujidades generalizadas no passe-partout e na moldura. Bolhas e descolamento de parte da pintura do passe-

partout . 

18. Histórico: 

19. Intervenções: 
Restauração - 1992 - limpeza da pintura, fixação de camadas em desprendimento, reintegração de perdas de policromias, 
tratamento do passe-partout e das molduras que se acoplam a novos suportes. Executado por CECOR I UFMG . 

20. Características técnicas: 
Pintura a têmpera sobre madeira compensada . 

21. Características estilísticas: 
Figuras em tons mais escuros sobre fundo pastel, resultando em contraste intenso. A composição é trabalhada na diagonal, a 

cruz funcionando como seta - denuncia o carrasco por meio de seu instrumento de flagelação. As pinceladas largas e 
irregulares denotam o empastamento da linha, reforçando a estilização e a tensão dramática do quadro . 

22. Características iconográficas: 
Segunda Estação da Via Sacra - Jesus toma a cruz às costas. "Tomaram, pois Jesus, o qual levando a sua cruz, saiu para 

lugar que se chama Calvário, em hebraico, Gólgota (...)" (João 19:16-17). Na cena aparecem Jesus com a cruz e dois 
soldados, um empunhando um chicote e outro ajudando-o a segurar a cruz. Os apóstolos Mateus 27:31 e Marcos 15:20 
também se referem ao tema . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 13". SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n.l. 
BÍBLIA SAGRADA. 36. ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1980 . 

24. Informações complementares: 
Os quadros, com as Estações de I a VIII, estão fixados na parede lateral direita da nave . 
Não apresentam assinatura nem data . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°S. : 03/03 
Fotogramas n°s. : 02 Data: junho/2001 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/11/2000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12112/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Fonseca, Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denominaçio I Edificaçio: Via Sacra: m Estação -Jesus cai pela primeira vez I Igreja de São Francisco de Assis 
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2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 

12. Descrição: 
Quadro em formato quadrangular com moldura em quatro ripas lisas, pintadas de branco. Margem ou passe-partout 

branca. 
Cena representando a primeira queda de Jesus carregando a cruz, com figuras estilizadas e predomínio de formas 

geométricas. Ao centro aparece Jesus de joelhos no chão, com o corpo curvado, vestido de túnica em tons de cinza e preto, 
levando nas costas a cruz em tons de rosa, sustentada por sua mão direita. 

Por trás da cruz aparecem dois soldados vestidos de saiotes, sendo que o da direita tem uma lança e um capacete e está 
curvado sobre a cruz e o da esquerda tem o braço esquerdo levantado e o direito sobre a cruz. Fundo em tons de azul-claro, 
áreas em rosa e chão em tons terrosos . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( )Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-T/L0 B.A. 
/312/ f. 65 - 1112/1947. 
Est.: Decreto n° 23.646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação n° 116, do 
Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do 
Municipio de Belo Horizonte, 
publicada no DOM em 
21110/2003 . 

16. Estado de conservação: 
( ) Excelente (X) Bom 
( ) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo 

15. Dimensões: 
Altura 0,60 m- 0,62 m (c/ moldura) Profundidade 

Largura 0,60 m- 0,62 m (c/ moldura) Diâmetro 

Comprimento Peso 
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17. Análise do estado de conservação: 
Trincas e sujidades generalizadas no passe-partout e na moldura . 

18. Histórico: 

19. Intervenções : 
Restauração - 1992 - limpeza da pintura, fixação de camadas em desprendimento, reintegração de perdas de policromias, 
tratamento do passe-partout e das molduras que se acoplam a novos suportes. Executado por CECOR I UFMG . 

20. Características técnicas: 
Pintura a têmpera sobre madeira compensada . 

21. Caracteristicas estilísticas: 
A composição adota o contraste de campos cromáticos por meio de uma diagonal que se desenvolve ascendentemente, da 

esquerda para a direita. A figura de Cristo, de joelhos, destaca-se pelo cromatismo escuro e mais intenso sobre fundo pastel. As 
pinceladas largas e rápidas, em toques de manchas coloridas variadas, criam efeitos de luz e reforçam a irregularidade das 
linhas . 

22. Caracteristicas iconográficas: 
Terceira Estação da Via Sacra - Jesus cai pela primeira vez. Representação da primeira queda de Jesus devido ao peso da 

cruz, ladeado por dois soldados. Cena baseada na tradição católica, inexistindo referência no texto bíblico . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 13". SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n.l. 

24. Informações complementares: 
Os quadros, com as Estações de I a VIII, estão fixados na parede lateral direita da nave . 
Não apresentam assinatura nem data . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°S. : 03103 
Fotogramas n°s. : 03 Data: junhol2001 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28111/2000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 1211212000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 1211212003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denominaçlo I Edificaçlo: Via Sacra: IV Estação- Jesus se encontra com Maria, sua mãe I Igreja de São Francisco de 
Assis 
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2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo 
(Paro ulha) 

Antônio 

4. Munici io: Belo Horizonte 5. Endere o: Av. Otacilio Ne ão de Lima, s/n°- Paro ulha 
6. Data: c. 1945 
8. Es écie: Pintura de cavalete 
10. Autoria: Cândido Tor uato PORTINARI 
11. Res onsável: Pe. João de Bona Filho - Pároco 
12. Descrição: 

Quadro em formato quadrangular com moldura em quatro ripas lisas, pintadas de branco. Margem ou passe-partout 
branco . 

Cena representando o encontro de Jesus com Maria, com figuras estilizadas e predomínio de formas geométricas, composta 
de três figuras, duas masculinas e uma feminina. Jesus veste túnica verde e está de perfil, de joelhos, sustentando no ombro a 
cruz marrom. À sua frente está sua mãe, vestida com uma túnica escura, também de perfil e de joelhos; tem o braço direito 
estendido na direção de Jesus e o esquerdo estendido para o alto. Atrás deles aparece um soldado vestido apenas de saiote, 
com os braços estendidos para o lado, segurando nas mãos um chicote. Fundo azul-claro na parte superior e chão em tons de 
marrom, terra e ferrugem . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-T/L0 B.A. 
/312/ f. 65 - 111211947. 
Est.: Decreto n° 23 .646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação no 116, do 
Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do 
Municipio de Belo Horizonte, 
publicada no DOM em 
21/10/2003 . 
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16. Estado de conservação: 15. Dimensões: 
( ) Excelente (X) Bom Altura 0,60 m- 0,62 m (c/ moldura) Profundidade 
( ) Regular ( )Ruim 
( ) Péssimo Largura 0,60 m - 0,62 m (c/ moldura) Diâmetro 

Comprimento Peso 

17. Análise do estado de conservação: 
Trincas e sujidades generalizadas no passe-partout e na moldura . 

18. Histórico: 

19. Intervenções : 
Restauração - 1992 - limpeza da pintura, fixação de camadas em desprendimento, reintegração de perdas de policromias, 
tratamento do passe-partout e das molduras que se acoplam a novos suportes. Executado por CECOR I UFMG . 

20. Características técnicas: 
Pintura a têmpera sobre madeira compensada . 

21. Características estilísticas: 
A pintura se estrutura em dois planos apoiada no contraste claro/escuro. O primeiro plano em tons escuros e acinzentados e 

o segundo mais claro, em tons pastéis. As figuras, em triangulação, organizam a composição segundo padrões clássicos, o que 
reduz o impacto das diagonais traçadas pela cruz e pelos braços em direção ao alto. As pinceladas largas e o uso de tinta 
empastada evidenciam o estilo expressionista do artista . 

22. Características iconográficas: 
Quarta Estação da Via Sacra - Jesus se encontra com Maria, sua mãe . Cena baseada na tradição católica, inexistindo 

referência no texto bíblico . 

23. Referências: 
SECRETARlA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL . Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 138

• SR-MG, 1987. Pró-memória!Vitae; n.l. 

24. Informações complementares: 
Os quadros, com as Estações de I a VIII, estão fixados na parede lateral direita da nave . 
Não apresentam assinatura nem data . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°s. : 03/03 
Fotogramas n°s. : 04 Data: junho/2001 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/1112000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12/12/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Fonseca, Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12112/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denominaçlo I Edificaçlo: Via Sacra: V Estação - Simão Cirineu ajuda Jesus a levar a cruz I Igreja de São Francisco de 
Assis 
2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 

4. Municf io: Belo Horizonte 
6. Data: c. 1945 
8. Es écie: Pintura de cavalete 
10. Autoria: Cândido Tor uato PORTINARI 
11. Res onsável: Pe. João de Bona Filho - Pároco 
12. Descrição: 

3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

5. Endereço: Av. Otacílio Ne ão de Lima, sln°- Pam ulha 
7. Localização: Nave 
9. Mat. I Técnica: Têm era sobre madeira 

Quadro em formato quadrangular com moldura em quatro ripas lisas, pintadas de branco. Margem ou passe-partout 
branco . 

Cena composta por cinco figuras estilizadas, três masculinas, uma feminina e uma criança. Jesus aparece de pé, vestido de 
túnica marrom, sustentando no ombro a cruz, em tons pastéis. Seu rosto está voltado para a direita, olhando para Simão 
Cirineu, que o ajuda a carregar a cruz e está vestido de túnica marrom. Ao fundo, aparece uma mulher de pé, vestida de túnica 
marrom, sustentando no colo uma criança, e um soldado romano de capacete, segurando uma lança. Fundo bege e chão em 
marrom e em tons de ferrugem delimitados por linhas . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-T/L0 B.A. 
/312/ f. 65 - 1/12/1947. 
Est : Decreto n° 23.646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação n° 116, do 
Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do 
Municlpio de Belo Horizonte, 
pubHcada no DOM em 
21110/2003 . 
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16. Estado de conservação: 15. Dimensões: 
( ) Excelente (X) Bom Altura 0,60 m- 0,62 m (c/ moldura) Profundidade 

( ) Regular ( )Ruim 
( ) Péssimo Largura 0,60 m - 0,62 m (c/ moldura) Diâmetro 

Comprimento Peso 

17. Análise do estado de conservação: 
Trincas e sujidades generalizadas no passe-partout e na moldura . 

18. Histórico: 

19. Intervenções : 
Restauração - 1992 - limpeza da pintura, fixação de camadas em desprendimento, reintegração de perdas de policromias, 
tratamento do passe-partout e das molduras que se acoplam a novos suportes. Executado por CECOR I UFMG . 

20. Caracteristicas técnicas: 
Pintura a têmpera sobre madeira compensada . 

21. Caracteristicas estilisticas: 
A composição se estrutura em malha ortogonal fendida por forte diagonal projetada pela cruz, em direção á direita, para o 

alto. As figuras são alongadas e verticalizadas, impondo-se uma forte desproporção em relação aos seus próprios corpos e ao 
espaço que ocupam. As cores das vestes, escuras e sombrias, contrastam com o fundo claro. O sentido ortogonal se vê 
reforçado pelo tratamento pictórico, de pinceladas largas em planos segmentados, a exemplo das colagens, com uso de tinta 
empastada . 

22. Caracteristicas iconográficas: 
Quinta Estação da Via Sacra - Simão Cirineu ajuda Jesus a levar a cruz. Cena baseada nos Evangelhos: "Ao sair (da 

cidade), encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, ao qual obrigaram a levar a cruz de Jesus." (Mateus 27:32). Os 
apóstolos Marcos 15: 21 e Lucas 23:26 também se referem ao tema . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 13". SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n.l. 
BÍBLIA SAGRADA. 36. ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1980 . 

24. Informações complementares: 
Os quadros, com as Estações de I a VIII, estão fixados na parede lateral direita da nave . 
Não apresentam assinatura nem data . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°s. : 03/03 
Fotogramas n°s. : 05 Data: j unho/200 1 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 2811112000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12/12/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Fonseca, Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12112/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denominaçlo I Edificaçlo: Via Sacra: VI Estação - Verônica enxuga o rosto de Jesus I Igreja de SAo Francisco de Assis 
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2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 

12. Descrição: 
Quadro em formato quadrangular com moldura em quatro ripas lisas, pintadas de branco. Margem ou passe-partout 

branco . 
Cena com figuras estilizadas, representando Verônica enxugando o rosto de Cristo. A esquerda, Cristo de joelhos, de 

perfil, vestindo túnica cinza e preta com pontuações em vermelho, levando no ombro esquerdo a cruz em tons amarelo-ocre, 
bege, com pontos escuros e tendo à direita uma mulher de joelhos, de perfil, vestida com uma túnica em tons de roxo, o rosto 
azul, com os braços estendidos, segurando pano branco. Atrás figura de soldado vestindo corpete colorido, com uma lança na 
mão esquerda e capacete laranja, ao lado de outra vestida de marrom, com o rosto coberto pelas mãos. Fundo em tons de 
amarelo, bege e áreas em azul-claro, com o chão azul, vinho, marrom e bege, composto por formas geométricas e recortadas . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X ) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-T/L0 B.A. 
/312/ f 65 - 1/12/1947 . 
Est : Decreto n° 23.646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação n° 116, do 
Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Municipio 
de Belo Horizonte, publicada no 
DOM em 21110/2003 . 
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16. Estado de conservação: 15. Dimensões: 
( ) Excelente (X) Bom Altura 0,60 m- 0,62 m (c/ moldura) Profundidade 
( ) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo Largura 0,60 m - 0,62 m (c/ moldura) Diâmetro 

Comprimento Peso 

17. Análise do estado de conservação: 
Trincas e sujidades generalizadas no passe-partout e na moldura . 

18. Histórico: 

19. Intervenções : 
Restauração - 1992 - limpeza da pintura, fixação de camadas em desprendimento, reintegração de perdas de policromias, 

tratamento do passe-partout e das molduras que se acoplam a novos suportes. Executado por CECOR I UFMG . 

20. Características técnicas: 
Pintura a têmpera sobre madeira compensada . 

21. Características estilísticas: 
O quadro apresenta uma perspectiva mais ampla, com redução dos contrastes de escala. O cromatismo se amplia com uma 

paleta mais rica, apoiada nos tons pastéis. Predominam as cores frias, coloridas por pontuações quentes, o que produz uma 
estrutura compositiva perfeitamente harmônica. As figuras estilizadas são marcadas por manchas cromáticas a partir de 
pinceladas largas e textura carregada . 

22. Características iconográficas: 
Sexta Estação da Via Sacra - Verônica enxuga o rosto de Jesus. Representação lendária de Verônica enxugando o rosto 

de Jesus com pano branco onde fica estampada a sua face. Segundo Louis Réau, em Iconografia da Arte Cristã, a lenda de 
Verônica origina-se do Oriente e somente no século XV foi associada à Paixão de Cristo, quando atingiu o auge de sua 
representação. Na realidade, Verônica vem devera icona (imagem verdadeira). Cena baseada na tradição católica, inexistindo 
referência no texto bíblico . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 13". SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n.l. 
RÉAU, Louis. Iconographie de L 'art Chrétien: Paris. PUF, 1957. Tome 2, p. 465 . 

24. Informações complementares: 
Os quadros, com as Estações de I a VIII, estão fixados na parede lateral direita da nave. 
Não apresentam assinatura nem data . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°s. : 03/03 
Fotogramas n°s. : 06 Data: junho/2001 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/11/2000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca Neuman R. de Sá e Thiag_o M. L. Moreira Data: 12112/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eus~q_uio Fonseca Data: 12/12/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denominaçlo I Edificaçlo: Via Sacra: VII Estação - Jesus cai pela segunda vez I Igreja de São Francisco de Assis 
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2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência da Conceição I Santo Antônio 

12. Descrição: 
Quadro em formato quadrangular com moldura em quatro ripas lisas, pintadas de branco. Margem ou passe-partout 

branco. 
Cena composta de quatro figuras, três masculinas e uma feminina. Jesus no centro do quadro, de joelhos, vestindo túnica 

marrom, sustentando no ombro a cruz. Simão Cirineu o ajuda a carregar a cruz, curvando-se sobre ela. À frente de Jesus, 
mulher vestindo túnica cinza escuro, de joelhos, com a cabeça voltada para cima e os braços estendidos para o alto. Ao fundo 
aparece um soldado seminu, de capacete, tendo na mão direita, erguida, um chicote. Fundo em bege com tonalidades cinza, 
chão ocre, composto por formas geométricas e recortadas . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( )Nenhuma 

Tombamento: 
Fed. : Processo no 373-T/V B.A. 
/3121 f. 65 -l/1211947. 
Est. : Decreto n° 23.646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação n° 116, do 
Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do 
Municlpio de Belo Horizonte, 
publicada no DOM em 
21110/2003 . 
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16. Estado de conservação: 15. Dimensões: 
( ) Excelente (X) Bom Altura 0,60 m- 0,62 m (c/ moldura) Profundidade 
( ) Regular ( )Ruim 
( ) Péssimo Largura 0,60 m - 0,62 m (c/ moldura) Diâmetro 

Comprimento Peso 

17. Análise do estado de conservação: 
Trincas e sujidades generalizadas no passe-partout e na moldura . 

18. Histórico: 

19. Intervenções : 
Restauração - 1992 - limpeza da pintura, fixação de camadas em desprendimento, reintegração de perdas de policrornias, 

tratamento do passe-partout e das molduras que se acoplam a novos suportes. Executado por CECOR I UFMG . 

20. Caracterfsticas técnicas: 
Pintura a têmpera sobre madeira compensada . 

21. Caracterfsticas estilfsticas: 
O rebaixamento acentuado da linha do horizonte promove o forte contraste das figuras escuras contra o fundo claro . 

Destaca-se, sobre ele, como vértice de um triângulo, a figura fantasmagórica do carrasco, cuja expressão é pronunciada. Os 
efeitos expressionistas são intensos: gestos largos, exagero e desproporção da anatomia, cores não naturais. À estilização 
pictórica das figuras produzidas numa concepção mais orgânica opõe-se fundo essencialmente geométrico, revelado na 
segmentação das colagens . 

22. Caracterfsticas iconográficas: 
Sétima Estação da Via Sacra - Jesus cai pela segunda vez. Cena baseada na tradição católica, inexistindo referência no 

texto bfblico . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 13". SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n.l. 

24. Informações complementares: 
Os quadros, com as Estações de I a VIII, estão fixados na parede lateral direita da nave. 
Não apresenta assinatura e data . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°s. : 03/03 
Fotogramas n°s. : 07 Data: junho/2001 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/1112000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12112/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTJFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denominaçlo I Edificaçlo: Via Sacra: VIII Estação- Jesus admoesta as mulheres de Jerusalém I I. de S. Fran. de Assis 
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2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Municf io: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacflio Ne ão de Lima, s/n°- Pam ulha 
6. Data: c. 1945 7. Localização: Nave 
8. Es écie: Pintura de cavalete 9. Mat. I Técnica: Têm era sobre madeira 
10. Autoria: Cândido Tor uato PORTINARI 
11. Res onsável: Pe. João de Bona Filho - Pároco 
12. Descrição: 

Quadro de formato quadrangular com moldura em quatro ripas lisas e pintadas de branco. Margem ou passe-partout 
branco. 

Cena composta de quatro figuras estilizadas, duas masculinas e duas femininas. Jesus está de pé, à esquerda, vestido de 
túnica longa marrom, sustentando em seu ombro a cruz. A sua frente aparece uma mulher ajoelhada, de túnica escura, tapando 
o rosto com as mãos. Atrás dela, soldado romano, vestido com saiote curto e uma espécie de corpete, tem na mão direita um 
chicote. Mais ao fundo, outra mulher, de joelhos, vestida de túnica marrom, tem o rosto coberto por uma das mãos. Fundo em 
bege e chão em tons terra delimitados por linhas . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
(X) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-T/L0 B.A. 
/312/ f 65 - 1/12/1947 . 
Est: Decreto n° 23.646, de 
26/06/1984 
Mun. : Deliberação n° 116, do 
Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Municlpio 
de Belo Horizonte, publicada no 
DOM em 21/10/2003 . 
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16. Estado de conservação: 15. Dimensões: 
( ) Excelente (X) Bom Altura 0,60 m- 0,62 m (c/ moldura) Profundidade 
( ) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo Largura 0,60 m - 0,62 m (c/ moldura) Diâmetro 

Comprimento Peso 

17. Análise do estado de conservação: 
Trincas e sujidades generalizadas no passe-partout e na moldura . 

18. Histórico: 

19. Intervenções : 
Restauração - 1992 - limpeza da pintura, fixação de camadas em desprendimento, reintegração de perdas de policromias, 

tratamento do passe-partout e das molduras que se acoplam a novos suportes. Executado por CECOR I UFMG . 

20. Características técnicas: 
Pintura a têmpera sobre madeira compensada . 

21. Características estilfsticas: 
A composição recorre aos contrastes, criando rivalidade entre as verticais e as horizontais, a estrutura geométrica do plano 

e as diagonais. Há distorções de escala que forçam a desigualdade na leitura da cena. As pinceladas são largas e irregulares, 
associadas a uma paleta cromática mais restrita, mas de tons fortemente contrastantes . 

22. Características iconográficas: 
Oitava Estação da Via Sacra - Jesus admoesta as mulheres de Jerusalém. Baseada nos Evangelhos, refere-se à passagem 
em que Jesus se dirige às mulheres que se lamentavam por Ele: "Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorais por 
vós mesmas e sobre vossos filhos" (Lucas 23 :28) . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 13". SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n.l. 
BÍBLIA SAGRADA. 36. ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1980 . 

24. Informações complementares: 
Os quadros, com as Estações de I a VIII, estão fixados na parede lateral direita da nave . 
Não apresentam assinatura nem data . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°s. : 03 
Fotogramas n°s. : 08 Data: junho/200 1 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/1112000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12112/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12112/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denominaçlo I Edificaçlo: Via Sacra: IX Estação - Jesus cai pela terceira vez I Igreja de São Francisco de Assis 

12. Descrição: 
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Quadro de formato quadrangular com moldura em quatro ripas lisas e pintadas de branco. Margem ou passe-partout 
branco. 

Cena composta de quatro figuras estilizadas, sendo três masculinas e uma feminina. Jesus aparece no centro do quadro, 
caído de joelhos, devido ao peso da cruz sobre seus ombros, vestindo túnica branca com traços pretos, com a mão direita 
apoiada no chão. Cruz de cor rosa. Atrás da cruz, sustentando sua parte posterior, está Simão Cirineu. Mais ao fundo, 
soldado, cor-de-rosa, de pé e com o braço esquerdo levantado e o direito segurando a cruz. A esquerda, na frente de Jesus, 
uma mulher de vestido curto, marrom e bege, tem os braços levantados em direção a ele. Fundo em azul-claro com áreas rosa 
e bege, chão amarelo também com áreas rosa e bege, composto de formas geométricas e recortadas . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-T/L0 B.A. 
/312/ f. 65 - 1/12/1947 . 
Est.: Decreto n° 23.646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação n° 116, do 
Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Municlpio 
de Belo Horizonte, publicada no 
DOM em 21/10/2003 . 
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16. Estado de conservação: 15. Dimensões: 
( ) Excelente (X) Bom Altura 0,60 m- 0,62 m (c/ moldura) Profundidade 
( ) Regular ( )Ruim 
( ) Péssimo Largura 0,60 m - 0,62 m (c/ moldura) Diâmetro 

Comprimento Peso 

17. Análise do estado de conservação: 
Trincas e sujidades generalizadas no passe-partout e na moldura . 

18. Histórico: 

19.lntervenções: 
Restauração - 1992 - limpeza da pintura, fixação de camadas em desprendimento, reintegração de perdas de policromias, 

tratamento do passe-partout e das molduras que se acoplam a novos suportes. Executado por CECOR I UFMG . 

20. Características técnicas: 
Pintura a têmpera sobre madeira compensada . 

21. Características estilísticas: 
A composição se organiza com o cruzamento de duas grandes diagonais. Apesar do uso dos tons pastéis, o efeito de 

dramaticidade é intenso, principalmente pela postura e gestos das figuras. Estas, apenas esboçadas, impõem dinamismo à 
leitura da cena. Além do uso das pinceladas largas e da tinta empastada, é empregado o efeito colagem a partir de manchas 
geométricas em tons ocre . 

22. Características iconográficas: 
Nona Estação da Via Sacra - Jesus cai pela terceira vez. Representação da terceira queda de Jesus, sob o peso da cruz. 

Aparecem Simão Cirineu, um soldado e uma mulher. Cena baseada na tradição católica, inexistindo referência no texto 
bíblico . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 13". SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n.l. 

24. Informações complementares: 
Os quadros, com as Estações de IX a XIV, estão fixados na parede lateral esquerda da nave. 
Não apresentam assinatura nem data . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n"s. : 03/03 
Fotogramas n•s. : 09 Data: junho/2001 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 2811112000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12/12/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denominaçlo I Edificaçlo: Via Sacra: X Estação - Jesus é despojado de suas vestes I Igreja de São Francisco de Assis 
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2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 

12. Descrição: 
Quadro de formato quadrangular com moldura em quatro ripas lisas e pintadas de branco. Margem ou passe-partout 

branco. 
Cena composta de três figuras masculinas estilizadas. Jesus aparece de pé, com seu tronco quase despido, ao centro do 

quadro, sendo despojado de suas vestes marrons por dois guardas que o estão ladeando: um deles de frente, à esquerda, e outro 
de perfil, à direita, segurando um bastão. Ambos estão vestidos apenas de saiote. Ao fundo, no chão, em posição diagonal, 
está a cruz nas cores bege e cinza. Fundo em bege e chão em tons terra delimitados por linhas . 

13. Condição de 
segurança: 

( )Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-T/L0 B.A. 
/312/ f 65 - l/12/1947 . 
Est: Decreto n° 23.646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação n° 116, do 
Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Município 
de Belo Horizonte, publicada no 
DOM em 21110/2003 . 
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16. Estado de conservação: 15. Dimensões: 
( ) Excelente (X) Bom Altura 0,60 m- 0,62 m (c/ moldura) Profundidade 

( ) Regular ( )Ruim 
( ) Péssimo Largura 0,60 m - 0,62 m (c/ moldura) Diâmetro 

Comprimento Peso 

17. Análise do estado de conservação: 
Trincas e sujidades generalizadas no passe-partout e na moldura . 

18. Histórico: 

19. Intervenções : 
Restauração - 1992 - limpeza da pintura, fixação de camadas em desprendimento, reintegração de perdas de policromias, 

tratamento do passe-partout e das molduras que se acoplam a novos suportes. Executado por CECOR I UFMG . 

20. Características técnicas: 
Pintura a têmpera sobre madeira compensada . 

21. Características estilísticas: 
A figura de Cristo, centralizada e vertical, é acentuada pela disposição simétrica das demais, situadas às suas direita e 

esquerda. A cruz aos pés e a linha do horizonte alta criam a tensão necessária ao momento do despojamento das vestes que 
antecede a crucificação. Os tons azuis esverdeados e os cinzas contra o piso barrento contribuem para reforçar o contraste . 

22. Características iconográficas: 
Décima Estação da Via Sacra - Jesus é despojado de suas vestes. "Os soldados, pois, depois de terem crucificado Jesus, 

tomaram as suas vestes (e fizeram delas quatro partes, uma para cada soldado) e a túnica. A túnica, porém, não tinha costura, 
era toda tecida de alto a baixo" (João 19:23). Os apóstolos Mateus 27:35 e Marcos 15:24 também se referem ao tema . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL . Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 13". SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n.l. 
BÍBLIA SAGRADA. 36. ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1980 . 

24. Informações complementares: 
Os quadros, com as Estações de IX a XIV, estão fixados na parede lateral esquerda da nave . 
Não apresentam assinatura nem data . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°s. : 03/03 
Fotogramas n°s. : I O Data: junho/2001 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/1112000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12/12/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12112/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denominaçlo I Edificaçlo: Via Sacra: XI Estação -Jesus é pregado na cruz I Igreja de São Francisco de Assis 

2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I 

12. Descrição: 
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Antônio 

Quadro de formato quadrangular com moldura em quatro ripas lisas e pintadas de branco. Margem ou passe-partout 
branco. 

Cena composta de três figuras masculinas estilizadas. Jesus, vestido com o perizônio, está deitado sobre a cruz cor-de
rosa, que aparece em diagonal, da direita para a esquerda. Suas mãos estão sendo pregadas nos braços da cruz por dois 
soldados, vestidos em trajes marrons e com capacetes; estão ajoelhados, ambos tendo à mão um martelo. Na parte inferior 
aparecem as roupas de Cristo. Fundo azul e bege, e chão em tons terra composto por formas geométricas e recortadas . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-T/L0 B.A. 
/312/ f 65 - l/12/1947 . 
Est.: Decreto n° 23.646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação n° 116, do 
Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Munic!pio 
de Belo Horizonte, publicada no 
DOM em 21/1012003 . 
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16. Estado de conservação: 15. Dimensões: 
( ) Excelente (X) Bom Altura 0,60 m- 0,62 m (c/ moldura) Profundidade 

( ) Regular ( )Ruim 
( ) Péssimo Largura 0,60 m - 0,62 m (c/ moldura) Diâmetro 

Comprimento Peso 

17. Análise do estado de conservação: 
Trincas e sujidades generalizadas no passe-partout e na moldura . 

18. Histórico: 

19. Intervenções : 
Restauração - 1992 - limpeza da pintura, fixação de camadas em desprendimento, reintegração de perdas de policromias, 

tratamento do passe-partout e das molduras que se acoplam a novos suportes. Executado por CECOR I UFMG . 

20. Características técnicas: 
Pintura a têmpera sobre madeira compensada . 

21. Características estilísticas: 
A figura de Cristo sendo presa à cruz, passiva, clara e apenas esboçada, numa disposição ligeiramente diagonal, contrasta 

com os algozes tratados em tons sombrios e gestos violentos. As vestes jogadas pelo chão e os cortes cubistas em diversas 
direções sugerem o esfacelamento e a desordem que começam a se instalar . 

22. Características iconográficas: 
Décima-primeira Estação da Via Sacra - Jesus é pregado na cruz. A cena é baseada nos Evangelhos: "Quando chegaram 

ao lugar que se chama Calvário, ali o crucificaram(..)" (Lucas 23:33). Os apóstolos Mateus 27:33-38, Marcos 15:22-27 e 
João 19:18 também se referem ao tema . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL . Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 13". SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n.l. 
BÍBLIA SAGRADA. 36. ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1980 . 

24. Informações complementares: 
Os quadros, com as Estações de IX a XIV, estão fixados na parede lateral esquerda da nave . 
Não apresentam assinatura nem data . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°s. : 03 
Fotogramas n°s. : 11 Data: junho/200 I 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/1112000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12/12/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIF[CIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. DenomiDaçlo I Edificaçlo: Via Sacra: XIl Estação- Jesus morre na cruz I Igreja de São Francisco de Assis 

12. Descrição: 

140 

Quadro de formato quadrangular com moldura em quatro ripas lisas e pintadas de branco. Margem ou passe-partout 
branco. 

Cena composta com quatro figuras estilizadas, duas femininas e duas masculinas. A cruz, com Jesus morto, aparece ao 
centro do quadro, dividindo-o em duas partes simétricas. Jesus tem a cabeça tombada sobre o ombro esquerdo, os braços 
estendidos na horizontal e os pés paralelos. Junto à base da cruz aparecem ajoelhados, à direita, Nossa Senhora e São João, 
este com a cabeça recostada no seio de Nossa Senhora, e, à esquerda, Madalena, que tem a mão direita no rosto. Todos vestem 
túnicas em tons marrom e bege. Ao fundo, à esquerda, estrutura em cor cinza. Fundo em azul claro e bege, chão em tons 
pastéis, marrom e bege . 

13. Condição de 
segurança: 

( )Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-T/L0 B.A. 
/312/ f. 65 - 1/12/1947. 
Est.: Decreto n° 23.646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação n° 116, do 
Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Município 
de Belo Horizonte, publicada no 
DOM em 21/10/2003 . 
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16. Estado de conservação: 15. Dimensões: 
( ) Excelente (X) Bom Altura 0,60 m- 0,62 m (c/ moldura) Profundidade 

( ) Regular ( )Ruim 
( ) Péssimo Largura 0,60 m - 0,62 m (c/ moldura) Diâmetro 

Comprimento Peso 

17. Análise do estado de conservação: 
Trincas e sujidades generalizadas no passe-partout e na moldura . 

18. Histórico: 

19. Intervenções : 
Restauração - 1992 - limpeza da pintura, fixação de camadas em desprendimento, reintegração de perdas de policromias, 

tratamento do passe-partout e das molduras que se acoplam a novos suportes. Executado por CECOR I UFMG . 

20. Características técnicas: 
Pintura a têmpera sobre madeira compensada . 

21. Características estilísticas: 
Obediente à estrutura triangular, à qual imprime todavia certa ambigüidade, o artista serve-se essencialmente das cores para 

estabelecer as identidades entre os personagens. O maior realce se localiza na figura de Cristo, já desfalecido, conforme 
indicam a cabeça tombada e as reações de desespero dos que velam por ele . 

22. Características iconográficas: 
Décima-segunda Estação da Via Sacra - Jesus morre na cruz. A cena é baseada nos Evangelhos, onde é narrada a morte 

de Jesus na cruz: "Jesus tornando a dar um alto grito expirou" (Mateus 27:50). Os apóstolos Marcos 15:37, Lucas 23:46 e 
João 19:30, também se referem ao tema . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 13". SR-MG, 1987. Pró-memória/Vitae; n.l. 
BÍBLIA SAGRADA. 36. ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1980 . 

24. Informações complementares: 
Os quadros, com as Estações de IX a XIV, estão fixados na parede lateral esquerda da nave. 
Não apresentam assinatura nem data . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n°s. : 03 
Fotogramas n°s. : 12 Data: junho/200 1 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/1112000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12112/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12112/2003 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denominação I Edificaçlo: Via Sacra: Xlll Estação- Jesus é descido da cruz I Igreja de São Francisco de Assis 
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2. Paróquia: N. Sra. da Divina Providência 3. Reg. Episc. I Forania: N. Sra. da Conceição I Santo Antônio 
(Pam ulha) 

4. Municf io: Belo Horizonte 5. Endereço: Av. Otacílio Ne ão de Lima, sln° - Pam ulha 
6. Data: c. 1945 7. Localização: Nave 
8. Es écie: Pintura de cavalete 9. Mat. I Técnica: Têm era sobre madeira 
10. Autoria: Cândido Tor uato PORTINARl 
11. Res onsável: Pe. João de Bona Filho - Pároco 
12. Descrição: 

Quadro de formato quadrangular com moldura em quatro ripas lisas e pintadas de branco. Margem ou passe-partout 
branco. 

Cena estilizada representando a descida do corpo inerte de Cristo da cruz. Ao centro aparece a Virgem Maria, vestida de 
túnica marrom e cinza-escuro, de pé, a cabeça coberta por véu marrom, segurando a parte superior do corpo de Cristo, que 
está envolto por um lençol branco, nu e com o corpo em tons de rosa com pontos vermelhos, a cabeça caída, o braço direito 
dobrado sobre o ventre e o esquerdo pendente. À direita, o lençol é segurado por uma figura masculina, de pé, pintada em tons 
de marrom, rosa, bege, cinza, o corpo encurvado e pisando sobre uma base quadrangular verde e bege. À esquerda, figura 
feminina, de pé, recurvada, usando túnica marrom arroxeada, segura a parte inferior do lençol, junto aos joelhos de Jesus . 
Atrás aparece a base da cruz em tons róseos e, à esquerda, uma figura de vestes lilases sobre uma escada ocre. Fundo azul
claro, rosa, lilás, bege, e chão ferrugem e cobre, com áreas azuis, ambos compostos por formas geométricas e recortadas . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed.: Processo n° 373-T/L0 B.A. 
/3121 f 65 - 1/12/1947. 
Est.: Decreto n° 23.646, de 
26/06/1984 
Mun.: Deliberação n° 116, do 
Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Município 
de Belo Horizonte, publicada no 
DOM em 21/10/2003 . 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

1. Denominaçlo I Edificaçlo: Via Sacra: XN Estação - Jesus é depositado no sepulcro I Igreja de São Francisco de Assis 

12. Descrição: 
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Quadro de formato quadrangular com moldura em quatro ripas lisas e pintadas de branco. Margem ou passe-partout 
branco. 

Cena composta por cinco figuras estilizadas, quatro masculinas e uma feminina. Jesus envolto em um lençol branco é 
depositado em um túmulo retangular, à direita. O lençol é segurado por duas figuras : uma, à esquerda, segura Jesus pelos 
braços. Ambas vestem túnicas escuras. Jesus tem as pernas e o braço direito para fora do lençol. Por trás aparecem duas 
figuras, uma de pé e a outra ajoelhada, ambas vestidas de túnicas escuras. A figura ajoelhada tem a cabeça bem inclinada para 
a frente. Fundo azul, bege e verde. Chão em marrom e ferrugem, composto por formas geométricas e recortadas . 

13. Condição de 
segurança: 

( ) Boa 
(X) Razoável 
( ) Ruim 

14. Proteção legal: 
(X) Federal 
( X ) Estadual 
( X ) Municipal 
( ) Nenhuma 

Tombamento: 
Fed. : Processo n° 373-T/L0 B.A. 
/3121 f. 65 - 1/1211947. 
Est.: Decreto n° 23.646, de 
26/06/1984 
Mun. : Deliberação n° 116, do 
Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Municlpio 
de Belo Horizonte, publicada no 
DOM em 21/10/2003 . 
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16. Estado de conservação: 15. Dimensões: 
( ) Excelente (X) Bom Altura 0,60 m- 0,62 m (c/ moldura) Profundidade 
( ) Regular ( ) Ruim 
( ) Péssimo Largura 0,60 m - 0,62 m (c/ moldura) Diâmetro 

Comprimento Peso 

17. Análise do estado de conservação: 
Trincas e sujidades generalizadas no passe-partout e na moldura . 

18. Histórico: 

19.Intervenções: 
Restauração - 1992 - limpeza da pintura, fixação de camadas em desprendimento, reintegração de perdas de policromias, 

tratamento do passe-partout e das molduras que se acoplam a novos suportes. Executado por CECOR I UFMG . 

20. Caracteristicas técnicas: 
Pintura a têmpera sobre madeira compensada . 

21. Características estilísticas: 
A cena trabalhada em tons escuros e cores frias, verdes e azuis, o corpo desnudo e cadavérico do qual foram abolidos todos 

os traços vitais, os rostos daqueles que o carregam, caricaturas humanas, e a compressão do espaço para baixo pela atração dos 
escuros, criam a atmosfera sombria da descida ao túmulo. Ao fundo cortes-colagem reproduzem como sombras os contornos 
do primeiro plano . 

22. Características iconográficas: 
Décima-quarta Estação da Via Sacra - Jesus é depositado no sepulcro. A cena é narrada nos Evangelhos: "Este, baixando 

o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara, e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha; e 
rolou uma pedra para a entrada do túmulo" (Mateus 27:59-61). Os apóstolos Marcos 15:46, Lucas 23 :53 e João 19:42 
também se referem ao tema. Segundo os Evangelhos, foi José de Arimatéia que tomou o corpo de Cristo para ser sepultado . 
No quadro estão retratados, além de Jesus, José de Arimatéia, Nicodemos e duas mulheres, presumivelmente, Maria, sua mãe e 
Maria Madalena . 

23. Referências: 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL . Inventário nacional de bens móveis e 
integrados: Minas Gerais. Belo Horizonte: SPHAN I 138

• SR-MG, 1987. Pró-memória!Vitae; n.l. 
BÍBLIA SAGRADA. 36. ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1980 . 

24. Informações complementares: 
Os quadros, com as Estações de IX a XIV, estão fixados na parede lateral esquerda da nave . 
Não apresentam assinatura nem data . 

25. Documentação fotográfica 
Fotógrafos: Marta Carneiro Filmes n"s. : 03/03 
Fotogramas n"s. : 14 Data: junho/2001 
26. Levantamento: Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 28/1112000 
27. Elaboração: Mônica E. Fonseca, Neuman R. de Sá e Thiago M. L. Moreira Data: 12/12/2000 
28. Revisão: Luiz Gonzaga Teixeira e Mônica Eustáquio Fonseca Data: 12/12/2003 
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ANEXOS 

1. Tombamento da "capela" daPampulha (07.X.1947) 

2. Processo:- 373 T- DPHAN (01.12.1947) 

3. Belo Horizonte - Lei Municipal N° 768/59, de 6 de fevereiro de 1959 

(06.02.1959) 

4. Sanção Lei n°09/59- Prefeito Amintas de Barros (1110211959) 

5. Escritura de Doação da Prefeitura de Belo Horizonte à Mitra Arquidiocesana de 

Belo Horizonte (31112/1962) 

6. Registro de Imóveis 6° Oficio (12.07.1963) 
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• sr. • • •· • • . .. .. Considerando o estado de ruina pr~coce em y_ue se en-

e eontra a •capelaa da P~pulha, ~Belo Horizcnte, devido a cer~os de

.!eitos de constru~ao e ao abandono a que toi relegado ~sse edificio •. ' .. 

~elas autoridades manicipais e eclesiáuticas; . - . 
e considerando que DUQerosas ~e~as intezrantes dêsse 

~di!icio dest~ado a capela, tais co~o altar, 6rgão, .bancos, via sa
e • 
.c~a, etc., !or~ irresponsàvelmente ab~donados ou atilizados ~ oa-

~ras igre~as de modo inccnv~~iente, por~ue e= desacõrdo coQ o seu es-

' il: ;.:.~;.1.li..lr; 

• • • 
. - ··; -. 

es~a o-

fira Il?S\ centres de maior responsabilidade art.!.stica e cültur.:1l do !1::..:.-,-

a o in\.eiro, particul.ll"I:lente da .::.uro~a e do3 --~t::sj·:-~ .;~i:::s ; 

• • consider~ndo, enfim, ~ue o valor exce~cional ~ês3~ • • tJon~ecto o destina a ser in~crito, mais cedo ou mais tarde, nos Li·JTos 

e o Tombo, co~o monUQento n~cional, e ~ue porta~to sç~ia c:~ir.cso vê-lo 

. r::-uir.ar-se por !'alta de .a:edidas oportunas de preservação, _t:ara s~ ha'i ·~= • ' e intervir ~is tarde no sentido de uma restaurat;ão di!icil c on ~. r:.:.:a, 

• 41 . ter.ho a hcnra de propor, de acôrdo coe os it~nc I a III 

ta, art t 9• d::> decrQt.o-lei nD 2.3, d~ 30 de nov~:t;ro ãe 1937, o t.c:·.: . · ::.~~

Ir preventivo da ~capela• da P~pulh3, promovcn~a-se desde 1ogo ~s 
~ceasáriaa ge3tÕea junto à Preteitura, ao arquiteto autor do pro~eto 

f aos eng~Ilheiro·s responsáveis pelo c'lculo da estrut.ura e pel:a e_ .. :::-'=1-• • • .., ~4 -'-- ~ 

• • • • 



• • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

--
- -2-

·. . _I; 
- ~ , - . 

: ~ ... ·~· .:_,.. o . · .. :.:: .. :..:--

lloiiNIST("'IO 0"" EOUCJi>Ç&O 1! 5AOC• 

. .. .... 
; . . 

. .. ,. ·- - . . -

. .. 
aiJialadoa, a, ~611l, JGUtO àa &.!to:rl.dadea eel.eai&aticas, pa:ra o tim . · ' .. .; . 

de iDtesrar de novo no ·aonamento uas al.taiaa • deoais peças do ee~ e

quipamonto !ndEvidSment.• :removidlla, ou, ainda, aquela• que, ll!lito em· 

. . . . • 

bora concluidaS • Pag&s, nlo tores aequer iDs'taladas • 

Dire~or da D. 3.~ • 
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mEffiORIRl OH 
HROUIUIOC S 
Of 9rl0 HOilllO!lT[ 

Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte 
Inventário do Patrimônio Cultural 

Belo Horizonte - Lei Municipal N2 768/59, de 6 de fevereiro de 1959 

Autoriza o doação de imóvel e dos bens a ele vinculados à M itra Arquidiocesana de Belo 

Horizonte 

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte lei; 

Art. 111 - Fica o Prefeito autorizado a doar à Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte a Capela de São 
Francisco de Assis, na Pampulha, bem como os bens móveis a ela vinculados e a área de terreno 
adjacente limitada pelas vias de acesso ao referido templo . 

Art. 211 - A Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte, obriga-se a manter e a zelar pela conservação do 
imóvel, não lhe introduzindo modificação alguma na parte arquitetônica, nas pinturas e painéis internos 
e externos, sem autorização da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da 
Educação e Cultura, bem como a observar as obrigações decorrentes de patrimônio tombado nos 
têrmos do Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 . 

Art. 3!! - A doação a que se refere a presente lei é gravada com as cláusulas de inalienabilidades, 
impenhorabilidade e de reversão ao domínio do Município na hipótese da donatária não cumprir o 
disposto no art. 2º ou destinar o imóvel para finalidade diferentes do culto católico, apostólico e 
romano, a que se destina . 

Mando, portanto, a quem o conhecimento e execução da presente lei pertencer, que a cumpra e faça 
cumprir tão inteiramente como nela se contém . 

Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 1959 . 

O Prefeito: Amintas de Barros . 

*Publicada no "Minas Gerais" de 8 de fevereiro de 1959 

Praça Duque de Caxias, N2 200 - Santa Tereza - Belo Horizonte/MG - CEP: 31010-230 
Te I.: 55.31.3465-6214 I E-mail: inventario@pucminas.br 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 
GABINI!TI! DO PREPI!ITO 

Belo Horiz onte, )/ de feve r eiro de 1359 

Bxcelent:L.;siJ:to e Reverendlss imo Senhor "\.rc ellispo: 

Tenho a honra de dirigir-me a Vos ::;a Excelên-

cia Reverendlss ima, no sentido de comunic ar-lhe que, em datade 

hoje, sancionei a Proposição de Lei nº 9/59, que autoriza a do 

ação à Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte ela Capela de São 

Francisco de A~3s is, na Pampulha, as s i m como os bens mÓveis a 

ela vinculados e a á rea adjacente, nos têrmos e condiç Ões de 

que- trata o referi do projeto, cuja cÓpia estou ane}~ando . 

Receba Vossa Exc elência, nesta oportunidade, 

com a reiteração de meu elevado aprêço e acatgmento , !!teus pro-

te :3to s de e stima e d.i s tinta consideração • 

- A.mintas de Barros -

Prefeito de Belo Horizonte 

L 3ua Excelência Reverendiss i ;:. a D. João üe Resende Costa 
Dignissimo .i..rcebispo Coadju·t or de Belo Horizonte · 
CAPITAL 

:,JIS/ra 
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CARTÓRIO MENDONÇA 
}.o OFÍCIO DE NOTAS 

TAB. OR. JOAO ARAUJO FERRAZ MIIINN/ ,/}'' . 
RUA GOIÁS, 22 BELO HORIZONTE d 

Livr o 2::6- A-
.-' 

/ / 

/ 

.·" .•· 

! 

:inação qt:e f a? B Pr~fe i t ura cl r: -

Be l o Hori z onte , n !::\ t ra Arqnid i o-

ce s ana de Be l o 3ori!ont e , co~o -

abaixe se de c la r 8 :-

iua~,tos esta v irerr Qllrs no Anc ,jc Nasci mentc -

~ de llcsso Se!""'""lor .Je s ·~s Cr :\ st c. d e mil n ove centos 0 cin coenta e 

' m.es n ov e , a os h (qua t ro ) dias r3o ue abril , nes t a ch1af.e de B.§. 

l o Hor izont e , em meu. cartÓrje; , ~ruo Goi ~ s , P? , perad . ., mim -

tah<~lião c ompar'G cerar.' : como ont Mr.ante dcadc:rCJ a P R E _f E _l-

por SE=-'1 Prefeito Dr . Amint as de Jarros, e pelo D:i r etr r cl0 De -

partament o da Fazenda , Sr . Joã c dG Far ja ~at t cs; e co~c out or 

r.adA donat~r ie , a u__r:ç J A f.,} ·, T.T T _DI O 8 S .s/,~- .r. J E 

B .E L._C 7t O I1 I ' C ~: ·r E , rnnr·:::sert a ~1 a nc at 0 per ~or.1 ,Toar· 

Ilezerde Co :, ta , Arceb:l ·s rc· Coad1j un t o!.; t o~lcs rnens conhG ctdos 

e das tf's t err•.mh,qs ad:iantP romEadas e <J"s ·i nGcõ;s , tambárro ele=. mif"l 

l a àoad ora por s e ·J.s rerle sentartEs m:::: _oi <l :to '!"·- , srro",~ sr-

nP sta capH<ll , constit•1i·.lo p~:-la Cg] le l a 1e Sa n ~"l:mcisco Je i\..s_ 

' e a ar ca de terreno adja cente li ~i t Rda pAl~s v~ss de ac0~qo -

::10 re f e r ido templo ; por este~ escrH·.~ ra e na melhor fo rr-ta de -
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dir<:ito , :~az d c aç ão do r:ofe r .idc j mÓve·1 e bens ;í'~·' OV Ais a ê l e 

vincul9Jos , ~ Mitra Arquidio cesana de Belo Horizont e , trans -
~ . , 

mit'ndo-lhe por força desta escrltur a e da claus ul n constitu 

t j , t~da posse , domínio , direito e a r ã ~ quF t e m s~h: c c i m6 -

vel e bens imovejs ora doadcs , obr ifando;~ a fa ze r esta 

bca , f ir me e valios1 a todo o tempo e a responder pela evicç o 

de d jreit o, c: aimb mediante as cla' lSl '.l a~ e condiçÕP.s S('guin 

t cs : F) !·. pr-:-ser>tE' escritmA de doaçãr. é feHa na corfur.·d.-

6 ~e f everei r o de 1 . 9 ~9 , lPi esta qoe , parR tc~as 0~ fins e 

efe i t0s de direjtc , fica fazen~r part ~ int egrante 5~str ins 

trumento . 2~) .~ outorgada dc·nat~r;a , MUra ArnuiJ:iPc ."-sora de 

Belo Horizonte, fica obriea0a a mant Pr o jM~vel c a 7elar ne 

la S':& ct>ns <?r vação não lhr introclpzjrdc mo'1if~caçãc :ür •lm<: n :' 

parte ar~uitet~ni ca , na~ ninturqs e paineis int crros e e~ter 

nos, sem aut~ri z a~~o 6a Diret6r1a de Fatrimonio Histor~co e 

Art~ctico Nacional do t~ini . st é r:i c ds l':.:luc:1ç ão ~Cult ura, bem 

como a observa~ as obrigaç~e s d~corrente s de patrim~n1o tom 

ha.Jo nos têrmos r1o jcreto- lei nº2.S de 30 c1e novembro ::1e 1957 

3[.:) .'\ doa(~ao a que S P refe rr- a presente escriturE: é grava .:~ a 

cem as cl~usulas de ina lienabi l i~ ade imnenhorabilidn~e e de 

reve · s~o ao dominio do muni cipio , in~epenJentemn~te de qual-

(}UP.r i.ndeni.zaçãr, n a hipot o s~ :-l e a donatária r ãr C"fOJ"•:' ir d i s 

pos t r. n:3s c J á.us"l..,s ant rr iores on destinn r o imÓvel :.: fi.na l i 

dadPs di fPr entPs dr c ul to Cat6lico , Aposto l ic c P Jr m~ro, ~ -

qu• SF rle ~·tina . Pela OL'1·. or gad·~ dcn8tár 1A , por s e·; rq:nsent a 

t e l "f.él] , mP fo i dHo q•'t=> aceHa '.'él esta ta1 cnr1o nf'la S"' con 

t~m ~ declara . As sim o djsserarr jo au = dou r;; lhrs fj? e sta 
,. 

por ffiE' S•:H distri.h tJida jc, a c ordo COm O t a} se r.9 7 3 56 Cl - f\ de -

CartÓr ic do Di st.rib llir~or de Notns e mo=:. ter sid c apr es<>r:t-r.>d c 

o doctlmento seguir.te : Secretar ia rlas Finanç<:Js do ••: . t·~ . G •• C, 

tifi c ~ que c im6vel : Carela Sio Francisco de Ass~~ c seu ter 

rene bem como bers perterces n an Pxc s, situado na fampulha ,-

~ ser adquiridr pela Mitra Ar q uid jocEsar a de Belo Horizon t e , 

s~o i sentos dos trib ut os Estaduais no ~ t~rmos art . 3 º itEm 1" 
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Jec . ?5~9-1951 e arti r o 2~ para~rafo lC da l e i 1RS8 , conf . -

-~1 espacho Jo S . I . I : e pertecent e a Prefeít112' a de Be lo ~~- ?op-' 

te , e~ta exonRradc de impo~to ter·rit cri:::l por sêr iP,v~_ l/m;;n j 
' l ,,,, r'ol ·~ c:t B '1t Li de bri 1 j l O/ r_., O-(' coi_.: :--l,j c1ra • ...,.-" • c._ . • '- •'·e · • a • · e _ 

as tes-t- çmunhas , Dr . Juscelino Kubitschek e J;>:;P./Í"r<mcj se . 
/ / , 

~·ortes , qt L: tu,1c o~1'Jjra J11 e assistiram dc:r do11 f e . -~u ,N f•'er -

naPdo !11endonça , <?s cr r:, v cnte a tltori~ a-~c , <1 esc r co. vi . flu , Joao -
/ 

Ara~jo Ferraz , tabeli~c a subscr 0vi e assino . (as . ) Jo~o Ara~ 

jc ~erraz . Delo Horizonte , b de abril de 1. 959 . (as . ) hmintas 

de Bar ros . ( as . ) Dom Jc~c Rezende Costa . ( as .) Jo~o 7aria Mat 

tos . (as .) Juscel i no Kubitschek . (as .) Jos~ ?ranci scc Bias -

Fort ç s . Trasladad0 em 31 de deze mbro de 1. 962 • 

Em testem lm:(l 

---

HS/ • 

31 rJe dezerrbro dE ] . 96~ . 

~ ~~~ --=: ~· ~ 

~1r.msmo DE IMÓVEIS· 6~ Cf1L: . 
N.o 3.693 _____ Registrado no l i~< 

! Lll.'M{..f.N,o s,e Pags . .M. . ce .. a 
63 Co! Horizonte~H VU de 19-· 

~o E~&~ ·---
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TA LÃ O ........ ?:?. ...... . 

i:ler o )-C ~ fo i 

PÁG. 155 

BELO HORIZONTE - ESTADO DE MINAS GERAIS 

REGISTRO DE IMÓVEIS - ~-o OFÍCIO, 
BEL. EUGtNIO KLEIN DUTRA 

OFICIAL 

C E R T I F I G O a_ue , às fls . 1:.;:; , elo livro nú-

tr ~ns c rita , hoje , sob ,nllinero - :-;,::;o::; · - · ' 1 ~;<::.. ClO~\CélO do l.J!iOVe _ _ ___...,.._ ------

.Ass i-Ã, n2.. Pampulha , bern como os berts .tmóv~is u. e l a vincul :~~Lios e a ~-

r-e a <1e terreno adjacente lirni t w.aa. peld.s via s de ;;~ ces s o co n~:t'e r ido -

templo ;fe i t:J. peln PRE.F'EITU;\_.:,. DE BELO Ht/R IZOI-J ·~·-.:; , repr esent<..:. da por ~~ru 

Pr efei t o , dr . Amin tas de Barro s e pelo Dire t or do Depart~~ento da !Q 

7.end" ' sr· . JO ... O lJ. ' A! ~·i~.RIA 'l·r,•1"TOQ ~ 'rr·r,;; :' A o;~T'l l 'JJ I (J'r'k'<::! '·' ~ j)' , ,, s· :;··. o T'Q 
- - · .:<..,:;:.:.,:;;_~-=-~~·~-=~~·;;_'-"'~=U' .;;t 1' .LÚ~ i'"- .:.\. -...

1
U v~~ . .-.- ~--· J..:.I.W.. J.. .~.. -

~LCi'JTi:i: , represm tad<:t por Dom Jo:? o Rezende Costu , Ar ce bispo Coa di,jQ 

tor, confori:te e s critur~'- de 4 de :: br il de 1 . 959 , l;~ vradc~ ern n.ote.s do 

lº Or{c io uest~ cidade (LQ 225- A, fls . 65) . A presente aon~ã~ foi 

gr ,:~ V2t da com as cláusulas e inalien;lbilictade , impenhorét bili ã.acte e de 

reve r são ~~o dom{ni o do munic Í pio, i ndependen t emen t e de q:12. l quer ind~ 

ni z:c:tção, na hi~, ótese ae a dona t ár i a nâo cwnprir o ciispos t o n:.•. escri -

tnr a ou o.esti~l' .. r o imóvel a í'.inalio.d(tes diferente s do cult o c :1 t óli -

co , i;postÓlico e H Oi:lccDO , él o.ue se c.est i na . Dou r é • 

Belo ~ior i ::;onte , 12 de jul ho de 1.963 • 

o Oí'icbl , ____ f....;./__lfn~..:..;~_::::_------



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

-

{ 
\ . 

S~o~~e_rn_o_d_9_Es~ta_d~o~~~~-J 
.2overnador: Tancr~o de Alme1aa Neves 

DECRETO N9 23.646, DE 26 DE JUNHO DE 1984 . 

S 
·c~ Aprova o tombamento do conjunto Ar

quitetõnico e Paisagístico da Pam-
pulha, em Belo Horizonte . 

o Gove dor do Estado de Minas Gerais, no uso 
de atribuição que lhe confere o artigo 76, item 
X, da Constituição do Estado. e tendo em vista o 
disposto no artigo 39, inciso I, da Lei n9 5.77~ 

de 30 de dezembro de 1971. combinado com o a r t ' 
gc 59 e se oa~ãgrafo Único do E~tatuto ba i) ~O < 

11e1o Decret<. nQ lll.J74, d' 10 de marçc. de 1 S7~. e 

considera~do oue o Conjunto ArquitetÕn1co r: 
Paisagístico da Pampulha representa o marco d3 
moderna arquitetura brasileira e que a sua imoor 
tãncia transcende as fronteiras do Estado e óÕ 
Pais; 

considerando o parecer favorável emitido pe l e 
Conselho Curador do Instituto Estadual do Patrl
mÕnio Histõrico e Artístico - IEPHA/MG • 

Decreta: . 
Art. 19 - Fica aprovado o tombamento realizado 

- pelo Instituto Estadual do Patrimônio llistõrico 
e Artístico-IEPHA/MG- do Conjunto Arquitetõnico 
e Pai sagisti co da Pampulha. em Belo Horizonte, c~ 
posto da igreja de São Francisco de Assis, dos 
prédios do Cassino (atual Huseu de Arte), Casa 
do Baile e do Prédio inicial do Iate Ténis Clu
be, com seus jardins, estatuãrias e elementos ar 
tisticos ornamentais e complementares relacl?na~ 
dos no respectivo processo, incluindo a lagoa e 
margens delimitadas pela Avenida Otacílio Negrão 
de Ljma, para efeito de sua inscrição no Livro 
I, do Tombo Arqueolõgico, Etnogrâfico e Paisagís 
tico, no Livro 11, do Tombo de Belas Artes, nõ 
Livro III, do Tombo Histõrico e no Livro IV. do 
Tombo das Artes Aplicadas. 

Art. 29 - Este Decreto entra em v1gor na data 
de sua publicação e revoga as dispo sições em con 
trârio . 

Palãcio da Li~eroade, em Belo Horizonte, ao s 
26 de junho de 1 b4. 

TANCREDO DE A.M~!OA NEVES 
Carlos Alberto Cotta 
Josf Aoa rec ioo oe Oliveira 

• 



• • • • • • • • • ~~~ IS I f.RH) 
• L),, c q.:.r 'lt 
• • • • • 

G.~ • ~.h ~ h na ro 

POR ARI.A /!1 • D ;}c DE ~tLJ)It4; DE 1997. 

~ DA . no uso du 1tnbuiçõeJ que lhe confere 
• Lei ~ 6 292, de 1 S de deumbro de 19?S, e tendo em vi a a manifest çJo do Con ho ulti"o do 
• Pi Jri fiJÕ Culto 'R ~ • 17 de agosto de 1996, resolve 

• 

• 
• contrário • • • • • • • • • • • • 

---

. ---:---
••• • • • • • • 

di 



• ~1/1012015 portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Unha=tc_hist.gif&Cod=2189 

• retomar 

• Pampulha: conjunto arqultet&nico e paisagístico (Belo Horizonte, MG) 

• • • Descrição:A década de 40 se abre para a capital mineira com dois acontecimentos que marcariam decisivamente sua evolução 
urbana: a implantação da Cidade Industrial e a construção do complexo de lazer da Pampulha. O programa para a Pampulha, 

• além da ampliação da barragem, transformando-a em um verdadeiro lago, previa a construção de um cassino. Ampliando, 

• 
entretanto, a idéia inicial, o Prefeito Kubitschek decidiu construir um conjunto de monumentos, de interesse social e recreativo, 
constituído, além do Cassino, do Iate Clube, Casa do Baile, Igreja e Hotel ( este não construído ) e uma casa de fim de semana 

• 
para o próprio prefeito. Todo o conjunto, composto pela capela, clube, cassino e casa do baile foi projetado por Oscar Niemeyer 
e construído em 1942, num prazo de aproximadamente nove meses. A primeira edificação do conjunto a ficar pronta foi o 

• Cassino, o que ocorreu em maio de 1942. A inauguração dos outros prédios deu-se oficialmente em 16 de maio de 1943. 
Atuaram também, o paisagista Burle Marx, que criou todo o magnífico entorno das edificações, o pintor Portinari, autor dos 

• murais e afrescos da Igreja de São Francisco de Assis, e o escultor Alfredo Ceschiatti, responsável pela execução dos painéis em 
baixo-relevo da igreja e também pelas esculturas dos jardins do Cassino. Com a Pampulha, Niemeyer inaugura uma nova 

• linguagem dentro da arquitetura moderna, explorando através de curvas e formas inusitadas as qualidades plásticas do concreto 

• 
armado, e que irá influenciar a arquitetura brasileira nas décadas seguintes. A atuação de Niemeyer na Pampulha não se limitou 
ao conjunto citado. São também de sua autoria os projetos da casa de Juscelino Kubitschek, construída às margens da lagoa 

• (1943), com paisagismo de Burle Marx, o Golfe Clube, sede atual da Fundação Zoobotânica, (início dos anos 50) o Clube 
Libanês (1952), e o Pie (1961) . Além de representar um marco fundamental para a compreensão da arquitetura moderna 

• brasileira a partir da década de 40, o Conjunto da Pampulha, participou da definição do estilo de vida belorizontino, constituindo-

• 
se no principal cartão postal da cidade. A capela de São Francisco de Assis, incluindo suas obras de arte, foi objeto de 
tombamento individual em dezembro de 1947, constituindo-se no primeiro monumento moderno sob proteção federal . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Endereço: - Belo Horizonte - MG 

Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico 
Inscrição: 115 

Livro de Belas Artes 
Inscrição: 609 

Livro Histórico 
Inscrição: 545 

N° Processo: 1341-T-94 

~:l/portal.iphan.gov.br/ans .netltema_consulta.asp?Unha=tc_hist.gif&Cod=2189 

Data: 15-12-1997 

Data: 15-12-1997 

Data: 15-12-1997 

1/1 
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~ PREFEITURA MUNICIPAL "'t:lJ,J DE BELO HORIZONTE 

NOTIFICAÇÃO N.0 099/2003 

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2003 . 

Ref.: Tombamento provisório de bem cultural 
Autos do processo n.0 01 .118070.99.04 

De: Presidente do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo 
Horizonte 
Para: Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte - Palácio Arquiepiscopal ~ 

Praça da Liberdade, 263- Funcionários- CEP 30.140-010 

O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM
BH, nos termos do disposto nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal; nos arts. 207 a 
210 da Constituição do Estado de Minas Gerais; nos arts. 166 a 169 da Lei Orgânica 
Municipal de Belo Horizonte, em conformidade com o Decreto-lei n.0 25, de 30 de 
novembro de 1937, a Lei Municipal n.0 3.802, de 06 de julho de 1984, e o Decreto 
Municipal n.0 5.531 , de 17 de dezembro de 1986, notifica V.S. as que, reunido em sessão 
ordinária realizada em 12 de agosto de 2003, deliberou aprovar o tombamento provisório 
do bem cultural de sua propriedade, Igreja de São Francisco de Assis, situado na 
Avenida Doutor Otacílio Negrão de Lima, s/n, e seus bens integrados: pinturas em 
azulejo de Cândido Portinàri, painéis de bronze de Alfredo Ceschiatti, pintura alta-mór de 
Cândido Portinari, 12 quadros representativos da Via Sacra a óleo sobre têmpera de 
Cândido Portinari e mosaicos de Paulo Werneck, pertencente ao Conjunto Urbano Lagoa 
da Pampulha e Adjacências - Edificações de uso coletivo e seus bens integrados, por 
tratar-se de arquitetura de época, de excepcional valor histórico, portanto, referência 
cultural merecedora de inscrição no Livro do Tombo Histórico, no Livro do Tombo 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, pelos 
motivos declinados no dossiê elaborado pela Gerência de Patrimônio Histórico Urbano I 
SMRU . 

O referido bem cultural, nos termos do art. 17 de Decreto-lei n.0 25, de 30 de novembro 
de 1937, e da Lei Municipal n.0 3.802, de 06 de julho de 1984, por estar sob proteção do 
poder público municipal, não poderá ser destruido, demolido, pintado ou restaurado sem · t.t 
prévia autorização do CDPCM-BH, dispondo V.S. as do prazo de 15 (quinze) dias, a partir)~r 
do recebimento da presente notificação, anuir ou apresentar, se quiserem, impugnação 1~ 
ao tombamento, a ser entregue na sede desse Conselho, na Rua Sapucaí, 571 -Floresta .1 

- CEP 30.150-050. Os demais documentos que· integram os autos do Processo 
Administrativo n.0 01 .118070.99.04 encontram-se na sede da Gerência de Patrimônio 
Histórico Urbano I Secretaria Municipal de Regulação Urbano, situada na Rua Professor 
Estevão Pinto, 601 -Serra, à disposição de V.S.as para consulta interna, durante o prazo 
de impugnação. A ausência de impugnação, contudo, não representará obstrução ao 
pleno andamento desse procedimento de tombamento . 

Informamos, ainda, que caso o tombamento seja declarado definitivo, o imóvel supra 
ficará isento da incidência de _IPTU, nos termos do art. 29 da Lei Municipal n.0 3.802, de 
06 de julho de 1984 e Lei Municipal n.0 5.839, de 28 de dezembro de 1990 . 

~La ::-> 

Celina Albano 
Presidente do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município 



--~-------------------------------------------------- -----~ 
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'1~P 

::::Z::: PREFEITURA MUNICIPAL 
~~b' DE BELO HORIZONTE 

~ 

NOTIFICAÇÃO N. 0 135/ 2003 

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2003 . 

Ref.: Tombamento definitivo de bem cultural 
Autos do Processo Administrativo n. 0 01 .118070.99.04 

De: Presidente do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo 
Horizonte 

Para: Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte - Palácio Arquiepiscopal 
Praça da Liberdade, 263- Funcionários- CEP 30.140-010 

O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM
BH, nos termos do disposto nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal; nos arts. 207 a 
210 da Constituição do Estado de Minas Gerais; nos arts. 166 a 169 da Lei Orgânica 
Municipal de Belo Horizonte, em conformidade com o Decreto-lei n.0 25, de 30 de 
novembro,de 1937, a Lei Municipal n.0 3.802, de 06 de julho de 1984, e o Decreto 
Municipal n.0 5.531 , de 17 de dezembro de 1986, notifica v.s.• que, reunido em sessão 
ordinária realizada em 14 de outubro de 2003, e decorrido o prazo legal para 
apresentação de impugnação pelos proprietários, deliberou por ratificar o tombamento do 
bem cultural de sua propriedade, Igreja de São Francisco de Assis, situado na Avenida 
Doutor Otacílio Negrão de Lima, s/n.0 e seus bens integrados: pinturas em azulejo de 
Cândido Portinari, painéis de bronze de Alfredo Ceschiatti, pintura alta-mór de Cândido 
Portinari, 12 quadros representativos da Via Sacra a óleo sobre têmpera de Cândido 
Portinari e mosaicos de Paulo Werneck, pertencente ao Conjunto Urbano Lagoa da 
Pampulha e Adjacências - Edificações de uso coletivo e seus bens integrados, por tratar
se de arquitetura de época, de excepcional valor histórico, portanto, referência cultural 
merecedora de inscrição no Livro do Tombo Histórico, no Livro do Tombo Arqueológico, 
Etnográfico e Paisagístico, no Livro do Tombo das Belas-Artes e no Livro do Tombo das 
Artes Aplicadas pelos motivos declinados no dossiê elaborado pela Gerência de 
Patrimônio Histórico Urbano I SMRU. O referido bem cultural acima citado foi tombado 
provisoriamente pelo CDPCM-BH em 12 de agosto de 2003, conforme Deliberação n. o 

086/2003, publicada no Diário Oficial do Município em 20 de agosto de 2003 . 

O CDPCM-BH deliberou, portanto, pelo tombamento definitivo e sua respectiva inscrição 
no Livro do Tombo Histórico, no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, 
no Livro do Tombo das Belas-Artes e no Livro do Tombo das Artes Aplicadas do referido 
bem cultural . 

O referido bem cultural, nos termos do Decreto-lei n.0 25, de 30 de novembro de 1937, e 
da Lei Municipal n.0 3.802, de 06 de julho de 1984, por estar sob proteção do poder 
público municipal, não poderá ser destruído, pintado ou restaurado, sem prévia 
autorização do CDPCM-BH . 

Informamos que, em face do tombamento definitivo do imóvel supra. poderá v.s.a obter 
anualmente a isenção de IPTU, nos termos da Lei Municipal n.0 3.802, de 06 de julho de 
1984 e da Lei Municipal n.0 5.839, de 28 de dezembro de 1990 . 

<U.--4.-\>... 
Celina Albano 
Presidente 

~---------------------------------------------------------------
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Of BELO ~ONTE 

NOTFtCAÇAo N.•138/2003 

Belo Horizonle. 15 de OIÃbO de 2003. 

Ref.: Tomblrnento dlflnitlvo de bem c:ullunll 
Autos do ProceSio AdmUibilllvo n. • 01 .118070.99.04 

De: Presidenllt do ConlellO DelíbefiiiNo dÕ PllblmOulo Cullanl do llblidplo de Belo 
Horizonte 

P .. : Pnnilln Municip111 de Belo Hortzontt 
A -*:ta Afonto PWM, 1212 • Geb1net1 do ~ 
CJC C.. do a.lle • AYenida OouiDr Ollldlo Negrio de Umli, 751 • Pampulla • 
CEP 31 .365-450 

O ConMiho Oellbentivo do PllblmOulo CIAnl do Mwlldpio de Belo HoltzcnWCOPCM. 
BH, nos lemlol do diSp<*O nos Ma. 215 e 218 dli Conslilulçlo Feder81; nos wts. 207 • 
210 da Conltitulçlo do Est8do da Mina~; nos lttl. 188 e 11!8 da Lei 0rgan1c11 
Municipel de Belo tioriz:oiWI, em coufom..W com o Decreto4el n.• 25, de 30 da 
noYWI1bro de 1937, e Lei ,...... n. • 3.802, de 08 de ~ da 1984, e o Deaalo 
Municipel n.• 5.531. de 17 de dlrzliMiro de 1986, notifica v.s.• que. reunido em seu1o 
ClldiMrla reeiz.llda em 14 de CUUbro de 2003, e decon1do o prco 1eg11 pera 
!1p1'818tltaçAo de lmflugneçlo pelos~~~~ deliberou por l1lllialr o tornb8mento do 
bem cUtutal de - ~. C... do Blllle, lituado na A~ Doutor Olacllio 
Negrlo de Llmll, 751 , perteucente eo ~ Urbano l.8goe da Pampulle e 
A~ • EcfllceçlOel de U10 ccleliYo e MUI bens lllllgflldol, per tratw-se de 
arquiteUe de 6poc:a, de a::epclonel velof hlâOrlco, pclftentO, ~ c:uiUal 
merecedor~~ de inlcriçlo no Livro do Tombo Hiltórico, no livro do Tombo Arqueol6gico, 
EtnogrMco e Peluglstlco, no Livro do Tombo da Belh-Artla e no Livro do Tombo du 
Ma ApiQdu pelol II'ICitiWI dedilladol no dosll6 ellbot.cto pele Get6ncia de 
PatrimOnlo Hiltórico UrbMo I SMRU. O rwferldo bem aAnl eàme cltlldo foi IDmbedo 
ptOVisorlamente pelo CDPCM-8H em 12 de egosto de 2003, COiilonne Delibentçlo n.• 
08812003, ptbllcade no Dl*io Olldel do Munlclplo em 20 de agoa10 de 2003. 

O COPCM-BH deliberou, portanto, pelo bi.,.i18ill0 dlllnltiYo e"-- fNP8Ctive inscriç6o 
no Livro do Tombo Hilt6tlco, no Livro do Tombo Arqueológico, EW~Q~Mco e Plliseglstico, 
no Livro do Tombo das~ e no Livro do Tombo da AltM Aplicadaa do referido 
bem alllunll. 

O referido bem cuiUIII, nos termoa do Dea'etiHel n.• 25, de 30 de novembro de 1937, e 
ela Lei M~ n.• 3.802, de 06 de jullo de 19&4. per uw IOb proteç1o do poder 
pWiico lnl.llic:lpel, nlo poderj ... deiWido. pinlado ou restando, Mm friYie 
eutortzaçlo do COPCM-8H 

lnformamol que, em tece do~ dellníiiYo do lm6Yel aupra, poderá v.s.• obter 
~ e IMnçlo de IPTU, nos llWmOI dl Lei Munlclpel n.• 3 .802, de 06 de juh) de 
1984 e da Lei Munlcipel n.• 5.839. de 28 de demmblo de 1990. 

~~ 
Pntlideo ... do ConMtlo Oellbenitlvo do 

••••••••••••••••••••••••• 

CERTIDlO DE REGISTRO DE TOMBA ENTO 

Eu. na condlç6o de Diretor de Petrlm6nlo Cultural ela Fundaçlo Municipal de Cultura, confonne 
&1rtluiQOes conferidas pelo Decreto n.• 13.188. de 28 de atri de 2008, CERTIFICO que. revendo o 
LIYro do Tombo Hil1órioo. lnstituldo .,.. L.el Municipal nUmero tr6s mil oitocento. e dois, de seis de 
julho de mll novecenloS e oHenla e quatro, nele se encomra reglando, u folhas cento e noventa e 
tr6s . cento e noventa e quatro, cento e novenla e cinco, cento e noventa e aeia e cento e novenla e 
sete: Número de lnacriçlo em rom11n0: cento e aessen1a e seis; Número de proc:easo: 
01 .118070.99.04; Bem cultural: Conjunto Utbeno Lagoe da ~ e Adjacfndas • Ediflc8ç6es de 
uso coletivo e seus bana integrado~; Nllurae do bem c:ulturel: Arquítelunl cMI e religiosa: 
Locllliuçlo: Pampul\8; Propriedade: Par1lcúar e pübllca: Ceriter elo tombamento: Anu6ncla: 
Dellbefaç6el: N.0 10612003 e N.0 11612003, de 14 de outubro de 2003; Publlceçlo: 21 de outubro de 
2003 - "Oiârio Oficial do Ml.lllclplo"; Dnc:rlçlo: A ld6la de conceber uma cidade planejada em fins do 
século XIX pata receber a Capi1al Mlnen, que ..ta transferida de Ouro Preto, foi uma lnlàaliva 
ln6dita no pala. o local escoHdo, a regllo do antigo Arraial do Cmal del Rei, teve suas obras de 
inslalaçlo olldalmenle lnldadal em 1895. Belo Horizonte, concebida e implantada para abrigar a nova 
capital de Minas Gerais, tomou-se a COIICieçlo de um ptOjeiO modemlzador que visava romper cem o 
passado colonial. Os anseios ()Of essa ruptura geraram uma cidade criada a partir de preceitos 
hlgienisUis e urbanlsticos fundamentado~ nea correntea ~ e republicana e na concepç6o 
neocllbslca do espaço Ult)ano que preconizava a ddade ampla e monumental. A cidade concebida 
pela ComissAo Conslrulofe da Nova Capilal. chefiada ()Of Awflo Reis, teria uma capacidade Inicial 
para 200 mil habitantes lituadoa no clntLdo urbano delimitado pela Avenida 17 de Dezembro. atual 
Avenida do Contorno. Em 1930, com o aclenaamento d4ma zona urbana. surge como uma tend&ncia 
natural a ~nslo para o vetor norte da cidade. em dlreçlo ê regllo da Pampulha. Essa tendêneia foi 
intensificada a par1lf da implantaçAo da Avenida Pampulha (atual Ant6nlo Carlos) e da lnauguraçlo, 
em 1938, da barragem da Pampuha, obra da gestJo do entlo prefeito Otaclllo Negrto de Uma. para 
minimizar os problemas de abastecimeniO de 6gue da cidade. A barragem eloallzou o começo de um 
projeto urbanlatlco bem maior. que I8Ye cootlnuldade na gea1lo de JusceHno Kubitlchec:k (1940-
1945), com a remodelaçto e a amplleçlo da Avenida Anl6nlo Car1ol e a criaçlo de um complexo 
LWbanlstlco de lazer e turismo na orle da represa. A convite de JK, o arquiteiO Oacar Niemeyer 
coordenou o plano de urbanlzaçlo da orle e projetou aell equlpemenloS públicos para lnctementar o 
po(encial turistlco da represa: a lg,.. Slo Frandlco de Assis; o Canino • atual Museu de Arte da 
Pamputha: a Casa do Baile - atual Cenlro de Refer6ncla do Ufbanlsmo, da Arqulte1Ura e do Oealgn: o 
Clube Néutlco - atual late Tênia Clube: o lale Golfe Ctube - atual Fundaçlo ZoobotAnlca e o Hotel. Os 
cinco prlmeiroa equlpameniOI bveram ..a obla re.litada entre 1941 e 1945, I' o hotel, também 
projetado para a orla, nio foi construido. Outro projelo de Niemeyef para a orle foi a casa de campo 
de JK. obra que e•empltflcarla o tipo de construç1o desejada para a localidade. Em 1950, foi 
construido o Campus Un~Yer~Mtto na proldmldadel da rapfela, junto é Avenida Ant6nlo Carlos, o 
que contttxHu para a dinamlzaçio da ragllo. Mesmo com o grande desenvolvimento urteno. a 
Pampul\8 se viu ameaçada em 1954 com a ruptura da barragem que gerou grandes prejulzos. A 
prefeilln rainaugurou a barragem da Pampulha em 1958 com o apolo linancelro da UniAo e do 
Ealado. Em 1961 , Niemeyef • novamente corwldado pera elabontr o projeiO de um novo clube para a 
ona da lagoa - o PIC/Pampulha late Clube. Em 1962. a Universidade Federal de Minas Gerals após 
ter ccnvtdado o arquiteiO Eduardo Mandei Gvimaflel Júnior para delenvolver o projeto do prédio da 
.-.llorilt. Inaugura a nova lnstalaçlo no Interior do-..~ Posteriormente, reforçando o carãler 
b.ristlco e de lazer da regilo, foram Inaugurados o Mlneifto (1965) · um gnande eslédio de futebol. o 
CEU/ CanCro Eapxtlvo Uolversllário (1970) e o Minelrli•'lo (1980) • um ~ para espor1es de 
diYetsas modalidades o perfmetro de proteçlo do ~ Urbano Lagoa da Pampulha • edlf1C8Ç6es 
de uso ClOietMl e seus bens integrados. delibellldo pelo Consello Deliberativo do Patrim6nio Cultural 
do Munlcfpio de Belo HoriZonleiCOPCM-aH. em outubro de 2003. c:ompt-lde a Avenida Doutor 
Otacllio Negrlo de Uma, oom o tombamento do espelho d'égua da Lagoa, de bens lmóveia 
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P8t1iculares de uso co6dvo. de bens lmOveis par1iculares de uso privado, de benllm6Yeil públicos e 
de bens lrâg1800s, conlonne desc:llçao queM segue: De..,.._ Slo frandsco de Auts. situada 
na Avenida Doutor Otacflio Negrlo de ~. a1n.•. foi o primeiro 1emp1o Alllgloso do 8fasil conslruldo a 
partir de Lmll COI apçlo rnodemls&8. A n8Ye em forma lrapeZoid8l 6 oobet1a com Ulll8 8bôbade 
parabóllc:a em c:oncreto de seçto va.üval l8dada pelos ~ em 8b6beda de aac:ristia e demllb 
depend6nctn. O piso do inleftDr 8Y8nÇ8 ~ o espaço exlemo, IOb a rnatqUise, fonnando um 
~ sinuoso oonfonnado pelo oor1lras1e do IMnnore bnlnco e do granilo preto. o volume da 
lgrep 6 envoMdo pelos )al'lln aainedoa pcl( Robetto Bwte Mant. Sua fachada principal YOita-le para 
a~- A porta de acesso principal em esquadr1e melállca e vidro A1o, encimada pcl( twta. metálicos 
ll8fticals que controlam a ~ solar, M estende pcl( loda dlmeosio 1ronta1 A marqu1se em 
concreto, IUpOIWda pcl( esguias colunas de fllfl'o em V e lnMwtda na altura da porta de vidro, 8I'IIIOIIIe 
a 1orre aine1nt localizada lalenlmenle. Essa 1orre desenvolve-M lamb6m em COilCfeto, e com 
lec:tlamentos latefals em ltetlça de ITllldeira. As obras de atle, consideradas bens Integrados, que 
oomp0em lnlemamenle a lgtaja alo: o afresco do muna1 ao fundo do altar-mor, os quadros da Via 
Sacra, as composiç6es em IIZI.IIej.na doe púlpllos. doe supedAneos laterais e do guDf'da corpo do 
ooro, de autoria de CAndióo Poltinari e o ralevo em bronze fundido de Alfredo Ceschlatti com os 
paln6ll do bdÃ6riO que relratam a Criaç6o do Homem, a Cllaçlo de Muller, o Pocado Original e a 
EllpUislo do Paralso (TentaçOo de Eva). O acervo artlatioo integnldo de Igreja Inclui também 8 
composiçlo dos desenhos em pastilhas em branoo e vattaç1o de azul das fachadas laterais de P~ 
Wemecl< e as composiç6es em azulejaria na fachada poel8rior de CAndldo Poftinarl. ~ após a 
inauguraçlo do "Coflunlo Arquitet6nico Modemlsta de PamJKAha• em 1~3. a Igreja de Slo Francisco 
de Assis pennaneceu tachada ao público. O arceblapo de &Mo Horizonte na 6poca, Dom Cabral, nAo 
a oonsegrou. pob consldeiOu sua arquitetura um ~ aos slmbolos tellgioeos. A igreja permaneceu 
ledlada at6 11 de abril de 1959, quando Dom Joio de Resende Coeta. após ll8f designado para 0 
arcebispado de Be6o Horizonte, consagrou e abriu a lgraja • comunidade. Do c..tno. projetado 
originalmente para abrigar um sallo de jogos. o JQdlo do Cassino, atual Museu de Me de Pampulha 
(MAP), situado na Avenida Doueor Olacllo Negrlo de Urna, n.• 18.58!5, pouu1 um IIOhJme priamlltlco 
regular associado a OUiro, curvllneo e tranalúcldo. O primeiro a,_-.ta-ee como uma ea1xa de vidro, 
com rampas ligando o sagulo do t6mlo ao Mllo de jogos do segundo pavimento e • boete, tamb6m 
no segundo pawnento, porém, pet1encenta ao YOiume curvillneo. lntemamenle, o pr6dlo recebe um 
r1oo acabamento com rnalerials lnovadonla para a 6poca Os guarda-corpoa do mez.an1no e das 
rampas alo teYe$lldos 6n1x argentino e a panlde do fundo do sallo de jogos 6 revestida por 811981hos 
de cristal venezuelanos. As colunas em concreto armado recebem acabamento em 1190 1~. As 
fachadas apresentam primoroso jogo de cheios e vazados propon:lonado pelas paredes em m6tmore 
JuparaNI e pelos panos de vidro. A murada que recebe oe panos de vidro no térreo 6 revestida por 
azulejos dec:onldos em azul e branoo. O )anim, projeto de Roberto 8'* Marx, ina'9Ado em 19« 
buscou na llonl regional valorizar o ediflc:io através do uso de plantas de baixo porte. No jardim frontai 
hi duas esculturas femininas: uma delas ~la urna mulher reclinada, esculpida em bronze, por 
AuQust Zarnolskl, em 19-43 e denomlna·M "Nu•; a outra, populannente conhecida como fig\n alada 
denonWna-sa "Parnput,.• e foi esculplde em bronze por .IoM Alves Pedroea, em 1943. No )lwd.,; 
pos1ef\or h8 outra es1étua represent8ndo dua mulheres ebraçedas esculpida em rnãnnore pcl( Alfredo 
Ceschlalli, em 1943, denominada -o Atnço". o Cassino propiciou noites de grande esplencb aos 
belcHlorizontin e aos turistas * 1946, quando foi delativado pela prolbiçio dos •jogos de azar" no 
Brasil. O pr6dio do Cassino, con.'lecido 1amb6m por Pal6cio de Cristal, 1ioou por quae Ulll8 d6cada 
fechado, tendo sido reebeno como ~ de Atle da P~ (MAP) em 1957, após uma 
mobllzaçlo. lniciada em 1955, pela PNieitura e pela populaçlo belo-horiz.onti. Dt Çp• do Bt!t. 
situada na Avenida Doutor OCacllo Negrlo de Uma, n.• 751 , oom seus petfis se reftetlndo na Agua do 
lago, do lado oposto ao do Cau;no, esd a Casa do Baile - originalmente um pequeno rastatnnte . 
um sallo com mesas, pista de dança, cozlnhaa e loa!Mn, situado numa pequena lha artlfic:ialligada é 
orla por uma ponta de c:onct1110. A sua p&anq se dasenYOIYe a partir de duas c:ircunter6ncia que sa 
tangenclam Internamente das quais se desprende uma marqulsa nuoea e cheia de ~nw~nç~o , que 

onc:íta a c:omparaçlo com aa curvas das margens de represa. Esla marqulse, aupol1ada por colunas 
expt8UivM que também contornam lodo o wlume cWQllar, mom1 em um pequeno volume de fonna 
ameb61de, revestido por azulefos decOiadoe, que comporta banheiiOs A frente deste volume, h6 um 
pequeno palco c:ifcular revestido por P8Stihe brWlCIII hexagonais, cercado por um lago tamb6m de 
forma amebólde. Em 2003. 8pÓI ~um longo perfodo deloQtpedo, o Jridio de antiga casa 
do Baile foi re-tnaogunldo, ~ de - completa restauraçlo, para abrigar uma unidade da 
Seaetaria Municipal de Cultura, o Centro de Refwtnda do Urbanismo, da Arquitetura e do Oetlgn. Do 
..._ Ttnle Clube • in8ugunldo em 1943. com ~ linhas arqullel6nlcaa modernas e Implantando 
petpendlcularmete l ~. localizado na Avenida Doutor Otaclllo Negrlo de Uma, n • 1350, 
Introduziu urna soluçAo lnovadota de cabel1ln em planos c:onvetgentes para uma calha central, com 
1nc11naç1o em V , popularmenle 001ollecldo pcl( tel\8do "boobooeta· . Tendo as águas do telhado 
Invertidas, 110 contrário do que mandava a tradiçlo, clava a impresslo de um barco elracado .. 
margens da repn~sa . Imprimindo rilmo à factoadas, a utillz.açlo dos brtses metállcoe na fachada 1aten11 
esquerda 11m caráter funcional, o de proteç1o é lnc:ld6nc::la solar no Interior do sallo atreves das 
pa.redes envidtaçadas. J6 na lac:hada laleral dinlita nota-M que o fechamento do sallo 6 falto em 
panos de vidro modulados. Do let'rwço, w1tac1o para a Lagoa, tem-se a vbta de toda a reprea. A 
fachada frontal, voltada para a avenida, nlo possui abettl.ra e tem revestimento em mârmote 
Jupan1n6. O sallo locaftzado no Mglrldo pavimento foi ooncebldo para abrigar um espaço destinado 
ao restauranle e outro ao repouso O. doia usoe eram separadoe pelo volume com piao elevado 
formando uma concha ac:Ustlca voltada para a érea das mesas do rMtaurante, onde abrigaria uma 
orqu.tra. Como apolo, nas latatalt: bar, oazlnha e banheiros. Nesta sallo destacavam-se, ainda. o 
painel de Portinari denominado ·o Esf)entalho·. a t6mpera sobra tela denominada ·o Esporte· de 
Rober10 Bwte Marx e a escada em espiral que permita acesso ao primeiro pavimento, onde localizava 
a casa de ban:os. O clube possui trts piscinas. quadras destinadas • prátk:a de esportes e •ptey 
ground". As margens de uma du placinea projetHe um abrigo, lonnado por dez módulos quactr.doe 
que se tangenc:iam. sendo estes em conc:Nto armado com latH em cogumelo e sustentaçlo central 
Em janeiro de 1981 . na actmlnllnçlo do pnlfeito Amlntaa de Barros (1959-1963), o dube foi 
prtvallzado e muitos anBXOI lonlrn ew8CI!Cadoe sem todas as deYidas aprovaç6el. ocupando parte da 
Ofta da Lagoa e seu espelho d'égua na imedleQIIes do prédio original do lata Clube, o que preJudloou 
a harmonia e as visadas do conjunto O lridlo original, conheddo atualmenle por "Saalo Portinarf', 
também foi altef'ado ao longo doe .,.,... O espaço Interno follolalmenta unlbdo, transfonnado num 
grande vlo llllnt sem a ambl6ncia anlllriormellte proposta pelo DfqUiteW. Das obras de arte lnduldas 
no projeto de Nlemeyef apenas o painel de Pol1inar1 continua Instalado no mesmo local Apesar destas 
alteraç6es ll8fem conslder8das lntaMinçlles danosas a todo o complexo, permanece o va1ot hls1órloo
arqultet6nlco e cullural-artlstico do prádio ~I projelado por Nlemeyef. Da CMD de Campo de JK 
·situada na Avenida Doutor Olaclio Negrlo de Uma, n.• 4188, a Casa de Campo de JK, projetada por 
Nlemeyer para o entlo preteito de &Mo Horizonte, foi construlda am 1943. Implantada em um terreno 
de dlmens6es generosas, 1IOitado para a Lagoa, a casa aptesenta gnande recuo frontal. destacando o 
exuberante jardim projetado pelo paisagista Roberto Burle Marx. Na fad\ada frontal, destaca-ae o 
coroamento revestido em madeira. A Casa JK recebeu mural artlstlco de Volpi na varanda frontal e 
painel de Paulo Wemedl no p61io lnlemo. Concebida como casa de campo, como todas as 
edlflc:aç6es que kwam projetadas para a Pampulha na década de 40, esta resld6nc:la possui uma 
setorlzaçAo bem definida: espaços de lazer · como sala de jogos, piscina, vesti6rio • amplo setor social 
a Mtor Intimo bem resguaroado, difet•ldaçlo 8lta que 6 exteriolizada no seu partido atreva da 
forma. Trat.se de um exemplo da peculierldade do modernismo de Nlerneyw e revela 1ra90s da 
arqurtettn colonlel rnineita tais corno uao de tn11ças e esquadrias em madeira pintadas em COf azul, 
OOI1Ir8Stando com a 001" bfanca da caM; beiral em talhll cerámlca; baldrame em pech; pequena 
varanda, llpo baleio, artic:u&ando o donnl6rio ao p6tio Interno. A Casa de JK poesullnovadcn soluçao 
de cobertura em planos ~ pera uma calha central, populannente chamada de tehtdo 
"'borboleta", tamb6m adotada no pr6dio do late Assim como outras obras do complexo 
arquftet6nlco da Pampulha, esta reUne and8fistiça universais da linguagem modernista. Da Sede 
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de Funct.çlo Zoobotlnk:a • o Jardim Zool6glc:o e a Fundaçlo Zoobotanlca da cidade foram 
lnlnsteridot, em 1958, do Parque Municipal para o antigo 1em1n0 prevlato pera o campo de golfe do 
complexo arquilat6nlco da Pampulha, altuado na Avenida Otacllio Negrlo de Uma, n.• 8000. Oelde 
entAo. o edifláO projetado por Oscar Nlemeyer para sedlat o Golfe Clube, que nunca chegou a 
estabelecer... no local, passou a abrigar a Mde da FundaçAo ~. O Golfe Clube foi 
projetado para ~. juntamente com 01 outros ecllfldos, o c:omplaxo turlltico da Pampulha, sendo 
uma m.ns1o do late T6nis Clube. Assim como as ou1ra1 obras, a adillcaçlo apr-u caraclerlstlcu 
Uplcu da arquitelut8 modemilla como 'briM ~der, cobogOa e IOb;lo ele cobefWnl em planos 
corwergentes para uma calha central, popularmenle chamada de tellado "bofttotN". lamb6m lldotada 
no lridio do late e na Casa JK. Os bltsel, elementos rnettllc:ol V8l1lc:8ls mOYels, IObnlpOem-M u 
janelas e CXll'llpOem a fachada frontal Os cobogól de ooncreto presentes na fachada lallnl eequerda 
propldam uma venlllaçAo no Interior do ediflc:lo. Na fach8da poaterior as janelas sio em madeira 
pintadas na oor rosa. A cobertura apra«1ta, na COilYefgtncla dos planos indinados, uma cuca CUMI 
em concreto. A edificaçlo n1o ehegou a aer totalmenle acabada, lendo aofrldo v6rtas alleraçOes 
desde entlo. Do Mlnelrlo • lituado na Avenida AntOnio Abrahlo caram, n.• 1.001 . o ~lo 
GoYem8dof ~lhaes Pinto, popúarmente conhecido por "Minelrto" foi lnauglndo em 1965. 
Prqet8do pelos arquitetos Eduardo Mendes Guim811es e Gaspar Ganeto. o Mlnelrlo foi o segundo 
maior estédio c:obem do mundo quando da época de sua c:onsttuçlo. A edillcaçlo encontra-se 
Implantada em uma ,,.. ele 300.000 m'. Esta 6raa peMncla, originalmente, 80 campus da 
Unlllersldade Federal de Minaa Gera , que a cedeu para o E.atado em troca da oonatruçAo do CEU 
(Centro Esportillo Universit6rlo), chamado na 6poca de Centro Eapor1lw Exlemo 80 Estédlo de MG, 
em Yil1ucle do convtnlo celebrado. O anteprojeto a~ pelo III"Quiteto em 2310111960 propunha 
uma atqUibancada aemk:oberta, rnaa depois ele um ensaio de ílliiOiaçio declcllu-se por uma cobertura 
completa, pro48gendo 10da e arquibancada e sustentada por 88 pilares exlemol. Eues pilafes formam 
um esqueleto externo e realizam um harmonioso jogo ele ~ na fachada. Em forma 811ptlca, 
a.,..,..ta ragularldade ritrnica da disposlçlo aparente das unidades estruturall. ctiendo uma textura 
homog•nea formada por_,. vloa que eatJo llgedoa ao conbto ambiental. A edificeçio reafirma o 
c:anlilef ooletiYo e agrega o valor eat6lloo ao conjunto arqui1et6nlc:o da regllo da Pampulha. Do 
Mluelrfn:,O. Estádio Jornalista Felipe Orummoncl, popullmnente COiol1ecido por "GGnúlo Mlnelrlnho", 
~na Avenida Anl6nlo Abrah6o Caram. n.• 1.000, foi lnllugurado em 15 ele março ele 1980. 
Trata.e de um gtnUio pollelporllvo oobeno, com c:apaddade pera 25 mil peseoas, destinado ao 
lnc:temenlo do esporte espedelizado, HNindo também como palco para grandes ahows e eventos. 
Prqetado por Francisco Abel Magalhlea 8 Rlchald de Uma o ea'*'lo, em fonn8 circular, possui 144m 
de diAmetro e um grande v1o de 32,50m e allura de 110m. Da estrutura em concreto armado 
aparenta, apresenta regularldllde ritmlea na eoniC)OSIÇio ele sua 18c:heda. O glnUio oornp6e o 
complexo esportivo Iniciado em 1865 com a oonatruç1o do Mlnelrio. al6m ele reafirmar o c:at*ler 
oo1e41Yo e agregar o valor eal6tico ao ~to arqultet6nlco da regllo da Pamputha. O. Reitoria da 
Uf1IG. situado no ntet1or do awnpus localizado na Awnída Pleaidente AIW6nlo canos, n.• 6627, teve 
projeto~ deaefwoMdo por Eduardo Mendes Gulmarles Jí.lllor e foi oonatnlfdo em 1962. 
ProjNdo para a0r1gar 01 MMçoa 8dminiatra1iv01. aaJOea ele expoliçio, audieôriol e aerviQoa dlverlos. 
o edlflclo e representativo da arquítet\n dele!Wolvkla dentro do c:ontexto do movimento modemo no 
Brasíl e também lnoofpora alguns doi principias do mock*llnlemac:ion8l. l8ls como. 01 bnses. o pilotls 
e os panos de perec1e em vidro. Implantada frente a awnída de acesso ao campus unlvenlitjrio, 1 
edltiC8çlo possui um grande efeatamento frontal oorn exlenlo gramado e espelhos d'igua e 
~em doia grandel blocos: o prtmelfo, de p8l1ldo horizonl8l e eatrutunldo em esbeltas 
coii.W\&I, ~se • -*18 de aceaao ao edllldo e con!pl-lde o hal de entrada, o selio ele 
expoelçlo. um pequeno auditório e es 6reas de seMço. O aegtnto bloco, desenYolvHe 
vel1icalrnente IOb pllotis elevado e contém os Mrviçoa admlnlalntlivoa da reitorie em pavimentos de 
planta 11vnt suáenlados por duas seqüências de pilaras lntemos oonllgurando r.cnedas totalmente 
erwldf'IIÇ8das. Loc8líz.ada na regllo central do campus uniYeriH6rio e em ~ elevado, a Reitoria 
pode aer visla • dlltlnda de muitos pontos do Interior do campus. Do hmpulhe late Clube/PtC • nos 

anos 60 mais um clube loi construido jl.w\10 a L.egoa trazendo de volta a equipe que Jusoalino 
Kubltactoeck convidou pera a criaçlo do complexO da Pampulhll nos anos 40. Projetado por Oscar 
Nlemeyer. oorn pallagllmo ele Bul1e Marx e obras ele Poltlnatl, o PIC foi Inaugurado em 1961. O 
projeto ooncebeu o I8IAo da sede SOCial com uma estrutura em grandes blllanços, o que posslbilllou a 
fuge das tonnas rigidas e regulares que usualmenle caraclerlzam ea cobett\ns. aendo poulvel 
I'8COft6..la 8V8RÇ8ndo ou rec:uendo IObnl o jardim e a piscina. Eate prêdlo poaaui 1\bsolo onde 
Joçatizam-se e aec:nKaria, 01 loaletea, a balbearle, o I8IAo ele beleZJI 8 aa aalas ele jogos. O pavimento 
li6rreo onde loc:alizam-M 81 aa1as de estar, a biblioteca, o aallo ele feataa e o resta~nme e Yldado 
oorn vidro "ray-ben". CAndklo Portlnarl fez -. duas úlllmaa obnll, antaa ele falecer, o painel em 
azulejos, entitulado "Peixes", e o painel ele 6leo IObnl madeira denominado "FntYO" Ortginlllmente 
embos localiav.m-ee dentro do pr6dio prlndpal do clube, o l8llo da l8de social. Atualmente. o painel 
"Peixes" est6 Instalado nos jerdins do clube e o painel "frevo" enoonlra-$8 no PIC Cidade, na aede 
SOCial da unidade Savassl. Do espelho d'igua e de 01'18 de Lagoa de Pampulha • a lagoa da 
Pampulha e oonfonnada pete Averida DoutOf Otaclllo Negrao de Uma, emolck.nda pelo calçedlo, 
pelo seu paisagismo e "enseadas" Oltginall e as posteriormente exaaJtadaa: 1 da Ilha dos Amores, a 
porçio da Igreja Slo Franásm de Asila, da Casa do Baile, do Caulno, a porylo do Parque Ecol6glco 
da P'8tnP'h 8 81 demala ·enaeac~as· que nlo ~m denomlnaçAo; ObMfvaçlo: Eate bem 
cultural enoonlra-Se também 1nscrt1o sob o nümero LVII, folhas 90, Q1 , 92, 93, IM e 95 do Livro do 
Tombo Arqueol6gico, Etnc9áfic:o e Palsaglllloo, sob o número XXX. folhas, 11 , 12, 13, 14 8 15, do 
Livro do Tombo das Belas Mel 8 sob o n(rnero IX, folhas 4, 5, 6, 7 e 8 do Uvro do Tombo daa Arl 
Aplicadas; (a) Gina Beatriz Rende I Secrel6rlo Geral do Conaeltlo; Maria Cein8 PiniO Albano I 
Prealdenta do Conselho e. por ser Yetdade, eu, Carlos Henrique Blcalho. 1*8 Diretoria de Patrim6nlo 
Cultural I FundaçAo Municipal de Cultura , lavro a preaante certldAo que vai por mim datada e 
assinada Belo Horizonte, 05 ele novembro de 2014. 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, 
POR MERCÊ DE DEUS E DA SANTA SÉ APOSTÓLICA, 

ARCEBISPO METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE 

DECRETO N° 03G/2005 

CRIAÇÃO DA CAPELA CURIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 
NO BAIRRO PAMPULHA, EM BELO HORIZONTE-MG 

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, no exercício de suas funções pastorais, e 
considerando: 

I - A Carta Circular: necessidade e urgência da inventariação e catalogação do 
patrimônio cultural da Igreja, da Pontificia Comissão para os Bens Culturais da Igreja, 
1999, que recomenda: "Cuidar do patrimônio histórico-artístico eclesiástico é uma 
responsabilidade cultural que atinge a Igreja em primeiro plano"; 

li - A relevância do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, em Belo 
Horizonte, marco expressivo da evolução urbanística da cidade; 

III - A singularidade, nesse conjunto, da Igreja de São Francisco de Assis, patrimônio 
cultural da história da arte brasileira e monumento católico protegido por tombamentos 
dos Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan, Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha/MG, e Conselho Deliberativo 
do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte; 

IV - A contribuição que deve prestar a Arquidiocese de Belo Horizonte, como 
integrante da história da capital, à preservação desse importante monumento cultural 
para as futuras gerações, 

DECRETA: 

Art. 1 o - Fica transformada em Capela Curial a Igreja de São Francisco de Assis da 
Pampullia, em Belo Horizonte, observadas as condições estabelecidas neste Decreto . 
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Art. 2° - Dadas suas características especiais, a Capela a que se refere o Art. 1 o destina
se, primordialmente, observadas as normas fixadas pelos órgãos oficiais de preservação, 
visando à sua mais adequada conservação, ao culto católico e à fruição contemplativa 
do povo, uma vez que constitui legado inestimável da Igreja à civilização . 

Art. 3°- As celebrações litúrgicas eventualmente realizadas na Capela serão presididas 
pelo Arcebispo Metropoli!ano, ou por celebrante indicado pelo Vicariato da 
Comunicação e Cultura . 

Parágrafo único - O Vicariato da Comunicação e Cultura providenciará 
anualmente, missas solenes no dia 4 de outubro, dedicado a São Francisco de Assis, e 
no dia 12 de dezembro, aniversário de Belo Horizonte . 

Art. 4°- A Capela será administrada pelo Vigário Episcopal para a Comunicação e 
Cultura da Arquidiocese, e contará, para tal, com o apoio técnico do Inventário do 
Patrimônio Cultural da Arquidiocese de Belo Horizonte . 

Art. 5° - Regimento Interno a ser baixado pelo Arcebispo Metropolitano disciplinará o 
funcionamento da Capela . 

Art. 6° - O presente Decreto deverá ser transcrito no Livro de Tombo desta Capela 
Curial São Francisco de Assis, no Bairro Pampulha, em Belo Horizonte-MG . 

Art 7° - Seja este Decreto publicado, no informativo da Arquidiocese . 

Art. 8° - Revogam-se as disposições contrárias . 

Sede da Capela 

A Sede da Capela situa-se à Av. Octacílio Negrão de Lima,3000, no Bairro São 
LuizJPampulha, em Belo Horizonte-MG. CEP31365-450. Telefone: (31)3427-1644 . 

Belo Horizonte, 05 de agosto 2005, 

~·~tf:J ~oUVE·RA 0t.-'.vç.. ·~De. ic~aç~o da Bas~ílic d_e S"_"ta ~ar~~MAaio-~r 1 _ i ' 
~:::" (i t_,-. ''("'d r~ - ~ ~ 
) ' c 

Q . ~:: ~ .. ' ' 

I r,.lft .f;1Á 3; om Walmor Oliveira de Azevedo ' 
-% l~m~',., c.Q cebispo Metropolitano de Belo Horizonte 

0
_.. ~ tli ' Xi\ ... •J'} ......,1:J 
(, ~ Je- ".:N.\'UC ·['...;..,; 

, • b * 
2,~oo,v,.,1no~o·ô-,; _/(.,t~?· /6 Ád./tJ ~ ft~ (cf_p~ 

Mons. gfr~ão dos :«eis Calixto, 
Chanceler da Arquidiocese 
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Annex 29 

Endorsement letters



ANNEX – ENDORSEMENT LETTERS 
 
This section presents the letters of support for the candidacy of Pampulha 
Modern Ensemble as a World Heritage submitted by the institutions of civil 
society. 
 
The attached file contains: 
 

1. Official Letter AC Minas 
2. Official Letter Pro-civitas 
3. Official Letter CDL-BH 
4. Official Letter BH Convention & Visitors Bureau 
5. Official Letter CAU-MG 

 
 
 
	  



 

 

A ACMinas é uma instituição centenária (completará 115 anos em janeiro de 
2016) e representa os setores primário, secundário e terciário da economia mineira. 
Estamos felizes de participar deste encontro, por uma série de razões:  como cidadã, 
nascida e criada em Belo Horizonte, este momento histórico é motivo de orgulho e 
alegria. Temos paixão por este conjunto moderno, pela Pampulha, temos consciência 
do seu valor estético e arquitetônico, temos ligações com a região e ficaremos felizes 
por ver este patrimônio reconhecido.  Sabemos, ainda, da importância deste 
reconhecimento para o desenvolvimento econômico, para a geração de renda, para a 
atração de turistas, etc. Vemos com alegria estas perspectivas. Adicionalmente, este 
processo é bastante harmônico com o projeto que ocorre também neste momento em 
Belo Horizonte, chamado <Internacionaliza BH> que buscará contribuir para criar 
uma nova matriz cultural induzida na cidade, nos aproximando das muitas 
comunidades internacionais. Belo Horizonte é uma cidade especial, com uma cena 
cultural hoje bastante intensa, nossa gente  é acolhedora - a cidade  merece este 
olhar internacional.   Acreditamos no projeto, temos compromisso com esta cidade e 
nossa visão otimista com esta candidatura nos faz ficarmos próximos deste projeto. 
Fazer parte da lista de patrimônio cultural é sim critério de escolha de turistas ao 
escolherem seus destinos, Belo Horizonte se preparou e merece este reconhecimento 
para dar continuidade aos seus projetos de geração de negócios, de renda, de 
oportunidades para seus moradores - de desenvolvimento, enfim. 

 

Belo Horizonte, 30 de Setembro de 2015. 

  
 
 
 
 

 

Monica Neves Cordeiro 
Diretora 
Conselho Empresarial de Relações Internacionais, vice presidente 
(31) 3048-0704 | 3048-0703 
Av. Afonso Pena, 372 
CEP: 30130-001 • Centro • BH • MG 
http://www.acminas.com.br 

 



	  

	  

 
Belo Horizonte, 15 de Outubro de 2015. 

 
Ao Comitê Gestor do Conjunto Moderno da Pampulha, 
 

Desde sua construção, no início da década de 1940, o Conjunto Arquitetônico da 
Pampulha, Igreja  São Francisco, Cassino, Casa do Baile e Clube projetados por Oscar 
Niemeyer, marcam inovação pela singularidade e arrojo, adquirindo significativa 
importância em diferentes níveis de avaliação. 

Sob aspecto Município de Belo Horizonte, numa cidade à época com apenas 45 
anos de existência, a adoção de uma identidade própria. Coliseu/Roma, Torre Eiffel/Paris, 
Estátua da Liberdade/Nova York, Cristo Redentor/Rio de Janeiro, Pampulha/Belo 
Horizonte. O reconhecimento desta identidade é assimilada não só pela população local 
como pela comunidade mundial podendo ser comprovado ao se consultar o verbete Belo 
Horizonte nas enciclopédias Larousse, Britânica e outras editadas nos anos 50/60. Belo 
Horizonte/Pampulha. Para nos belorizontinos, um orgulho. Não repetimos  modelos, 
éramos novos em idade e em soluções arquitetônicas. Inovamos. Numa região aprazível 
com espaço e grandes visadas, água, silêncio, o conjunto revolucionário foi usado, 
amado. 

A arquitetura de Niemeyer na Pampulha para o Estado de Minas Gerais repete o 
enfrentamento político ocorrido durante  o Ciclo do Ouro. Proibidos pelo Marquês de 
Pombal, objetivo administrador português, do estabelecimento na região das minas, de 
ordens religiosas, escolas, universidades, bibliotecas e tudo que permitisse o 
desenvolvimento de pensamento libertário, Minas Gerais ousou criar arquitetura, 
escultura, pintura,  música, e literatura com conotações próprias gerando não só Ouro 
Preto, Congonhas e Diamantina, reconhecidas  mundialmente, mas toda produção 
cultural que gravitou em torno desses núcleos. Fizemos. A Pampulha com seu inovador 
modelo estético e técnico, qualifica Minas Gerais como polo irradiador do novo adotando 
uma identidade como produtor cultural, momento que nos permite o descolamento da 
identidade provinciana       de Estado        mero fornecedor de matéria prima, de produtos 
básicos. Oferecemos um modelo novo diverso da estética europeia. 
              Para o Brasil, a novidade plástica arquitetônica, as unidades edificadas, 
manifestação de múltiplos artistas modernos (arquiteto, pintor, escultor, paisagista) 
desencadeia uma efervescência que brota em vários polos animando novos profissionais 
a se manifestarem corajosamente com seus projetos. A soma desse crescimento explode 
em Brasília. A arquitetura aqui praticada não é mais europeia. Nasce a arquitetura 
brasileira. 

No âmbito mundial um novo paradigma da edificação. Cobertura sobre apoios 
banaliza-se e surge na Igreja da Pampulha o elemento único com duas funções. Uma laje 
curva é parede e cobertura. Poeticamente pousa como uma folha seca caída. O concreto 
armado cresce, plástico e versátil. O avanço no cálculo estrutural desenvolve o sistema 
de tensionamento permitindo vãos cada vez maiores, balanços, arcos e cúpulas arrojados 
e extraordinários. Tudo faz-se possível. Nova categoria de artista é revelada: o 
engenheiro calculista. A inovação proposta pelo Conjunto Arquitetônico da Pampulha, 
como um rastilho de pólvora, rápido e explosivo, espalha-se mundo afora.  A estética 
arquitetônica muda. A Pampulha é a origem. 

A Pampulha já é patrimônio do mundo. Reconhecê-la como Patrimônio Cultural da 
Humanidade é uma oficialização. Para nós um orgulho, um presente, porém enorme 
responsabilidade não só em preservá-la, mas conscientizar as novas e futuras gerações 
da necessidade de cuidar da joia que herdamos. 
  

Susana Meinberg Schmidt de Andrade – Associada 
 

Pro-civitas - Associação dos Moradores 
dos Bairros São Luís e São José 
Av. Santa Rosa, 123 - Belo Horizonte/MG  
CEP 31270-750 
Telefone: (31) 3490-4564 
E-mail: pro_civitas@terra.com.b  

 







	  
 
 
Candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha ao Título de Patrimônio Cultural 

da Humanidade pela Unesco 
 
 

DEPOIMENTO 
 

O Conjunto Moderno da Pampulha, além de seu valor cultural e histórico, representa o 
encontro de um prefeito com visão futurista, Juscelino Kubitschek, com um jovem 
arquiteto sonhador, Oscar Niemeyer, uma simbologia do empreendedorismo de um 
governante municipal que sonha e faz tornar realidade, e permite que jovens - arquiteto, 
paisagista, artista plástico - contribuam para que esta realidade seja um marco de 
mudanças para o mundo. É o início de um projeto histórico que chegará até a 
Construção da capital federal, Brasília, em 1960, com os mesmos integrantes do sonho 
original, Pampulha. 
 
A conquista do título Patrimônio Cultural da Humanidade irá coroar este encontro 
histórico e transformar Belo Horizonte numa cidade do mundo. Irá ampliar o fluxo de 
turistas de negócios e lazer de todos os rincões do planeta - e só isso já mostra a 
importância do Título para a cidade. 
 
Nós, do Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau - referência mundial no marketing 
de destino - temos todo um trabalho de tomada de consciência a ser feito com toda a 
cadeira produtiva do turismo - transporte, hospedagem, alimentação fora do lar, 
organizadores de eventos, setores econômicos - num processo que visa a 
sustentabilidade e preservação do atrativo Conjunto Moderno da Pampulha. E 
saberemos, com convicção, fazer isso de maneira consciente, com amor e dedicação, 
fortalecendo o Conjunto como importante atrativo cultural da cidade. 
 
O Título dará a Belo Horizonte maior visibilidade mundial, em especial a este grande 
monumento artístico, que mais que arquitetônico e paisagista, é histórico e incentivador 
dos sonhos de toda uma geração de arquitetos, paisagistas e artistas plásticos e demais 
empreendedores. 
 
E, para completar, o Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau, tem em sua 
logomarca o símbolo da Igreja da Pampulha, um dos edifícios propostos na candidatura. 
 
 
É o nosso símbolo maior! 
 
 
Anderson Rocha - Presidente 
Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau 
 
 



	  
 
 
 

Apoio à candidatura da Pampulha ao título de patrimônio mundial 
 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG que represento neste encontro é 

um conselho uni profissional que congrega todos os arquitetos e urbanistas de Minas Gerais e tem como função 
fiscalizar o exercício desta profissão em nome da sociedade. Nossa atuação é orientada para a busca da 
excelência e o comportamento ético profissional viabilizando o acesso de todos ao fazer arquitetônico e à 
cidade. 
  Criado em dezembro de 2010 por legislação federal, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas 
Gerais – CAU/MG apoia a candidatura do conjunto moderno da Pampulha ao título de Patrimônio Cultural da 
Humanidade por significar muito para o Brasil, para Belo Horizonte, para a arquitetura e urbanismo e para a 
sociedade em geral. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO 
estabeleceu alguns critérios ao avaliar essa candidatura. Dentre eles, está o fato de ser o conjunto da Pampulha 
uma obra do gênio criativo humano. Um destes gênios que participou, deu contorno e concretizou as ideias da 
época é o arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer, profissional que deu destaque à arquitetura brasileira e ao 
Brasil, (re)conhecido mundialmente e que pensou nosso Conselho. A inscrição número um no CAU pertence a 
Oscar – é assim, carinhosamente, que nos referimos a ele – e não é gratuita: é referência. A genialidade de 
Oscar Niemeyer revelada na Pampulha representa o que entendemos ser um autêntico ato de fazer boa 
arquitetura, dar acesso á cidade e praticar inclusão social. Ali também se comprova a importância do 
planejamento urbano quando o então prefeito de Belo Horizonte, o político Juscelino Kubistchek de Oliveira - 
outro gênio brasileiro no contexto da época -, pensou o crescimento da cidade no sentido norte onde a 
topografia se mostrava favorável e oferecia muitas vantagens. Para o projeto idealizou equipamentos públicos 
para todas as classes sociais, pensamento concretizado excepcionalmente no antigo Cassino e na Casa do 
Baile, espaços voltados para a população com maior ou menor poder aquisitivo, num período em que a 
mobilidade social era pequena. A prática do planejamento exige permanente promoção e, até hoje, não está 
consolidada, sequer no campo do urbanismo. 

O CAU/MG entende que a trajetória da Pampulha se enriquecerá local e internacionalmente com o 
título mundial, mostrando que a boa arquitetura atravessa os tempos, se mantém valorizada pela sociedade, 
pode incorporar novas marcas e que o planejamento urbano é uma forma de tornar a cidade mais inclusiva. Ao 
representar os arquitetos e urbanistas e apoiar a candidatura se integrando ao processo, o CAU de Minas 
Gerais cumpre sua missão de promover a arquitetura e o urbanismo para todos e fortalece o lugar deste 
profissional na sociedade que se orgulhará do seu exercício diário se sentindo agente protagonista da 
permanente construção de nosso Brasil. O acesso de todos à arquitetura e à cidade contribui para um mundo 
mais justo e equilibrado.   

O CAU/MG criou uma campanha de apoio à candidatura do conjunto moderno da Pampulha ao título 
de Patrimônio Cultural da Humanidade, em consonância com todas as iniciativas neste mesmo sentido. Aquele 
que quiser aderir a esta campanha arquitetos poderá usar um botton  produzido por nosso Conselho, o qual 
distribuo a todos os presentes e que vem sendo distribuído em diversos locais de Belo Horizonte e do Estado de 
Minas Gerais.  

 
 
 

Vera Araújo -  Presidente 



	  

Rua Mestre Lucas, nº 70 - Bairro Cruzeiro - BH – MG - CEP 30310-240 
Telefax (31) 3225-6408 - E-mail: contato@iabmg.org.br 

	  

 

Carissima arquiteta e urbanista,  Maria Eugênia Bacci, 

 

Cumprimentando-a e desejando-lhe boas vindas, agradecemos sua visita. 

Outubro de 1943. A segunda guerra mundial está em seu auge e no Brasil os pracinhas se 
mobilizam para participar dela. Em Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, o prefeito municipal, 
contratou com o arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer o projeto do conjunto arquitetônico da 
Pampulha, que está em construção. 

Nesse contexto, um grupo de arquitetos resolve fundar o Departamento de Minas Gerais do 
Instituto de Arquitetos do Brasil, que se filia ao IAB Nacional, criado em 1920 no Rio de 
Janeiro, instalando-se então no dia 02 de outubro, em Belo Horizonte, a primeira diretoria 
deste Instituto. 

Em todos esses anos, o IAB/MG conquistou um espaço de relevância na opinião pública e 
junto a entidades representativas do governo, além de se tornar o principal canal de 
expressão e reunião dos arquitetos mineiros, 	  reconhecido	   não	   apenas	   como	   uma	   entidade	  
representativa	   dos	   arquitetos,	  mas	   também	   como	  uma	  entidade	   defensora	   do direito	   à	  moradia,	   à	  
cidade	  e	  à	  arquitetura,	  ao	  meio	  ambiente	  natural	  e	  construído	  saudável. 

E é com este sentimento,desde da criação do Conjunto Moderno da Pampulha. que   temos 
contribuído com sua valorização e participado de ações de qualificação  deste espaço. Vimos 
aqui registrar o nosso total apoio à sua candidatura  a Patrimônio Cultural da Humanidade, e 
reafirmamos nosso compromisso de  aplaudir as ações positivas e criticar quando necessário. 
Estamos atentos. 

Participamos das  ações de fortalecimento desta candidatura.e registramos em fotos. 

1 -Claudia Pires - ex-presidente do IAB/MG 
2 - Luciana Rubino, assessora jurídica CAU BR -  arquitetos  e arquitetas:  Rose Guedes - Presidente 
do IAB/MG - Luiz Carlos Buzzato - Deputado Federal RGSul - Nina Vaisman - Presidente da 
Associação Brasileira de arquitetos Paisagistas-ABAP -  Fernando Costa - Conselheiro CAU BR -Ligia 
Paludetto e Luciana Schenk Diretoras ABAP 
3 - Nina Vaisman  Baden Powel - estudante de arquitetura Fortaleza - representante FENEA no CEAU - 
Colegiado  de entidades nacionais de arquitetura e urbanismo do CAU BR 
4 - Luciana Schenk - Nina Vaisman - Ligia  Paludetto - (Abap) -  Rose Guedes (IAB;MG) - 
Haroldo  Pinheiro - Presidente do CAU/BR 
5 - Graciele Fonseca - arquiteta e urbanista - moradora da Pampulha 
6  - Guilherme Matoso - estudante de arquitetura e urbanismo e estagiário do IAB/MG 
7 - Patricia Caristo - jornalista e presidente da Associaçãodos moradores do Bairro Cruzeiro (endereço 
do IAB/MG) 
8 - Rosilene  Ozório - funcionária do IAB/MG 
9-  Cristina Garcez- arquiteta e urbanista - Diretora de Projetos no Établissement Public Foncier 
Languedoc-Roussillon - França - Sergio Magalhães - arquiteto e urbanista Presidente do IAB Nacional - 
Rose Guedes - Claudemir Andrade -arquiteto e urbanista Presidente do IAB/Amazonas 
10 - Eduardo Fajardo - arquiteto e urbanista presidente Sindicato dos arquitetos e urbanistas de Minas 
Gerais. 
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